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FÖRETAL 

Det dröjde ej länge efter tiden för den första stora mass
adressen under vårvintern 1899, vid vilken jag hade medverkat 
som en av namninsamlarna, innan jag ångrade, att jag ej 
genom uppteckning hade försäkrat mig om att bevara minnet 
av de händelser jag i samband därmed varit med om. Trots 
god benägenhet blev det emellertid icke av under den närmast 
följande tiden att starta en dagbok, emedan ingen sådan 
allmännare tilldragelse då inträffade, om vilken min personliga 
kännedom tycktes förtjäna hugfästelse i skrift, och jag kom 
mig icke för att börja anteckningarna någon ordinär dag, 
som icke erbjöd särskilt intresse i och för sig. 

Under sommaren 1901, då säkra förebud för en ny period 
av aktivt politiskt händelseförlopp även för en större allmän
hets vidkommande spordes i förberedelserna för den nya 
folkadressen, hade jag tagit lärdom av min tidigare försum
lighet, och från denna tid framåt vidtog jag med mina mer 
eller mindre regelbundna uppteckningar, vilka skedde i steno
grafisk skrift. 

Ungefär samtidigt begynte jag i form av korta memoranda 
fastställa de moment av episoder och omständigheter 
från den föregående tiden, vilka i mitt minne framstodo som 
väsentliga och karakteristiska, och kort tid efteråt steno
graferade jag ut dessa hågkomster i ett sammanhang. jag 
utsträckte den behandlade tiden tillbaka till augusti 1898, 
tidpunkten för general Nikolaj Ivanovitj Bobrikoffs utnäm
ning till generalguvernör i Finland och inledningen till den 
intensivaste förtrycks- och förryskningsperioden i vårt land, 
full av tunga och hårda minnen. 
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Rörande mina dagboksanteckningar har jag att framhålla, 
att desamma givetvis icke kunna göra anspråk på att innehål!a 
något sammanhängande historiskt material. AIIra minst bör 
man i dem se ett urval av den skildrade tidsperiodens händelser 
ur synpunkten av deras allmänna betydelse. Även beträffande 
de skeden och tilldragelser jag själv varit med om finnas i 
uppteckningarna betydande luckor. Icke ens i den varierande 
utförlighet, som ägnas olika sidor av tidsförloppet, får inläggas 
en värdesättning av desamma. Anteckningarna ha tillkommit 
under sådana omständigheter, att de med nödvändighet i 
en mängd avseenden vidlådas av ojämnhet. De utgöra spora
diska hugfästelser av tidsdrag skärskådade ur en enskild 
persons synvinkel. Emedan materialet är grupperat enligt 
sitt ämnesinnehåll, har den kronologiska ordningen, visserligen 
bristfälligt, kunnat iakttagas endast inom vart kapitel för 
sig, varemot de olika kapitlen i förhållande till varandra icke 
konsekvent bilda någon historisk tidsföljd. Till och med 
sakliga oriktigheter kunna ingå, visserligen sådana de med
delades av ryktena och som man den tiden trodde motsvara 
verkligheten. 

Vad jag emellertid gör anspråk på är att återgiva folkets 
tänkesätt och stämningar oförändrade och utan omtydning 
sådana de återspeglades inom de kretsar, i vilka jag rörde 
mig. I föreliggande arbete ingå uttalanden och reflexioner 
från senare perioder endast i form av en del enstaka jäm
förelser, och i sådana fall är detta uttryckligen utsagt. I övrigt 
är allt som anföres sådant det meddelades och kommenterades 
av den dåvarande samtiden. Det är det dåtida skedets psyko
logiska innebörd jag åsyftat att framhäva, och ur denna 
synpunkt ha folkets själva åskådningar, farhågor, förhopp
ningar och strävanden utgjort de väsentliga momenten, icke 
nödvändigtvis prövning av realiteten hos de faktorer, vilka 
framkallat dessa intryck och sinnesstämningar. 

Emedan mina dagboksanteckningar, såsom naturligt är, 
huvudsakligen innefatta enskilda drag och episoder, har det 
i talrika fall varit nödvändigt att i det föreliggande arbetet 
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återgiva de sammanhang, till vilka de hänföra sig. -- De 
omständigheter, under vilka mitt material tillkommit, innebära 
därjämte förklaringen till den oregelmässighet, som ställvis 
kännetecknar det formella återgivandet, särskilt användningen 
av tempus. 

jag ber att få uttrycka min vördsamma erkänsla för det 
understöd' som av statsrådet på framställning av statens 
nämnd för självständighetens historia beviljats mitt arbete 
ur de av Riksdagen anslagna medlen för utredning av frågor 
rörande vårt lands självständighet. 

Gammelkvarn, Stor-Pellinge 
Augusti 19,3.9 
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KAP. I 

OPINIONER OCH ST AMNING AR VID OF ÄRDS
ARENS BÖRJAN 

Ovädersmolmen och den fosterländska tillförsikten 

Bobrikoffs installation som generalguvernör i Finland 
förmörkade med ens landets politiska liv, och förebådande 
allvarsskuggor kastades även i personlig bemärkelse över 
många medborgares tillvaro. Det är givet, att man på ledande 
fosterländskt håll, särskilt inom lantdagskretsar där man 
följde med den hotande utvecklingen under dess olika etapper, 
alltsedan postmanifestet av år 1891, med växande beklämning 
emotsåg vad tiden skulle bära i sitt sköte. Även allmänheten 
överhuvud var naturligtvis medveten om vad de ryska åt
görandena tydde på, och samtalen rörde sig, som man kan 
förstå, oavlåtligt om den nya generalguvernören och vad 
man hört om honom. Men samtidigt gjorde man ännu denna 
tid föga klart för sig den verkliga innebörden av tidens frågor. 
Särskilt om ungdomen kan man säga, att den intog en av
vaktande hållning, utan att på förhand oroa sig över fram
tiden. Man ville först se vad som skulle komma, och för 
mången tedde sig läget till en början mera spännande än 
farligt. 

Om 1880-talets studentgenerationer har av personer, som 
då voro med anförts, att detta skedes unga akademiker sanno
likt levde under större allmän och politisk sorglöshet än något 
föregående släktes ungdom hos oss. Även under större delen 
av 1890-talet hade studenterna anledning att förnimma sin 
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tillvaro relativt fri från yttre tryck och bekymmer. studen
terna, >>landets hopp>>, sågo sig denna tid vara föremål för 
allmänhetens särskilda välvilja och intresse, och på alla håll 
var man beredd att vid inträffande svårighet utjämna stigen 
framför dem. Van vid idel sympati och undseende tvivlade 
den studerande ungdomen i det längsta på att under det 
politiska hotet verklig nöd skulle förestå densamma, endast 
risker och äventyrligheter. Den moder, Finland, som snarast 
klemade sina älsklingssöner, kunde kanske en gång komma 
att anvisa dem en väg, som ledde genom blod och vånda, 
men för närvarande var hotet föga överhängande. 

I sinnelaget hos 1890-talets studenter hade fosterländsk
heten städse intagit en central plats, och landets hotande 
fara kom den latenta patriotismen att uppflamma i låga. 
Under det fosterländska medvetandets expansion förnams 
det som en orimlighet, att vårt folk, att vi skulle förryskas. 
>>Vårt blod koagulerar, innan tanken på att vi skulle bli ryssar 
kunde taga gestalt,>> uttryckte sig en gång vid ett student
gille en entusiastisk talare till ett lika hänryckt auditorium. 
Man förnam med stolthet sin anhörighet till >>andens fria 
folk» och hävdade medvetet sin fria rätt, sin andes okränk
barhet, sin personlighets helgd. Ingen makt i världen finge 
bemästra ens egen lika litet som en nations inre övertygelse 
och självbestämning, hävdades det enstämmigt vid de ändlösa 
diskussioner, som i olika studentkotterier denna tid plägade 
ägnas den teoretiska grundvalen för tidens frågor. 

Vad som bidrog till att studenterna så bergfast reagerade 
mot den ryska assimileringstanken var den ringaktning, som 
ägnades allt vad ryssar hette. Och dock kan man säga, att 
man hos oss knappast i ringaste grad kände det verkliga 
ryska folket, förutom det intryck man skapade sig under 
kontakten med den visserligen icke synnerligt vinnande ryska 
tjänstemannakåren och militären i Finland och vissa deras 
gelikar. Med reminiscenser från framfarna sekel tyckte man 
sig ha ärvt åskådningen om ryssarna som det naturliga före
målet för åtlöje och förakt, kanske mera än hat. De tillmälen 
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och epitet man använde om ryssarna skulle ha varit grovt 
kränkande, om de icke präglats av naivitet och samtidigt 
av en viss raljerande godmodighet- eftersom det var ryssar. 
Den självskapade yverborenheten gentemot ryssarna var 
emellertid obegränsad. 

Man hörde personer med den fastaste övertygelse försäkra, 
att en russificering av Finland aldrig skulle kunna genom
föras, och sin tro härvid stödde de delvis på rent principiella, 
ja abstrakta grunder. >>Det finnes någonting som en regering 
icke mäktar med,>> hörde jag en gång en av de våra yttra, 
>>och det är en enig folkopinion, folkets eget medvetande.>> 
Och vilket detta medvetande var, därom behövde man ej 
tveka. Envar hade i sitt eget inre en exponent för folkets 
sinnelag, och på sig själv kunde man ju icke tvivla! Vilken 
av oss skulle någonsin bli ryss? I vår inre visshet hade vi 
vårt ankare och vår styrka, ty allt berodde sist och slutligen 
på folkets och varje enskilds okuvlighet. Förryskningen 
utgjorde en omöjlighet; redan dess psykologiska hinder vore 
oöverkomliga. 

Visserligen hotade oss genom de fientliga åtgärderna någon
ting dunkelt och obestämbart, resonerade man vidare. Den 
nya generalguvernören kunde åstadkomma svårt avbräck 
och göra landet my~ken skada, men man räknade med att 
prövotiden skulle vara övergående. Det fanns sådana vilka 
till och med framhöllo, att det förtryck ryssarna möjligen 
kunde komma att utöva icke behövde innebära någonting 
enbart ont. En hård skola kunde verka härdande även på 
en nation. Den fosterländska kampen kunde hindra vårt 
folk från att förslappas eller >>somna in», såsom några extrema 
patrioter tycktes anse att det gått med vissa andra folk. Det 
skulle räcka länge, ansågo optimisterna, innan angreppen 
från öster antoge karaktären av verklig fara. 

Tillitsfull fasthet var emellertid företrädd även bland 
andra kretsar än ungdomen. >>Ryssarna ha ännu aldrig med 
sig assimilerat något högt civiliserat folk,>> utgjorde ett av 
de argument jag hörde en av universitetets ledande personer 
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utveckla i en diskussion om våra politiska utsikter. I vår 
bildnings överlägsenhet sågo många i själva verket en sär
skild anledning till förtröstan. satsen att en högre bildnings
form ej kan förkvävas av en lägre, betraktades nära nog 
som axiomatisk till vår förmån. Finlands folk med dess höga 
bildning komme att stå som en man mot inkräktaren. Här
med sammanhängde uppfattningen att de andliga vapnen 
skulle vara avgörande i kampen mot Ryssland, och i längden 
skulle segern tillkomma den i detta avseende bättre utrustade. 
Dessa åskådningar gåvo bland annat en viss relief åt den 
<<intelligensaristokratiens>> kult, varpå man måhända kunde 
se en del tecken vid denna tid. 

Det fosterländska medvetandet stödde sig även på andra 
grunder. En sådan såg man i själva den finska folkkaraktären. 
Vårt folks mentalitet betraktades som en värdefull andlig 
tillgång i motståndet mot förryskningen. Nu hade för en 
gångs skull finska folket ett värdigt ändamål att ägna sin 
ryktbara envishet, sin seghet och oböjlighet. Låt bara rys
sarna mot sig resa den finska tvärsintheten! Den nationella 
arvsägnen om bonden Paavo, som på sitt frostiga hemman 
icke gav tappt ens för naturmakterna, komme tiii sin rätt 
även vid mönstring av våra andliga resurser i den ryska 
kraftmätningen. Finnen lär sig icke lätt andra språk; mer 
än andra ansågs han hålla fast vid sina egna ideer och seder; 
och i denna av naturen själv uppförda mur sköts ej lätt någon 
bresch. Dessutom vet den finska bonden vad ryssen går och 
gäller för. I bygderna levde ännu förutsättningarna för den 
anda Finlands bönder på olika håll lagt i dagen 1808-09 
och tiiiförene. 

Överhuvud såg man fortfarande denna tid vårt folks 
skaplynne i en förenklad och idealiserad dager, vilken hade 
sitt upphov i traditionen och kanske främst hos våra foster
ländska skalder. Det har varit en senare, omstörtande ut
veckling förbehållet att bringa i dagen drag, vilka man tidigare 
förbisett, och vilka icke lika entydigt bidragit till samfälldhets
bilden av det finska folket. Finnen, representerad av den 
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finska allmogen, är icke uteslutande den i Älgskyttarnas och 
julkvällens idyller nivellerade och varje individualisering 
berövade typ, som förevigats i orden >>flärdlös, trumpen och 
lugn, med en järnfast ära i djupet», och icke heller är han 
enbart Topelius Matti, som nöjes med att av Vårherre vara 
avsedd till stenbrytare. Den nya tiden måste helt och hållet 
omlägga sin föreställning om folkkaraktären: i stället för 
betänksamheten och senfärdigheten framträder intrycket 
av andlig rörlighet, som icke ryggar tillbaka .för risker, en 
energisk och målmedveten redobogenhet att tillägna sig nya 
ideer, och en betydande taktisk förmåga att utnyttja kon
junkturer, med mycket ringa betänkligheter rörande de medel 
man använder härvid. 

Ytterligare ett samhällselement antogs denna tid komma 
att vid det fosterländska försvaret stå sida vid sida med 
bönderna, och det var prästerskapet. Så trodde man ännu 
på denna tid, innan en motsatt, bitter erfarenhet gjort sig 
gällande. Nu ansågs vårt säkraste stöd utgöras av en viss 
konservatism i betydelsen av de nedärvda samhällstrogna 
åskådningarnas bevarande, och denna konservatism inne
fattade onekligen prästerna. Även hos dem ansåg man den 
finska ståndaktigheten vara företrädd. Låt ryssarna försöka 
beröva oss vår luterska religion, och prästerskapet skall 
bli dem en hårdnackad motståndare. Kampen för vår fäderne
ärvda luterdom skulle stålsätta den finska allmogen, och 
dess kyrkliga ledare skulle stå i spetsen för sina församlingar 
som gammaltestamentliga troskämpar. 

Ytterligare räknade man med stöd från utlandet. Det 
kulturella Europa skulle ej tillåta att ett i bildning framåt
strävande, lojalt och fredligt folk offrades. Främst riktades 
blickarna på England, i vilket rike man såg en naturlig mot
ståndare till Ryssland och i vars parlamentskretsar intresse 
för Finland sports. Rivaliteten mellan Ryssland och England 
ansågs denna tid särskilt taga sig uttryck i det förra rikets 
hotande expansion mot den indiska gränsen. Under en viss 
period troddes Ryssland ha utsatts för svårigheter i trakten 
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av Afganistan, där man hoppades, att det skulle >>hänga upp 
sig». Även Sveriges och det övriga Skandinaviens sympati 
åberopades tiii förmån för Finland, på en del håll dock under 
en viss skepsis. 

I ett ännu vidare perspektiv inställdes Finlands sak. 
Särskilt inom ungdomen stärktes i hög grad den moraliska 
hugnaden av medvetandet om att vad Finland kämpade för 
icke gällde enbart dess särskilda rätt, utan en rätt som av 
ingen kulturellt tänkande person kunde förmenas något land 
och något folk. Finlands kamp sammanföll med kampen för 
de högsta nationella och mänskliga värdena. 

Vårt land förde talan för humaniteten, och deltagarna i 
dess strid samverkade ideellt med dem, vilka denna tid nästan 
överallt i världen under olika former uppreste sig mot förtryck 
utövat inom förkastliga och föråldrade samhällssystem. Det 
var Finlands motstånd mot tsarväldet, som förlänade dess 
sak en vinnande dager. En ny tid, vars lösen var frihet och 
framåtskridande, höll på att arbeta sig fram i öster, och en 
av dess vapendragare var Finland. En av de små nationernas 
uppgifter syntes vara att frigjorda från nationalistiska makt
strävanden bryta väg för de humanitära och progressiva 
intressena, höll man före. 

Ungdomens sociala inställning 

Det var dessa omständigheter, som under förevarande tid 
gjorde ungdomens inställning i socialt avseende så starkt 
vänsterbetonad. Det fanns väl knappast någon socialt intres
serad student i Finland på denna tid, vars samhällsåskådning, 
danad i skuggan av tsarväldet, icke hade varit republi
kansk. Man tyckte det låg något ålderdomligt däri, att personer 
funnos, vilka betraktade monarker annorlunda än vanliga 
människor. Många av de unga kallade sig »Socialisten>, utan 
att närmare klargöra för sig, vad denna term innebar. Det 
var ju hos socialisterna i alla övriga länder i Europa Finland 
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hade sina verksammaste vänner, och man fann det märkligt, 
att många ledande fosterländska kretsar hos oss i detta poli
tiska avseende sympatiserade med socialismen i alla land 
utom ett, det egna landet. Ungdomen drog ut konsekvenserna. 
Eftersom socialismen var erkännansvärd i utlandet, eftersom 
den principiellt förde talan för den sak som låg oss själva 
närmast om hjärtat, måste denna samhällsriktning ha berätti
gande även här, och just här, där hävdandet av dess ideer 
var mest av nöden. Förhållandena i Ryssland plägade 
betraktas och uttryckas sålunda, att därstädes >>den politiska 
och sociala revolutionen samfällt förestod>>, medan i övriga 
europeiska länder den >>politiska>> omvandlingen redan hade 
skett. Ungdomens hela ställningstagande bestämdes av vårt 
lands förhållande till Ryssland, och inför detta perspektiv förde 
den politiska sidan av tidens frågor ovillkorligt med sig även 
den sociala. 

Även vissa andra faktorer voro bestämmande för ung
domens starka sociala intresse. Utan hela vårt folks, inberäknat 
arbetarnas, enhälliga medverkan var Finlands försvar till
spillogivet. Finlands folk måste stå upp som en man, besjälat 
av en och samma tanke, annars innefattade kampen endast 
partiella gruppers strid på >>förlorade posten>. Och måste man 
ej anse, att det som arbetarna vore villiga att kämpa för 
inom Iandet innefattade detsamma som vår egen kamp för 
Iandet i dess helhet? Till och med indignation riktades mot 
dem, som viJle tillbakahålla arbetarnas anspråk, samtidigt 
som de framställde liknande krav gentemot ryssarna. 

Ett drag av >>socialismen» hos den tidens studenter tog sig 
uttryck i det ofta diskuterade teoretiska kravet beträffande 
det inkomstbelopp, varmed i överensstämmelse med den 
demokratiska andan även en gentleman skulle komma till
rätta (jag har ej antecknat den förbluffande låga summan), 
inklusive societetsdress, sällskapsliv, teater, böcker, punsch 
på Catani och en årlig utrikesresa. 
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Pessimistiskt inslag hos enstaka personer 

Det var egentligen en enda person jag kände, vilken hyste 
positiva farhågor beträffande utsikterna för Finland att i 
längden motstå en varaktig och resolut denationaliserings
politik från Rysslands sida, och det var min far. Under den 
tid han som ung officer åren 1859-64 tjänstgjort i Ryssland, 
hade han förvärvat sig icke endast en utmärkt insikt i ryska 
språket, utan även god kännedom om ryska förhållanden. 
Han tjänstgjorde sedan vid fjärde Kuopio indelta skarp
skyttebataljon och slutligen som överkassör i Finlands bank 
och dog år l 922 som den sista f. d. officeren av >>de indelta>>. 

Enligt honom byggde våra förhoppningar i vida högre 
grad på sangviniska kalkyler än på verkliga maktfaktorer. 
Vårt kraftuppbåd, andligt och materiellt, var försvinnande 
litet jämfört med ryska rikets, och om förryskningen plan
mässigt inriktades på expansion norr om Finska viken, skulle 
den oavlåtligt tränga in över den närbelägna gränsen, över
svämmande de hinder, som restes i dess väg. Man måste 
också taga i betraktande den ryska rikshuvudstadens omedel
bara grannskap. Ryssland behövde icke skynda; det kunde 
lugnt avvakta tidens inverkan, och vad som med klokare 
åtgärder skulle kunna åvägabringas snabbare, det skulle även 
den ryska politiken ernå trots uppehåll och dröjsmål. Ehuru 
min far personligen skulle ha varit den sista att foga sig under 
en rysk regim, såg han pessimistiskt på utvecklingen i längden, 
ifall icke någon oförutsedd makt skulle avleda russificeringens 
utbredning västerut. Man kunde icke hejda isen på ett hav, 
när den sätter sig i skruvning. 

Min far och jag brukade egentligen aldrig inlåta oss i 
diskussioner med varandra rörande allmänna frågor, och jag 
hörde av gammalt stillatigande på hans argument även rörande 
Finlands begränsade chanser mot Ryssland. Men hans ord 
gjorde denna gång icke det ringaste intryck på mig. Det var 
mig omöjligt att ens ett ögonblick föreställa mig, att Finland 
skulle förryskas. Med hemlig överlägsenhet i medvetandet 
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hade jag kunnat giva mitt huvud i pant därpå. Varför? Därför 
att det icke skulle ske! 

En sådan uppfattning som min fars var emellertid isolerad, 
och vad som inför den allmänna opinionen särskilt syntes 
förtaga russificeringsfaran dess aktualitet åtminstone för en 
lång framtid, var den enorma klyftan man såg åtskilja Fin
lands och Rysslands folk från varandra. Denna fråga gjordes 
bl. a. till föremål för en ingående utredning i ett tal av Ny
ländska studentavdelningens d. v. inspektor professor R. A. 
Wrede, vilket denne höll vid en av avdelningen våren 1899 
anordnad sammankomst i (det gamla) nationshuset Professor 
Wrede gjorde härvid gällande, hurusom Finlands folk i för
hållande till de ryska folkgrupperna ägde en säruppgift, vilken 
detsamma hade att hävda som sin insats för mänskligheten. 
En unifiering skulle beröva det mänskliga kulturarbetet den 
betydelsefulla faktor som utgöres av nationell mångsidighet 
och differentiering. Förryskningsiden framstod som onaturlig 
och kulturfientlig, och förtröstan var hos oss ägnad att väckas 
av medvetandet om de fullständigt olikartade förhållanden 
under vilka Finlands och Rysslands folk leva, represente
rande lika många förskansningar mot assimilering. Vår statliga 
tillvaro har en helt annan grund än den i Ryssland, i det att 
vi leva under en konstitutionell författning, Ryssland under 
en autokratisk. Vårt folk och Rysslands skilja sig från varandra 
i etniskt, kulturellt och socialt avseende och känneteckna sig 
genom olika språk, religion, seder, bruk, historisk utveckling, 
samhällsliv och åskådningssätt, vilka alla omständigheter 
särskilt för sig av talaren utvecklades. Det var en plikt för 
Finlands folk att i mänsklighetens intresse bevara sin egenart, 
och om denna plikt måste vi alla vara medvetna, främst den 
generation, som representerar framtiden, vår ungdom. En 
tanke, som särskilt betonades av professor Wrede och till 
vilken han som inspektor ofta plägade återkomma, hänförde sig 
till nödvändigheten av att för oss själva och för framtida släkt
led bevara positionerna; om vi nu själva uppgåva vår ställning, 
så skulle densamma av ingen framdeles kunna återbördas. 



lO Opinioner vid ofärdsårens början Kap. 

Det politiska utgångsläget 

Många olika frågor framträdde under den tid, då landets 
politiska ställning åter stod på spel, frågor vilka alla krävde 
den största uppmärksamhet. Uppenbart var att den följande 
tiden skulle bli skickelsediger, och med faran ökades spän
ningen. Envar var medveten om, att den som finge leva, 
skulle få vara med om betydelsefulla tiJldragelser. Huru 
Finlands framtid än komme att gestalta sig, en sak framstod 
som viss: att mycket gammalt komme att förgöras och mycket 
nytt att tillgöras i det Finland, som skulle framgå ur om
vandlingen. En ny tid stod för dörren, beredande rum för 
nya människor. Handlingskraften hos personer, hittills av 
förhållandena dömda till obemärkthet och overksamhet, skulle 
frigöras, och inför den nya situationen skulle envar äga tillfälle 
att ådagalägga, vad han dugde till vid utnyttjandet av de 
chanser honom kunde beredas av ödet. Nu då det gällde 
handling skulle säkert nya människor framträda, vilkas 
existens hittills dolts av alldagligheten, så trodde man. 

Den första tiden förflöt under avvaktan. I den mån sak
läget utvecklade sig, vidtog emellertid på det allmänt med
borgerliga området en intensiv verksamhetslust, under vars 
inflytande alla i högre eller lägre grad indrogos. Det följande 
tidsskedet var till det yttersta fyllt med uppgifter och syssel
sättningar för envar, som ägde medborgerliga intressen. Inom 
ungdomen rådde ingen tvekan om att de fosterländska ange
lägenheterna hade första kravet, de må efteråt i de enskilda 
fallen ha framstått som betydelselösa eller ej, medan studier 
och andra ordinarie plikter fingo skötas när man fick tillfälle 
därtill. Många studenter och andra upptogas så av >>allmänna>> 
förehavanden, att deras egen framtid tillspillogavs; för alla 
var det en tid då förmågan att medhinna olika åligganden 
till yttersta mått måste anlitas. 

Språkstriden befann sig ännu i full gång vid den nya poli
tiska regimens inträde. Under kampens tidigare skeden hade 
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man ägnat föga uppmärksamhet åt den ryska faran, och därför 
hade också stridens hetta så fritt fått utveckla sig. När faran 
från öster blev alltmera överhängande, framstod åtminstone 
till en början med all tydlighet nödvändigheten av allmän 
samling. Språk- och nationalitetsfrågorna må gälla än så 
mycket, men mot ryssen måste svekomaner och fennomaner 
(såsom de denna tid kall~des) hålla ihop, annat vore orimligt. 
Under en alltför kort period avstannade partistriderna inför 
medvetandet om det samfällda fäderneslandets hotade öde. 
Man hörde någon gång den åsikt uttalas, att landets ställning 
stärkts sedan Bobrikoffs ankomst, i det att partierna onekligen 
hade slutit sig närmare varandra. Vid 1900 års lantdag yttrade 
bankdirektör Emil Schybergson i borgareståndet, att den 
n. v. generalguvernörens bryska politik måste misslyckas, 
synnerligast som han i motsats till sina föregångare åstad
kommit försoning mellan partierna. 

Planen på ett allmänt öppet uppror i Finland mot Ryss
land var från första början utesluten, icke på alla håll till 
följd av lojalitetshänsyn utan på grund av sin outförbarhet. 
Endast enstaka fantaster hörde man tala om väpnad resning, 
men deras ord togos denna tid av ingen på allvar. Icke ens 
de mest sangviniska kunde hoppas på att Finland skulle ernå 
någon som helst förmån genom att ensamt gripa till vapen. 
Det geopolitiska läget, bristen på alla resurser för krig, folkets 
starkt lojala sinnelag, sådant man då såg detsamma, omöjlig
gjorde varje tanke på att lösrycka Finland från Ryssland 
med våld. Och vilken hade Finlands ställning blivit, om det 
omöjliga hade kunnat förverkligas? Ett oavhängigt Finland 
var en ny och liksom ovan tanke, vilken på något sätt tycktes 
sväva i luften, medan man icke kände sig övertygad om, då, 
huruvida ett självständigt Finland ens skulle godtagas av 
Europa. En förening med Sverige, oändligt avlägsen även 
den, framstod för alltför många som icke absolut, ja vid 
närmare reflexion som föga eftersträvansvärd. Det senare 
ville det finska flertalet icke, även om det varit möjligt; göra 
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Finland till ett suveränt rike, det föll i och för sig utom grän
serna för det möjliga och för det som det lönade sig att tänka 
på. Att med bibehållande av den yttre förbindelsen med 
Ryssland tillförsäkra vårt land en tryggad och tillräckligt 
vidsträckt självstyrelse, det syntes utgöra det verkliga målet 
för de fosterländska strävandena på denna tid. 



KAP. II 

TIDEN VID BOBRIKOFFS TILLTRÄDE TILL 

GENERALGUVERNÖRSPOSTEN I FINLAND 

Bobri koffs utnämning och ankomst 

Bobrikoffs utnämning till generalguvernör föregicks av 

många rykten, i vilka man trodde sig se uttryck av mot

sättningar mellan en reaktionär och en liberal meningsriktning 

vid det ryska hovet. Den ena kandidaten efter den andra 

nämndes, men varje sådant meddelande efterföljdes snart 

av dementi. Det sades, att ända till sju högre militärer skulle 

ha erbjudits platsen, men att ingen av dem velat åtaga sig 

rollen av >>Finlands bödeh>. Denna tidsutdräkt ansågs på sätt 

och vis innebära ett gynnsamt tecken, i den mån regeringens 

svårigheter återspeglade stämningen i Ryssland. Förhopp

ningarna hos oss växelvis stego och sjönko, allteftersom olika 

underrättelser anlände. Även vid obetydlig anledning var 

optimismen redo att höja huvudet. 
Redan under denna tid liksom också senare följde de stora 

ryska tidningarna noga med angelägenheterna i Finland och 

höllo egna korrespondenter i Helsingfors. De flesta ryska 

tidningarna, sådana som Novoje Vremja, Svjät, Moskoffskija 

Vjädomosti (>>Moskoffska Vädermosten>) och många andra, 

förde en hetsk kampanj mot Finland, och många av de kras

saste beskyllningarna och förslagen rörande vårt land sågo först 

dagen i deras spalter. Det var polemiken mot dessa anfall, 

som denna tid i betydande grad upptog våra tidningar med 

Nya Pressen i spetsen. Så oresonliga voro anklagelserna 
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särskilt i Moskoffskija Vjädomosti, att våra redaktioner 
slutligen överenskomma att icke längre tiJJ bemötande upptaga 
artiklar i detta blad. 

Som en av de senaste generalguvernörskandidaterna under 
denna ryktenas tid omtalades en furst Galitzin, vilket skedde 
i mycket bestämd form, >>ett namn med god klang>>, sade våra 
historiker. Han uppgavs vara liberal. Man väntade redan 
utnämningen, men så erfors, att fursten förordnats till någon 
post i Kaukasien. Den 31 augusti 1898 meddelade tidningarna 
omsider, att Hans Majestät Kejsaren och storfursten före
gående dag utnämnt generalen av infanteriet Nikolaj Ivano
vitj Bobrikoff till generalguvernör i Finland och att denne 
samtidigt befordrats till generaladjutant Nya Pressen inne
höll i en ledare samma dag en korrekt och saklig redogörelse 
för generalguvernörens ställning och verksamhetsuppgifter 
samtidigt uttalande de förhoppningar man i samband med den 
nya utnämningen ville giva uttryck åt. Vid utnämningen 
utfärdade kejsaren ett till den nya generalguvernören ställt 
reskript, däri uttalande tillförsikten, att >>Ni vid uppfyllandet 
av Edra nya åligganden skall livas av strävandet att stegvis 
inprägla i den lokala befolkningens medvetande insikten om 
hela betydelsen för Finlands väl av en trängre förening med 
det för alla trogna undersåtar gemensamma fäderneslandet». 

Bobrikoffs namn var dåmera icke obekant i Finland. 
Man ansåg sig veta, att han personifierade förryskningspolitiken 
och att man av honom hade att vänta ett hänsynslöst för
fäktande av den ryska statliga enhetstanken. Farhågorna 
för stundande hårda tider i Finland skulle sålunda förverk
ligas. Emellertid drog det ut på tiden, innan Bobrikoff till
trädde sin nya befattning; åtminstone föreföll för allmän
heten mellantiden mycket lång. Liberalerna i Ryssland måste 
ändå vara ganska starka, eftersom ställningen före utnäm
ningen så länge varit oviss. Ännu i sista stund hördes sang
viniska röster: ingen hade ännu sett den där Bobrikoff; vem 
vet, om han alls skall komma! Det var den 12 oktober han 
slutligen anlände, och då hade knappt en och en halv månad 
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förflutit sedan utnämningen. Mellantiden hade förefallit så 
utdragen icke endast till följd av den spännande väntan, 
utan även emedan man redan på tidigt stadium hade befarat, 
att Bobrikoff skulle bli den utkorade och därför redan då 
hade börjat emotse honom. jag tror, att Bobrikoffs ankomst 
till Helsingfors mera nedstämde allmänheten än själva ut
nämningen hade gjort det. 

Bobrikoff anlände med morgontåget från Petersburg och 
mottogs av representanter för härvarande ryska myndig
heter samt därutöver bland andra av senator Leo Mechelin, 
stadsfullmäktiges ordförande, som med några ord hälsade 
honom välkommen, borgmästaren Elias Öhman, överste 
Kasten Antell m. fl. Från järnvägsstationen åkte general
guvernören till Uspenska katedralen på Skatudden, där han 
mottogs med sång av elever vid samtliga ryska skolor i Helsing
fors samt bivistade en kort religiös akt. Sedan ställdes kosan 
till Nikolajkyrkan, där Bobrikoff hälsades av biskop Herman 
Råbergh på svenska språket, varvid generalguvernören tac
kade på tyska. 

Vid mottagning i generalguvernörshuset senare på dagen 
höll Bobrikoff ett tal, vari han bland annat framhöll, att vår 
monark känner det finska folkets tillgivenhet, men Hans 
Kejserliga Majestät är även underkunnig därom, att i landet 
beklagligtvis spritt sig en oriktig tolkning av de grunder, på 
vilka Finlands ställning till kejsardömet vilar. Under det 
skadliga inflytandet av dylika tolkningar har hos några fin
ländare icke lagts i dagen den nödiga sympati för de åtgärder, 
som blivit vidtagna till stärkande av de band, som knyta 
landet vid de övriga delarna av det ryska väldet. 

Hans Majestät har i det reskript han riktat till mig, fort
satte generalguvernören, själv hänvisat det hans hjärta när
stående Finland på nödvändigheten av att i dess befolkning 
inrotas övertygelsen om hela vikten av detta lands förening 
med centrum. Lämnande orubbliga inom de gränser reskriptet 
av år 1891 utstakat egendomligheterna i Finlands kyrkliga 
institutioner, rättigheter och privilegier ävensom inre styrelse, 



16 Bobrikoffs tillträde till generalguvernörsposten Kap. 

i den mån naturligtvis dessa icke motverka Rysslands gagn 
och värdighet, skall statsmakten likväl icke tillåta en vidare 
utbredning i landet av allt det, som kan förhindra samman
slutningen av det stora riket. Framdeles skall det genom den 
högsta viljan åt min styrelse anförtrodda Finland bliva mig 
kärt, och jag skall med glädje helga mina krafter åt tjänsten 
av dess sanna intresse. jag skall i övrigt medverka till alla 
goda företag och understödja varje rättvis, laglig angelägenhet. 

Viceordföranden i senatens ekonomiedepartement senator 
C. Tudeer besvarade talet, likaledes på ryska. 

Under samtal med generalpostdirektören Hj. Lagerborg 
sade sig generalguvernören äga kännedom om en del miss
förhållanden inom landets postverk, till vilka hörde >>de oprak
tiska finska frimärkena>>, rörande vilken fråga han längre fram 
skulle uttala sig. Åt chefen för pressöverstyrelsen nämnde 
general Bobrikoff, att pressförhållandena inom landet skulle 
komma att tagas under omprövning. 

Till tidningspressens vid mottagningen närvarande repre
sentanter höll generalguvernören ett tal på ryska - väljande 
detta språk sannolikt i anseende till korrespondenten för 
Moskoffskija Vjädomosti Mossarosch' tillstädesvaro, såsom 
Nya Pressen anmärkte i sitt referat. Han uppmanade tidnings
männen att skriva ärligt och sannfärdigt. jag är en personlig 
vän till pressen och uppskattar dess betydelse, yttrade han. 
Men endast den press, som håller sig till sanningen och som 
arbetar lugnt och sansat, skall i mig finna en vän. Däremot 
kan jag ej fördraga en press, som utsprider lögn och utsår 
tvedräkt. slutligen uttrycktes förhoppningen om att myndig
heterna så sällan som möjligt skulle nödgas beivra övergrepp 
och förföljelser från pressens sida. 

Emellertid fäste man vid denna tid icke egentligen någon 
synnerlig betydelse vid Bobrikoffs person. Han framstod 
mera som en symbol än som en självständig kraft, och man 
trodde sig veta, att han endast utgjorde ett redskap för högre 
ställda personer. storfurst Vladimir Ale;xandrovitj, chefen 
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för gardestrupperna, utpekades som den person, vilken stod 
bakom Bobrikoffs mission och vilken även tidigare gynnat 
dennes karriär. 

Bobrikoff antogs sålunda endast komma att bli soldaten, 
som utförde order, och som soldat utmålades han också, 
brutal och obildad. Själv skulle Bobrikoff förmodligen icke 
taga några egna initiativ; hans program hade uppgjorts i 
Petersburg, och där befann sig också centrum för politiken 
mot Finland. Så höll man denna tid före. 

Om man ock visste, vilken andas barn Bobrikoff var, 
räckte det någon tid, innan han genom något oavvisligt exempel 
uppenbarade sin art. Man hoppades kanske ännu. Ryssar, 
som kommit till Finland, hade ju hittills i allmänhet lärt sig 
förståelse för vårt land. Låt oss ej döma mannen, innan han 
gett oss uppenbara bevis. Den första tiden saknades sådana 
bevis, vilka man icke med god · vilja kunde bortförklara. 
Något särskilt intryck av den nya generalguvernören fick 
allmänheten icke omedelbart. Han hade visserligen i sitt 
första tal ordat om trogen uppfyllelse av kejsarens befallningar 
och om stärkande av det ryska inflytandet i Finland. Men 
detta var sådana uttalanden, som man kunde vänta av envar 
i hans ställning, medan domen däremot icke borde fällas på 
grund av hans ord utan enligt hans handlingar. Talet till 
pressens representanter lämnade ett ovisst intryck; han hade 
sagt sig vara en vän av pressen, och framför allt hade han 
tillrättavisat Mossarosch, korrespondenten för det värsta 
ryssbladet Moskoffskija Vjädomosti (vilken i samband med 
talet hade tillåtit sig ett olämpligt inpass). 

Bobrikoffs mottagande i Finland 

Den första tiden ägnade Bobrikoff åt besök i ämbetsverk. 
Bland annat infann han sig i Finlands bank, där min far såsom 
vanligt denna tid vid mottagande av ryska gäster fungerade 
som tolk. Där uppträdde Bobrikoff på tämligen bryskt militär
maner och gjorde idel intetsägande frågor. Han åtföljdes 

2 



18 Bobrikafis tillträde till generalguvernörsposten Kap. 

bland andra av fru och fröken Bobrikoff. Då min far presen
terades för generalskan och erfor att hon var född baronessa 
Stael von Holstein, uttalade han förmodan, att det varit under 
hennes far som kårchef han tjänstgjort i Ryssland. Man 
frågade då genast, vem denne kårchef hade varit, och det 
befanns, att min fars antagande hade varit riktigt. )>Er far 
var mycket ansedd inom militären,)> yttrade min far åt general
skan, och hon svarade, )>Jag vet det.>> Fru Bobrikoff föreföll 
öppen och rättfram och gjorde ett angenämt intryck. Under 
samtalet meddelade hon, att hennes familj var av baltiskt 
ursprung; på riddarhuset i Reva] var släktens vapen ännu 
upphängt. Numera omfattade familjen ortodoxa tron. 

I de allmänna inrättningar Bobrikoff besökte, såsom 
sjukhus och andra, mottogs han med största korrekthet, 
och överhuvud uttalade han sig berömmande om desamma. 
Ett visst intresse för våra förhållanden och en viss strävan 
att ernå kontakt med befolkningen tyckte man sig då iakttaga 
hos honom. Ryktet återgav sorgfälligt alla hans lovord, och 
det var ej långtifrån, att man den tiden skulle ha betraktat 
honom med tolerans, om också icke med blida ögon. Utan 
att vinnlägga sig om hans bevågenhet ådagalade man Bobrikoff 
all hövlighet i de anstalter han besökte. Men detta förhållande 
av ömsesidig fördragsamhet upphörde så snart, att man inom 
kort knappast kom ihåg det. 

Bobrikoffs första besök hos medlemmarna av senaten, 
vilka i allmänhet åtnjötorätt ringa popularitet bland den stora 
allmänheten, gåvo anledning till talrika ironiska kommentarer, 
i vilka menige man fick tillfälle att driva med de höga styres
männen. Bobrikoffs ciceron på en av dessa rundfärder synes 
ha varit föga vuxen sin uppgift, såsom då han för ett hembesök 
hos en senator förde generalen till en gård vid Fredriksgatan 
i stället för en med samma nummer vid Fredsgatan, och 
herrarna chockerades av att ha anlänt till en krog, eller då 
man i en gård vid Bulevardsgatan sökte en senator, som en 
tid förut avlidit (han hade också gjort föga väsen av sig under 
livstiden). På frågan, om senatorn var hemma, skall svaret 
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ha varit, ))Ack, nej, senatorn är i himmeln,)> vartill den anspråks
Jösa folkhumorn lät Bobrikoff genmäla, )>Då träffas vi aldrig.)> 
En senator skall på förfrågan, om han kunde tala tyska, ha 
svarat, )>Eine kleine)>, (vilket sedan hart när blev ett talesätt), 
och en annan skall på en liknande fråga, om någon i sällskapet 
talade franska, ha gett sig tillkänna med ordet )>je)>. Hos 
en senator öppnade dottern i huset tamburdörren för de 
besökande, och under antagandet att hon var en domestik 
Jämnade Bobrikoff sin mantel åt henne vid avklädningen. 
För att reparera misstaget, varom han blivit underrättad, 
visade Bobrikoff vid bortgåendet särskild artighet mot den 
flicka, som uppvaktade i tamburen, och tryckte hennes hand, 
men den gången var det domestiken. )>Alla ha hedrat sig 
utom senatorerna,)> anmärktes spefullt om intrycken från 
Bobrikoffs ankomstvisiter i staden. 

Efter det omdömena om Bobrikoff (eller )>Bobbam, som 
han nästan genast varaktigt kallades) i egenskap av Finlands 
ärkefiende rotfäst sig, räckte det ej länge, innan han gjordes 
till föremål för allehanda mer eller mindre smädefulla historier, 
vilka cirkulerade om honom. Folkmedvetandet, besvärat 
av sin maktlöshet, sökte tillfredsställelse genom att på bästa 
vis utsmycka hans missöden och förargelser. Överallt, sades 
det dåmera, hade man ådagalagt Bobrikoff manhaftighet 
och sturskhet, vart han än kommit på sina inspektioner i 
olika delar av landet. Man uppbyggde varandra med anek
doter om huru illa Bobrikoff blivit behandlad, huru han på 
den och den järnvägsstationen fått nöja sig med det torftigaste 
fordon, medan ett ståtligt ekipage inför honom hade väntat 
på någon privat resande, huru han där och där nödgats taga 
in i det sämsta rummet, o. s. v. Någon större sanningshalt 
torde dessa uppgifter icke ha ägt. 

Mycket tidigt ansåg sig folkmeningen även kunna stämpla 
Bobrikoff som en person med ringa hedersbegrepp, ty nästan 
omedelbart efter hans ankomst erfor man meddelanden om 
införande av ett spionsystem, som med tiden erhöll en så 
vidsträckt utbredning. Redan de första veckorna nämndes 



20 Bobrikoffs tillträde till generalguvernörsposten Kap. 

flera personer, vilka skola ha fått mottaga anbud om att 
inlämna rapporter rörande sådant som förehades i foster
ländska kretsar. Man erfor nogsamt, att inga medel skulle 
lämnas obegagnade i Bobrikoffs kamp mot Finlands folk, 
och en ny situation utvecklade sig, under vilken på rysk sida 
tillämpades metoder, vilka föga motsvarade den lojalitet 
man den tiden var beredd att bevisa den ryska statsmakten 
på grundvalen av Finlands autonomi. Det omtalades, att 
en rysk officer av en här känd, föga sympatisk typ en gång 
hade halvt offentligt beskyllt officerarna vid våra inhemska 
trupper för bristande pliktuppfyllelse innefattande deras 
alltför ringa tillgivenhet för tsaren. Till följd härav skola 
tvenrie av våra officerare, vilka lära ha handlat på andras 
vägnar, ha utmanat ryssen på duell. Envig med vapen i 
hand hade, såvitt man visste, icke förekommit i Finland 
inom mannaminne. Utmaningen antogs emellertid icke av 
ryssen, vilken enligt uppgift reste till Petersburg under någon 
förevändning och stannade där - rymde, sade man. 

Generalskan Bobrikoff hörde man knappt alls omtalas, 
fröken Bobrikoff några gånger under den första tiden. För 
den sistnämnda anordnade officerarna vid våra inhemska 
trupper bal vid ett par tillfällen. I allmänhet framställdes 
fröken Bobrikoff som annorlunda sinnad än hennes far. Hon 
skall en gång ha sagt, >>Vad ha då finnarna gjort, eftersom 
man har skickat far till dem?>> Med de jämnåriga flickor hon 
här träffade kunde hon knappast tala på grund av ömsesidig 
obekantskap med den andra partens språk, vilken omständig
het skall ha föranlett yttrandet av henne, >>Eftersom ingen 
lär sig ryska, så återstår ingenting annat än att jag får lära 
mig svenska.>> Även om henne cirkulerade plumpa anekdoter, 
vilka voro mera misskrediterande för berättarna än för henne. 

Ryktenas tid 

Under ryktenas bann levde befolkningen i Helsingfors 
oavlåtligt dessa händelserika tider. Den upphetsade sinnes-
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stämningen reagerade ännu blint för allt som hände och 
berättades, och vid allt lades vikt, innan ännu en viss sans hade 
hunnit göra sig gällande. Den vanliga medborgaren levde 
politiskt mera i ordets än i handlingens värld. Den som varit 
ute i staden en eftermiddag hade därunder vanligen inhöstat 
ett förråd av nyheter och underrättelser, den ena sensationellare 
än den andra, tillräckligt att därmed underhålla ett helt kvälls
sällskap, ofta ett halvt dussin >>fall» eller mera. Åhörarna 
lyssnade till upplevelserna med varje drag uttryckande spän
ning, och utrop av häpnad, indignation eller bedrövelse, allt 
efter omständigheterna, beledsagade händelserna. Det skild
rades verkan var så mycket starkare som det nu ej gällde 
sällskapliga anekdoter utan bistert allvar. De med en viss 
regelbundenhet återkommande särskilt kritiska skedena upp
fylldes framom andra av hetsande rykten. Det var mer än 
en gång man hörde, att de ryska trupperna i Helsingfors voro 
samlade i sina kaserner färdiga till utryckning med skarpa 
patroner utdelade, eller att i Petersburg flere regementen 
befunno sig under alarmberedskap för att vid första under
rättelse om oroligheter i Helsingfors kunna ingripa härstädes. 
Att kanonerna på Sveaborg voro riktade mot Helsingfors, 
utgjorde ett av de upprepade skrämselbuden vid farliga 
tillfällen. 

Redan tidigt uppgavs brevhemligheten icke längre vara 
tillförlitlig, ett rykte som många gånger återkom, intill dess 
>>svarta kabinettet>> utgjorde en verklighet. Man skulle ej 
längre anförtro viktiga brev åt posten: den och den personen 
hade fått mottaga brev, vilka ögonskenligen hade blivit 
öppnade. Även telefonen var osäker. Telefonisterna kunde 
höra alla samtal; dessutom kunde lyssnarapparater kopplas 
till vilka ledningar som helst. Så sades ryssarna ha gjort 
med Mechelins och andras telefoner för att avlyssna samtalen. 
Man skulle ej heller lita på telefonmeddelanden av andra 
personer än dem, vilkas röst man igenkände. Det var ett 
formligt brott av en student, då han en gång i telefonen nämnde 
ordet >>tryckeri>>, därmed åsyftande en apparat, varmed ny-
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ländska studenter en tid mångfaldigade publikationer avsedda 
för utdelning i landsorten. 

Vissa enskilda personer ansågos särskilt utsatta för fara. 
Mechelin skall ha fått mottaga varningsbrev, och även Axel 
Lille, som bodde på Skatudden, hade flera gånger anonymt 
avråtts från att ensam begiva sig hem sent om kvällarna; 
han kunde lätt >>försvinna>>. Sådana rykten förblevo ej utan 
verkan, oc;h det fanns personer, vilka regelbundet försäkrade 
sig om sällskap på hemvägen om det var sent. 

Också om förefallna husundersökningar spordes rykten 
på ett tidigt stadium, men visade sig till en början vara oriktiga. 
Ä ven hos politiskt verksamma medborgare skulle gendar
merna ännu denna tid sannolikt ej ha haft utsikter att komma 
över svårare komprometterande material. Det ansågs emel
lertid, att redan en reproduktion av konstnären Istos bekanta 
1>Anfalh», där dubbelörnen framställdes attackerande Finlands 
lag, skulle av gendarmerna vid en husundersökning betraktas 
som ett betänkligt indicium mot en person. Mechelin skall 
ha yttrat, att han vinnlade sig om att icke ha någonting 
farligt hemma hos sig, men att han icke kunde vara säker 
på vad ryssarna vid en husrannsakan kunde föra med sig och 
>>hitta>> hos honom. 

Ryktena innehöllo likaså tidigt uppgifter om olaglig 
arrestering av personer i olika delar av landet. De första 
hithörande fallen voro av oskyldig art. Än hade kränkning 
skett beträffande ett av de otaliga kejsar- och kejsarinne
porträtt, vilka den tiden funnos överallt i landet, icke minst 
i allmogehemmen, varvid förövaren blivit omhändertagen, 
än hade i någon småstad ett skolbarn förts till poliskammaren 
för vanvördigt tal om majestätet, o. s. v. Talrika personer 
uppskrämdes även av sådana rykten, vilka bidrogo till den 
växande oron. Det var emellertid först senare olagliga hus
undersökningar och dem åtföljande häktningar och förvis
ningar allmänt och systematiskt sattes i verket. 
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Tidig fruktan för spioner 

Faran av att råka i klorna på gendarmerna för den ena 
eller den andra förseelsens skull var att sammanställa med 
den allmänna fruktan för spioner. Man hade föreställningen, 
att Helsingfors på den tiden vimlade av gendarmagenter. 
Visserligen trodde man den tiden knappast, att landsmän 
skulle förnedra sig till hithörande uppdrag, men däremot 
ansåg man sig veta, att detektiver i stort antal hade blivit 
sända hit från Petersburg. Faktiskt syntes eller trodde man 
sig se ovanligt talrika utlänningar med detektivfysionomier 
röra sig i staden. Vissa farhågor ägnades eleverna vid här
varande ryska gymnasium, vilka tack vare sin kunskap i de 
inhemska språken ansågos kunna bli farliga. Senare trodde 
man sig veta, att gendarmerna i Finland till stor del utgjordes 
av ingermanlänningar och ester, vilka ägde språkliga förut
sättningar för detta kall. 

Fruktan för spioner var i själva verket lika allmän som 
den var förklarlig. De möten av allmän karaktär, vilka under 
år 1899 höllos för överläggning rörande de fosterländska 
angelägenheterna (detta skedde denna tid vanligen i Ateneum), 
försiggingo alla under sträng kontroll vid ingången, så att 
endast personer försedda med kallelsekort släpptes in. Därvid 
inträffade det ofta, att obehöriga individer sökte bereda sig 
inträde. Vid ett sådant möte i Ateneum ertappades en vid 
ett av stadens verk anställd kvinnlig funktionär, såsom det 
sades, dold bakom ett förhänge, därifrån hon kunde höra allt 
som yttrades i salen. Hon blev brännmärkt som >>spion>> och 
försökte sedan med ringa framgång förklara sig i tidningarna, 
och saken var föremål för mycket meningsutbyte. 

Vid ett kommittemöte i det ena av de två inre rummen i 
gamla nationshuset en tid före den första stora massadressen 
meddelade Nyländska studentavdelningens kurator Albert 
de la Chapelle de första förberedande underrättelserna om 
att en stor folkadress var ifrågasatt, vid vilken allas medverkan 
bleve erforderlig. Avdelningskuratorerna hörde denna tid 
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till de invigda och brukade kallas till medborgarkommitteernas 
möten såsom förmedlande förbindelsen mellan dessa centra 
och studenterna. De närvarande studenterna hörde under 
största spänning på vad de la Chapelle hade att tillkännagiva, 
och den hemligheten tyngde så medvetandet, att kuratorn gång 
på gång steg upp och gläntade på dörren till stora salen för 
att övertyga sig om att ingen ovälkommen figur befann sig 
där och lyssnade. Man tänkte sig till och med möjligheten 
att vid politiska sammankomster i nationshuset någon spion 
kunde uppehålla sig på taket för att lyssna genom ventilations
öppningarna. - Men när efter denna försiktighet och hemlig
hetsfullhet de upphetsade deltagarna vandrade ned till Norra 
Esplanadgatan, tycktes det dem regelbundet omöjligt att 
längre lägga band på sig. Konsekvens i varsamhet hörde 
ej till studenternas starka sidor, och utan att bekymra sig 
om att lyssnare funnos sjöng man då och då högljutt ut vad 
man hade på hjärtat. >>Vi ger f-n i universitetet!>> förkunnade 
hetsporrarna, då betänksammare kamrater erinrade dem om 
varningar, som uttalats av ledande medborgare. 

Bobrikof/s första åtgöranden 

Från början rönte Bobrikoff föga motstånd, och steg för 
steg fullföljde han sin mission. Medan allmänheten ännu 
förvirrad intog en avvaktande ståndpunkt, ansåg den sig kunna 
förstå om också icke gilla eftergivenhet som på olika håll 
visades Bobrikoff. Man betraktade de undfallande tjänste
männen i början som i och för sig hederliga personer och för
sökte resonera sig till att dessa, ovana vid det ryska tillväga
gångssättet med dess oförståelse för korrekta former samt 
påverkade av en överdriven lojalitet, hade låtit förmå sig 
att giva efter för generalguvernörens påtryckning. I mer 
maktpåliggande fall emotsåg man däremot att den tradi
tionella lagtroheten skulle hävda sig, och vid en kamp om 
själva rättsgrundsatserna skulle alla som en man bereda 
Bobrikoff motstånd. 
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Man tyckte sig denna tid iakttaga, att då Bobrikoff ville 
genomdriva något önskemål, så började han med att låta 
ärendet framstå som en synnerligt viktig angelägenhet, för 
vilken han rörde upp himmel och jord. I många fall föll veder
börande då till föga av hygglighet eller flathet och säkerligen 
ofta utan att ens försöka någon utväg, kanske i tanken att 
han med uppoffrande av ett mindre intresse räddade ett 
större. Och dock betraktades Bobrikoffs hot i en del sådana 
fall såsom endast innefattande taktisk manöver. A andra 
sidan var det anmärkningsvärt, huru rykten och hotelser, 
vilka ursprungligen betraktats som omöjliga, trots allt sattes 
i verket, som om planen härvid inneburit att i förväg vänja 
allmänheten vid ett i och för sig oantagligt avgörande. 
ständigt och åter gåva våra tjänstemän vika, stundom av 
uppenbar svaghet, ansåg man sig finna, stundom kanske 
i början emedan de inför den våldsamma påtryckningen 
ansåga sig i ett enstaka fall kunna frånse från lagligheten, 
eller emedan de av någon anledning trodde, att Bobrikoffs 
åtgärd skulle stanna därvid. 

Bobrikoffs framgångar verkade i hög grad nedstämmande 
på den fosterländska meningen; misslyckande vid någon 
åtgärd, vilket sällan inträffade, doldes däremot av honom. 
Det mest hårdnackade motståndet rönte han bl. a. av vissa 
kommunalmyndigheter. En av Bobrikoffs få direkta mot
gångar- om också i en sekundär fråga - gällde hyrkuskarnas 
mundering i Helsingfors. Under Bobrikoffs första tid och som 
en direkt reaktion mot russificeringen avskaffade hyrkus
karna ()>isvostjikarna)>) sina dittills använda ryska )>kaftanen> 
och anlade livn~er av västerländskt snitt. Detta väckte Bobri
koffs misshag, och han föreskrev, att de gamla kaftanerna 
från en viss dag skulle betraktas som de enda giltiga, )>emedan 
de nya livreerna äro så tunna och kalla)>. Hyrkuskarna hävdade 
sin ståndpunkt, och Bobrikoffs påbud förföll. 

Innan direkt ödesdigra avgöranden förekomma och så 
länge hotande risker ej förestodo de enskilda personligen 
i större utsträckning, hängav man sig vid ringa anledning 

\ 
\ 
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åt förtröstan. Det visade sig ännu ej, att denna tillit till stor 
del byggde på en illusion. Optimister framhöiio, att man 
icke skulle förbise de svårigheter, vilka även motståndaren 
hade att övervinna. Vid vilken ända skuiJe Bobrikoffs för
ryskningspolitik taga vid? Man var icke medveten om någon 
användbar utgångspunkt för honom, och man trodde ryktet 
om Bobrikoffs klagan, att han i Finland stod fuiiständigt 
isolerad utan medhjälpare och utan fotfäste. ständigt och 
jämt betonade Bobrikoff den första tiden önskvärdheten av 
att stärka ryska språkets ställning i Finland, och sådant tal 
klingade högst obehagligt i våra öron. Men huru skuiJe han 
gå tillväga för att lära ett helt folk ett främmande språk? 
Var någon alls vuxen en sådan uppgift? 

Utvecklingen medförde emellertid en förändring beträf
fande allmänhetens åskådning av Bobrikoff och hans mission. 
Från intrycket av en nattmara förbyttes hans regemente 
mer och mer till handgriplig realitet. Visserligen betraktades 
han ännu någon tid som ett »redskap», men även i denna 
bemärkelse tycktes han taga sin uppgift självständigt. Allt 
flera upprörande tilldragelser inträffade fördrivande allmän
hetens sinnes!ugn och framkallande momentana farhågor 
likt smärtsamma sting i medvetandet. Man lärde sig inse, 
att läget var mycket mera ödesdigert än man hade förestälJt 
sig, påföljderna mer skrämmande även för de enskilda, av 
vilka många endast hade tänkt sig rollen av ett slags åskådare, 
om också visserligen aktiva sådana. Ocksa medhjälpare fick 
Bobrikoff. Vid motståndet, som byggde på själva folket, 
de breda lagrens kompakta massa, förbisågs, att samhällets 
och den administrativa organisationens spetsar icke voro 
lika oåtkomliga. Uppifrån sett hade Bobrikoff att göra med 
enskilda män, vilka vida lättare kunde påverkas än en odiffe
rentierad folkmängd och som, om de gåvo vika, kunde åstad
komma svår skada genom sina ämbetsbefogenheter. Det var 
icke många som längre hängåvo sig åt den visserligen någon 
gång uttalade tanken, att ett allmänt och enigt motstånd 
även måste rycka senaten med sig. 
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Fåvitsk hade tron varit, att hela Finlands folk >>med tjänste

männen i spetsem skulle solidariskt och okuvligt värna sitt 

land och dess rätt. Utan att ha lyckats använda våra egna 

män som redskap skulle Bobrikoff aldrig ha kunnat vinna 

sådan framgång. De egnas medverkan och exempel för

lamade den fosterländska opinionen hos de svaga ·och lät 

>>försumpningen>>, under vilket namn demoraliseringen gick, 

utbreda sig. Icke ens någon medveten plan sågs bakom den 

tillfälliga undfallenheten; vad som förtog befolkningen för

tröstan var framför allt kännedomen om att de administrativa 

överhuvudena icke vägleddes av någon planmässighet eller 

något system, utan att deras handlingssätt bestämdes av 

karaktärslöshet och passivitet. 
Man såg en seg beräkning i Bobrikoffs åtgärder med und

vikande av våldsamma medel, vilka ju aldrig äro eftersträvans

värda vid en sådan uppgift som hans. Medan det skenbart 

frivilliga uppgivandet av rättsnorrner undergräver försvaret 

och verkar med oåterkallelighetens allvar, kommer öppet 

våld att egga den fosterländska gärningskraften. Ä ven en

skilda desperata dåd, vilka härigenom med all sannolikhet 

komme att frambesvärjas, skulle tjäna som manande exempel, 

och lika mäktigt kunde martyrskap medverka till danandet 

av ett fanatiskt fiendehat I längden kunde ryssarna visser

ligen förlita sig på sin övermakt, vilka medel de än använde, 

men den småningom genomsyrande assimileringen tedde sig 

tacknämligare. 
För min del kände jag mig denna tid subjektivt övertygad 

om att ryssarna vid fullföljandet av sin politik i Finland 

själva önskade undvika öppna oroligheter och upplopp. 

Naturligtvis skulle de ha utgått som segrare ur vilken samman

drabbning som helst, men våld och blodsutgjutelse kunde ha 

haft betänkliga återverkningar i olika avseenden och på 

olika håll. Samtidigt var det min uppfattning att Bobrikoff 

skickligt hade förstått att ingiva allmänheten hos oss tron, 

att vad han helst önskade var tumult och sammanstötningar, 

vilka skulle motivera införande av undantagstillstånd i landet. 
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Bobrikoffs förhållningssätt innefattade sålunda ett effektivt 
medel att trots den pågående russificeringen förmå allmän
heten att självmant förhålla sig stilla. I motsats härtill reso
nerade sig mången till att vid varje kränkning från rysk sida, 
vid varje öppen eller dold utmaning gällde det att bita tän
derna samman och avhålla sig från överilning för att ej gå 
hans ärenden genom tillgripande av våldsamheter. Den enda 
tröstegrunden härvid var att man trodde sig lura Bobrikoff, 
jämte det att man räddade sitt eget skinn. 

Under en tidigare period gjorde man ännu beträffande 
motståndspolitiken en bestämd åtskillnad mellan Bobrikoff 
och den kejserliga regeringen. Oppositionen gällde i första 
hand den förre, icke den senare, och man avhöll sig i det 
längsta från att identifiera kejsarens avsikter med Bobrikoffs. 
I stället eftersträvade man att tolka de ryska åtgörandena 
som övergrepp från generalguvernörens sida. En tid talade 
man till och med om att mot Bobrikoff samla bevis för lag
stridigt och förargelseväckande handlingssätt i syfte att få 
honom återkallad. Men vad man kunde påtala honom var 
icke stort mera än sådana fall, då han betecknat Finland som 
generalguvernörsdöme i stället för storfurstendöme, och trots 
all god vilja gjorde man icke därav något högmålsbrott. Det 
väsentliga av klagomålen mot Bobrikoff var sådant som 
icke skulle vinna gehör i Petersburg. En anledning till att 
i striden om Finlands rätt icke i början av oss indrogs ryska 
riksstyrelsen var medvetandet om huru svårt det hade varit att 
ernå själva folkets deltagande i motståndet mot russificeringen, 
om kampen riktades även mot den kejserliga regeringen. 
Omsider framstod emellertid riksregeringens och kejsarens 
sanktion av Bobrikoffs handlingssätt oförtydbar. Men även 
då undvek man att fastställa förefintligheten av en officiell 
förryskningspolitik i Finland och göra högsta vederbörande 
ansvariga härför. Detta kunde emellertid icke alltför länge 
undgås, men först sedan den allmänna meningen hos oss 
vant sig vid detta faktum, fick det offentlighet. Därmed 
var det passiva motståndets krig mot kejsardömet förklarat, 
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och det kändes härvid i viss bemärkelse som om Finland 
bränt sina skepp. Ty tillgift för en sådan inställning kunde 
icke vinnas, det antog man. Men ett annat handlingssätt 
hade icke varit möjligt. Och på vår sida ansåg man icke att 
brytningen uteslöt försoning, blott återställande av vissa 
omistliga rättsprinciper erhölls. 

studenternas fosterländska strävanden 

De forna studenter, vilkas akademiska bana inföll vid 
tiden för sekelskiftet och åren närmast därefter, skola säkert 
städse erinra sig huru allmänt och fullständigt den dåtida 
studerande ungdomen indrogs i de intressen, som gällde det 
fosterländska försvaret. Man varsnade en obetingad och 
areflekterande fosterlandshängivenhet, ett uttryck av det 
bästa, som rörde sig i de då ungas bröst. Förenade i ett varmt 
kamratskap kände sig medlemmarna av de ungas kotterier 
enhälliga i sin patriotism. Fosterlandet utgjorde den själv
fallna, underförstådda förutsättningen inom kamratförbundet; 
den som icke fyllde måttet i detta hänseende, var en utstött. 
Johan Ludvig Runebergs maning levandegjordes i de då 
unga sinnena som en helgad övertygelse, och Fänrik Ståls 
anda ställdes för första gången inför kravet att hävdas i reellt 
allvar. Sägnerna återbördade sin plats som fosterländskhetens 
kodex och dyrbaraste litterära klenod, och Vårt land har väl 
av ingen annan generation i Finland sjungits mer hänfört 
- och icke heller så ofta, med den ungdomliga lågan brinnande 
synlig. 

Under sina oupphörliga, heta diskussioner debatterade en 
grupp studenter en gång frågan om det existerade någon så 
upphöjd ide eller sak, att om något rättmätigt krav skulle 
framställas i dess namn, man obetingat skulle underkasta 
sig det och uppfylla detsamma. Man enade sig om att det 
fanns en sådan ide, och dess namn var Finland. Man instämde 
också i att om någon ledare, som kunde tillerkännas obetingad 
auktoritet att tala i fosterlandets namn - ifall en sådan 
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ledare alls fanns - skulle anse sig i stånd att förkunna, 
>>Finland fordrar det!>> så den maningen skulle utan dagtingan 
uppfyllas. Men en ledares kallelse krävdes icke: i sitt eget 
bröst förnam envar den direkta maning, som var än mer 
bjudande. 

Flammande kinder och blickar under kamratlagen, 
ofta endast fem, sex vänner tillfälligt sammanförda, åter
speglade den hänförelse, som tändes under vars och ens sam
stämmiga inlägg i ordets gärd till fäderneslandet, lik en 
gemensam offereld. Under sådana stunder förkunnade sig 
mången vara beredd till vilket offer som helst i fosterlandets 
namn, och de menade det. Inget tvivel rådde om att det 
låg allvar bakom den redobogenhet man fann hos kamrater 
att, om det krävdes, låta sitt liv, och det enda, stumma för
behållet härvid var tilläventyrs, att detta skulle kunna ske 
under en vacker och heroisk slutgest. Var målet för en gärning 
en gång klart, så skulle man handla utan vacklan, ty man 
kände, att i revolutionstider måste det vara så. 

De oändliga diskussionerna slutfördes sällan vid själva 
kamratlagen, huru länge dessa än plägade räcka, utan fort
sattes i regel på hemvägen, då det mången gång inträffade, 
att man under de nattliga samtalen följde någon till dennes 
port för att därpå av den andra ledsagas till sin egen, och 
så om och om igen. Detta var en vana, som särskilt sades 
känneteckna även vissa äldre medborgare. Under sådana 
meningsutbyten kunde varje uns avvinnas de ömsesidiga 
förnuftsinläggen - och dessutom var man i tillfälle att även 
i denna mera intima bemärkelse för sin vän ådagalägga sitt 
skarpsinne i de fosterländska frågorna. 

Medvetandet om tidens historiska perspektiv bidrog till 
att hänföra sinnena. Vad som än komme att hända, det 
skede som nu stod för dörren, skulle en gång inristas i Fin
lands historia; hävdateckningens strålljus skulle riktas därpå .. 
Egenskapen av att vara student innefattade en tillräcklig 
betingelse för att man måste vara med. Vad vore väl Finlands 
söner, om landet ej kunde räkna med sina studenter! Om 
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oväder nu bröte löst på allvar i vår del av världen, på den 
fläck av fosterjorden skulle Finlands studenter göra sin plikt, 
där de stodo eller föllo. 

Medan redobogenheten att bjuda sin gärning åt fädernes
landet var obetingad bland studenterna, rådde emellertid 
fullständig ovisshet rörande de verkliga arbetsuppgifter, som 
kunde stå till buds. Visserligen upptogs tiden nästan full
ständigt av de )>allmänna)> intressena men mest i form av 
möten och sammankomster av de mest olika slag ävensom 
av ett obestämt jäktande. Men man hade förnimmelsen av 
att nästan ingenting erforderligt utfördes till landets värn 
och att de )>oföretagsamma gamla)>, vilka en tid betraktades 
med nästan oblida ögon, ådagalade en oförsvarlig passivitet. 
Detta intryck rådde under tiden före de medborgerliga orga
nisationernas, främst )>Kagalens)>, tillkomst. I själva verket 
voro sådana handlingsmöjligheter, som skulle ha tillfreds
ställt de unga, ytterst begränsade. )>Vi kunna inte utan vidare 
gå till kasernerna och börja skjuta på ryssarna,)> förklarade 
torrt en av de mera betänksamma äldre studenterna. 

Den kanske förnämsta verksamhetsuppgiften, som an
visades studenter, var deltagande i det omfattande politiska 
och patriotiska upplysningsarbetet, som denna tid i olika 
former igångsattes överallt i landet. För sådana uppgifter 
ägnade sig studenterna förträffligt, om blott otåligheten till
fredsställdes av dessa mer vardagliga angelägenheter. Innan 
misstron mellan olika samhällsklasser ännu begynte gripa 
omkring sig, mottogos studenterna överallt med förtroende; 
de voro också kända överallt liksom med överallt, och blotta 
egenskapen att vara student med dess symbol, den vita mössan, 
utgjorde ett medborgerligt tillförlitlighetsbevis. 

Men vid efterhörande av mer direkta arbetsuppgifter än 
det politiska folkbildningsarbetet rönte studenterna icke 
sällan besvikelse. En sådan hänvändning till en av våra 
mest betydande, populära ·OCh fosterländska akademiker, 
professor Wilhelm Chydenius, besvarades med anvisningen, 
att jurisstudenterna skulle ägna sig åt författande av populära 
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utredningar rörande Finlands statsrättsliga ställning, och 
dessa framställningar skulle sedan användas av de övriga 
vid den politiska föredragsverksamheten i bygderna, där 
belysning just av dessa frågor spelade en stor roll. Det vore 
nämligen av synnerlig vikt att kännedom om våra statsrätts
liga angelägenheter spriddes i korrekt och oantastlig form. 
Alla sådana framställningar som till exempel kunde väcka 
föreställningen att man ville tyda storfurstendömets ställning 
till kejsardömet som innebärande någon form av personal
union eller dylikt, vore av ondo och måste ovillkorligen före
byggas. Det visade sig efteråt, att professor Chydenius' råd 
varit fullkomligt allvarligt menat, men den gången uppfattade 
studenterna hans anvisning så att han ville hålla brushuvudena 
sysselsatta för sysselsättningens egen skull i syfte att avleda 
dem från egna äventyrligare initiativ. 

Att studenternas patos på en del håll hos oss iakttogs 
med en viss kanske berättigad skepsis, illustreras av den 
halvt godmodiga, halvt ironiska fråga ett mäktigt statsråd, 
en av de >>illusionsfria>> och betraktad som en av våra mest 
betydande män på sitt område, brukade rikta till bekanta 
bland de mer förståelsefulla student-entusiasterna, när han 
på Esplanadgatan uppfångade dem vid knapphålet, >>Nå, 
kan fosterlandet ännu räddas?>> 

Vad som försvårade studenternas verksamhetsiver var 
avsaknaden av varje sådan organisation, i vilken de direkt 
hade kunnat användas. Man visste ej av någon systematisk 
motståndstaktik och ännu mindre av något program. Varken 
medel eller mål framstod o för någon tydliga. Icke heller visste 
man av någon ledning, som skulle ha representerat en organisa
tion med fördelade uppgifter. 

Inom Nyländska studentavdelningen sökte man denna 
tid skapa en organisation, enligt vilken avdelningens med
lemmar skulle bilda en aktiv kår, lätt att sammankalla och 
beredd att mottaga och utföra erforderliga order. Sannolikt 
var förhållandet enahanda inom andra studentavdelningar. 
utom att nylänningarnas kurator hade kring sig en liten privat 
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stab av medhjälpare, verkade även vissa andra sammanslutna 
grupper. Man tillsatte bland annat ett ständigt utskott, 
vilket å ena sidan skulle samla alla underrättelser av politiskt 
intresse och å den andra genom sina informationer skulle 
vara ägnat att utfärda anvisningar åt avdelningsmedlemmar, 
huru de hade att förhålla sig i olika avseenden. Inflytande 
material skulle bevaras som bidrag till en kommande tids
historik. Denna kommitte hörde man emellertid mycket litet 
om, och när de >>ocensurerade>> periodiska publikationerna 
började utkomma, vilka i viss mån tjänade samma ändamål, 
upplöste den sig. 

För att avdelningen utan annonsering lätt skulle fås 
samlad, infördes ett alarmsystem grundat på ett slags decimal
indelning. Närmast under kurator stod en grupp av tio 
betrodda avdelningsmedlemmar, vilka kallades >>generalen>, 
och av vilka envar vid tillsägelse av kurator skulle lämna 
budskap åt tio andra medlemmar, >>kaptenen>. Dessa åter 
skulle på samma sätt under sig ha >>soldaten>. En förteckning 
över de två högre grupperna uppgjordes och mångfaldigades, 
så att var och en skulle ha schemat klart för sig. Lägre ned 
än till >>kaptenerna>> kom man knappast i organisationen, och 
det var mycket få gånger denna apparat kom till användning. 
Men redan medvetandet om att det existerade en sådan 
visserligen anspråkslös beredskapsanordning bidrog till en 
viss förnimmelse av säkerhet och gjorde slut på den känsla 
av isolering man tidigare hade erfarit. Deltagarna funna 
hugnad i att tillhöra en fosterländsk kår och däri bekläda 
en förtroendepost. 

Den organiserade r propagandan 

l samband med studenternas organisationer talade man 
om ett medborgerligt centralutskott, som sades upprätthålla 
vem vet vilka viktiga förbindelser ävensom övervaka det 
fosterländska arbetet. Det var emellertid först senare den 
egentliga >>Kagalen» tillkom. Mechelin var naturligtvis med 

:l 
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vid själva ledningen, det tog man för givet, och man trodde 
sig veta, att inflytelserika utländska kretsar av honom hade 
vunnits för Finland. Den fosterländska ledningen ansågs 
förfoga över hemliga, men ingalunda föraktliga resurser. 
När en av våra guvernörer, vilken vunnits för Bobrikoff, 
som ett slags regeringskunskapare sändes till Tyskland, 
Holland och Belgien för att taga reda på och oskadliggöra 
vår där bedrivna propaganda, >>hade han en av de våra efter 
sig på varje steg,>> berättades det. 

Man ansåg sig veta, att det i första hand var' Mechelin, 
som jämte medhjälpare stod bakom den omfattande och 
framgångsrika propagandan för Finland i utlandet. Mechelin, 
vilken ju redan tidigare genom Finland i 19:e seklet hade 
inlagt en ovärderlig förtjänst beträffande vårt lands bekant
görande, ledde eller var åtminstone med om att leda den 
omfattande verksamhet, vilken tog sig uttryck i talrika separata 
informationsskrifter och i hart när oräkneliga tidskrifts- och 
tidningsartiklar på snart sagt alla europeiska språk. Sam
tidigt rådde bland allmänheten föreställningen, att den upp
lysta och frisinta opinionen i Europa även i viss grad av sig 
själv sympatiserade med Finlands kamp mot tsarväldet som 
en kamp för allmänmänskliga ideal. Denna åskådning beredde 
det fosterländska medvetandet synnerlig hugnad. 

Censuren hindrade den stora allmänheten från att på 
vanligt sätt följa med de utländska uttalandena. Det var 
mest genom hörsägen man erfor, vad utlandets blad skrevo 
om Finland, och talet om den ena eller andra särskilda artikeln 
gick från mun till mun. Resande landsmän sände eller förde 
med sig hem från utlandet mängder av tidningsurklipp rörande 
Finland, och man tycktes föreställa sig, att hela det kulturella 
Europa icke endast noga följde med vårt lands öden, utan 
till och med att en allmän rörelse gjorde sig gällande till förmån 
för oss. Den som kommit över något mera betydelsefullt 
uttalande i någon utländsk tidning, brukade bära det på sig 
för att visa det åt andra. Emellertid förstorade ryktet vida 
utlandets bevågenhet för Finland, och en gång fången i en 
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sådan överdrift, hände det mer än en gång att man kände sig 
besviken vid läsningen av urklipp över att de ej innehöllo 
mera, ehuru man avhöll sig från att uttala sådana intryck. 
Man trodde, att man ej hade fått något av de >>riktiga>> beläg
gen. 

Att det mesta av de utländska pressuttalandena direkt 
härrörde ur egna inhemska källor, det föreställde sig den 
stora allmänheten icke. Ej heller visste man så noga, att 
de statsvetenskapliga och andra utredningar, vilka voro 
signerade av berömda lärda och andra sakkunniga, i talrika 
fall hade tillkommit som vederlag för stundom mycket höga 
honorar, vilka erlades av våra organisationer, eller att det
samma skedde beträffande de >>prenumerationsavgiften>, vilka 
tillställdes en tidskrift i förväg för att en Finlandsvänlig 
artikel alls skulle intagas, efter det från tidskriftens sida 
anmärkts, att antalet av dess prenumeranter i Finland var 
så ringa. - Det talades också om att samma tidskrift, som 
uppburit prenumerationsavgifter i förskott, vid ett senare 
tillfälle hade antytt, att fortsatt förfäktande av Finlands 
sak i dess spalter skulle betinga en kompensation för tid
skriftens upphörande spridning i Ryssland, där den emotsågs 
komma att bli förbjuden, och den gången gällde beloppet 
20,000 mark, som dock ej betalades. 

Sådana biomständigheter som de senast anförda spelade 
emellertid ingen egentlig roll och innefattade ingenting in
korrekt. Huvudsaken var, att den utländska underrättelse
verksamheten sköttes på ett högst erkännansvärt sätt. Den 
bidrog effektivt att stärka vår sak, vilken genom densamma 
erhöll ett av sina viktigaste stöd utåt och i förhållande till 
Ryssland, och även det fosterländska medvetandet här hemma 
såg i detta bundsförvantskap en av de viktigaste källorna 
för krafthämtning. Ryssland skulle icke i längden våga stöta 
sig med en så enhällig kulturopinion, de humanitära lagarna 
skulle icke så uppenbart kunna kränkas inför det bildade 
Europas ögon, och Finland skulle bli ett land, varigenom 
den mellanfolkliga rätten skulle göra betydande framsteg. 
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Oviljan mot Bobrikoff 

Med den fortskridande utvecklingen framstod Bobrikoff 
alltmera utpräglat som inkarnationen av föremålet för folkets 
fruktan och hat. Den uppfattning framträdde, att nära nog 
allt vore vunnet, om man blott kunde bli av med honom, och 
det funderades och kannstöptes över huru detta skulle kunna 
ske. Än skulle man begagna sig av hans motståndare i Ryss
land, än fantiserade man om att kunna muta honom, än 
talades om attentat. Visserligen hade man reda på att Bobri
koff ingalunda stod ensam, utan att han tillhörde en mäktig 
politisk samfälldhet. Men ett ombyte skulle dock medföra 
vissa utsikter, ty knappast kunde väl någon vara värre än 
han. Huru många gånger omtalade ej ryktet. att Bobrikoff 
skulle komma att lämna sin post. Särskilt hoppades man 
varje gång han reste till Ryssland på permission, att han ej 
skulle återvända. Förhoppningarna svekos emellertid vid 
varje sådant tillfälle; tvärtom visade det sig, att han vid sin 
återkomst från Ryssland nästan regelbundet )>hade någon
ting med sig)>. 

Beträffande attentat förklarade sig vissa personer över
tygade om, att när tiden vore inne och man skulle kunna 
vara förvissad om att ett mord på Bobrikoff skulle lända 
landet till gagn, så skulle en gärningsman träda fram. En 
del personer, vilka tycktes hålla Bobrikoff under en viss 
observation, hade reda på att han en tid regelbundet brukade 
promenera i Brunnsparken, nästan ensam. Det var en säkert 
rätt allmän förmodan, att bland befolkningen överhuvud 
sådana personer funnas, vilka förr eller senare komme att 
resa vapen mot förtryckaren. Men allt eftersom en visserligen 
mycket bristfällig insikt om olika medborgarkretsars politiska 
inställning spridde sig, bildade man sig uppfattningen, att 
studenterna utgjorde det radikalaste elementet. Man kunde 
sålunda utgå från att ingenting mera agressivt förestode än 
vad som vore att emotse inom den krets man själv i viss grad 
kunde överblicka. Därigenom minskades i betydande mån 
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sannolikheten av ett attentat, enär under den kamratliga 
meddelsamhet, som då var gängse, man icke tänkte sig, att 
någon skulle bära sina ideer och planer fullständigt inom sig 
utan att anförtro någonting åt vänner. 

I hatfyllt gyckel fann en bister folkhumor utlopp för sitt 
sinnelag. Stoff härtill gav bland annat den s. k. Bjurböle
meteoren, vilken tydligt iakttogs även i Helsingfors, där man 
också förnam den kraftiga detonation, då den sprang i stycken. 
Under sin bana klart upplysande den mörka kvällen liknade 
meteoren ett slags himmelsk bomb, och för vem den i sådan 
bemärkelse var avsedd, det behövde man ej tveka om. Vår
herre hade slungat den med egen hand, men han var så för
argad, att kastet hade gått på sned. Till och med tidningarna 
vågade försiktiga anspelningar på att meteoren ej hade gått 
den bana den bort. Och så skämtade man över att Bobrikoff, 
som hade iakttagit fenomenet, i tron att det var fråga om 
något attentat, hade gjort sig underrättad om vad som var 
på färde. Därvid hade han missförstått den honom givna 
upplysningen och utfärdat ordern, >>Se till att ingenting sådant 
mera inträffar!>> Detta var ej enda gången man önskade att . 
skickelsen skulle ha fogat, att Bobrikoff skulle ha fått sin 
bane. Då man ej själv ådagalade erforderlig manhaftighet, 
hoppades man, att himmelska makter skulle åtaga sig upp
draget. 

Tanken på väpnat motstånd 

Såsom tidigare anförts, låg tanken på en allmän väpnad 
resning den tiden fjärran från det allmänna medvetandet. 
Endast som en ytterlig eventualitet talade man därom. Ifall 
utvecklingen gestaltar sig så, att man tydligt ser, att den 
leder till Ragnarök, är man i tiilfälle att själv välja medlen, 
yttrades det. Och andra tillade, att >>det är bättre att allt 
tar ända med förskräckelse än att lida under en förskräckelse 
utan ända.>> Utsikter kalkylerades och övervägdes, och hetsiga 
utbrott skedde under meningsutredningar, men de voro och 
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förblevo ord. Det enda resultat man kom till innefattade, 
att en allmän folkbeväpning var önsklig. Man skulle hålla sig 
beredd och )>stå med gevär för fot)> under avvaktan på att 
någonting skulle bryta löst i Ryssland eller också mellan detta 
land och någon utländsk makt. )>Vi skulle nog kunna hålla 
ut längre än polackerna,)> antogs på optimistiskt håll. Under 
sommaren skulle de relativa chanserna vara på vår sida, 
resonerades det. Södra delen av landet måste utrymmas, 
medgavs motvilligt ()>varför skulle vi ej kunna hålla den 
nyländska landsbygden?)> undrade en entusiastisk nyländsk 
ledare.) Bakom någon lämpligt vald position, som ej skulle 
kunna kringgås för sjöarnas och kärrens skull, borde man ha 
utsikt att kunna hålla sig under den varma årstiden, men 
när kölden komme, byggande broar överallt, vore det slut 
även i bästa fall. 

Huvudsaken vore emellertid att hålla ut så länge som 
möjligt, ty vann man tid, så ökades successivt chanserna 
för tsardömets talrika inre och yttre fiender, som man trodde 
på, att hjälpa till på sitt håll. Oundgängligt vore även att 
förfoga över vapen och ammunition i tillräcklig mängd. Grovt 
artilleri, vars anskaffande var otänkbart, kunde undvaras 
under en kampanj i Finlands terräng; man skulle mycket väl 
reda sig med ett slags snabbskjutande Mnaximkanonen>, så 
hade någon officer fastställt. Sådana pjäser åter kunde relativt 
lätt smugglas in i landet, om de togos åtskils. 

Den tiden visste man ännu ej av mekaniserade armeer, 
och den specifikt tekniska utrustningens betydelse stod till
baka för den faktor, vars enhet utgjordes av en man med ett 
gevär. Man erinrade sig nogsamt den skjutskicklighet, för 
vilken våra bataljoner vunnit ryktbarhet i tävlan med de 
ryska, och för vilken hela vårt folk ansågs äga förutsättningar. 
Emellertid kände man sig i avsaknad av varje utrustning 
fullständigt vanmäktig, och allmännare försök till vapen
anskaffning gjordes icke ännu, uppenbarligen emedan medel 
saknades och man därför nödgades se tiden an. En av våra 
ledare talade om att man borde anskaffa åtminstone trettio 
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militärgevär till varje socken. Ett förberedande leverans

avtal sades redan ha ingåtts med en engelsk firma, men vad 

som behövdes var pengar och åter pengar. Vi skulle behöva 

två miljoner mark om året, men reda oss med en miljon, 

förklarade samma ledare. 
Den egentligen enda synliga yttringen av stridsstämning 

utgjordes av studenternas skytteföreningar, som stiftade 

skyttepokaler och anordnade tävlingar och vilka denna tid 

begynte taga fart. Man sköt dels med gevär och, kanske 

mer betecknande, med pistol. På initiativ av vissa enstaka 

studenter, som intresserade sig för skjutning med militär

gevär (särskilt Eugen Schauman) införskaffades sammanlagt 

nagra tiotal Winchestergevär (vilka man den tiden hos oss 

trodde vara förstklassiga moderna vapen) och sedermera 

även några mausergevär. På detta sätt förvärvade jag mig 

det Winchestergevär, vilket jag sedermera medtog til !Nya 

Guinea. - Även vår jaktförening intresserade sig för anskaf

fande av moderna kulgevär ävensom för organisering av 

skyttegillen och utsände i sådant syfte cirkulär till lämpliga 

personer i landet. 
Mycket måste emellertid ändra sig, innan åskådningen 

bland folkets breda lager bleve tillgänglig för iden om uppror. 

Åtminstone enligt den tidens uppfattning om det finska 

folket godtog man Topelius' utmålning av troheten som en 

av dess grundläggande egenskaper. Folkets nedärvda och 

invuxna underdånighet under överheten kunde då icke dragas 

i tvivelsmål, och denna trohet gällde i utpräglad grad kejsaren 

personligen som ett upphöjt och bjudande föremål för folkets 

första medborgerliga plikt. Då under denna tid en person en 

gång tillfrågade en bonde i Uleåborgstrakten, huruvida denne 

skulle gå med, ifall det komme till uppror i Finland mot 

ryssen, erhöll han svaret, >>Varför ej, om kejsaren befaller 

och ger pengar?>> 
Vederbörande själva gjorde allt vad de kunde för att ur 

Finlands folks själ utplåna fädernas lojalitet. 



KAP. III 

FEBRUARIMANIFESTET, FÖRSTA 
MASSADRESSEN OCH STORA DEPUTATIONEN 

Det ryktbara >>februarimanifesteb, som i väsentliga delar 
upphävde Finlands autonoma konstitution och som förberetts 
under största sekretess av en för detta ändamål i Petersburg 
allerhögst tillsatt kommitte, var utfärdat av kejsaren den 
15 februari 1899 och ägde jämte de detsamma åtföljande 
grundstadgandena följande lydelse: 

Manifestet 

Vi Nikolai den Andre, med Guds Nåde, Kejsare och Själv
herskare över hela Ryssland, Tsar av Polen, storfurste till Finland, 
etc. etc. etc. Göre alla Våra trogna undersåtar veterligt: stor
furstendömet Finland, som sedan början av innevarande sekel 
ingår såsom en del av Ryska Kejsaredömet, äger med Salig i åmin
nelse Kejsar Alexander den Välsignades och hans Höge Efter
trädares ädelsinnade samtycke i avseende å den inre förvaltningen 
och lagstiftningen särskilda institutioner, vilka äro lämpade efter 
levnadsförhållandena i landet. 

Men oavsett lokala lagstiftningsärenden i Finland, härflytande 
ur landets säregna samhällsskick, uppstå vid rikets förvaltning 
även andra lagstiftningsfrågor rörande Finland, vilka med hänsyn 
till deras intima samband med de allmänna riksintressena icke 
kunde uteslutande handläggas av institutionerna i storfursten
dömet. Rörande sättet för berörda frågors avgörande innehåller 
gällande lagstiftning icke några bestämda föreskrifter, och avsak
naden av sådana har framkallat betydande olägenheter. 

Till avhjälpande av dessa olägenheter have Vi, under ständig 
omsorg om alla Våra trogne undersåtars utan åtskillnad väl, funnit 
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gagneligt, att till törfullständigande av gällande förordningar 
och till efterrättelse för vederbörande institutioner i Kejsaredömet 
och storfurstendömet stadga en fast och orubblig ordning för 
deras verksamhet beträffande utarbetandet och utfärdandet av 
allmänna rikslagar. 

Med bibehållande till kraft och verkan av gällande bestäm
ningar rörande utfärdandet av sådana lokala författningar, som 
uteslutande avse Finlands behov, have Vi tillika ansett nödigt 
förbehålla Oss att närmare bestämma föremålen för Kejsaredömets 
allmänna lagstiftning. 

I sådant avseende hava Vi Högstegenhändigt fastställt de 
samtidigt härmed kungjorda Grundstadganden, angående ut
arbetandet, granskningen och promulgerandet av lagar, som ut
färdas för Kejsaredömet, inbegripet storfurstendömet Finland. 

I likhet med Våre Krönte Förfäder se Vi en underpant för 
Finlands förkovran i landets intimaste förening med Kejsare
dömet. Under det ryska Väldets hägn och starkt genom dess 
skydd, har Finland under förloppet av nästan ett helt sekel oavlåt
ligt fortskridit på den fredliga utvecklingens väg och har det varit 
Oss kärt att av ständernas nyligen avgivna försäkringar finna, att 
medvetandet av tillgivenhet för Oss och Ryssland är livligt i det 
finska folkets hjärta. 

Vi hysa den tillförsikt att en på fasta föreskrifter i en positiv 
lag grundad samverkan emellan institutionerna i Kejsaredömet 
och storfurstendömet Finland i de lagstiftningsärenden, som 
beröra deras ömsesidiga intressen, skall lända till yttermera betryg
gande av Ryska Rikets verkliga gagn och fördelar. 

Grundstadgandena 

l. Det ursprungliga utarbetandet av lagar, som utfärdas för 
Kejsaredömet, inbegripet storfurstendömet Finland, vidtager 
efter Nådigt tillstånd för varje gång i de fall, då förvaltnings
ärendenas allmänna gång nödvändiggör utarbetandet av ny för
ordning eller ändring eller komplettering av gällande lag. 

2. Denna ordning iakttages beträffande såväl de lagar, som 
gälla inom Kejsaredömets hela område, inbegripet storfursten
dömet Finland, som ock de lagar, vilka tillämpas inom storfursten
dömets gränser, därest de beröra allmänna riksintressen eller stå 
i samband med Kejsaredömets lagstiftning. 

3. Hemställan om nådigt tillstånd beträffande utförande av 
ovanberörda lagar (mom. l och 2) göres av vederbörande Minister 
i Kejsaredömet och Ministerstatssekreteraren i storfurstendömet 
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Finland, efter föregående kommunicering dem emellan. Då General
guvernören över Finland, med avseende å förvaltningens av stor
furstendömet gång, anser nödigt att förfullständiga de i landet 
gällande lagar i den genom dessa stadganden fastställda ordning, 
äger han, i och för deras vidare behandling, meddela sina förslag 
i ämnet vederbörande Minister i Kejsaredömet och Ministerstats
sekreteraren för storfurstendömet. 

4. Sedan nådigt tillstånd meddelats beträffande utfärdande 
av lag för Kejsaredömet, inbegripet storfurstendömet Finland, 
träder Ministern i Kejsaredömet för införskaffande av utlåtande 
rörande förslagets till sagda lag innebörd, i förbindelse med General
guvernören över Finland, Ministerstatssekreteraren för storfursten
dömet Finland och Kejserliga Senaten för Finland. 

5. Beträffande de lagstiftningsförslag, vilka enligt ordningen 
för den inre förvaltningen av storfurstendömet Finland överlämnas 
till lantdagens i Finland behandling, erfordras Lantdagens ut
låtande jämväl vid utfärdandet av de i mom. 2 av förevarande 
stadganden omförmälda lagar. Lantdagens utlåtande skall avgivas 
vid dess närmast inträffande ordinarie sammanträde, därest Nådig 
befallning om sammankallade för ändamålet av urtima lantdag 
icke meddelats. 

6. Sedan utlåtanden av Generalguvernören över Finland, 
Ministerstatssekreteraren för storfurstendömet Finland och Kejser
liga Senaten för Finland samt i behöriga fall (mom. 5) av Lant
dagen i Finland, inkommit, inlämnar Ministern i Kejsaredömet 
lagförslaget till Rikskonseljen i den i Reglementet för Rikskonseljen 
stadgade ordning. Hemställningar i ämnet åtföljas av Senatens 
och Lantdagens utlåtande i avskrift. 

Detta lagförslag granskas i Rikskonseljen på allmänna grunder 
under medverkan av Generalguvernören över Finland ävensom 
de senatorer i Kejserliga Senaten för Finland, vilka efter Nådigt 
val blivit därtill särskilt förordnade. 

8. Rikskonseljens Nådigast fastställda beslut rörande om
förmälda lagförslag promulgeras i stadgad ordning såväl i Kejsare
dömet som i storfurstendömet Finland. 

Manifestets mottagvnde 

Februarimanifestet verkade likt ett förkrossande slag, 
som träffade en oskyddad kropp. Faran förnams icke längre 
som förestående; trots all i det längsta bevarad förhoppning, 
att ovädret ej skulle urladda sig, hade blixten slagit ned och 
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träffat. Skulle Finlands öde ändå gestalta sig enligt fiendens 
avsikt? Huru föga hade icke de vidtagna skyddsåtgärderna 
motsvarat sitt ändamål, då vid första överrumplande slag 
försvarspositionen var ödelagd. 

Några personer tycktes emellertid kunna resonera sig till 
att manifestet icke innefattade något sakligt avgörande i 
och för sig och därför icke i reell bemärkelse vållat fördärv. 
Det fastställde vissa grundsatser, och först då stod man inför 
avgörandet, då det gällde att tillämpa dessa. Det sistnämnda 
skulle ej få ske, därom skulle och måste man vara ense. På 
senatsvänligt håll hörde man förklaras, att eftergift hade skett 
i ett enbart teoretiskt avseende för att under Bobrikoffs 
hotelser undgå ett hårdare öde, men längre skulle man ej gå. 
Manifestets reella laglighet erkändes icke, och varje försök 
att tillämpa detsamma skulle avvisas. - På detta resonemang 
trodde motparten emellertid ej stort. 

En del av den oinvigda allmänheten föreställde sig också 
i början, att »rikslagstiftningem endast hänförde sig till sådant 
som gällde storpolitiken och rikshelhetens förhållande till 
utländska makter, varifrån Finland redan enligt sin konstitu
tion var uteslutet. - Det lugn man på detta sätt försökte 
intala sig omöjliggjordes emellertid genom de ryska tidnin
garnas triumferande utredningar av manifestets innebörd, 
där russificeringssyftet oförtydbart kom till synes. 

En belysande utredning av manifestets innebörd och 
betydelse meddelades Nyländska studentavdelningen av dess 
inspektor professor R. A. Wrede i en redogörelse, som han 
avgav inför avdelningen den 21 februari, några dagar efter 
manifestets utfärdande, synbarligen i syfte att såsom avdel
ningens överhuvud informera densamma angående sakläget. 
Efter att ha berört den sekretess, under vilken manifestet 
tillkommit, framhöll professor Wrede hurusom manifestet 
och grundstadgandena införde ett nytt begrepp, tidigare 
okänt i vår rätt, nämligen >>rikslagstiftningem>, innefattande 
lagar som skulle vara gemensamma för kejsardömet och stor
furstendömet. Därvid föreskrevs en ny ordning för tillkomsten 
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av sådana lagar. Manifestet och grundstadgandena strida 
mot våra grundlagar och kunna icke äga helgd av lag i Fin
land. Därmed ville talaren icke bestrida, att de faktiskt 
kunde komma att tillämpas samt äga en nog så ödesdiger 
giltighet i landet; laglig giltighet kunde de emellertid icke 
äga. Inga närmare bestämmelser föreligga angående vilka 
de ärenden vore, som skulle hänföras till rikslagstiftningen 
och vilkas behandling skulle ske i den ordning manifestet 
föreskriver. Alldeles ovisst är därför, i vilken utsträckning 
manifestet skall komma att tillämpas. Det är för den skull 
möjligt, att verkan av manifestet kommer att bli föga bety
dande, men dess påföljder kunna även bli ödesdigra. Landets 
inhemska styrelse och ständer böra försöka åstadkomma 
ändring av manifestet. 

Den fråga inställer sig, framhöll inspektor, vad studenterna 
kunna och böra göra i det innevarande läget. Härvid fram
stodo tvenne ytterligheter. Det kunde hända, att det första 
upprörande intrycket av rättskränkningen skuiJe framkalla 
överilningar, om vilka man emellertid kunde säga, att de 
ingalunda vore ägnade att befordra det syfte man avsåg, utan 
tvärtom motverka detsamma och icke heller i annat avseende 
läte försvara sig. Inspektor manade därför studenterna till 
självbehärskning. A andra sidan kunde tänkas fullständig 
passivitet d. v. s. försjunkande i dådlös resignation. Även 
sådant måste ogillas. Vilket handlingssätt man än insloge, 
måste detsamma strängt hålla sig på lagens grund. Det är 
klart, att om man övergiver denna grund och tillgriper medel, 
vilka icke kunna gillas av den rättsliga ordning, till vars 
försvar man åsyftar desamma, man därigenom motverkar 
sitt eget ändamål. Utan att behöva hemfalla åt obetänk
samma handlingar kan den medborgerliga opinionen fram
träda på ett lojalt och dock oförtydbart sätt. Om vårt folk 
såsom hittills, under bevarande av sin lagliga ståndpunkt 
med friskt mod och oförtrutet fullföljer arbetet för vår odling, 
behöver man icke misströsta om framtiden. En sådan håg 
tillkommer särskilt ungdomen. 
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Lång tid förflöt icke innan hela Finlands folk var medvetet 
om manifestets syfte: att spränga en bresch i muren kring 
Finlands autonomi, möjliggörande en fortgående omdaning 
av alla de lagbestämmelser, vilka gällde Finlands förhållande 
till kejsardömet. Manifestet och dess grundstadganden skulle 
innefatta det maktmedel, med tillhjälp av vilket Finlands 
självstyrelse skulle upphävas. 

Enligt den rättsliga uppfattning man hos oss tillämpade, 
erhöll ett kejserligt förfogande laga kraft i formell bemärkelse 
först efter att ha >>promulgerats>> av senaten och intagits i 
författningssamlingen. Med den största ängslan och spänning 
emotsågs senatens ställningstagande i frågan. Ett dröjsmål 
på några dagar inträdde, varunder även allmänheten var 
medveten om, att en hård kamp pågick och att senaten var 
utsatt för stark påtryckning från olika håll i syfte att förmås 
till promulgationsvägran. 

Nya Pressen lyckades på morgonen den 17 februari införa 
en ledande artikel, som behandlade de begränsningar Finlands 
av regenten besvurna konstitution uppdrager för hans lag
stiftningsmakt i vårt land, och inom allmänheten förstod 
man, att artikeln gällde manifestet, liksom den också verkade 
vägledande för opinionsbildningen i frågan. Följande morgon 
innehöll samma tidning en av Axel Lille i största hast skriven 
artikel, vilken inflickades i den för tiden pågående artikel
serien >>Rättsliga synpunkter i dagens frågor», och som där
igenom undgick censorns argusblickar. Däri bevisades på 
ett bindande sätt att och i vilken mån regentens makt är 
begränsad av Finlands grundlagar. Konni Zilliacus framhåller, 
hurusom artikeln i hög grad verkade upplivande på alla, vilkas 
förhoppningar varit i sjunkande. Man ansåg det knappast 
möjligt att någonting annat än vägran att promulgera kunde 
komma i fråga efter en sådan utredning av ställningens rätts
liga sidor (Ur Finlands nyaste historia, I. 103). 

Allmänheten var oroad och uppskrämd, och i samband 
med den av Bobrikoff utövade starka påtryckningen på 
senaten hörde man talas om den ryska militärens beredskaps-
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åtgärder i Helsingfors, på Sveaborg och i Petersburg för 
ingripande. Ingen visste emellertid, om någon verklighet 
låg bakom dessa rykten eller om de kanske voro avsiktligt 
utspridda i vederbörandes eget syfte. 

Efter mycken spänning och med knapp majoritet beslöt 
senaten den 18 februari att promulgera manifestet, ett av
görande som allmänt framkallade en känsla av skam och 
förbittring. Det nationella medvetandet hade degraderats, 
då folket icke inom sin egen ansvarskrets hade mäktat hävda 
rättsordningen och sin ståndaktighet. Under de följande åren 
begicks den 18 februari som en nationell sorgdag, den >>mörka 
dagen>>, då på kvällen alla fönster skulle vara förtäckta och 
ljus ej finge synas i mörkret. 

På initiativ av Axel Lille, som därvid fick medhåll hos 
alla de fyra morgontidningarna i Helsingfors, utkomma dessa 
den l 9 februari med samma identiska ledande artikel: referat 
och karaktäristik av manifestet och grundstadgandena; åter
givande av de grundlagsbud, mot vilka de stred o; Alexander I: s 
bekräftelse av lantdagsordningen given den 3/15 april 1809; 
samt kejsar Nikolaj I !:s regentförsäkran. Artikeln innefattade 
sålunda egentligen endast sammanställning av kejsarord och 
kunde i denna bemärkelse trots sin oerhörda innebörd tyckas 
vara oåtkomlig för censuren. Uusi Suotnetar och Päivälehti 
utkomma oantastade, men Nya Pressen och Hufvudstads
bladet, som hade andra censorer, råkade ut för presshinder. 
Nya Pressen, som icke ville foga sig, underställde artikeln 
pressöverstyrelsens prövning och lyckades senare på dagen 
utkomma i oförändrat skick, men Hufvudstadsbladet gick 
in på att stryka de som förgripliga betraktade styckena av 
ledaren och kom ut på morgonen med tomma ställen i denna 
artikel. 

Den återverkan väntade man emellertid av februarimani
festet, att nu åtminstone skulle ställningen vara klarlagd 
och människornas ögon ha öppnats. Alla måste nu inse, huru 
fåvitsk och fördärvbringande undfallenhet var. Icke ett steg 
längre finge man gå på dagtingans väg. Numera borde och 
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finge ingen tveka om att den enda värdiga, klara och rationella 
politiken i Finland var att osvikligt hålla fast vid lagligheten. 
Härom måste alla fosterländska män numera vara ense. Detta 
ansåg man sig också, visserligen en alltför kort tid, ha skäl 
att tro, innan nästa ryska ingrepp gav förnyad anledning till 
mäklande. 

På denna tid trädde den oblidkeliga uppdelningen mellan 
det fosterländska motståndspartiet och undfallenhetsmännen 
i dagen. Lagens helgd bildade den upphöjda princip, vari 
man såg Finlands värn och från vilken avvikelse var döds
synd, och trohet mot lag blev det ofrånkomliga kravet på 
en erkänd medborgare. >>Den som förrått sitt land, han har 
ej ätt, ej stam, ej son, ej far.» Vemhelst som hjälpte fienden, 
han ställdes utom samhällets gränser; man fick intet ha att 
göra med honom, ej hälsa på honom, var man än mötte honom 
och i vilket vänskapsförhållande man än stod till honom. 
studenter, som i led komma gående emot någon av de för
tappade på Esplanadgatan, fägnade sig åt att just framför 
honom demonstrativt svänga om, vändande honom ryggen. 
Ehuru den sociala bojkotten överhuvud var mycket enhällig, 
funnas dock sådana som under den ena eller andra förevänd
ningen undandroga sig anslutning, vanligen hänvisande till 
någon sådan omständighet som, >>Han har ej förorättat mig; 
varför skulle jag ej behandla honom hyggligt?>> Laglighet var 
den absoluta prövostenen, och för en patriot gällde det ja 
eller nej i förhållande till densamma, utan tillstädjande av 
kompromiss. Det fanns från denna tid ingen politisk riktning, 
vilken framstod som mer förkastlig än den, vilken kunde 
betecknas som >>opportunitets->> eller >>konjunkturpolitik>>. 

Den man mot vilken de våldsammaste angreppen riktade 
sig, var finskhetens store ledare senator G. Z. Yrjö-Koskinen, 
vilken man tillskrev den aktivaste andelen i utgången. Den 
tiden befann sig den >>Ungfennomanska>> rörelsen i sin början, 
och därför var det i främsta rummet de svensksinnade, som 
häftigt ansatte en gammal motståndare. I samband med sin 
avgång från senaten gjorde Yrjö-Koskinen den 2 mars en 



48 Februarimanifestet Kap. 

diktamen till protokollet, om vilken man hade kunnat vänta, 
att han däri skulle ha utvecklat grunderna för sin politiska 
ståndpunkt såsom sådan. I stället ingick däri ett insinuant 
och illvilligt angrepp mot prokuratorn Woldemar Söderhjelm 
med anledning av dennes vid det avgörande plenum den 
18 februari avgivna reservation mot senatens beslut att promul
gera manifestet och grundstadgandena, och följande dag 
offentliggjorde Yr j ö- Koskinen sin diktamen eller protest i 
Uusi Suotnetar. Denna ensidighet och oförsonlighet väckte 
förnyat bittra känslor, så mycket mer som uttalandet var 
riktat mot den man, vars hållning varmast gillats av allmän
heten. 

Nu vore det emellertid slut med den gamle >>drakem>, 
såsom man sade, och alla tycktes vinnlägga sig om att miss
firma den förment utstötte, vilket skedde både i genuin indigna
tion över undfallenhetsmannen och på grund av gamla oför
rätter. På otaliga sätt, förmälde ryktet, blev Yrjö-Koskinen 
hemsökt och skymfad. En gång skall en likkista ha blivit 
beställd till hans gård, i hörnet av Fredriksgatan och Bule
varden, och på kistans botten skall ha befunnit sig 30 silver
penningar. Ännu lång tid efter den 18 februari såg man varje 
morgon flera personer, ända till 5 a 6, sysselsatta med att från 
väggarna av det envåningsträhus, där senatorn bodde, av
lägsna de kränkande inskrifter, som anbragts där under natten. 
Epitet sådana som >>fosterlandsförrädare>>, >>isänmaanpettäjä>>, 
omväxlande med kors samt vanvördiga emblem och figurer, 
hade ritats på väggen så högt en hand kunde nå, och stundom 
användes i sådant syfte till och med färg och pensel. Slutligen 
avstyrdes tilltagen genom att ett par poliser nattetid stodo 
på vakt utanför. 

Men Yrjö-Koskinen var ingalunda en död man, lika litet 
som han rättat sig efter tidigare uttalade dödsdomar. Då 
professor E. G. Palmen utgav sin broschyr >>Återblick och 
framtidsmål» (1900), yttrade man om denne, att han >>Speci
minerade för ledarskapet efter Yrjö-Koskinen för det gammal
finska partiet»; i så fall utan resultat. Och då juhani Aho, 
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en av de första som hävdande den ungtennomanska kultur
konstitutionalismen i opposition mot undfallenhetspolitiken, 
uppträdde mot den gamle ledaren, sades detta ske för att 
>>denna gång definitivt krossa Yrjö-Koskinens inflytande>> -
utan nämnvärd synlig verkan. Det var emellertid från den 
tiden ungfennomanerna inslogo en egen politisk riktning. 

Namninsamlingens inledning 

Två dagar efter manifestets promulgering ägde i Ateneum 
ett större möte av särskilt tillkallade personer rum, vid vilket 
det formella beslutet fattades om åstadkommande av en 
medborgerlig adress till kejsaren. Detta möte var samman
kallat på initiativ av (sedermera) bergsrådet R. Elving samt 
professorerna F. Gustafsson och M. G. Schybergson. Elektorer 
valdes, vilka skulle utse det verkställande centralutskottet; 
denna omgång vid valförfarandet var föranledd av nödvän
digheten att iakttaga sekretess. 

I Nyland leddes namninsamlingen och vidtalades emissa
rierna av nyländska studentavdelningens kurator Albert de la 
Chapelle, vilken jämväl var medlem av centralkommitten. 

Den 22 februari mötte jag på Bulevarden de la Chapelle 
åkande, vilken lät stanna droskan och ropade att jag skulle 
komma till honom samma dag på ett angivet klockslag, varpå 
han omedelbart åkte vidare. Han befann sig just på rundfärd 
i staden för att insamla medel till den fosterländska fonden. 
Hos de la Chapelle träffade jag även några andra studenter, 
och han meddelade oss då planen för den stora adressen, vilken 
skulle sättas i verket. Man behövde medverkan av ett stort 
antal personer, vilka skulle resa till landet för att envar i sin 
socken organisera och bedriva namninsamlingen. Helst ville 
man härför anlita äldre personer, men där sådana ej kunde 
erhållas, finge man nöja sig med studenter. För mig passade 
det att fara, och jag biföll därför genast. Det kändes som en 
lättnad och glädje att äntligen någonting kom till stånd, och 
att man fick vara med. 

4 
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När det gällde ett företag, som alla livades av, beredde 
det ingen svårighet att anskaffa emissarier och heller ingen 
för de vidtalade att utverka sig ledighet från eventuella befatt
ningar. Det sades, att i skolorna behövde lärare >>endast säga 
tilh att de skulle resa bort; beredvilligheten till tirnomställ
ningar hade aldrig varit större. jag tyckte, att man överallt 
såg gladare ansikten än på länge. Hos många av de yngre 
utkorade strålade ofrivillig tillfredsställelse över att ha bevisats 
medborgerligt förtroende. Själva företaget skulle så länge 
det var möjligt bevaras som en hemlighet. 

De la Chapelles outtröttliga och inspirerande verksamhet 
under denna tid stod över allt beröm. De fosterländska ange
lägenheterna upptoga all hans tid, och hans till vårterminen 
planlagda med. lic. examen uppsköts. Hans hem vid Högbergs
gatan utgjorde det nyländska högkvarteret, där utdelning 
av alla papper för detta landskap skedde, och där man ständigt 
kunde erhålla eller inlämna budskap. Var ledaren borta, så 
dejourerade någon av hans nylänningar där i hans ställe. 

>>Tryckeriet>>, där alla handlingar mångfaldigades, stod 
under inseende av häradshövding Edvard Polon. I hans 
bostad vid Alexandersgatan avhämtade numera fil. dr. Axel 
Mickwitz och jag en kväll det lager av handlingar, som behövdes 
för det nyländska distriktet. Polon, vilken av de Ja Chapelle 
underrättats om vår ankomst, mottog oss själv och tycktes 
oss vara en resolut och omtänksam person. Förmodande att 
hans bostad stod under bevakning från gatsidan anvisade 
Polon oss att avlägsna oss gårdsvägen med vår klädkorg, 
vari alla papper voro nedpackade. Vi tillkallade en hyrkusk, 
som körde in på gården, där klädkorgen gömdes under fällen, 
och så åkte vi till de la Chapelle. Där ordnades papperen, 
och vi jämte några andra nylänningar höllo vakt för att 
mottaga besökande, medan de la Chapelle själv var upptagen 
annanstädes. 

De för varje emissarie erforderliga handlingarna voro: 
en eller två handskrivna och ett tiotal mångfaldigade exemplar 
av själva adressen (de förra utgörande original), formulär 
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tiU fullmakt för den ombudsman, som skulle utses, en för 
varje kommun, ett mångfaldigat inledningsföredrag, som 
skulle uppläsas vid den planerade allmänna sammankomsten 
i socknen, en mångfaldigad instruktion för emissarierna (den 
finge man på inga villkor lämna ifrån sig) samt papper för 
namnteckningarna. Dessutom skulle medföras bläck och 
pennor samt, enligt privat anvisning, >>mycket, mycket plump
pappen>. Var och en av emissarierna försågs med en enligt 
väglängden varierande reskassa. Min socken var Bromarf, 
och jag utrustades med en kassa på hundra mark, för vilket 
belopp jag hade att redovisa. 

Den 26 februari reste jag med tåg till Ekenäs via Hyvinge 
(kustbanan existerade då ännu ej). I samma kupe befunno 
sig några andra emissarier, magister Johannes af Hällström, 
som skulle ha om hand Ekenäs landskommun, sedermera 
professor K. A. Moring, som steg av vid Rajamäki, sedermera 
professor Albert Lilius med fru på väg till Ingå och sedermera 
doktor Fritz Geitlin med fästmö, fröken Anna Aline Frosterus, 
vilka fyra sistnämnda alla lämnade tåget på Svartå. stäm
ningen i sällskapet var den bästa, påtagligen redo för äventyr; 
särskilt befann sig det Lilius-Geitlinska kotteriet vid gott 
lynne. I samma tredjeklasskupe uppehöllo sig bland andra 
tvenne personer, vilka vi genast med rätt stor visshet antogo 
vara ryska detektiver. De bemödade sig om att tala svenska 
med varandra, ehuru det för båda skedde med stor styvhet. 
Den ena hade med sig ett exemplar av J. R. Danielsons arbete 
>>Finlands förening med ryska riket>>, tyska upplagan, vari han 
då och då bläddrade. Han var dessutom försedd med en stor, 
märkvärdigt utskuren knölpåk och saknade ett finger på ena 
handen. Dessa två personer höllo oss i spänning beträffande 
målet för sin färd. I vårt sällskap var endast jag beväpnad, 
med en liten revolver och en väldig Fiskarskniv. Johannes 
af Hällström hade enkom försett sig med tändstickor för 
att i nödfall kunna bränna upp den för emissarierna avsedda 
komprometterande instruktionen. 

De två >>detektiverna>> höllo oss troget sällskap. Vi antogo 
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dera~ plan möjligen vara att följa efter någon enskild av oss 
för att vid lämpligt tillfälle röva papperen från honom, det 
som ryssarna sannolikt helst ville ha i sina händer. I Ekenäs 
stego Johannes af Hällström och jag av och även våra okända 
följeslagare. Då den förstnämnde den närmaste tiden skulle 
stanna i staden och knappast kunde komma att överfallas 
där, var det alltså jag som hade att vänta på herrarnas aktivitet, 
ifall våra antaganden voro riktiga. Hällström och jag uppsökte 
gemensamt Paul Fager och måste ha förefallit honom mycket 
hemlighetsfulla, då vi infunno oss så oväntat och icke ville 
komma fram med vårt ärende; innan vi voro ensamma med 
honom. )>Vad gäller det - är det uppror?)> var Fagers första 
fråga, och så invigde vi honom i företaget. Från Ekenäs 
reste jag til~ Tenala med skjutshäst. 

Enligt den instruktion jag muntligen hade erhållit, skulle 
jag höra mig för om skjutsmöjlighet till Bromarf först i Lindsby 
och vid misslyckande därstädes, på Olsböle. jag var på väg 
till det senare stället, då jag vid passerandet av Tenala post
kontor träffade där postkarlen, som just befann sig på väg 
till Bromarf, och då begagnade jag mig av tillfället att fortsätta 
resan med honom. Under 'hela färden höll jag i tanken på 
möjligheten av ett överfall revolvern skjutfärdig i fickan. 
Det förnams tryggande att åtfölja kronans postbud, ty att 
överfalla posten har ju alltid framstått som ett särskilt svårt 
brott. jag nämnde naturligtvis ingenting åt postkarlen om 
ändamålet med min färd och mina farhågor. Postkarlarna 
brukade denna tid färdas beväpnade med en huggare av den 
typ militärmusikanterna fordom buro, och min töjeslagare 
hade en sådan i dess slida instucken invid sig under släd
fällen. Vår färd den sena kvällen genom snöhöljda skogar 
var mycket stämningsfull. Ingenting hände emellertid där
under. Hos husbonden på Kägra J. F. Strandberg tog jag 
in över natten, och ehuru den gamla hedersmannen föreföll 
något långsam i vändningarna, var han genast med på mitt 
ärende, då han invigdes däri. 
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I Bromart 

Nästa morgon blev jag på Kägra uppringd av kommunal
läkaren i Bromarf doktor Emil Sandell, som fått vetskap 
om min ankomst och som uppmanade mig att infinna mig hos 
honom på Kansjerf, innan jag företog mig någonting i mitt 
ärende. jag hörsammade kallelsen och informerades av Sandeli 
om förhållandena i Bromarf, bland annat om den oenighet, 
som rådde mellan olika grupper av sockenbor, vilken om
ständighet kunde komma att inverka på namninsamlingen. 
Gemensamt uppgjorde vi aktionsplanen för Bromarf. Trots 
sin personliga iver förhöll sig Sandeli något tveksam beträffande 
det emotsedda resultatet i denna socken, särskilt i betraktande 
av partiuppdelningen. Ett par hundra namn borde vi dock få, 
särskilt om instruktionens bestämmelse, att endast >>fullvuxna>> 
skulle få skriva sina namn, tyddes så att därmed förstods 
skriftskolsgångna, således även ungdomar i åldern 14-16 år. 
Dessutom hade ju emissarierna anvisats, att >>huvudsaken är 
att få så många namn som möjligt». Kalkyler beträffande 
totalantalet namn som skulle erhållas i hela Iandet voro ytterst 
vanskliga, men vi höllo för att 100,000 namn vore fullt till
räckligt många; flere än 200,000 skulle man nog icke få ihop. 

Under uppehållet på Kansjerf nådde oss uppgiften, att 
riket Sverige-Norge med anledning av händelserna i Finland 
var betänkt på att avböja ryska kejsarens inbjudan att deltaga 
i Haagkongressen för utredning av frågan om ernående av en 
varaktig fred. Denna förebådade reaktion mot Rysslands 
politik i Finland gladde oss. 

Den första tiden användes för att sprida budskapet om 
den sammankomst, som strax efter gudstjänsten söndagen 
den 5 mars skulle hållas i folkskolan vid kyrkan. Bland per
soner i socknen, som jag besökte för att vinna deras med
verkan var kyrkoherden Alfred Naukler, som på min anhållan 
åtog sig att vid mötet uppläsa inledningsföredraget och 
adressen. Kyrkoherden var en mycket artig herre, och jag 
fann det naturligt att han kanske icke genast visade sig all-
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deles angenämt berörd av uppdraget. - En del visserligen 
oväsentliga vanskligheter mötte mig vid besök hos vissa 
personer, till vilka jag hade fått anvisning, men som sedan 
icke visade sig lämpliga att ha blivit särskilt uppsökta alls. 
En gammal friherrinna, till exempel, hos vilken jag enligt 
mottaget råd gjorde uppvaktning, erhöll den oriktiga före
ställningen, att jag önskade hennes aktiva medverkan, vilken 
emellertid icke hade kunnat komma i fråga, bland annat av 
den för mig då obekanta anledning att hon åtnjöt rysk pen
sion. Några personer i socknen hade vid besök av den kejserliga 
eskadern och även av enstaka ryska marinfartyg i Bromarf 
ådagalagt ett tillmötesgående mot de mer eller mindre höga 
gästerna, vilket på en del håll icke betraktades endast som 
naturlig hövlighet utan som ett steg längre. Någon av dessa 
personer hade fått mottaga ett kejserligt nådevedermäle i 
form av en gåva och antogs härför känna sig stå under en 
viss personlig lojalitetsplikt 

Ett och annat namn upptogs på listorna redan före den 
5 mars, såsom då vi råkade personer, vilka de följande dagarna 
icke skulle vara åtkomliga. Det vållade mycket mera besvär 
än vi hade föreställt oss att få ihop de 20 första namnen, och 
vi voro glada exempelvis, då två främmande vandringsmän 
stego in i köket på Kansjerf och vi försäkrade oss om deras 
namn. 

Direkta underrättelser från Helsingfors erhöllo vi ej alls. 
studentkåren lär efter lång överläggning ha beslutat att 
den 3 mars, årsdagen av Alexander I I:s tronbestigning, upp
vakta vid hans staty. Då mycken tvekan spordes, gjorde 
Akademiska sångföreningen slag i saken genom att tillkänna
giva, att densamma beslutat att i varje fall företaga uppvakt
ningen. Sångarna ställde upp sig och avtågade med sin fana, 
och nästan alla studenter slöto sig till dem. 

Den 5 mars kom. Vi gjorde allt färdigt i skolsalen, och vid 
gudstjänstens slut posterades en person utanför kyrkan för 
att påminna menigheten om medborgarmötet Skolsalen 
fylldes med folk. Under mötet höll jag mig, enligt tidigare 
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överenskommelse, något i skymundan. Vi hade anhållit 

om att kyrkoherden ville åtaga sig uppläsningen av talet och 

adressen under motiveringen, att ingen annan skulle kunna 

göra det så väl som han, och nu föredrog Naukh~r skrifterna 

med en alldeles osedvanligt kraftfull röst. Utan någon osäker

het eller tvekan började allmänheten därefter teckna sina 

namn på de framlagda listorna. Endast ett par karlar 

avlägsnade sig utan namnskrivning. De ark, som icke blivit 

fulltecknade, utdelades jämte exemplar av själva adressen 

därefter åt 9-10 förtroendepersoner från olika delar av 

socknen, vilka envar i sin trakt skulle fortsätta namninsam

lingen. Vad alla tycktes fästa sig vid var det kraftiga leve, 

som efter inledningstalet höjdes för kejsaren. Vi hade kommit 

överens i förväg om att utnyttja röstresurserna, >>Så att det 

sedan skulle kunna sägas, att det hurrades ljudeligt för kej

saren>>. Till socknens medlem i den stora deputationen, som 

formellt skulle företräda undertecknarna, utsågs kommunal

nämndens ordförande Zefyrinus Sannholm, en för detta 

uppdrag mycket lämplig person. 
Samma dag på eftermiddagen var insamlingen i gång över 

hela socknen. Var och en insamlare skulle behålla sin lista, 

tills den avhämtades av mig. 

I n ledningstalet 

Inledningstalet var av följande lydelse: 

Det finnes väl ej en koja i hela Finland, hur ringa den än är, 
dit icke budskapet om de senaste dagarnas politiska tilldragelse 
nått, framkallande bekymmer och oro. Finland har sorg, och det har 
skäl att sörja. Laglighet och laglydnad ha alltid varit varje med
borgares i detta land säkraste värn, och för hela vårt folk ha dess 
grundlagar, dess av monarkerna stadfästade konstitutionella 
ställning varit hörnstenen och den fasta grunden för dess existens 
och dess lyckosamma utveckling. Men bekymmersamt blir det 
för invånarne i ett hus, vars grundvalar begynna vackla. Och i 
ett sådant hus äro vi nu alla inbyggare. Det kejserliga manifestet 
av den 15 febr., som publicerats, oväntat för alla, är ägnat att 
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rubba de viktigaste hörnstenarna för landets författning, nämligen 
den i våra grundlagar stadgade ordningen för stiftande av lag i 
Finland. Vår dyrbaraste ägodel, folkets rätt att genom sina repre
sentanter deltaga i lagstiftningen, blir härigenom blott skenbar; 
hårt drabbas vår av lagarna och monarkerna garanterade inre 
självständighet. Ej under, att oro och djupt bekymmer bemäktigat 
sig sinnena överallt i Finland, från Lappmarken ned till Finska 
viken. Denna bekymmersamma sinnesstämning, farhågan för att 
våra grundlagar voro hotade, vann insteg hos oss redan då det 
allt annat än gott bådande trontalet vid urtima lantdagens 
öppnande i januari blev bekant; och denna farhåga ökades, då 
propositioner rörande ändring av värnepliktslagen och de därtill 
hörande aktstyckena blevo kända. Nu har denna farhåga 
besannats. 

De flesta, om ej alla medborgare i landet ha väl genom tidnings-. 
pressen eller på annan väg fått kännedom om det kejserliga mani
festet och därmed följande >>grundstadgandem>, som publicerades 
i medlet av februari. Visserligen har den mer än vanligt stränga 
censuren satt hinder i vägen för tidningarna att oförbehållsamt 
yttra sig om detta manifest och kritisera detsamma. Men de flesta 
ha dock väl klart för sig vad manifestet avser och vart det leder. 
Det berövar Finlands ständer deras beslutanderätt vid stiftande 
av lag, som på ett eller annat sätt kan anses beröra riket i dess 
helhet. Detta har, såsom en var lätt inser, en så stor bärvidd, att 
i och med detsamma hela Finlands lagstiftning, speciellt vad våra 
viktigaste ständerlagar, såsom mynt- och värnepliktslagen, beträffar, 
onekligen kunde behandlas såsom administrativa författningar. 
Förslaget om den ryska värnepliktslagens anpassande på vårt 
land, vilket som bäst behandlas av ständerna, kunde utan vidare 
omgångar mot ständernas vilja dekreteras att gälla såsom lag. 
ständernas beslut skulle sålunda i fråga om dessa ärenden kunna 
behandlas såsom blott och bart kommittebetänkanden, vid vilka 
intet avseende behövde fästas vid utfärdandet av lagar för Finland. 
Man kan befara, att detta våra grundlagar kränkande manifest 
avsett att just av värnepliktsfrågan göra en administrativ ange
lägenhet, och enligt manifestet kunde, om detsamma tillämpades 
i värnepliktsfrågan, militär till huru stort antal som helst utskrivas 
från vårt land och skickas till Rysslands avlägsnaste trakter, ryska 
officerare kunde hit inhämtas och landets skattebörda nu till en 
början ökas med 9 miljoner, allt utan att något avseende behövde 
fästas vid ständernas uttalanden. Men manifestet berör all annan 
lagstiftning i nästan obegränsat omfång. Huru djupt ingripande 
denna reform bleve, om den verkligen genomfördes, framgår av 
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den omgestaltning den skulle åstadkomma i alla för närvarande 
gällande former och grundstadganden för vår lagstiftning. I alla 
de ärenden, som kunde anses beröra >>rikets intressen>>, skulle Fin
lands ständer berövas sin delaktighet i lagstiftningen. Visserligen 
skulle dessa ärenden, enligt det nya lagstiftningssystemet, fort
farande hänskjutas till Finlands lantdag, men icke för att i grund
lagsenlig ordning behandlas, utan endast för avgivande av ut
låtande. Och vid ett dylikt >>Utlåtande>> skulle fästas det avseende 
man för gott funne. Lagarna skulle stiftas blott och bart genom 
den ena statsmakten. Såvitt manifestet ägde sin tillämpning, 
skulle det beröva Finlands ständer deras motionsrätt Hädanefter 
skulle förslag till ny lag väckas endast av de ryska ministrarna 
jämte ministerstatssekreteraren för Finland och generalguvernören. 

Huru vitt omfattande den i det nya manifestet stadgade ord
ningen framdeles kunde bliva, framgår av de redan nu i de ryska 
bladen synliga förslagen och tolkningarna. Ett blad säger: >>För
utom frågor rörande militären, tullen, posten och telegrafen böra 
hit räknas frågor om arv, förmynderskap, domstolsutslags bringande 
i verkställighet, konsuler, försäkringsbolag, handelsfirma, om 
generalguvernörens makt, det ortodoxa prästerskapets ställning, 
om den ryska skolan, o. s. v.>> Fallet är också, såsom redan tidigare 
anmärkts, att det väl knappast kan påfinnas någon lag eller något 
lagstiftningsområde, som icke kunde på detta sätt med åsido
sättande av ständerna tagas upp på dagordningen, för att upp
hävas eller ändras på ett mot Finlands grundlagar stridande sätt. 
Då Finland är förenat med Kejsardömet Ryssland, skulle det 
icke finnas ett enda stadgande, som icke kunde anses beröra >>rikets 
allmänna intressen>> och som sålunda icke kunde på administrativ 
väg ändras eller upphävas. Resultatet skulle bliva, att det slut
ligen knappast skulle finnas någon fråga, som kunde i grundlags
enlig väg behandlas. 

Huvudsaken i denna nya regim är att den skulle upphäva de 
viktigaste hörnstenarna för vår självstyrelseform, själva grunderna 
för konstitutionen! Sådana grundlagsbud innehåller§ 40 i Regerings
formen: 

»Ej må konungen ny lag utan ständernas vetskap eller samtycke 
göra eller någon gammal avskaffa.>> 

Och i Lantdagsordningens § 71 stadgas: >>Grundlag kan stiftas, 
ändras, förklaras eller upphävas endast på framställning av Kej
saren och storfursten och med alla ståndens bifall; och må proposi
tion i slikt ämne antingen avgöras vid den lantdag då den blivit 
framställd eller ock, ifall minst två stånd det yrka, lämnas vilande 
till näst påföljande lantdag, då den skall slutligen prövas. 
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Uppstår fråga om förändring e!ler upphävande av de stånden 
givna privilegier, förmåner och rättigheter eller om nya privilegiers 
meddelande, gälle vad i Regeringsformen därom finnes stadgat.» 

Och dessa för oss dyrbara stödjepelare för vår politiska tillvaro, 
. de skulle nu störta samman, vår inre självständighet bleve blott 

ett minne. 
Saken gäller nu ingenting mer eller mindre. Ej under därför 

att bekymmer och oro vunnit insteg hos hela folket! Och det är 
helt naturligt, det är ett uttryck för självbevarelsedriften, om 
vi i denna stora sorg ännu vilja försöka ett medel att avvärja 
nationens olycka. Folket i detta land har från urminnestider 
kunnat i nödens stund förtroendefullt och rättframt vända sig 
till sina monarker, framställa för dem sina bekymmer och farhågor. 
Ingen finne kan eller djärves eller vill antaga annat än att om 
vår unge Kejsare och storfurste, som varmt ivrar för folkens och 
mänsklighetens lycka, som för hela världen förkunnat sin avsikt 
att arbeta för rätt och fred och minska folkens skattebörda, om 
han haft full visshet om huru djupt ifrågavarande manifest kränker 
finska folkets rättigheter och huru det kullstörtar de grundlagar 
han själv i sin regentförsäkran lovat hålla i helgd, detta manifest 
icke skulle ha fått ett sådant för landets grundlagar kränkande 
innehåll, en sådan bärvidd som det nu fått. Vi ha rätt att tro att 
vår monark icke, innan lagen utarbetades genom finsk man, gjorts 
fullt underkunnig om i vilken mån detta manifest strider mot hans 
förfäders och hans egna löften. Sedermera har han visserligen 
fått del av senatens underdåniga hemställan i ärendet. Men landets 
prokurator och viceordföranden i senatens ekonomiedepartement 
ha icke erhållit företräde för honom. Han har icke heller mottagit 
ständernas talmän, vilka hade i uppdrag att enligt ständernas 
beslut framföra de lagliga representanternas för finska folket 
mening. Finska folket har således ej fått nalkas Hans Majestät 
genom sina representanter, vilka ensamma äga fatta dess beslut 
och föra dess talan. Vid sådant förhållande är det av vikt och det 
är vårt enda hopp, att han från själva folkets djupa leder finge 
upplysningen om att detta folk fullt uppfattar det som hänt. Må 
envar finsk medborgare göra sitt till för att söka ådagalägga san
ningen av det som ständerna uttalat. Måhända kommer denna 
hela folkets röst att bli hörbar på högsta ort. Folket höjer sin röst 
för att bekräfta sina representanters ord och för att värna sin 
representationsrätt. 

Vi måste bibehålla hoppet att vår monark, då hela folket klart 
och tydligt framför till honom sin uppfattning om sina rättigheters 
och lagars kränkning, icke skall låta ett sådant laglöshetens till-
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stånd fortfara, utan vill till tröst för finska folket antingen återkalla 
det nådiga manifestet eller utfärda en försäkran om att manifestet 
icke är avsett att betaga landets ständer den dem genom grundlag 
tillförsäkrade rätt att deltaga i lagstiftningen även i de frågor, 
som manifestet avser. Det är vår plikt att nu nalkas tronen och 
säga: >>Mäktige herskare, giv oss vår rätt tillbaka!>> Den nuvarande 
generationen i Finland är ansvarig för sina handlingar och för
summelser icke blott gentemot sig själv, utan även mot kommande 
generationer. Den måste söka med alla lagliga medel åt sina barn 
bevara den rätt, som den ärvt av sina förfäder, och ingen med
borgare är för ringa, ingen för hög att därtill bidraga. I detta syfte 
äro vi samlade här; därför äro medborgare i dag församlade i alla 
Finlands kommuner för att dryfta samma sak. De önska avsända 
till sin monark en gemensam adress, ett underdånigt uttryck för 
sina känslor. Låtom oss, även vi, sluta oss därtill. 

Vårt land är litet, men dess rätt är inför historiens och Guds 
domstol lika mycket värd som de stora folkens. Gud skydde 
Finlands rätt! Leve Finland! Leve Hans Kejserliga Majestät 
Kejsaren och storfursten! 

Adressen 

Adressen hade uppsatts av professor Wilhelm Chydenius, 
vilken en gång efteråt framhöll, huru svår han fann uppgiften, 
då i skriften å ena sidan de juridiskt bindande argumenten 
skulle sakkunnigt utvecklas, och å den andra formen göras 
förståelig och anslående för folket. Adressförslaget hade 
sedermera reviderats av Leo Mechelin. Adressen ägde följande 
lydelse: 

Stonnäktigste, Allernådigste Kejsare och storfurste! 
Eders Kejserliga Majestäts manifest av den 3/15 sistlidne 

Februari har överallt i Finlands bygder väckt bestörtning och 
sorg. 

Det finska folkets urgamla rätt att genom sina representanter, 
ständerna, deltaga i lagstiftningen, blev för evärdelig tid stadfästad 
av Kejsar Alexander I, vars minne vi välsigna. Denna rätt har 
under Högtsalige Kejsarne Alexander I I och Alexander I I I blivit 
utvecklad och närmare ordnad. 

Men enligt de grundstadganden, som jämte manifestet utfärdats, 
skulle ständerna i de ärenden, som förklaras beröra även Kejsar-
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dömets intressen, icke mera få deltaga i lagstiftningen med sådan 
beslutanderätt, som dem enligt Finlands grundlagar tillkommer. 

Det är hörnstenen i vår samhällsbyggnad, som sålunda genom 
manifestet rubbas. Underskrivna finska medborgare av alla sam
hällsklasser anhålla underdånigst, att Eder Kejserliga Majestät 
täcktes lyssna till våra ord, då vi nu inför Tronen uttala vårt djupa 
bekymmer över det öde, som hotar vårt fädernesland, om beståndet 
av dess grundlagar undergräves. 

Allernådigste Kejsare! 
Under högsinta Herskares spira och hägnat av sina lagar, har 

Finland oavbrutet framskridit i välstånd och andlig odling. Folket 
har trofast sökt fylla sin plikt mot sina Monarker och det ryska 
riket. Vi veta, att vårt folk på senaste tider haft ovänner inom 
Ryssland, vilka genom smädelser sökt framkalla misstro till det 
finska folkets trohet och redbarhet. Men vi veta också, att dessa 
smädelser blott äro foster av osanning. Det finnes intet land, där 
aktning för överhet och lag vore djupare rotfäst än i Finland. 
Under de nittio åren av dess förening med det mäktiga Ryssland 
har ordningen i det finska samhället aldrig sviktat. Omstörtande 
läror hava icke här funnit någon näring. Känslan av trygghet och 
lycka har alltmera befästat de band, som gjort Finland till en 
oskiljaktig del av det Ryska riket, och vilka likväl tillåtit dess 
folk att bevara och utveckla sitt eget nationella skaplynne, som 
är givet detta folk av Gud och icke kan genom något tvång för
ändras. Vi kunna ej tro, att Eders Kejserliga Majestäts höga 
avsikt varit att genom manifestet skapa ett hot för Finlands rätts
ordning och inre lugn. Vi tro fastmer, att Eders Majestät i nåder 
vill behjärta det intryck manifestet väckt och förordna, att dess 
stadganden skola bringas i överensstämmelse med Finlands grund
lagar. Vi kunna ej inrymma i våra hjärtan något tvivel på Kejsar
ordets orygglighet. Vi veta ju alla, att vår Nådige Monark är den, 
som inför hela mänskligheten förkunnat, att makt bör vörda rätt. 
Och ett litet folks rätt är lika helig som den största nations, dess 
fosterlandskärlek är inför Allsmäktig Gud en dygd, från vilken det 
aldrig bör vika. Med djupaste vördnad och trohet framhärda 

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och storfurste! 
Eders Kejserliga Majestäts underdånigste och tropliktigste under
såtar. 

I Bromart (forts.) 

Efter den 5 mars begav jag mig på rundresa i socknen för 
att deltaga i namninsamlingen. En av de första dagarna åkte 
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doktor Sandeli och jag till ett under Rilax gods lydande torp, 
där en stor mängd folk hade samlat sig med anledning av 
någon begravningshögtidlighet Trots sammankomstens 
enskilda karaktär stego vi in och framförde vårt ärende, 
varpå Sandeli höll ett långt andragande för menigheten av 
tämligen högstämt innehåll. Vid avslutningen tycktes han 
taga för givet, att alla skulle teckna under adressen. Men 
däri misstog han sig. Till vår överraskning stötte vi på ett 
envetet, men för oss oförklarligt motstånd. Vi hade ingen 
föreställning om, varför karlarna ej ville skriva under, och 
något direkt skäl kom ej fram, men så mycket tydligare med
veten gensträvighet. 

Sandeli talade sig men ingalunda församlingen varm, och 
ehuru karlarnas hållning icke brast i hövlighet, tyckte vi oss 
slutligen förnimma ett visst understucket hån hos några av 
dem. Häpna och fulla av välmening anlitade vi varje åtkomlig 
synpunkt för att övertyga folket, men förgäves. Våra argu
ment förblevo utan verkan, då de ej berörde den okända 
bevekelsegrund, som behärskade åhörarna. Vi förstodo, att 
någonting låg bakom denna fasthet, men vad, det kunde vi 
icke komma underfund med. Slutligen togo vi avsked med 
oförrättat ärende. Endast en gosse, som nyss slutat folk
skolan, skrev under. 

Sandeli berättade sedan som en hypotetisk förklaring, 
att underhavandena på Rilax kännetecknade sig genom en 
viss särställning i socknen. De två karlarna, som avlägsnat 
sig från mötet i skolan utan att underteckna folkadressen, 
tillhörde det grevliga godset. - Dessutom fick jag höra, att 
doktor Sandeli just den tiden i samband med någon process 
råkade stå på spänd fot med invånarna på Rilax, och att 
han därför var mindre ägnad att vädja till dem i någon ange
lägenhet. Man måste därutöver antaga, att menigheten i 
torpet känt sig illa berörd med anledning av vårt störande 
intrång i en enskild släkthögtidlighet 

Däremot försäkras det efteråt, att Rilaxtorparnas dunkla 
och gensträviga uppträdande icke var att förknippa med den 
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företeelse, vilken från denna tid yppade sig bland en stor del 
av den obesuttna befolkningen i landet och som uttrycktes 
i ordet >>jorddelningsryktena>>. 

Det var kravet på egen jord, vilket från denna tid framåt 
med oanad styrka förbittrade den obesuttna ·landsbefolk
ningen och som lät densamma förnimma sig som en utstött 
klass, oåtkomlig för alla hänvändningar från de lyckligare 
lottades sida. Det vore sant, resonerade man på detta håll, 
att ryssarna skulle förändra mångt och mycket i Finland, 
med vad de ville komma åt gällde endast herrarnas intressen, 
och det var sin egen sak herrarna ville skydda, då de önskade 
indraga folket i sina klagomål. Och vem vet, huruvida icke 
folket skulle gagnas, om också herrarna lida men, av de änd
ringar ryssarna ämnade införa och vilka herrarna ville för
hindra? Med en övertygelse, som i sin okuvlighet erinrade 
om en andlig farsot hade den jordhungrande befolkningen 
anammat de sällsamma och nästan mystiska ryktena rörande 
jordens delning, om vilkas upphov ingen visste någonting, 
men som gåvo hopp om den efterlängtade egna jorden. På 
vilka okända vägar hade åskådningen spritt sig om att i 
Ryssland rådde ett jordbesittningssystem, innefattande mar
kens brukande på likställighetens grund inom ett byalag, 
en. >>min>, där åkrarna växelvis enligt en bestämd ordning 
odlades av samfundets medlemmar? 

Säkert är att den talrika torpar-, backstugusittar- och 
inhysesbefolkningen allmänt hängav sig åt den orubbliga 
tron, att en hela landet omfattande jorddelning, vilken skulle 
komma densamma till godo, var i görningen och att den ut
giCk från ryskt håll. Det ryska sammanhanget var anled
ningen till att man hos oss allmänt bildade sig föreställningen, 
att bakom denna rörelse låg en medveten propaganda hos de 
ryska vederbörande, vilka begagnade sig av de sedan gammalt 
i landet bekanta rysk-karelska gårdfarihandlandena, >>arkange
literna>>, >>kont->> eller >>laukkoryssarna>> som agenter. 

På grund av de omständigheter, vilka i tidningarna fram
komma i samband med jorddelningsryktena, höll jag visserligen 
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före, att ryssarna fått sin uppmärksamhet riktad på denna 
sak samt gjorde försök att begagna sig av de fördelar de 
genom gårdfarihandlandena och den obesuttna befolkningens 
lättrogenhet kunde vinna, men samtidigt föreföll det uppen
bart, att uppgifterna om de rysk-karelska kramhandlarnas 
andel i jorddelningsrörelsen voro ytterligt överdrivna. Bland 
annat skulle en så omfattande agitation icke ha kunnat fram
bringas av de relativt fåtaliga ombuden och på den korta 
tid den systematiska förryskningspolitiken hade pågått. 
Den utomordentligt mottagliga jordmånen, och vad därmed 
stod i samband, utgjorde en faktor av långt större betydelse 
än den som representerades av ett antal kringvandrande 
ha.ndelsmän, vilkas pittoreska typ redan hade framförts i 
Älgskyttarne. 

Under namninsamlingen var det många gånger jag stötte 
på den starka misstro, som brukade formuleras i de tvivlande 
orden, efter det jag under samtalet lyckats frammana öppen
hjärtighet, >>Månne det blir sämre, om ryssen kommer?>> -
>>Det sjunges nog Vårt land, vårt land, men jag har icke så 
mycket land, att jag kunde lägga handen uppå,>> sade mig en 
gång en gammal nyländsk backstugusittare med en bitterhet, 
som kom från djupet. 

De småningom förvärvade rönen beträffande jorddelnings
rörelsen föreföllo mig så anmärkningsvärda, att jag var betänkt 
på att om dem avgiva rapport i en tidningsartikel. Men just 
då slogs alarm i denna fråga på olika håll i tidningspressen, 
trumman gick över hela landet, och det kunde fastställas, 
att man hade att göra med en mycket utbredd rörelse bland 
den obesuttna lantbefolkningen. En häftig och allmän 
presskampanj öppnades mot det politiska >>mullvadsarbetet>>, 
som utövades av de ambulerande ryska kontbärarna. Dessa 
sistnämnda blevo systematiskt eftersatta, och sedan den 
tiden har det karelsk-ryska inslaget bland gårdfarihand
landena nästan försvunnit. >>Arkangeliterna>> betraktades som 
farliga inkräktare, som man måste avfärda med vilka medel 
som helst. Det omtalades, att i någon socken erhöll man 
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medel för att hålla efter >>laukkoryssarna>> genom att bevilja 
ett anslag ur en halvt bortglömd fond >>för utrotande av skade
djur>>. 

Wigilius Lindroas på Könick skjutsade mig omkring i 
socknen flera dagar under namninsamlingen. jag kunde icke 
nog lovorda hans beredvillighet och intresse. En dag åkte 
vi ut i ett förskräckligt yrväder, ett av de värsta jag någonsin 
varit med om; bitande kallt var det dessutom. jag hade på 
mig en tjock vinterpaletå och över den en päls, och ändå 
kändes det svårt att härda ut i snöstormen och kölden. När 
vi åkte i motvind över havsisarna, måste jag hålla ögonlocken 
slutna, och om en liten stund befanns det nästan omöjligt 
att öppna dem igen. Fot för fot stretade hästen fram genom 
de hopade drivorna och flera gånger stjälpte släden. Lindroas 
var svag till hälsan, och jag beklagade för honom att han 
utsattes för risken av förkylning och sjukdom. Hans svar 
lydde endast, >>Sedan efteråt, när allt är fullbordat, har jag 
ju tid att ligga sjuk ett par veckor.>> I honom såg jag en av 
de icke alltför mångtaliga iögonenfallande exemplen på verkligt 
erkännansvärd håg. 

Lindroas lämnade mig i Hangö, där jag konfererade med 
några av de i staden verksamma insamlarna, bland andra 
sedermera kommerserådet F. von Wright, redaktör A. Holm
berg och studeranden Herbert Silander. Från Hangö gjorde 
jag en avstickare till Täcktom by, där jag fick ganska många 
namn. jag hade där en eftermiddag två sammankomster 
på skilda ställen och talade till folket. En ypperlig med
hjälpare erhöll jag i en byskräddare, som först genom mig 
hade fått höra om företaget, men som genast ivrigt stod mig 
bi. Var gång jag gjorde en paus i min resonerande, icke före
dragsmässiga utläggning från den hyvelbänk eller karm där 
jag satt, föll han in med någon ny, kompletterande synpunkt 
och yttrade sig så sakligt och träffande, att han säkert vann 
många med sig. Det framgick tydligt, att det var en inre 
övertygelse, som förmådde honom att så resolut taga sig an 
saken. jag kom icke ens att anteckna hans namn till minnes. 
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En annan person, en finsktalande stockförman, som till
fälligtvis befann sig i trakten, gjorde även han ett mycket 
vinnande intryck. Han var den enda personen av alla jag 
träffade, vilken dristade sig att uttala uppfattningen, huru 
förkastligt det var av kejsaren, som borde föregå sina under
såtar med det bästa exempel på laglydnad, att själv bryta 
sitt svurna ord. jämfört med den djupa underdånighet under 
den kejserliga överheten man överhuvud allestädes hade 
ådagalagt i samband med namninsamlingen, verkade mannens 
ord uppfriskande. - Borta i Råbäck vid gränsen till Tvär
minne uppsökte jag i skogen några finsktalande timmer
avverkare, vilka också alla villigt underskreva adressen 
stående i snön. Särskilt en av männen visade sig angelägen 
att få vara med. Han låg sjuk i en koja, och jag talade ganska 
länge med honom. 

Från Hangö åkte jag över Sandö, Bengtsår, Nitlax och 
Pargas tillbaka till kyrktrakten uppsamlande under vägen 
de listor, som voro spridda i dessa trakter. Det framgick 
nu, att om man hade varit lika verksam i övriga delar av 
socknen, så skulle resultatet bli över förväntan gott. Under 
färden vek jag in i stugor vid vägen, efterhörande om någon 
lista varit i rörelse i trakten, och hade så ej skett, samman
kallades i hast alla personer, som voro till hands, och adressens 
ändamål utlades. stundom behövde ej ens själva adressen 
uppläsas. 

Men för alla måste adressen framställas som en underdånig 
böneskrift, det hade erfarenheten under insamlingen lärt. 
>>Man får ej uppresa sig mot överheten,>> var den invändning 
som oftast hördes. Då fick man förklara, att adressen ej alls 
åsyftade att man satte sig upp mot någon, men att kejsaren 
kanske icke ens själv var underkunnig om vad Bobrikoff 
och andra förehade i Finland, och nästan säkert icke visste 
av vad folket tänkte och kände, och därom måste man under
rätta honom. stundom var det nödvändigt att tillägga, 
>>Liksom ett barn vänder sig till sin far med en bön, så få 
undersåtarna vända sig till sin kejsare.>> Adressen måste 

5 
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uppläsas med ödmjuk röst, särskilt för att förtaga intrycket 
av de kraftigare yrkandena, och de officiella underdånighets
epiteten i början och slutet måste utnyttjas för att stärka det 
trospliktiga intrycket. 

Men några menade ändå, att nog lät skrivelsen ödmjuk 
och vacker, men då kejsaren engång hade avgjort saken på 
ett sätt, så var det orätt att även endast be honom ändra sig. 
Man måste då upprepa, huru omöjligt det var för kejsaren att 
riktigt kunna följa med allt som skedde i hans stora rike och 
särskilt i en så förbisedd del därav som Finland. Kanske han 
hade kommit att skriva under sådant som han ej alls velat, 
och därför var det undersåtarnas sak att i all hörsamhet 
underrätta honom om huru de betraktade saken. 

Såsom magister F. von Wright i Hangö yttrade, )>Om 
kejsaren blott visste, vilken trohetens pärla han håller på 
att förstöra i hjärtat hos Finlands folk .... )> Otvivelaktigt 
var därjämte, att folkets hållning icke bestämdes blott av 
lojalitet, utan även av eftergivenhet och brist på självhävdelse. 
Endast den förenämnde stockförmannen i Täcktom förde ett 
manligare och kraftigare språk och höll huvudet upprätt. 
Med honom kunde jag också tala i en annan tonart. I betrak
tande av den osjälvständighet och foglighet man iakttog på 
så många håll i avvikelse från de fosterländska kretsarnas 
åskådningssätt, kände man sig nästan benägen att skänka 
ett visst erkännande åt den hårdnackenhet, varmed de visser
ligen missledda underhavandena på Rilax hävdade sig även 
mot den starkaste moraliska påtryckning. Men detta relativa 
erkännande skulle å andra sidan förtagas av andra intryck. 

Vid återkomsten till Kansjerf mottogs jag av idel goda 
underrättelser. Teckningen hade överallt gått bättre än man 
väntat, och emedan i början personer hade försetts med 
listor, utan att vi så noga visste därav, inträffade det nu, 
att den ena listan efter den andra återkom med flere tiotal 
namn, utan att vi tagit den med i räkningen. Rilax bildade 
det svagast företrädda distriktet i socknen. Även på Kägra 
hade en viss oreda uppkommit. Gamle husbonden hade icke 
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ansett nödigt att alltför mycket utlägga adressens innebörd 
för sina underhavande, utan hade tämligen kort ålagt dem 
att skriva sina namn under, med den påföljd, att han hade 
fått mycket få namn. Torparna och de andra obesuttna, 
vilka misstrodde hela adressföretaget, hade blivit alltmera 
gensträviga och vållat hedersgubben både överraskning och 
förargelse. 

Doktor Sandeli berättade om några episoder från namn
insamlingen, vittnande om erkännansvärda egenskaper hos 
sockenborna. En av hans forna vedersakare inom kommu
nen, Orvlaxhusbonden, hade ånyo fullständigt försonats 
med honom tack vare det över båda stående gemensamma 
intresset. Vid ett tillfälle hade Orvlaxaren med övertygelse 
sagt åt Sandell, >>Skulle jag få se kejsaren, så skulle jag gå 
rakt fram mellan hovherrarna till honom och säga honom 
rent ut, hurudan saken är i Finland. Sedan skulle de gärna 
få skjuta mig efteråt. .. >> Några personer, vilka vanligen 
endast brukade teckna sitt bomärke, hade särskilt övat sig 
för att kunna skriva sitt namn bland de andra under 
adressen. - Säkert är att adressföretaget bidrog till att hos 
vissa personer väcka betydelsen av att kunna skriva. Några 
sockenbor, som förut ej varit skrivkunniga, fattade beslutet 
att från denna stund lära sig konsten. I ett torp hade gamle 
husbonden legat sjuk i sängen, när namninsamlaren infann 
sig; han var lam och kunde knappast röra sig. Men när han 
fick höra, vad saken gällde, gav han sig ingen ro, innan även 
han fått skriva sitt namn under papperet. Det dröjde väl en 
kvarts timme, innan gubben tum för tum med stor svårighet 
hade släpat sig ur sängen och fram till bordet. Gumman var 
ej hemma, men gubben skrev även hennes namn under; hon 
fick ej bli borta. 

jag uppehöll mig i Bromarf 10-11 dagar. De vid socken
mötena utsedda ombuden skulle infinna sig i Helsingfors 
den 12 mars, och då hade jag ett par dagar varit hemma. 
Teckningen i Bromarf hade gett till resultat 900 namn. 
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I H elsingjors 

Helsingfors befunno sig de olika organisationerna i full 

verksamhet. En stor kommitte, som mest bestod av damer, 

hade om hand de deputerades mottagning och inkvartering. 

I Frivilliga brandkårens sedermera nedrivna hus vid Haga

sunds-(Central)gatan hade man anordnat en centralbyrå, 

där deputationens medlemmar skulle anmäla sig och erhålla 

uppgifter om var de skulle bo, om förestående möten, m. m. 

Det föreföll att vara kommerserådinnan Hilma Schildt, som 

ledde verksamheten i Brandkårshuset Spioner, förmenta 

eller ej, sades flera gånger ha försökt komma in där. Efter 

hemkomsten anmälde jag mig till tjänstgöring i Brandkårs

huset, men det visade sig, att man redan hade tillräckligt 

med folk till förfogande, så att jag ej behövdes. 
Uträkningen av namnen under adressen ävensom ut

skrivning av adresstexter m. m. försiggick i Lönnbeckska 

samskolan vid Bulevardsgatan. Budskap spriddes om att 

villiga medhjälpare vore välkomna, och så många volontärer 

infunno sig, att på långt när alla ej kunde användas. Det 

oaktat pågick tillströmningen. Dessa dagar gjordes de in

bundna adressvolymerna färdiga. Totalantalet namnunder

skrifter var 522,931; inberäknat namnen på försenade listor, 

som inkormno efter adressens inbindning, steg antalet till 

523,907. 
På olika håll fick man höra anekdoter från namninsam

lingen i olika delar av landet. I Österbotten hade stämningen 

varit mycket manhaftig och befolkningen från början villig 

att vara med. >>Man märkte nog,>> yttrade Ernst V. Knape, 

>>att man rörde sig i en landsdel, där klubbekrigets anda fort
levde.>> >>Hälsa Bobrikoff och säg, att vi nog skola hålla våra 

knivar vassa!» hade en österbottnisk bonde sagt. Alla gladde 

sig över de kraftfulla yttranden man hörde anföras från Öster

botten - och överdrev dem måhända en smula. Enligt en 

av de gängse historierna reste någon tid senare en utsänd 

person genom Österbotten för att utreda orsakerna till emigra-
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tionen, och där skall man på flera ställen ej ha önskat mottaga 
honom, då han anhöll om nattkvarter. Anledningen till det 
ogästvänliga bemötandet skall ha varit, att mannen kom från 
södra Finland, där man, enligt österbottnisk uppfattning, 
hade visat en sådan omanlig undfallenhet. 

jag befann mig en dag i Brandkårshuset, då en trupp 
deputerade från det inre av Jandet och Österbotten anlände. 
Alla voro klädda i vadmalskläder och höga stövlar, och flera 
företrädde nästan ideala typer för en bondedeputation. Några 
hade nya, glänsande galoscher utanpå stövlarna, och det 
var mycket bråk att få dem av. Sina matväskor hade de 
med sig. Edelfelt, Blomstedt och ännu någon konstnär ut
förde studier bland de typer de fäste sig vid i hopen av de depu
terade, och man fick senare se dessa teckningar reproduce
rade. Den förstnämndes skisser återgåvo synbarligen öster
bottningar. 

Bromarfs deputerade Z. Sannholm, som bodde hos oss 
vid Albertsgatan, var liksom de andra denna tid ständigt 
och jämt på sammankomster. Han nämnde ej ett ord om 
vad som förevar vid dessa möten, och vi frågade ej heller 
därom, då de deputerade synbarligen hade blivit förständigade 
att hemlighålla allt sådant. Ganska märkliga måste dessa 
möten emellertid ha varit, enligt vad professor Chydenius 
en gång nämnde. Han var ordförande åtminstone vid ett 
möte. Centralkommitten, det ledande organet, såg sin för
siktigare åsikt helt och hållet kullröstad av de 500 ombuden. 
Man hade erfarit ganska hotande rykten om de faror, som 
skulle möta deputationen i Petersburg. (Dessa rykten voro 
kanske utspridda av ryssarna själva.) Anseende den största 
försiktighet av nöden, förordade kommitten, att deputationen 
ej skulle begiva sig till Petersburg in corpore. Men då >>brusto 
tyglarna>>, enligt Chydenius' uttryck, och man fick av >>bond
gubbarna>> höra sådana tal, att man baxnade, och de åtföljdes 
av ljungande >>hyvä>>-rop. En gnista, och vilken explosion som 
helst hade kunnat ske. Det båtade ej det ringaste att tala 
om faror och sådant. >>Finland har väl dock råd att offra en 



70 Februarimanifestet Kap. 

man från varje kommun,>> kom det till svar. Det blev beslutet 
att deputationen i sin helhet skulle resa till Petersburg. 

Den 13 mars, årsdagen av Alexander I I:s död, ägde stora 
uppvaktningar rum vid Alexandersstatyn, varvid massor 
av kransar nedlades av den stora deputationens medlemmar 
från nästan alla kommuner. 

Både vid Runebergsstatyn och Alexandersstatyn före
kommo denna tid demonstrationsuppvaktningar ofta. Vanligen 
skedde dessa i form av sång (>>man brukade denna tid sjunga 
för statyerna>>) samt blomsternedläggning på vissa bemärkelse
dagar. >>Det är klart, att man genom hyllning av Alexander I I:s 
minne ådagalägger, att man icke hyllar den nuvarande kej
saren,>> hörde jag bland andra magister Georg Schauman 
uttrycka saken. 

Såsom förut nämnts föranledde frågan om studenternas 
deltagande i dessa förehavanden talrika debatter både på 
studentkårs- och avdelningsmöten. Så hade skett i sam
band med den tidigare omtalade sångaruppvaktningen vid 
Alexandersstatyn den 3 mars, och detsamma upprepades 
vid anordningen av de medborgerliga hyllningarna den 13 mars. 
Vid sådana uppträdanden hade studenterna alltid tilldragit 
sig särskild uppmärksamhet, dels på grund av sina fanor och 
sin sång, och dels emedan de representerade universitetet 
och därför ådrogo sig större risk, medan andra delaktiga 
överhuvud icke voro i samma bemärkelse reellt åtkomliga. 

Bland de uppgifter, som vid ifrågavarande tid buros av 
beställsamma och ihållande rykten, var den att i Helsingfors 
uppehöiio sig talrika ryska agenter, vilkas uppgift var att 
vid lämpliga tillfällen framkalla upplopp. Man hade bland 
annat fäst sig vid att flera gånger då >>Vårt land>> sjöngs offent
ligt, och det skedde denna tid mycket ofta, visslingar hade 
hörts. Under en av uppvaktningarna vid Alexandersstatyn, 
då mycket folk var samlat även på angränsande gator, skall 
handgemäng ha uppstått på Unionsgatan utanför Nordiska 
aktiebankens hus mellan en rysk gendarm och en bonde. 
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Båda anhöllos, och på poliskammaren, dit de fördes, uppdagade 
man, enligt vad som anfördes, att bonden var en förklädd 
gendarm. Detta skedde under den tid den populäre överste 
Ivar Gordie var polismästare i Helsingfors. 

Sådana uppgifter voro anledningen till att studenterna 
i allmänhet ansägo sig nödsakade att iakttaga försiktighet vid 
offentligt uppträdande. Dessutom voro de i samma avseende 
utsatta för stark påtryckning från äldre personers, bland 
andra sina inspektorers sida, varvid det gängse argumentet 
var att icke äventyra universitetet. 

Frågan om deltagande i demonstrationen den 1:3 mars 
behandlades av de nyländska studenterna på ett möte före
gående dag i (det gamla) nationshuset, varvid meningarna 
skarpt bröto sig mot varandra. En särskild fara utpekades 
i de denna gång gängse ryktena att med anledning av den 
emotsedda demonstrationen vid Alexandersstatyn 150 poli
tiska agenter anlänt från Petersburg för att under hyllnings
tåget rycka till sig studenternas fanor och därigenom ound
vikligt framkalla tumult och batalj. Vid sådana student
sammankomster brukade även äldre personer deltaga, och 
för den mer aktiva meningsgruppen talade denna gång bland 
andra magister Mauritz Mexmontan, vilken med övertygelse 
och icke ringa vältalighet hävdade nödvändigheten av att 
reagera mot kränkningarna av Finlands rätt och icke stilla
tigande sanktionera det skedda, utan inför samtiden, efter
världen och Finlands vänner i Ryssland och utlandet mani
festera, att man icke gav positionerna förlorade. Gentemot 
Mexmontan uppträdde bland andra Einar Borenius och 
Hj. Lenning. Den koleriske frihetsentusiasten Mexmontan 
nästan exploderade av indignation, då han och hans anhängare 
av motparten beskylldes för att önska tillfredsställa sin sensa
tionslystnad, oaktat de härvid genom en tom demonstration 
utsatte universitetet för fara. En ung fantast företog sig att 
deklamera en strof ur >>Dexippos>>, men blev obarmhärtigt 
tillrättavisad. 

Ärendet hade tidigare behandlats av kuratorskonferensen. 
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Rektor, professor Hjelt, hade meddelat konferensen, att han 
av universitetets t. f. kansler general V. Procope fått erfara, 
att om någon störing av ordningen i detta samband komme 
att inträffa, man kunde emotse, att ansvaret skulle påbördas 
universitetet. Rektors och vicekanslers, statsrådet Reins, 
önskan var att, framhållande vådan av alla onödiga demonstra
tioner, överlämna avgörandet åt studenterna själva. Till 
kuratorskonferensen hade dessutom anlänt en skrivelse från 
centralkommitten för den medborgerliga adressen. Densamma 
upplästes vid avdelningsmötet, och däri påpekades risken 
beträffande de vittgående påföljder som vid inträffande 
oroligheter kunde drabba adressföretaget Det framhölls 
även, att en den 13 mars företagen demonstration endast 
bleve en upprepning av opinionsyttringarna den 3 mars. KLI
ratorskonferensen föreslog för avdelningarna, att beslutande
rätten i frågan skulle överlämnas åt en förstärkt sådan konfe
rens, omfattande jämväl en delegerad för varje 50-tal cives 
i de olika avdelningarna. Nyländska avdelningen skulle välja 
åtta delegerade i kuratorskonferensen. Under diskussionen 
uppträdde de flesta talarna mot förslaget om ett demonstra
tionståg, och kuratorskonferensens förslag godkändes. Det 
definitiva beslutet blev, att studenterna icke in corpore skulle 
deltaga i hyllningen vid stoden. 

I sitt arbete >>Ur Finlands nyaste historia>> skrev Konni 
Zilliacus härom, hurusom en till många tusental uppgående 
folkmassa hade nämnda dag samlats på Senatstorget, för att 
vara med om den hyllning man allmänt trodde att student
kåren och dess sångare skulle hembära Finlands välgörares 
minne. Men studenterna kommo icke. Man väntade länge 
och '-[äl, tyst och tålmodigt, men hyllningen uteblev. Slutligen 
stämde en röst i närheten av statyn upp den gamla psalmen 
>>Vår Gud är oss en väldig borg>>, och inom några ögonblick 
deltog hela den väldiga människohopen i sången. Psalmen 
efterföljdes omedelbart av Vårt land, som likaledes med 
dånande kraft sjöngs av de många tusendena närvarande. 
Hyllningen blev på detta sätt långt mera storartad, långt 
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mera folkelig till karaktären än om menigheten som vanligt 
blott lyssnat till studenternas sång (l. 138). Zilliacus tilläg
ger emellertid anledningen till studenternas uteblivande. 

Om några direkta fall av provokation i samband med 
studenternas hedersbevisningar erfor man icke under denna 
tid. 

Till cirkulerande, sannolikt grundlösa rykten hörde de 
om provokatoriska försök från generalguvernörens sida, 
genom vilka han föregavs ha velat ådagalägga förekomsten 
av en upprorisk sinnesstämning i landet nödvändiggörande 
utomordentliga skyddsåtgärder. En dag skall Bobrikoff 
förbittrad ha kallat polistnästar Gordie till sig och förebrått 
honom att ordningens upprätthållande i staden var för
summat och att uppror kunde ske när som helst. Det hade 
gått så långt, att ett fönster blivit inkastat i generalguvernörens 
hus. Enligt berättelsen kunde polismästaren vid undersökning 
fastställa, att fönstret slagits sönder inifrån. Det skulle ha 
varit sedan den gången en poliskonstapel utposterades på 
gatan utanför generalguvernörens bostad >>för att övervaka 
Bobrikoff>>. Enligt en annan anekdot hade polismästaren i 
samband med en annan liknande honom avfordrad förklaring 
lyckats ådagalägga, att det varit en förklädd gendarm, som 
rivit bort den ryska texten på affischer, som ett i gardes
manegen uppträdande sällskap låtit uppsätta överallt i staden. 

På den fosterländska sidan var man i hög grad tillfreds
ställd över att det stora adressföretaget hade kunnat försiggå 
utan att Bobrikoff, såsom man höll före, erhåll i t vetskap 
därom förrän vid deputationens avresa till Petersburg. Det 
förefaller emellertid otroligt, att Bobrikoff ej tidigare skulle 
ha förvärvat sig kännedom om vad som var i görningen. 
Måhända låtsade han okunnighet om namninsamlingen av 
den anledning, att han ännu ej kände sig nog sadelfast för 
att med säkerhet lyckas hindra densamma. De deputerade 
skulle trots hans eventuella förbud ha infunnit sig i Helsing
fors, och därefter skulle alla försök att undertrycka rörelsen 
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endast ha gjutit olja på elden. Svåra tumult skulle sannolikt 
ha blivit påföljden, och i hans plan ingick, därom kände 
jag mig då personligen tämligen övertygad, att undvika 
sådana. 

Efter den stora deputationens återkomst från Petersburg 
med oförrättat ärende hölls för densamma en stor medborgar
fest, vid vilken Jonas eastren uttalade de ord, vilka en visser
ligen icke alltför lång tid bibehöllo karaktären av en lösen, 
)>Ett sinne men två språk)>. 

Nyländska studentavdelningen höll en särskild middag 
i sitt nationshus för de i Nyland hemmahörande delegerade. 
Vid detta tillfälle höll inspektor professor Wrede ett av sina 
stora, )>ädla)> tal, vilket framfördes på svenska och finska -
avdelningsinspektorernas tal plägade överhuvud under denna 
tid enligt den gängse terminologien vara )>ädla)>. Även Arvid 
Mörne talade vid festen, därvid uttryckande den tanke, som 
ingick bland de medborgerliga föresatserna och som samma 
termin upptogs inom )>studenternas gemensamma folkbild
ningskommitte)> som en av dess förnämsta programpunkter: 
om ryssarna en gång lyckas genomdriva sin värnepliktslag 
i Finland, är det en bjudande plikt att se till att alla värne
pliktiga skola ha genomgått folkskola eller ha förvärvat sig 
motsvarande kunskaper och därigenom komma i åtnjutande 
av förmånen av endast tre års tjänstgöring i stället för fem 
för dem som icke nått samma bildningsstreck. Festen på 
nationshuset omnämnes av Ellen Key i en av henne författad 
uppsats, däri hon förtäljer, att över Mörnes panna under 
talet lyste en tredubbel eld: )>ynglingens, skaldens och finnens)>. 

Adressens återverkningar 

Stora deputationen hade icke blivit mottagen, och adressen 
hade ej formellt kommit fram till kejsaren. Därmed kunde 
alla bemödanden ha ansetts vara förfelade. Inför den egna 
allmänheten liksom i den utländska pressen beklagade man 
på det uttrycksfullaste faktum att kejsaren vägrat taga del 
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av sina undersåtars bekymmer, och över ett sådant handlings
sätt fälldes en hård förkastelsedom. Enskilt uttrycktes om
dömena något annorlunda. >>Vi ha vunnit med adressen allt 
vad man kunde hoppas,>> anförde Albert de la Chapelle, med
lem av centralkommitten. Härmed åsyftades den moraliska 
inverkan av adressen ävensom den omständigheten att man, 
såsom det ansågs, hade intresserat åtminstone alla under
tecknare för aktivt deltagande i det fosterländska arbetet. 
Särskilt trodde man sig kunna räkna med de 500 deputerade, 
vilka nu uppkallats i ledet av de politiskt verksamma. >>Vi 
ha nu en fosterländsk ombudsman i varje socken,>> förklarades 
det. I Finlands historia komme adressen att utgöra ett väl
taligt folkligt dokument. Särskilt var adressens betydelse 
ovärderlig i förhållande till den utländska opinionen. Skep
tikerna må endast för jämförelsens skull ha tänkt sig det 
fall, att adressen ej alls skulle ha blivit av. Utan en avgörande, 
klar och tydlig deklaration av Finlands folk skulle all i ut
landet framträdande sympati för detta folk sväva i luften. 
Någon manifestation från folkets sida var oundgänglig, och 
folkadressen hade visat sig innefatta den lämpligaste formen 
härför. 

Med erkännande av riktigheten hos detta resonemang 
kunde man dock fråga sig, vilken betydelse adressen ägt för 
folkets stora massa. Det är icke sannolikt, att inverkan därav 
bevarade sig synnerligt länge. Vissa passiva och klenmodiga 
personer influerades även av att adressen icke ens formellt 
hade uppfyllt sitt ändamål. Folket hade gjort det enda som 
det kunnat, och när försöket misslyckades, kände sig vissa 
personer hemfallna åt benägenhet för resignation. - Ä ven 
en sådan inställning som den sistnämnda kunde anses för
klarlig. Vilket stort fosterländskt företag som helst hade att 
på något håll räkna med en viss grad av liknöjdhet. - För 
dem som varit med om den första stora adressen skall den 
dock städse framstå som ett upplyftande utbrott av foster
ländsk medvetenhet, väl beräknat och oantastligt i sin form. 

Bobrikoff kunde ej fullständigt ignorera den opinions-
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storm manifestet framkallat. Ett slags svar på folkadressen 
från hans sida innefattades i det typiska löfte han vid ett 
tillfälle avgav, >>Senaten skall igen förklara, att manifestet icke 
strider mot Finlands grundlagar.>> Detta utlovades av Bobri
koff synbarligen utan att han i förväg hade överenskommit 
med senaten härom. Någon sådan förklaring av senaten 
hördes emellertid icke av den gången. >>Alla förnuftiga personer 
i Finland äro nöjda med kejsarens manifest,>> brukade Bobri
koff yttra åt representanter för utlandet ävensom åt ryska 
pressmän. Häremot skorrade emellertid de över 500,000 
underskrifterna under adressen. 

Genast efter februarimanifestets utfärdande anlade en 
hel mängd damer i Helsingfors svart dräkt med slö ja i sanllna 
färg, ett tecken på deras medborgerliga sorg med anledning 
av att deras monark hade brutit sitt kejserliga ord. Inom 
mycket kort tid var den svarta färgen den enda möjliga inom 
den kvinnliga värld, som hyste fosterländsk självaktning. 
De vilka just hade råkat skaffa sig kulörta dräkter, fingo 
utan något val lägga dem åsido, och under en lång tid framåt 
såldes endast svarta tyger i modeaffärerna. Såg man en brokig 
hatt eller klänning, så visste man, att bärarinnan var ryska 
eller annan utlänning. 

De svarta dräkterna gjorde onekligen i början ett rätt 
verkningsfullt intryck, men när bruket drog ut på tiden, kunde 
det ej undgå att erhålla ett tycke av affektation eller utgjorde 
det en tom form, visserligen med bibehållande av sin karaktär 
av politisk demonstration. Själva sorgen över monarkens 
förbrytelse kunde ju ej förbliva konstant. slutligen begynte 
man inom damvärlden även se andra färger än den svarta. 
Det var väl nog en viss ringaktning av det fosterländska 
uppsåtet, som föranledde de första >>färgade>> moderna, och 
en viss mondän och fördomsfri dristighet ådagalade nog de 
damer, vilka följde de avvikande impulserna, vare sig det 
skedde för att markera sin självständighet eller likgiltighet 
eller att för att till och med på detta sätt göra sig bemärkta 
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genom sin dräkt. Men den fosterländska anstöten av denna 
förändring var dämera ringa, ehuru man på en del foster
ländskt håll förnam, att man åter hade gett efter. 

Före första maj 1899 väcktes på ett studentmöte förslag, 
att studenterna skulle anlägga sorgflor kring den svarta 
randen på sina mössor, genom vilket tecken man plägat 
angiva sorg vid dödsfall. På avstånd märktes sorgfloret endast 
genom att fördunkla den gyllene lyran. Sorgfloret skulle 
avlägsnas först då kejsaren återkallat manifestet. Diskus
sionen vid mötet blev ganska livlig och kännetecknade sig 
genom påfallande värdighet och övertygelse, varvid man 
talade både för och mot planen. Det framställda förslaget 
led nederlag vid omröstningen. 

Ä ven inom herrvärlden framstod emellertid sporadiskt 
benägenheten att genom sin dräkt och sitt uppträdande 
befordra det intryck av landssorg Finland borde väcka. Buller
samma nöjen voro bannlysta. En del personer stördes till 
och med av att i en tidning ett högstämt uttalande angående 
fäderneslandets nöd omedelbart kunde efterföljas av skämt 
och frivolitet. Förströelse och förlustelse krävde förklarande 
ursäkt för att alls kunna accepteras inför den allvarsprägel, 
som borde vila över samhället. Ett uttryck av en sådan 
åskådning gav devisen över teaterscenen i Nyländska student
avdelningens nya nationshus, >>Gaudia tu tristi genti da laeta 
Thalia>>. 

Den finansiella sidan 

Det är givet att sådana företag som den stora adressen 
jämte flera andra vid dess sida förutsatte att de ledande 
organisationerna ägde tillgång till betydande penningmedel. 
Åtminstone under dessa första år kunde penningar emellertid 
anskaffas utan större svårighet. Vid igångsättande av något 
viktigt fosterländskt företag behövde kostnaderna ej vålla 
bekymmer, hörde man anföras. På tal om förberedelserna för 
den stora adressen yttrade Albert de la Chapelle, som ju var 
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medlem av centralkommitten, att man endast >>behövde 
sträcka ut handen» för att erhålla vad man behövde. De 
första givmilda donatorernas exempel synes ha varit i hög 
grad ägnat att frambesvärja efterföljare. Därjämte föreföll 
det som om de insamlade beloppen skulle ha betydligt över
drivits av ryktet, vilket uppgav dem i miljoner. Bankdirektör 
Emil Schybergson skall genast ha tecknat ett garantibelopp 
på 50,000 mark vid planläggningen av den stora adressen, 
och även Jonas eastren en mycket stor summa. När det 
erforderliga kapitalet rikligen garanterats, anordnades en ny 
teckning, varvid envar själv skulle få bestämma det definitiva 
belopp han var beredd att tillskjuta. Professor Otto Eng
ström skall först ha garanterat 10,000 mark, men därav behöv
des endast 2,000. Det sades, att teckningen försiggick som 
en naturlig sak; envar tycktes anse det självfallet, att hans 
andel skulle behövas. Ä ven till landsortsstäderna sändes 
emissarier för att genom insamling bidraga till de foster
ländska fonderna. Efter det stora adressföretagets slutförande 
erfordrades betydande penningmedel för en mängd andra 
ändamål. 

>>Den mörka dagem 

En följdföreteelse till februarimanifestet och dess promul
gering innefattade det av folkmeningen krävda iakttagandet 
av den >>mörka dagen», 18 februari, då på aftonen ljus ej finge 
lysa ut på gatorna genom fönstren, utan dessa hållas mörka. 
Dessa tillfällen gåvo anledning åt allehanda oroliga element 
att på kvällen i stora flockar samla sig på gatorna, och under 
inverkan av den upphetsade sinnesstämningen förekomma 
härvid uppträden av olika slag. Man emotsåg i förväg, att 
någonting skulle hända den aftonen, och många människor 
gingo enkom ut då för athse på mörkret>> och för att iakttaga, 
vilka lokaler, som skulle vara upplysta. 

En rätt stor omfattning erhöll rabaldret den 18 februari 
1901. Demonstrationer förekomma utanför gårdarna Norra 
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Esplanadgatan 39, där en överste Schabelski bodde, Glogatan 
l, där man skränade för en överste Debesch (De Beche) 
samt Nikolajgatan 15, där upptågen gällde prokuratorn 
E. Johnsson. I flera repriser hemsöktes senator W. Eneberg, 
och särskilt ansatt var även senator Yrjö-Koskinen vid Bule
vardsgatan 11, där folkhopen höll kattserenad och förövade 
ohägn, bland annat inträngande i trappan och bringande 
senatorns elektriska dörrklocka att ringa ideligen. Anled
ningen till den speciella oviljan denna gång mot de tvenne 
sistnämnda uppgavs vara den, att medan de icke illuminerat 
på Runebergsdagen den 5 februari, vilken särskilt den tiden 
gällde för en allmän nationell dag; så hade de icke hörsammat 
den på tryckta, lappar spridda uppmaningen att ingen belys
ning av fasadfönstren borde äga rum på kvällen den 18 feb
ruari, vilken dag de tvärtom höllo sina fönster upplysta, och 
detta fattades som en motdemonstration (Reuter, >>Kagalen», 
l, 64). 

Dessa uppträden framkallade vidlyftiga undersökningar. 
studenterna misstänktes av de ryska myndigheterna för 
delaktighet, vilket dock med något undantag icke visade sig 
motsvara fakta. Rektor, professor Hjelt, var mycket verksam 
för att fritaga studenterna från ansvar. Ryssarnas vrede 
riktades bl. a. mot polismästaren överste Ivar Gordie, vilken 
avskedades den 22 februari. Enligt en polisrapport av kom
missarien Pekonen hade Yrjö-Koskinen för denne angivit 
vissa personer såsom de andliga upphovsmännen till demonstra
tionerna, nämligen Gustaf Mattsson, Axel Lille, Konni Zillia
cus, Wentzel Hagelstam och Eero Erkko, och ett par av 
dessa väckte med anledning härav en ärekränkningsprocess 
mot senatorn, varigenom ett långt och pinsamt efterspel till 
händelserna uppkom. 

Följande år, 1902, var Helsingfors den 18 februari på 
aftonen påfallande mörkt överallt. Flera butiker hade endast 
ett enda ljus tänt på disken. I en barberaraffär vid Wredeska 
passagen, där jag lät raka mig, tändes endast en liten elektrisk 
lampa över mitt huvud, och ett liknande enstaka ljus lyste 
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över en annan kund i en vrå. Sent på aftonen hörde man 
talas om tumult på Norra Esplanadgatan, även denna gång 
utanför överste Schabelskis bostad. Där inne voro två tak
kronor tända, och liksom för att utmana allmänheten drogas 
gardinerna än upp, så att ljuset strålade ut, än fälldes de ned. 
Skrän och oväsen hördes, och tillkallad ridande polis red 
hänsynslöst in på folkhopen och skingrade denna. 

En del uppträden förekornrna samrna datum även år 1903. 
Stora skaror av människor samlades på olika ställen i sta
den, mest pojkar, och förde gruvligt oväsen, särskilt utanför 
upplysta lokaler. Då folkmassan gav hals, försvunna ljusen 
regelbundet. Till och med den omtalade ryska bokhand
laren Resvoy släckte belysningen genast, då e!l folkhop sarn
Jade sig utanför hans butik. Svenska teatern inställde sin 
redan annonserade föreställning, i finska teatern spelade man 
som vanligt. Utanför den upplysta byggnaden stod en mycken
het folk, som genom skrik gav sitt misshag tillkänna, tills 
även där ljusen släcktes. Enligt en uppgift hade polisen vid 
ett tillfälle dragit blankt utanför finska teatern. På järnvägs
torget ertappade folkmassan en rysk detektiv Seikoff, som 
blev slagen så att han blödde. Uppträden förekommo även 
utanför poliskammaren, där några häktningar företogos. 
Bland andra blev en västfinsk student anhållen och förd in 
i poliskammaren, utan att han hade gjort någonting. Han 
kvarhölls en och en halv timme och anförde nästa dag klago
mål hos universitetets rektor. Professor Hjelt meddelade, att 
han hade åsett uppträdet och att han skulle ha trätt emellan, 
om han hade vetat, att det var en student. 

Var det mörkt i Helsingfors den 18 februari, så strålade 
staden i stället i ljus Runebergsdagen om aftonen. Till och 
med på landsbygden, längs järnvägslinjen, voro de flesta hus 
upplysta den kvällen. Polisen förbjöd åtminstone år 1903 
all eklärering av Runebergsstatyn, vilken därför var mörk. 
Ett slags elektrisk stjärna, som brann i hörnet av Norra 
Esplanadgatan och Mikaelsgatan släcktes av polisen. Några 
hus voro särskilt vackert eklärerade, till exempel Lundqvistska 
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affärspalatset vid Alexandersgatan. Åtminstone vissa stats
skolors byggnader voro emellertid mörka, likaså, självfallet, 
lokaler bebodda av ryssar. 

(i 



KAP. IV 

ENSKILDA DRAG FRAN DE TIDIGARE 
BOBRIKOFFSKA AREN 

Det medborgerliga upplysningsarbetet 

Det har väl knappast funnits någon tid i Finlands nyare 
historia, då det frivilliga bildningsarbetet tillerkändes en så 
central betydelse som vid den bobrikoffska erans början. 
Folkets upply~ning betraktades som ett av de viktigaste 
medlen vid det politiska försvaret. Särskilt under föråret 
1899 grep intresset för folkets samhälleliga skolgång omkring 
sig som en uppflammande eld. Varje aktivt verksam 
medborgare talade om nödvändigheten att bibringa vårt folk 
upplysning, varje samfund, som blott hade möjlighet därtill, 
vinnlade sig om att åtminstone i någon form deltaga i dessa 
allmänna strävanden. 

Till denna iver bidrog den erfarenhet man under tiden för 
massadressen gjort beträffande de ur fosterländsk synpunkt 
betänkliga tendenser, som på många orter framträtt bland 
den obesuttna lantbefolkningen, och bemödandena riktades 
särskilt på att råda bot på dessa missförhållanden. student
kåren och studentavdelningarna gingo i spetsen för upplysnings
arbetet på denna tid, och deras omfattande verksamhet på 
hithörande område kommer att beröras i kap. XV. De med
borgerliga kommitteerna anskaffade broschyrer och strö
skrifter i upplagor på flera tiotaltusen exemplar, vilka spriddes 
över landet. >>Det kom så myky paper hela vintern,>> sade 
mig på sommaren 1899 en torpare i Ekenäs skärgård. Sällskapet 
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Pellervos grundläggning våren 1899 är att sammanställa 
med de allmänna fosterländska strävandena på denna tid. 
Kvinnoförbundet Unionen utsträckte sitt intresseområde till 
landsbygden och planlade grundläggandet av filialer där
städes. 

Den 7 april 1899 var ett stort möte sammankallat i A ten e u m 
för överläggning angående stiftande av ett >>fosterländskt 
bildningssamfund>>. Kallelsebreven, med svensk och finsk 
text på spalt, skulle uppvisas vid ingången, där sträng kontroll 
var anordnad, och hade undertecknats av C. G. Estlander, 
j. V. Runeberg, E. N. Setälä, Th. Rein, M. Hallberg, L. Meche
lin och j. R. Danielson. Initiativet hade med all sannolikhet 
utgått från Mechelin; åtminstone var det han som helt och 
hållet omhänderhade ledningen vid mötet, liksom han hade 
uppgjort förslaget till stadgar för samfundet. Meningen var 
att samfundet, utrustat med tillräckliga penningmedel, skulle 
utöva ett sammanhållande inseende över de övriga bildnings
sällskapen, åt vilka detsamma efter behov skulle förläna under
stöd. Mötet var besökt av ett stort antal personer ur Helsing
fors bildade allmänhet, även sådana vilka icke tidigare 
ådagalagt aktivt folkbildningsintresse. En påfallande värdighet 
härskade vid mötet, och alla andraganden översattes till det 
andra inhemska språket, i några fall, såsom beträffande 
Danielson, av talarna själva, detta ehuru med all sannolikhet 
samtliga närvarande förstodo båda språken. Ett litet inter
mezzo föranleddes av magister Georg Schauman, då någon 
a v notabiliteterna under diskussionen gav uttryck åt upp
fattningen, att det nya samfundet komme att vara ägnat att 
skydda allmänheten för socialismen genom att göra sitt in
flytande gällande mot denna. Schauman, den i alla saklägen 
impulsive oppositionsmannen, fick då ordet och motsatte sig 
temperamentsfullt att samfundet finge till ändamål att driva 
propaganda mot någon viss social åskådning. Mechelin,. 
urban och förbindlig, hastade den av Schauman något imperti
nent bemötta talaren till undsättning, förklarande att sam
fundets syfte naturligtvis icke innebure propaganda mot 
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någon social riktning; däri förelåge ett uppenbart missförstånd. 
Samfundet åsyftade endast att gagna den sociala upplysningen, 
att befordra skapande av en rätt medborgaruppfattning på 
den personliga övertygelsens grund. - >>Fosterländska bild
ningssamfundeb> kom aldrig att utöva någon verksamhet av 
den anledning att dess stadgar icke erhöllo överhetlig stad
fästelse. 

Det genom planerna på ett fosterländskt bildningssamfund 
väckta intresset inriktades emellertid på ett i ganska avsevärd 
grad förändrat mål och förverkligades vid ett möte den 
20 januari 1900 i beslutet att stifta Marthaförbundet Den 
direkt medvetna avsikten förelåg härvid att medelst råd
givning på den husliga ekonomiens område utöva inflytande 
på husmödrarna i den fosterländska sakens intresse. Denna 
patriotiska uppgift var i början så framträdande, att för
bundets stiftande till och med väckte ett visst missnöje på 
>>gammalfennomanskb> håll, där man syntes befara, att man 
komme att mista det inflytande över landsbygdens husmödrar 
man på detta håll hade utövat. Samma betänksamhet på 
samma håll väcktes av det starka uppsving, som denna tid 
kännetecknade ungdomsföreningsarbetet på landsbygden. 
Man hörde inom gammaltennomanska kretsar ungdoms
föreningarna antydningsvis till och med klandras till följd av 
att de, såsom det sades, förledde ungdomen till ytlighet och 
flärd genom sina sammankomster och fester >>med eller utan 
dans>>. I stället hade man bland gammalfennomanerna före
dragit vissa tidigare existerande allmogesammanslutningar. 

Föreningen Martha lyckades erhålla en den 12 juli 1900 
daterad stadfästelse av sina stadgar. Den ursprungliga för
knippningen av Fosterländska bildningssamfundet och Martha
förbundet ådagalades jämväl därav, att då planerna på det 
förstnämnda samfundet gingo om intet, en för detsamma 
redan insamlad fond av omkring 100,000 mark överlämnades 
till Marthaförbundet efter det att man en tid befarat, att 
Bobrikoff skulle lägga beslag på dessa medel. Överföringen 
förmedlades synbarligen även därigenom, att statsrådinnan 
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Sofia Rein, som var utsedd till skattmästare i Fosterländska 
bildningssamfundet, tog livlig del jämväl i stiftandet av 
Marthaförbund et. 

Emigrationen 

Under den allmänna omprövning, som denna tid ägnades 
våra fosterländska resurser, uppmärksammades även den 
starkt tillväxande emigrationen. Därvid beaktades med 
bekymmer den levande kraft, som genom utflyttningen från
händes landet, särskilt med avseende på det kända faktum, 
att emigranterna vanligen redan i andra släktledet genom 
denationalisering helt och hållet gå förlorade för hemlandet. 
Det framstod som synnerligen eftersträvansvärt att komma 
åtnjutande av ett eget kolonialområde för de landsmän, vilka 
icke kunde förmås att stanna hemma. Visserligen framstod 
som tvivelaktigt, huruvida strömmen av emigranter i väsentlig 
grad skulle kunna ledas till en sådan ny koloni med dess 
begränsade möjligheter att tillfredsställa de lockelser, som 
dreva personer att söka sin lycka i främmande land. Men ett 
eget territorium bortom världshaven kunde dock ej värderas 
nog högt som en tillflyktsort särskilt under politiskt beträngda 
tider. Allmänheten avvaktade därför med spänt intresse 
underrättelser från den delegation, som på uppdrag hemifrån 
bereste olika trakter i Amerika för uppspanande av ett lämp
ligt bosättningsgebit. Överhuvud underskattades de svårig
heter delegationen hade att möta vid fullföljandet av sin 
uppgift, och därför spordes inom allmänheten ett visst miss
nöje, då delegationen återvände från Nordamerika utan 
resultat. 

Konni Zilliacus, en av emissarierna, höll på hösten 1899 
i Societetshuset vid salutorget ett föredrag om de lega tianens 
resa, varvid han uttalade önskan att ämnet ej skulle refereras 
i tidningarna, men innehållet gällde mera upplevelser och 
berömmande rön bland landsmännen i Amerika än själva 
koloniplanen. Även i övrigt erfor allmänheten föga om delega-
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tionens bemödanden, och därvid uttalades av de oinvigda 
uppfattningen, att någon plan, om också mindre tillfreds
ställande, hade varit bättre än delegationens helt och hållet 
negativa resultat. 

Patriotism och bojkott 

Den av oss förut berörda uppdelningen mellan de konstitu
tionella eller fosterländska utan dagtingan å ena sidan och 
>>Undfallenhetsmännem å den andra skärptes på denna tid 
alltmera. Inom studentkåren försökte man hålla linjerna 
klara. Där erkändes av de konstitutionella ingen person eller 
meningsriktning, som ej obetingat följde de fosterländska 
parollerna. Man tog ej i öronen de tveksamma och isolerade 
förslag som framställdes vid enstaka tillfällen, att man borde 
försöka upprätthålla enhetlighet inom Finlands studentkår 
och därför kalla även >>suometarianen> till överläggningar 
och representantskap. Vilketdera lägret som vore det starkare 
och komme att besegra samt med sig assimilera det andra, 
tvekade man då ej om. Finlands folk skulle enhetliggöras, 
men detta skulle ske utan kompromiss på basen av den 
fosterländska bekännelsen oförvanskad. 

Hatet och föraktet i förhållande till dem som köpslogo om 
fäderneslandet var utpräglat och riktade sig särskilt mot de 
mest missaktade av »ryssvännerna>>, en del senatorer. Ett kok 
stryk (det ordet fördes en tid allmänt på läpparna) vore det 
lämpligaste medlet att använda mot dessa herrar, och enligt 
ett förslag borde detta ske offentligt på gatan med en piska 
dold i ärmen eller var som helst. Då skulle vederbörande 
person bli brännmärkt och omöjliggjord, tog man för givet. 

Tvenne personer, vilka en tid voro föremål för allsköns 
bojkott och som fingo utstå åtskilligt obehag, voro den ryska 
presskorrespondenten Mossarosch och guvernör S., ett av 
Bobrikoffs inhemska verktyg. Vardera hade den största 
svårighet att erhålla bostad i Helsingfors och måste flytta 
från det ena stället till det andra, emedan deras hyresvärdar 
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ansattes av bestyrsamma företrädare för den allmänna 
opmwnen. Guvernör S., som hade familj, befann sig flera 
gånger i brydsam belägenhet, och upptågen mot honom pågingo 
rätt lång tid. En gång under vintern 1900 övervar jag på 
Nya Pressens redaktionsbyrå ett meningsutbyte mellan de 
närvarande om S:s öden och upplevelser. Konni Zilliacus 
gillade oreserverat förfarandena mot S. Karlen skulle ansättas 
till det sista. Axel Lille däremot menade, att förföljelserna 
nu omsider kunde upphöra. >>Om jag en kväll skulle få se 
guvernör s. sitta på sin kappsäck på salutorget gråtande 
bittra tårar över att ej veta var han skulle erhålla tillflykt,>> 
yttrade Lille, >>Så visst skulle jag ta honom hem till mig över 
natten. På golvet skulle han visserligen få ligga ... >> 

Bojkott var en tid anordnad bland husmödrarna i Helsing
fors mot stadens ryska handlande. En lista cirkulerade bland 
fruarna i staden, där undertecknarna förbundo sig att icke 
verkställa sina uppköp hos någon ryss, utom vissa namngivna, 
samt att undvika ryska varor. För att utestänga ryssarna 
grundlades vissa egna affärer i samma branscher som de 
förras, såsom >>Äggexportaffären>>. Bl. a. ägghandeln befann 
sig nämligen denna tid mestadels i ryssarnas händer. - De i 
konkurrens med ryssarna upprättade fosterländska affärs
företagen hade emellertid föga framgång, och den planmässiga 
bojkotten av ryska butiker bortglömdes snart. Den foster
ländska exkommuniceringen av allt ryskt hade för övrigt 
skett tämligen omdömeslöst och riktades i en del fall beställ
samt mot personer utan annan vägledning än deras ryska 
namn. 

Utrikesresa. Den utländska opinionen 

l mitten av maj 1899 blev jag fil. kand, och en av de sista 
dagarna i samma månad anträdde jag min första resa över 
Östersjön. jag for över Stettin och Berlin till Dresden, företog 
vandringar i Sachsiska Schweiz och begav mig sedan över 
Berlin tiii Harz, där jag tillbragte några veckor i den lilla 
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staden Tanne hos en skollärarfamilj, förnämligast sysselsatt 
med att lära mig tyska samt företagande strövtåg i Harz. 
Återfärden gick över Hamburg, Uibeck och Köpenhamn. 

Mången gång hade jag anledning att förvåna mig över 
huru väl tyskar, som jag under färden sammanträffade med, 
voro informerade i huvuddragen av Finlands kamp mot 
tsarväldet. Häri hade man att se ett resultat av den från 
vår sida bedrivna omfattande utländska propagandan. Vid 
denna tid framträdde de europeiska >>kulturadresserna>> till 
Finlands förmån, vilka undertecknats av bemärkta personer 
i nästan alla länder i vår världsdel och som i faksimil åter
givits i verket >>Pro Finlandia>>. Den stora kulturdeputationen, 
som skulle framlämna adressen till kejsaren, anlände till Peters
burg i juli månad och omtalades i hela den europeiska tidnings
pressen: de deputerades odysse mellan olika ministerier i 
Petersburg, vilka under allehanda förevändningar undandroga 
sig att förmedla audiensen hos kejsaren, och de hyllningar, 
för vilka de efteråt gjordes till föremål i Finland. Av deputa
tionens medlemmar synes särskilt senator Trarieux ha impo
nerat på allmänheten hos oss som personlighet och genom sitt 
sydländska och franska väsen. Historisk innebörd ägde 
Adolf Erik Nordenskiölds besök i det forna fäderneslandet 
såsom deputationens formella ordförande. Det var gripande 
att läsa om deputationens färd genom Finland och särskilt 
avresan från Åbo. 

Den tyska pastorn i Tanne, vilken jag hade blivit bekant 
med, tycktes rätt noga ha följt med Finlands politiska fråga 
och därom bildat sig en nykter och beträffande vår sak skeptisk 
uppfattning. Pastorn hade någonstädes erfarit, att bland 
Finlands >>privilegier>> ingick förbehållet, att i fall av krig 
de egna trupperna endast skulle få användas till hemlandets 
samt staden Petersborgs försvar, men icke annanstädes i 
eller utom kejsardömet. >>Det är väl just sådana oegentliga 
begränsningar, som ryssarna önska få utjämnade,>> menade 
pastorn. Han ansåg sig också kunna göra iakttagelsen, att 
ryska regeringen beträffande Finland uppställt för sig >>vissa 
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systematiserings- och unifieringssyften, vid vilkas fullföljande 
densamma ej lät uppehålla sig av rättsliga hinden>. Vem 
skulle bistå Finland? resonerade pastorn vidare, >>Sverige är 
för svagt ... >> 

Tilldragelser och episoder 

En bemärkt tilldragelse under hösten 1899 innefattade 
firandet av Leo Mechelins 60-årsdag den 24 november. Så 
omfattande hyllningar av en levande privat person hade 
sannolikt icke förekommit hos oss, och fanns det någon som 
kunde uppbära de krav som högtidsdagen ställde på den 
centrala gestalten, så var det >>vår Leo>>; hans ojämförliga 
representationsförmåga framstod i sin glans även den dagen 
under uppvaktningarna i hans hem vid Fabiansgatan och vid 
de övriga funktionerna. I egenskap av Hufvudstadsbladets 
referent utgjorde jag en av de jämförelsevis få personer, som 
närvoro vid Konstnärsgillets plantering av >>Mechelins ek>> 
ute i Djurgården under det ruskiga vädret på eftermiddagen. 
Mechelins ankomst blev mycket fördröjd, förklarligt nog 
under de förevarande omständigheterna. Äntligen syntes den 
vagn han använde den dagen, ett täckt åkdon, av försiktighets
skäl, sade man. >>Store Leo>> steg ur vagnen, värdig och majestä
tisk. >>Herrarna få ursäkta, att vi så länge ha låtit vänta på 
oss,>> yttrade han till de närvarande med en särskild betoning 
över detta »Vi>>, som om man finge vara oviss om huru han 
menade detta ord - ehuru han var beledsagad av sin dotter 
fröken Cely. Under ekens rötter nedlades en kopparlåda 
innehållande en minnesskrift på pergament med på dess andra 
sida namnen på de personer, som varit med om fattande av 
beslutet. Walter Runeberg talade vid tillfället. >>Den unga 
telningen, nu med frost på sina grenar, skall en gång under 
Finlands kommande vårar växa upp till ett mäktigt träd för 
att vittna om medborgarnas aktning för en man, om vilken 
det självt inför samtid och eftervärld med sin fasthet och 
orygglighet skall erinra,>> stod det följande dag i Hufvudstads
bladet. 
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Efter promotionen i slutet av maj år 1900 reste jag till 
Suomussalmi, där jag tillbragte sommaren hos prosten 
A. B. Calamnius och dennes familj. Färden gick dels med tåg, 
dels med ångbåt till Idensalmi, där järnvägen den tiden slutade. 
jag fortsatte resan med cykel oc.h minnes särskilt en oförliknelig 
junikväll vid Virta bro, omstrålad av sina historiska minnen, 
samt de stämningsfulla ruinerna av Kajaneborg med dess 
karolinska- Bertelsköldska associationer. I Suomussalmi 
socken utgjorde på den tiden ungefär halva antalet boningshus 
rökpörten, vilka man även utvändigt igenkände på grund 
av de runda rökrören av trä ovanpå taken. Det var en oför
glömlig sommar i prostgården på dess höga kulle i ödemarken. 
Ett antal ungdomar av oss företoga bland annat en utfärd 
över gränsen till Vuokkiniemi i ryska Karelen, en sträcka på 
omkring 130 kilometer. I Vuokkiniemi, ett av centra för 
Elias Lönnrots uppteckningar i tiden, fingo vi övervara ett 
stort bröllop, kännetecknat av en mängd etnografiskt intres
santa riter och bruk. Folktyperna och byarna på den ryska 
sidan av gränsen tedde sig förvånansvärt olika de i Suomus
salmi. Befolkningen talade finska men omfattade den ortodoxa 
läran. Inga formaliteter iakttogos av oss vid överskridandet 
av gränsen, och vi hade med oss länsmannen i Suomussalmi 
bärande sin uniformsmössa. 

Under tiden för min vistelse i Suomussalmi utfärdades det 
s. k. språkmanifestet av den 20 juni 1900, genom vilket ryska 
språket, >>riksspråkeb, erhöll en dominerande plats i Finlands 
inre förvaltning, medan åt finskan och svenskan anvisades 
platsen som >>lokalspråk». Härmed accepterades officiellt en 
terminologi, som redan länge hade brukats i ryska reaktionära 
publikationer. Manifestet föreskrev, att ryska språket redan 
från den 1 oktober 1900 skulle komma till uteslutande använd
ning vid statssekretariatet, generalguvernörskansliet och finska 
passexpeditionen; från samma datum skulle vid senatens 
ekonomiedepartement expeditionsspråket bli ryska (med över
sättningar >>i erforderligt fall» till >>lokala språkeb), och från 
den l oktober 1903 skulle till och med de muntliga förhand-
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lingama därsammastädes försiggå på ryska, dock med tillåtelse 
för senatens ledamöter att ännu under fem år framåt >>avgiva 
muntliga förklaringar på svenska eller finska språket>>. Över
styrelserna och guvernörerna skulle från den l oktober 1905 
skriftväxla med överordnad myndighet uteslutande på ryska. 
Manifestet föreskrev vidare, att wid tjänstepersonalens 
sammansättning>> försorg borde dragas därom, att ryska 
språket framgångsrikt kunde användas vid ämbetsverken. 

Språkmanifestet betraktades av allmänheten som ett av 
de svåraste slag, som av förryskningspolitiken riktats mot 
Finland, direkt berörande själva livsnerverna av vår nationella 
tillvaro. Tillika bekräftades uppfattningen att den ryska reak
tionen för sig hade uppställt icke endast det ena eller andra 
speciella ändamålet, såsom den nya värnpliktens införande, 
utan åsyftade systematisk förryskning av vårt folk. Icke 
minst var oviljan på finskt håll, där man under en lång tid 
försökt föra fram finska språket till en slutlig dominerande 
ställning: det var icke en sådan lösning av språkfrågan till 
ryska språkets förmån man hade tänkt sig. 

I olika former framfördes den av språkmanifestet upprörda 
medborgerliga opinionen till senaten. Där var splittringen 
uppenbar, och efter det en hemställan om modifikation av 
manifestets innehåll avböjts på högsta ort, föranledde ärendet 
flere senatorers avgång. Den nya senaten erhöll en samman
sättning helt och hållet präglad av undfallenhet för de makt
ägande (jfr Rein, Levnadsminnen, s. 392). Nya Pressens 
kommentar till språkmanifestet föranledde tidningens indrag
ning för alltid. 

Från och med den 15 augusti 1900 avskaffades Finlands 
egna postmärken för utländsk korrespondens, och endast 
postmärken av rysk typ fingo användas. Avsikten var synbar
Iigen att hindra Finlands framträdande i denna form inför 
utlandet som ett eget nationellt område. För att ersätta de 
egna frimärkena infördes på fosterländskt håll omedelbart 
de nationella >>Sorgemärkena>> upptagande Finlands vapen i 
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färger på svart botten med orden >>Suomi>> och >>Finland>>. 
Dessa märken skulle anbringas på kuverten jämte de obligato
riska postmärkena. Emellertid förbjöds genast de nya 
märkenas användning, och då lämnade initiativtagarna till 
sorgmärket anvisningen att detta skulle klistras överst på 
brevpapperet inne i kuvertet. Ä ven genomskinliga kuvert 
tillhandahöllos, varigenom de nya märkena, som anbringades 
på brevpapperet, syntes även utåt. 

Inför ryssarnas unifieringssträvanden framstodo våra 
nationella emblem och symboler särskilt förhatliga, såsom 
Finlands statsvapen och dess färger, vilka under de föregående 
åren flerstädes hade införts som flaggfärger. I samma syfte 
reformerades gatskyltarna, vilka i Helsingfors och på andra 
orter skulle upptaga först ryska samt sedan finska och svenska. 



KAP. V 

DE RYSKA >>LIBERALA>> OCH >>REVO

LUTION ÄRA>> 

Allmänna inställningen till de ryska samhällsförbättrarna 

På de flesta håll inom det fosterländska lägret hos oss 

betraktades de mot tsarväldet oppositionella ryska partierna 

som våra naturliga bundsförvanter. Icke endast var mot

ståndaren gemensam för dem och oss, utan därutöver tedde 

sig tsardömets störtande som snart sagt den enda, och i alla 

fall den relativt sannolikaste möjligheten för Finlands åter

upprättelse. För många hos oss framstod det som makt

påliggande att i Finlands intresse genom aktiv samverkan 

med de ryska samhällsomdanarna försäkra sig om deras 

förståelse och vänskap även inför den nya situation, som 

skulle inträda i och med att revolutionen lyckades. 
Beträffande försöken att utnyttja de sympatier, vilka 

kunde förefinnas i Ryssland gentemot vårt land, omtalades 

man och man emellan uppgiften att skriftställaren Arvid 

järnefelt hade gjort ett besök hos Leo Tolstoy på jasnaja 

Poljana för att försöka förmå denne att göra ett uttalande till 

Finlands förmån. Tolstoy skall ha avböjt denna framställning 

av den uppgivna anledning, att det rättmätiga fosterlands

försvar, som kännetecknade Finlands folk, trots allt icke var 

så fritt från varje nationalistisk biomständighet som Tolstoy 

skulle ha förutsatt för att föra vår talan. 
En del landsmän, vilka ägde insikt i ryska förhållanden, 

gjorde beträffande det påtänkta samarbetet med ryssarna 
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sträng åtskillnad mellan å ena sidan de ryska >>liberala>>, vilka 
företrädde europeiska kulturbegrepp och med vilka man kunde 
associera sig, och å andra sidan de >>revolutionära>>, vilkas 
delvis tvivelaktiga typer manade till försiktighet och avstånds
tagande. 

Det var därjämte en rätt allmän önskan hos oss att bibehålla 
full självständighet i förhållande till den ryska oppositionen, 
så att båda parterna skulle bekämpa den gemensamma mot
ståndaren oberoende av varandra. Man ville hos oss ej binda 
sina händer, ej heller bränna sina skepp i förhållande till 
regeringen, utan undvika äventyrligheter. Min far framförde 
en gång dessa synpunkter för en i Helsingfors bosatt liberal 
ryss, vartill denne svarade, >>Efter en tid skola de oppositionella 
i Finland se sig tvungna att söka sig bundsförvanter var de 
kunna finna sådana.>> 

En del i Ryssland halvförgätna landsmän, f. d. officerare 
och andra, inlade i det tysta förtjänst om vårt land genom 
att i ryska tidningar, vilka betraktades som liberala, få in 
artiklar till förmån för vår sak. 

Men även rent mänskligt väckte på denna tid de ryska 
frihetskämparna sympati inom vidsträckta folklager hos oss 
och särskilt bland ungdomen. Den idealitet vissa av dessa för 
Rysslands frihet sammansvurna lade i dagen, visserligen ofta 
förenad med andra egenskaper, förvärvade dem aktning och 
beundran, och man såg i dem de längst gående pionjärerna i 
en kamp för allmän humanitet, vilken även på det närmaste 
berörde Finlands intressen. Talrika personer hos oss hjälpte 
till att härbärgera eller på annat sätt bistå ryska politiska 
flyktingar eller agenter på väg från eller till Ryssland, och 
längs en del hemliga kanaler hos oss togo massor av under
jordisk rysk litteratur vägen till kejsardömet. 

Ett arbete, vilket på denna tid utgjorde en efterlängtad 
läsning och som utövade ett starkt inflytande på sinnena, 
särskilt bland ungdomen, var furst Peter Krapotkins memoarer, 
vari författaren bland annat skildrade sin flykt från Peter
Pauls-fästningen i Petersburg. Flera personer tillstodo direkt, 
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att de genom läsning av detta arbete >>Omvänts>> till >>socialis
tiskt>> tänkesätt. Till en början spriddes Krapotkins bok hos 
oss i dansk språkdräkt, innan den svenska upplagan utkom. 
En nyländsk student med i hög grad idealistisk läggning, 
vilken trots sina små tillgångar hade köpt ett exemplar av 
den danska upplagan och ville, att hans bok skulle medföra 
största möjliga nytta, lät den som lån cirkulera bland hans 
bekanta, vinnläggande sig om att den utan avbrott skulle 
utöva sitt inflytande på någon. Han ansåg detta[tydligen vara 
sin skyldighet. 

Dmitri Protopopoff 

En av de ryssar, som till följd av sin långvariga vistelse i 
Finland här förvärvade många vänner, var skriftställaren, 
juriskandidaten Dmitri Dmitrievitj Protopopoff, vilken flyttade 
hit ett par år före Bobrikoffs ankomst. Utpräglad liberal hade 
han redan tidigt gett uttryck åt de tänkesätt, vilka sedermera, 
under hans medlemskap i den första duman, kommo honom 
att ansluta sig till >>kadett»-partiet (ryska >>kadeti>>, av begyn
nelsebokstäverna till >>konstitutionella demokraten>). Till 
följd härav hade han befunnits otillförlitlig av den ryska 
politiska polisen, vars undersökning i hans fall resulterade i 
förvisning, med rätt för honom att uppehålla sig endast på 
någon av vissa uppräknade, mer eller mindre avlägsna orter. 
Bland de tillåtna områdena var Finland, och utan tvekan 
synes Protopopoff ha valt vårt land till tillflyktsort. 

Protopopoff var en intellektuellt mycket rörlig och verk
sam person och intresserade sig från början starkt för för
hållandena hos oss, härvid omfattande den då allmänna 
åskådningen, att Finlands kamp mot tsarväldet företrädde en 
med de ryska liberalernas strävanden parallell linje. Denna 
tankegång blev bestämmande för honom under de intressen 
han ägnade sig åt i Finland, och då han omedelbart hängav 
sig åt ivriga studier i våra politiska och sociala angelägenheter, 
skedde detta icke endast för att göra sig förtrogen med in-
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direkta bundsförvanter till hans egen sak, utan även för att 
tilläventyrs ernå uppslag och impulser, vilka kunde vara 
nyttiga under den konstitutionella kampen i Ryssland. För 
detta ändamål sökte och ernådde han förbindelser inom 
frisinnade kretsar hos oss, och vidtalade en stab av inhemska 
medarbetare för det deskriptiva verk >>Finlandija>> som år 1898 
utkom i Petersburg på ryska, dels som en informationsskrift 
för den ryska allmänheten i ömsesidigt intresse, dels synbarligen 
även för att i sin mån innefatta vägledning för de ryska libera
lerna. Uppgiften var icke lätt att genomföra redan till 
följd av vanskligheter i förhållande till den ryska censuren. 
Bland de inhemska författare, av vilka Protopopoff beställde 
uppsatser i vissa angivna ämnen, äro O. Groundstroem, Eero 
Erkko, Kasimir Leino, Tekla Hultin, Maikki Friberg samt 
några, vilka endast beteckna sig genom någon pseudonym 
eller initialer. Protopopoff var ekonomiskt oberoende, emedan 
hans mor denna tid ägde stora jordegendomar i guvernementet 
Samara. 

Ä ven i Finland stod Protopopoff åtminstone i början under 
uppsikt, och då han bl. a. någon sommar vistades i Lojo, var 
det länsmannen där som officiellt hade att övervaka honom. 
De båda herrarna lära emellertid ha kommit mycket väl 
överens, och deras enda egentliga mellanhavande torde ha 
inskränkt sig till utbyte av artigheter över, huru angenämt 
det var att ha att göra med en sådan älskvärd person som den 
andra var. Under vistelsen i Lojo var Protopopoff egentligen 
förständigad att icke avlägsna sig från orten, men däri fogade 
han sig icke, utan företog informationsresor kors och tvärs 
genom landet, varvid han bl. a. färdades upp längs riksgränsen 
från Torneå norrut för att göra sig förtrogen med förhållandena 
där och kanske för att studera möjligheten att oförmärkt 
överskrida gränsen. Ä ven gränstrakterna på Karelska näset 
ägnade han särskilt intresse. För det fall att han under 
sina färder skulle bliva efterfrågad i sitt hem i Lojo, hade hans 
egna där blivit instruerade att meddela, att >>herr Protopopoff 
har just farit ut på en liten cykeltur>>. 
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Min far hade sedan sin ryska tid städse intresserat sig för 
ryssar som besökte Finland, och talrika voro de eftersatta och 
andra personer från kejsardömet, vilka besökte oss och som 
erhöllo bistånd av olika slag. Även med Protopopoff blevo 
vi tidigt bekanta, och han besökte oss ofta både i vårt Helsing
forshem och i Ekenäs skärgård, där vi tillbragte somrarna. 
Protopopoff var mycket språkkunnig och lärde sig även 
förvånande snabbt att tala svenska flytande. Genom hans 
förmedling bereddes mig tillfälle att tillbringa ett par månader 
av sommaren 1897 hos en mycket angenäm rysk familj i den 
lilla staden Bogoroditsk i guvernementet TuJa; en annan ryss 
av min fars bekanta hade några år tidigare, sommaren 1894, 
anordnat en liknande vistelse för mig i byn Kutuzovka fyra 
mil norr om Moskva nära stationen Krjukovo vid Nikolajeffska 
järnbanan. Båda dessa uppehåll i Ryssland höra till mina 
intressantaste upplevelser under dessa år. Min tidigaste 
vistelse utomlands var den i Reva! sommaren 1893, även den 
rik på fängslande intryck. 

Protopopoff meddelade, att utnämningen av general
guvernör i Finland hade föregåtts av många överväganden 
även därför att man var medveten om vilka fordringar som 
måste ställas på innehavaren av denna post. )>Folket i Finland 
är bildat; man kan ej sända dit vilken underofficerstyp som 
helsb> Även Bobrikoff hade i detta avseende väckt en viss 
tvekan. Det ryska namnets konventionella anseende måste 
upprätthållas, och den förordnade måste få till stånd vad som 
emotsågs av honom. I övrigt finge han vara hurudan som 
helst. 

Enligt Protopopoff var Bobrikoff känd för att lätt förgå 
sig, och därav borde man begagna sig i Finland. Man skulle 
förmå honom att skandalisera sig och därmed göra sig omöjlig. 
Vidare meddelade Protopopoff, att Bobrikoff särskilt den första 
tiden varit mycket rädd för attentat och att i hans residens 
vid Södra Esplanadgatan försiktighetsmått voro vidtagna för 
att skydda honom mot överrumplingar. De rum han person
ligen bebodde vette åt gården, och han sades ofta byta sovrum. 

7 

\ 
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Då han begav sig ut i staden, fick stundom hans vagn köra 
fram till stora ingången och vänta där, medan han själv i ett 
annat åkdon begav sig ut portvägen. 

Man ansåg sig veta, att de liberala ryska studenterna 
intresserade sig för Finland, och därför ställdes rätt stora 
förväntningar på de oroligheter, som vid denna tid upprepade 
gånger förekomma vid de ryska universiteten. Vid ett sådant 
tiiifälle skola de demonstrerande studenterna tiii och med ha 
ropat, )>Leve Finlandh> visste någon berätta. Därför mottogos 
hos oss med tiiifredsställelse underrättelser om studenternas 
manifestationer vid universiteten i Petersburg, Moskva och 
annanstädes, och man tänkte sig möjligheten av att därav 
kunde vidtaga en utveckling, som kunde komma oss tillgodo 
även utan att vi behövde deltaga i ansvaret härför. 

Protopopoff berättade, att han under en resa till Peters
burg hade närvarit vid ett studentmöte, där man allmänt hade 
samlat sig kring honom efter det man fått veta, varifrån han 
kom, för att fråga ut honom om Finland. )>Månne man i 
Finland kommer att härda ut? Skulle man komma att motstå 
angreppen?)> voro frågor som haglade över honom och som 
ådagalade den ryska ungdomens livliga intresse. 

Då efter den ryska marsrevolutionen år 1917 kadettledaren 
P. I. Roditscheff utnämndes till t. f. minister för Finland, 
korades Protopopoff tiii dennes adjoint. 

Revoltrykten från Ryssland 

Nästan regelbundet och ofta nog just vid de mest kritiska 
tillfällena hos oss förmälde ryktet om allvarliga oroligheter 
i Ryssland, ja, tiii och med att revolter eller uppror utbrutit 
därstädes. Än sades detta ha skett i Petersburg, än i Moskva, 
än på andra orter. Vanligen plägade det heta, att upploppen 
antogo en alltmera hotande karaktär. En gång måste det 
bryta löst på allvar, trodde man. Det var ofta resande, vilka 
ansågo sig kunna lämna uppgifter om huru undergrävd marken 
var i Ryssland, och huru alla där höllo före att en katastrof 
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kunde inträffa när som helst. Mera än någonsin förut hörde 
och trodde man denna tid på dessa underrättelser. - Så till 
exempel hade en landsman (ingen visste i sådana fall egentligen 
vem) en gång under vandring på en gata i Moskva med ens 
känt, huru handen av en främmande person stack ett papper 
i hans ficka. Först i sitt hotellrum vågade han taga fram 
papperet, och då stod där, >>Ned med Romanovarna!>> Sådana 
historier voro legio och ansågos betydelsefulla. 

Ä ven från Polen fingo namngivna personer mottaga 
skrivelser, vari befolkningen i Finland uppmanades till uppror 
i samverkan med polackerna, utan att man visste, om dessa 
brev voro provokatoriskt eller allvarligt menade. 

I slutet av no .vem ber l 901 talades om att stor oro rådde i 
Petersburg och överallt i Ryssland. Tidigare gängse med
delanden om kultusministern Vannavskis goda förhållande 
till universitetet i Moskva uppgåvas utgöra en ren dikt, enär 
tvärtom just från detta universitet fyra professorer nyligen 
hade avlägsnats. jäsning i Petersburg skall ha föranlett 
fördubbling av kejsarens livvakt. 

I mitten av december l 901 hördes om oroligheter vid 
universitetet i Har koff. I april l 902 sades svåra kravaller ha 
försiggått på olika orter i Ryssland, så mycket betänkligare 
som trupperna ej fullt varit att lita på, enligt vad någon 
hade hört av en rysk officer i Helsingfors. Tre regementen 
skulle ha vägrat att skjuta på folket, och häri såg man ett 
resultat av de revolutionäras verksamhet. Vid ett tillfälle skola 
två underofficerare ha blivit nedskjutna av befälet på grund 
av ohörsamhet vid eldgivningsorder. Den 20 april 1902 berät
tade ett rykte, att de ryska trupperna i Villmanstrand och 
Viborg kort förut mitt i natten hade med extra tåg förts 
till Petersburg med anledning av oroligheter därstädes. 
Personer fäste sig i detta samband vid och talade om att den 
ryska militären även i Helsingfors föreföll att vara påfallande 
fåtalig. Likaså hade man knappt alls sett gendarmer på järn
vägsstationen eller annanstädes. 

I maj 1902 hörde man, att vid det franska president-
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besöket i Petersburg många bland gatpubliken på ett demon
strativt sätt hade ropat, >>Leve republiken!>> utan att polisen 
den gången kunde ingripa. Några skola ha tillagt, >>Ned med 
tsaren!>> vilket dock betvivlades. På teatern i Minsk skall 
vid uppförandet av >>Livet för tsaren» revolutionära demonstra
tioner skett bland publiken, då ryska folksången (>>Gud 
beskydde tsaren») sjöngs i sista akten. Teatern skall ha om
ringats med militär, och de värsta bråkmakarna skola ha 
blivit avstraffade medelst nagajkor. - Rykten om upplopp 
i Petersburg voro gängse igen i medlet av november 1902. 

En av mina studentkamrater hörde den 18 april 1903 via 
en politiskt mycket verksam professor och medlem av kagalen, 
att stora kravaller ägt rum i Nischnij Novgorod, varvid 800 
personer hade blivit skjutna av militären. Efter kalabaliken 
skola sextio officerare ha arkebuserats. - Man lyssnade gärna 
till dylika rykten, så litet man än kunde tro dem. 

Den 8 maj 1903 hörde man omtalas, att universitetet i 
Petersburg var stängt. 

En lärare vid Nya svenska läroverket, vilken brukade 
vara väl initierad i de politiska händelserna, berättade i början 
av maj 1903 i mycket säker ton om bestämda rykten, att i 
Ryssland omstörtning kunde emotses inom den när
maste framtiden. »Det kan ej räcka mera än några få 
veckor, kanske endast några dagar, ej mera än en månad.>> 
En person skall ha anlänt till Helsingfors från Petersburg 
med dessa underrättelser. - Bland officerare i Ryssland 
skall ha bildats en liga verkande för att förmå militären att 
vid upplopp vägra att skjuta på befolkningen. l Kronstadt 
skall ett svårt tumult ha ägt rum. En avdelning kosacker 
förföljde med sina nagajkor en folkhop in på en plan, där 
marinsoldater just exercerade. De sistnämnda, upprörda 
över grymheterna, lära ha öppnat eld mot kosackerna (!). 

Med den stora mottaglighet allmänheten ådagalade för 
de politiska ryktena från Ryssland, kommo dessa att utöva 
inflytande på opinionen. Med dessa hörsägner omväxlade 
allehanda förlöjligande anekdoter om kejsaren och andra 
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ryska tema och som bl. a. sades ha ingått i utländska tidningar. 
Som prov på dessa modesta politiska glädjeämnen må omtalas 
följande. På det heta stället hade en särskild gryta blivit 
iordningställd för att vara i beredskap vid kejsar Nikolajs 
ankomst. Då den överlede frågade, för vem den var avsedd 
och fick höra, att det var för ryska kejsaren, förordnade han, 
)>Lägg ännu som bränsle Finlands sorg.)> 

Wilhelm Chydenius om samarbetet med de ryska oppositionella 

Beträffande samverkan med de ryska liberala förhöll sig 
Nyländska studentavdelningens uppburne inspektor professor 
Wilhelm Chydenius mycket skeptisk. Denna fråga var på tal 
vid några av de tillfällen, då vid samkvämet efter avdelnings
mötena inspektor på sitt fascinerande sätt samtalsvis utredde 
aktuella frågor. 

Dessa revolutionära ryssar, resonerade inspektor, även 
om man kunde betrakta många av dem som personligen värda 
allt erkännande, hyste i de viktigaste samhällsfrågor så out
vecklade, omogna och oförnuftiga åsikter, att dessa omöjligen 
läte förverkliga sig. Innan ett liberalt styrelseskick kunde 
införas i Ryssland, måste där en förändrad, upplyst åskådning 
tränga ned till folkets massa, och detta kunde räcka i genera
tioner. Det ryska samhället kännetecknade sig genom de 
otroligaste missförhållanden, ekonomiska och andra, men 
enär ett sådant tillstånd hade blivit kroniskt, fördrog Iandet 
och folket detsamma som om det i och för sig vore naturligt. 
Vi i Finland kunde ej förhandla och samarbeta med personer, 
vilkas hela mentalitet icke erbjöd några gemensamma håll
punkter. 

)>Men Protopopoff?)> vågade jag, som kände denne, invända 
med en viss förvånad övertygelse. 

)>Protopopoffh> nästan fnyste Chydenius. Han var just den 
rätta typen! Han hade uppehållit sig hos Chydenius i timmar 
för att tala om arbetarlagstiftningen i Finland. Och när han 
hade fått mottaga alla erforderliga informationer, hade han 
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ej begagnat sig av dem på något sätt, och arbetarlagstiftningen 
hos oss förblev honom lika obekant som den varit honom 
tillförne. Men väl hade Protopopoff under de timslånga 
seanserna lagt ut sin >>världsåskådning>>. Alla dessa personer 
saknade den mest elementära sociala insikt och sakliga kun
skap, men en världsåskådning, den bestodo de sig med. Långt 
hellre sade sig Chydenius vara beredd att underkasta sig lagar 
uppgjorda av en normalt utrustad sjundeklassist i våra skolor 
än sådana som stiftats av en Protopopoff, trots dennes juris
kandidatgrad. 

Ville man hos oss nödvändigtvis stå i förbindelse med 
de politiserande ryssarna, så skulle man ej tala om det, och i all 
synnerhet skulle man vara tyst därmed, om man ändå ej 
kunde ernå någonting. I alla fall - innan det nya gräset växer 
i Ryssland, >>är den här kon död>>, framhöll Chydenius, syftande 
på den fosterländska saken i Finland. Chydenius trodde visser
ligen, att oroligheter ej skulle utebli i Ryssland, men de vore 
sådana som endast upprörde ytan utan att rubba samfunds
ordningen. Och även om styrelseskicket i Ryssland ändrades, 
vore därmed ej mycket vunnet för Finland. Vid omstörtning 
i ett sådant land som Ryssland hade man att räkna med att 
en >>korpral>> skulle framträda, vilken skulle bemäktiga sig 
ledningen. >>Antingen får den nuvarande kejsaren en major 
domus- han har ju flera sådana redan -- eller också avsättes 
han, och major domus blir hans efterträdare. Men ett 'korpral
döme' blir det i alla fall.>> 

Den ämbetsmannaklass, som nu regerar i Ryssland, fort
satte Chydenius, kommer att hävda sin ställning med händer 
och tänder; den kommer ej att följa sina franska kollegers 
exempel, vilka gjorde självmord natten till den 4 augusti 
1789. Skulle de härskande klasserna i Frankrike den gången 
med konungen i spetsen ha presterat verkligt motvärn, såsom 
de hade bort, och skulle de då det gällde ha låtit skjuta litet 
mera på folket, >>vilket hade varit deras förbannade skyldighet», 
så skulle ingen fransk revolution ha blivit av. I Ryssland 
komme_ det att gå annorlunda till än i Frankrike. 



v Vad som hördes från Ryssland 103 

I likhet med flera andra personer ansåg Chydenius Plehwe 
vara en »rätt utomordentlig herre>>, vilken förenade personlig 
överlägsenhet med den mest värdefulla, intressanta och rika 
erfarenhet i det ryska gendarmväsendet Det vore ej Bobrikoff, 
vilken aldrig lärt sig och aldrig skulle lära sig våra förhållanden, 
utan de ryska juristerna, vilka skulle strypa oss. En sådan 
person som Plehwe skulle ej ha låtit utnämna sig till inrikes
minister, om han ej hade vetat, vad han åtog sig. Men han 
känner sitt folk och skulle veta att hindra farliga oroligheter 
och dyl. - låta folket skrika litet och därmed allt. Om det 
är sant, vad man berättat om honom från hans ungdom, att 
han hade förrått sin fosterfar (såsom det omtalats i Fria Ord), 
så bestyrkte detta endast, att mannen var utrustad med >>en 
god portion sunt förnuft>>. 

Med anledning av Chydenius' uttalanden hade jag i min 
dagbok antecknat följande privata kommentar: l. Man dömer 
mycket ofta hos oss de ryska förhållandena utan att tillräckligt 
känna dem. 2. En konstitution i Ryssland är måhända ej 
så avlägsen som man tror. 3. Varför skulle Protopopoff belasta 
sitt minne med detaljerna av vår arbetarlagstiftning, efter 
det han försäkrat sig om möjligheten att när som helst vid 
behov kunna slå upp de erforderliga källorna? 4. En härskande 
klass hävdar nog sin ställning så länge den kan, men ej mot 
sin egen övertygelse. 

Vad som hördes från Ryssland 

Under vistelse i Tyskland sommaren 1902 läste jag i en 
tysk tidning den 5 juli, att ryska kejsaren mot sina ministrars 
tillrådan hade för avsikt att sammankalla en rådgivande 
församling av 200 personer företrädande olika stånd för att 
överlägga om motarbetandet av oroligheterna i landet. Så 
allsidigt skulle detta kollegium bli sammansatt, att >>till och 
med politiskt misstänkta personer kunde erhålla medlemskap 
däri>>. Inrikesministern v. Plehwe sades vara delaktig i kejsarens 
planer, men skulle de övriga ministrarnas motstånd bli för 
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starkt, vore det osäkert, om mötet alls skulle komma till 
stånd. - Den reflexionen inställde sig, att skulle en sådan 
sammankomst verkligen bli av, kunde den komma att erhålla 
stor betydelse och möjligen innebära början till en ny utveck
ling. - Tio dagar senare ingick i Berliner Tageblatt en korres
pondens från Petersburg, däri i förbigående meddelades, att 
ryktet om sammankallande av en rådsförsamling saknade 
grund. 

I en rysk revolutionär broschyr, som hade kommit mig 
tillhanda i början av år l 903, betecknades den l 9 februari 
(3 mars), årsdagen av livegenskapens upphävande, som den 
stora ryska demonstrationsdagen. Den dagen skulle alla 
människor, >>iförda sina bästa kläden>, såväl i Petersburg som 
i andra städer och även i byarna på Jandet gå ut på gatorna 
och giva tillkänna sin ovilja mot det rådande systemet. För 
varje år skulle dessa demonstrationer få en allt större omfatt
ning, och deras stämma skulle ljuda lika mäktigt >>Som den 
första åskan om våren>>. - Detta år, 190:~, väntade jag för
gäves att få höra uppgifter om demonstrationer i Petersburg 
eller annanstädes i Ryssland den 3 mars. 

En affärsman, som i början av januari l 903 återvände från 
en resa till Petersburg, hade där hört farhågor uttalas för att 
finansministern Witte skulle finna det svårt att detta år 
betala räntorna på de utländska lånen, vilkas betalnings
termin sades infalla nämnda månad. För att erhålla medel 
skall han till och med ha erbjudit pantsättning av vissa järn
vägar åt amerikanska finansmän (!), men rönt avslag. De 
finansiella svårigheterna ökades av den inom förvaltningen 
utbredda korruptionen. Rörande den sistnämnda omtalades 
följande exempel från finansministerns nyligen företagna 
inspektion av den sibiriska järnvägen. Så länge det officiella 
besiktningsprogrammet fullföljdes, befanns allt i bästa ordning. 
En gång bestämde sig ministern emellertid för att stanna vid 
en station, som icke fanns upptagen på den uppgjorda rutten, 
och då han trots motstånd genomdrev sin avsikt, befanns det, 
att stationen icke alls existerade annat än på papperet. Det-
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samma lär vara fallet med flera andra stationer. Sleepers 
skola på en del sträckor vara utlagda direkt på marken, o. s. v. 
Så talade ryktet hos oss. 

Underrättelse om inrikesministern Sipjagins, Plehwes före
trädares, mord spriddes i Helsingfors den 15 april l 902. Då på 
aftonen Svenska normallyceums auskultanter voro bjudna 
till rektor V. T. Rosenqvist på supe, anlände klockan 11-tiden 
ett angeläget telefonbud till denne från teologiekandidaten 
Martti Ruuth. Rosenqvist sammankallade oss och med
delade, att ett telegram ankommit från Petersburg med 
delgivande, att Sipjagin blivit skjuten till döds av en till 
officer förklädd student. - En av ogärningsmännen hade 
således blivit straffad. Det var någon av de närvarande, 
som högt ropade sitt bifall vid mottagandet av underrättelsen. 
Var det orätt, att kanske alla ertoro hugnad, som om en stor 
lycka träffat dem personligen? Det talades om av någon, 
huru långt vi stodo efter de ryska studenterna i handlings
kraft. - Föregående dag hade en lista cirkulerat för teckning 
av bidrag åt landsförvisade och fängslade ryska studenter. 

I svenska tidningar skall nyligen ha ingått meddelande om, 
att i Petersburg rådde panik och att man väntade >>stora till
dragelser och attentat>>. Med dessa uppgifter sammanställdes 
Sipjagins mord, vilket ansågs giva vid handen, att ryktet 
talat sant. Min far hörde av kapten A. Igelström, huru atten
tatet tillgått; motsvarande skildring ingick senare i tidningarna. 
Attentatorn hade under flykten nedskjutit en dvornik (gårds
karl i polisens tjänst) och sårat en polis samt undkommit. 

Sipjagin skall kort före sin död ha fått mottaga ett brev 
med budskapet, >>Bogoljäpoff (den mördade undervisnings
ministern) längtar efter Er och Pobjädonostseff (prokuratorn 
i heliga synoden)>>. Några dagar senare berättade ryktet, att 
krigsministern Kuropatkin samt Pobjädonostseff hade erhållit 
ett brev undertecknat Sipjagin och innehållande budskapet, 
>>Vi träffas om tre dagar.>> Den 20 april hörde man, att vid 
Sipjagins likfärd nya oroligheter skola ha ägt rum. Tre dagar 
senare gav mig senatsövertranslatorn kapten Axel Lilius 
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följande relation av förloppet vid Sipjagins mord. Attentatorn 
var en student från Kiev, Molischev, vilken tillhörde en för
mögen familj och var känd för sin begåvning. Han hade själv 
tidigare bestraffats med militär tvångstjänst Behandlingen 
av de fängslade studenterna hade kommit attentatsplanen att 
mogna hos honom. Han begav sig till Petersburg, skaffade 
sig en adjutantsuniform och en revolver samt begav sig till 
riksrådets hus. Han hade försett sig med tre förseglade 
skrivelser, adresserade till Pobjädonostseff, Sipjagin och 
Kuropatkin, och hade beslutat att skjuta den av dessa personer, 
vilken han först skulle få råka. Helst hade han dock velat 
komma åt Sipjagin. I riksrådets hus frågade han efter denne, 
men fick veta, att ministern ännu ej hade infunnit sig, men 
att man skulle framföra hans ärende. Molischev svarade, att 
han kom direkt från Moskva och av generalguvernören där, 
storfurst Sergej, fått befallning att egenhändigt framlämna 
en skrivelse till Sipjagin. Man bad honom då vänta. Om en 
kort stund kom ministern. Molischev räckte fram skrivelsen 
och avsköt i detsamma mot ministern fyra skott, av vilka det 
första träffade i handen en adjutant, vilken just tog kappan av 
Sipjagin. Den andra kulan inträngde i ministerns mage -
attentatorn sades ha undvikit att skjuta mot bröstet, i anslut
ning till den gängse uppfattningen, att de höga dignitärerna, 
och Sipjagin med dem, buro pansarskjorta. Tredje kulan 
genomborrade halsen, och då Sipjagin halvt bortvänd föll 
omkull, träffade ännu en kula honom i nacken. Ingen hade 
hunnit hindra skotten. Folk rusade från alla håll mot atten
tatorn, men denne vinkade, att han ej ämnade göra motstånd, 
och kastade revolvern ifrån sig sägande, >>Nu har jag fullgjort 
mitt värv; nu får ni göra med mig vad ni vill.>> Man berättade, 
att attentatorns hållning i detta ögonblick hade varit stor
slagen och vacker. Han skulle således ändå, trots det tidigare 
ryktet, vara fängslad. 

En engelsk tidning, som jag läste i mitten av maj, meddelade 
att under förhöret med Sipjagins mördare denne bejakade 
frågan, om han hade medbrottslingar. Man frågade då, om 
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han vore villig att delgiva namnen på dem, varpå han svarade, 
att detta var omöjligt, >>emedan hela ryska folket var hans 
medbrottsling>>. Då man frågade honom, om han tillhörde 
någon anarkistisk sammanslutning, endast skrattade han 
bittert och- svarade, att det ju var de själva, som voro anar
kister, de vilka föranledde anarki i Ryssland. Ytterligare 
anförde han, att kejsaren visserligen befann sig i reaktionens 
ledband, men att de revolutionära dock ville skona honom, 
emedan han tycktes vara en välmenande person. Men emot 
systemets redskap, ministrarna och deras vederlikar, skulle 
föras ett oförsonligt krig. Han ville ej be om nåd; han hade 
gjort sitt, och nu finge de göra sitt. Han och hans menings
fränder arbetade ej för den närvarande tiden utan för fram
tiden. 

Ett rykte i mitten av april förtäljde med stor bestämdhet, 
att Bobrikoff skulle bli Sipjagins efterträdare som inrikes
minister. Emellertid blev Plehwe utnämnd, varom man hörde 
den 19 april. Man undrade då, huru ministerstatssekreterare
ämbetet skulle komma att handhavas. En del personer för
modade, att en ny innehavare av denna befattning ej skulle 
utnämnas, utan att hithörande ärenden skulle skötas genom 
inrikesministeriet Vid flera olika tillfällen uppdök ryktet, 
att till ministerstatssekreterare skulle utnämnas en skild 
person. 

Även Plehwe skall ha blivit hotad. Han lär ha fått mottaga 
en skrivelse med tillkännagivande, att man beviljade honom 
två veckors frist för att orientera sig i sina uppgifter som 
inrikesminister; skulle han då fortsätta i sina företrädares 
fotspår, så komme även hans bana att stäckas. - Sådana 
rykten betraktades dock som tomt prat. 

Vid tiden för nyåret 1903 omtalades i utländska tidningar, 
att Plehwe och Witte bildade de egentliga antipoderna vid 
det ryska hovet. Plehwe utgjorde de reaktionära krafternas 
centrum, Witte de liberala. En yttring av Plehwes över
lägsenhet sågs däri, att denna tid en av Wittes adjointer 
avskedades, >>en utpräglad liberal, vilken ansågs ha stått 
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Alexander I I:s mördare nära, av vilken anledning han även 
suttit i rannsakningshäkte>>. I allmänhet tycktes Witte ha 
förstått att förvärva sig sympatier i utlandet. Hos oss ansåg 
sig en viss opinion kunna fästa förhoppningar vid Plehwe, 
>>emedan han ej var någon fanatiken>, utan troddes följa det 
gängse systemet endast så länge fördelarna för honom och för 
riket voro på den sidan. Man gav erkännande åt Plehwes 
obestridliga förmåga; Witte kände man mindre hos oss. 

I mitten av maj 1902 hörde man, att Pobjädonostseff vista
des i Wiesbaden uppgiven av ålder och ohälsa, varför man emot
såg, att han ej skulle leva länge. Även kejsarens hälsotillstånd 
angavs denna tid vara dåligt. Man fäste sig vid att kejsaren 
under det franska presidentbesöket i maj nämnda år ej alls 
kom till Petersburg. Det talades om denna tid, att majestätet 
ådagalade en alltmera framträdande andlig slöhet. Han hade 
knappt kunnat underhålla sig med den franska presidenten, 
och under de tvenne statsöverhuvudenas samtal med varandra 
stodo de närvarande ryska dignitärerna som på nålar. Det 
anfördes också som betecknande denna tid, att kejsarens nya 
livmedikus som specialitet hade psykiatri. 

Liknande rykten upprepades i november samma år. 
Kejsaren sades då vara svårt sjuk samt vistas på Krim för 
att sköta sig. En berömd nervspecialist skall ha varit kallad 
till honom, och oro skall ha sports rörande hans tillstånd. -
Man var emellertid medveten om att rörande alla rykten av 
detta slag ingen hos oss kunde veta någonting med säkerhet. 

Några ryska revolutionära typer 

Vid tiden för sekelskiftet vistades i Helsingfors en yngre, 
gift revolutionär och medicinare, Mikael Vetjeslav, vilken en 
kortare period studerade vid Helsingfors universitet. Han 
umgicks hos oss och gjorde, liksom även hans fru, ett sympa
tiskt intryck. Med sitt mörka skägg och asketiska ansikts
uttryck ägde han ett utpräglat Kristus-utseende. Han kom i 
beröring med rätt talrika personer hos oss. Ar 1901 flyttade 
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han till Berlin, därifrån han då och då skrev till min far. Han 
tycktes ämna förbliva i utlandet, ehuru han dåmera var 
färdig läkare; synbarligen utgjordes anledningen härvid av 
hans medarbetarskap i de revolutionäras utländska tidnings
o. a. företag. I december 1901 sände han till min far det nämnda 
årets nummer 9-11 av den då i Berlin utkommande revolu
tionära tidningen lskra (>>Gnistan»). I dem återgavs värn
plikts- eller protestadressen av samma år jämte tidningens 
kommentar. Därjämte ingick bland annat ett meddelande 
om att en proklamation utgivits bland officerarna i staden 
Minsk i samband med arbetaroroligheter därstädes, ävensom 
partiets förlustlista inom olika städer i Ryssland, m. m. 
Vetjeslav gav uttryck åt önskemålet om upprättande av för
bindelse mellan de ryska revolutionära i Berlin och våra 
oppositionella kretsar. Brev till honom sändes under en annan 
persons adress i Berlin. 

I september 1902 fick min far från ZUrich mottaga ett 
nummer av>> lskra>> med ett bifogat tryckt uttalande av följande 
innehåll, >>Ursäkta att vi sända Eder denna tidning utan att 
ha bett om tillåtelse härtill. Men vi se oss tvungna att begagna 
oss även av adresser, som tillfälligt komma till vår kännedom, 
för att härigenom försöka föra vår sak framåt.» 

I november 1902 hörde jag av kapten Igelström, att 
Vetjeslav denna tid sannolikt befann sig i Stuttgart såsom 
medverkande vid tidningen Osvobosjdenie (>>Befrielsen>>), vilken 
utgavs därstädes. 

Genom doktor Arvid Neovius' förmedling bosatte sig 
våren 1903 en kvinnlig rysk revolutionär i en villa på Malm. 
Hennes vistelse på orten omgavs med rätt stor hemlighets
fullhet, i det att hon mycket litet rörde sig ute och aldrig for 
in till Helsingfors. Vi hade blivit bekanta med henne, men 
skulle ej få tala om hennes därvaro. Hon kallade sig fröken 
Du Commun, uppgav sig vara belgiska och vistades här på 
ett (falskt) belgiskt pass. Hennes kunskap i franska var 
emellertid mycket bristfällig, och ännu misstänkligare verkade 
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det, då personer, åt vilka hon hade föregivit, att hon talade 
endast franska, ertappade henne under konversation på 
flytande ryska. Mest komprometterande var dock hennes 
yttre typ, ett av dessa ryska utseenden, som bar sin ägarinnas 
revolutionära läggning omisskännlig i varje drag. Personer 
på Malm fäste sig vid henne som >>den ryska anarkistdamen» 
enbart på grund av det odefinierbara slaviskt revolutionära 
väsen hennes ansikte vidhandengav. 

Fröken Du Commun skrev korrespondenser till ryska 
revolutionära tidningar och tillhandahölls med källor av sina 
bekanta, bland andra min far. Den uppmärksamhet hon 
väckte vållade henne mycken oro, och hon fruktade ständigt 
att bli häktad, varför hon ej ens vågade sätta sig i förbindelse 
med Arvid Neovius, utan budskapen dem emellan måste gå 
genom andra personer. Sannolikt hade hon under farligare 
förhållanden än våra tvingats att iakttaga en försiktighet vi 
ansågo överflödig. Nästa terroristiska försök i Petersburg 
torde komma att gälla Plehwe, och fröken Du Commun lär 
ha någonting att skaffa därmed. Då och då reste hon bort 
på några dagar, åtminstone en gång till karelska näset, där 
hon hjälpte till vid insmuggling av rysk litteratur över gränsen. 
Denna trafik lär vara ganska väl organiserad. De revolutionära 
hade hyrt en villa, där ompackning skedde, och vid anordning 
av rutten över gränsen åtnjöto de bistånd av sakkunniga 
ortsbor. Då en av våra kvinnliga bekanta en dag besökte 
fröken Du Commun, var denna sysselsatt med att i en underkjol 
sy tämligen stora fickor; sådana plagg användes vid smugg
lingarna över ryska gränsen. 

Fröken Du Commun reste den 16 maj 1903 från Malm, 
enligt sin egen uppgift till Riga. Därifrån skrev hon något 
senare ett franskt brev, vari hon underrättade, att hon ämnade 
återvända till Finland i juli. Ingenting vidare hördes emellertid 
av henne, och vi befarade, att hon hade fängslats. Ett sådant 
värv som hennes var förenat med risker. 
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Från slutet av augusti 1905 några månader framåt bodde 
hos oss på Malm en rysk revolutionär, som kallade sig doktor 
Paulov, men som senare i brev meddelade sitt rätta namn 
vara Mahnovetz-Akimov. Vi erforo efteråt av någon sakkunnig, 
att sistnämnda namns bärare var en av de mera kända social
revolutionärerna. Doktor Paulov hade blivit hänvisad till 
oss av fröken Du Commun. Han föreföll något över 30 år 
gammal, var tämligen kort till växten, hade ett runt, ljuslätt 
ansikte, en ganska stor rund näsa, hängande J;IIUstascher 
och något ovårdat yttre. Vid sin ankomst infann han sig 
direkt hos min far på Finlands bank och var då iförd rysk 
militärdjurläkaruniform, men uppträdde senare civilklädd. 
Utom ryska talade han franska flytande och tyska behjälpligt 
men med stark brytning. Han tycktes ha rest nästan överallt 
i Europa. 

Doktor Paulov sysslade dagarna igenom med skrivarbete. 
Till en början förhöll han sig mycket reserverad, men visade 
sig senare något mera meddelsam. Under vistelsen hos oss 
reste han en gång tillfälligt till Petersburg på en vecka. Denna 
färd tycktes vara förenad med rätt stor risk för honom. >>l 
Ryssland är mitt liv och min säkerhet varje stund i fara,>> 
förklarade han, varemot hans ertappande i Finland endast 
kunde föranledas av någon olycklig slump. En annan gång 
reste han till Torneå, för att medverka vid insmuggling av 
litteratur, tycktes det. 

Till sina åsikter föreföll Paulov att vara ytterlig vänster
man. Under våra visserligen mera flyktiga diskussioner 
förfäktade han avgjort >>statens övertagande av produktions
medlem, såsom uttrycket den tiden formulerades. Han 
förklarade sig vara anhängare av Marx, omfattande bland 
annat dennes >>katastrofteori>>. Den sociala omvandlingen 
komme att ske i samband med någon av de kriser, vilka enligt 
honom ständigt efter tio års mellantid återkommo inom det 
ekonomiska livet. Enligt Paulov innefattade ingen social eller 
ekonomisk omdaning, vilken bibehölle det kapitalistiska 
systemet, någon frigörelse. Han föreföll att vara ganska väl 
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bevandrad inom den ekonomiska litteraturen, att döma av 
hans uttalanden och anvisningar då jag skaffade honom 
källarbeten från universitetsbiblioteket. 

Någon riktig förståelse hade Paulov icke för Finlands 
enbart >>politiska>> kamp mot tsarryssland. Enligt honom 
borde ett folks strävanden innefatta såväl >>politisk>> som 
>>social» frigörelse, den sistnämnda åsyftande de socialistiska 
ideernas förverkligande. Därför betraktade han våra social
demokrater som de enda verkliga motståndarna till envålds
makten. I våra >>liberala>> ledare däremot, med en Mechelin i 
spetsen, kunde han ej förmås att se annat än personer, vilka 
vore beredda att när som helst vid lämpligt tillfälle under
handla och försonas med den nuvarande regeringsmakten 
rörande den sociala revolutionens motarbetande. Finlands 
ställning var därför skev, och vårt folk borde en gång för alla 
bryta med självhärskarmakten och därmed öppna sig en ny 
framtid. 

Polens sak betraktade Paulov däremot som hopplös, 
särskilt med hänsyn till" det polska folkets fördelning mellan 
tre riken. A v denna anledning kunde han ej längre tänka sig 
uppkomsten av ett oavhängigt Polen. Skulle det ryska Polen 
frigöras från sin förening med självhärskardömet, så bleve 
det ett byte för Tyskland. 

Angående betydelsen av det kort förut utfärdade mani
festet om sammankallande av en riksduma, uttalade sig 
Paulov skeptiskt. De revolutionära hade så vant sig vid 
bedrägligheten hos reformvänliga löften, att blotta avgivaodet 
av de nya utfästelserna icke alls kunde inverka på deras 
principiella inställning till regeringen. Skulle de revolutionäras 
ansträngningar krönas med framgång, komma de att ernå 
mera än det manifestet innehöll; segrade regeringen, så skulle 
alla på duman ställda förhoppningar krypa i skrinet. Val
bestämmelserna voro sådana, att man icke kunde säga någon
ting i förväg om dumans blivande sammansättning. I betrak
tande därutöver av de medel regeringen ägde att påverka 
valen, utgjorde en konservativ majoritet mera än blott en 
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möjlighet. Och bleve duman framstegsvänlig, hade man att 
befara, att dess livstråd snart skulle avklippas. Dock kunde 
man ej förneka, att duman komme att representera betydande 
möjligheter, och den senaste sociala utvecklingen var åtmins
tone ägnad att bevara frihetens vänner vid hoppet. 

Av de chiffersystem de >>politiska>> använde i sin korrespon
dens omnämnde Paulov utläsningen av de bokstäver, vilka ej 
äro förenade med de övriga i samma ord. Ett försvinnande 
litet mellanrum före eller efter en bokstav är nog för detta 
ändamål, men märkes av ingen oinvigd. För det ryktbara 
k;nackningssystemet, med tillhjälp av vilket fångar kunna 
meddela sig med varandra, är alfabetet indelat i fem eller 
sex rader, och knackningen förenklas genom att den hänför 
sig till en viss rad och en viss bokstav. Vid längre serier följa 
knackningarna efter varandra tre och tre. 

Vid sin avresa från oss hade Paulov ifört sig samma militära 
djurläkaruniform, vilken han hade burit vid sin ankomst. 
Manteln var så skrynklig, tyckte jag, att den genast hade 
bort väcka misstankar. jag förde doktorns saker till Malm 
station, där jag placerade dem i en tidigare överenskommen 
kupe, och han kom ensam efteråt, stigande på tåget från den 
motsatta sidan i förhållande till stationen. När vi tillfälligtvis 
möttes, låtsade vi ej om varandra. Allt detta innefattade 
Paulovs i förväg givna anvisningar. Hans mål var Petersburg, 
och han skulle stiga av vid en av de sista stationerna för att 
fara in det sista stycket till staden med spårvagn. 

8 
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KAP. VI 

V ÄRNPLIKTSADRESSEN AV AR 1901 

Det nya värnpliktsediktet 

Omorganisation av värneplikten i Finland 1 overens
stämmelse med den i Ryssland rådande utgjorde från början 
en av förryskningspolitikens mest framträdande program
punkter. I talrika olika instanser hade denna fråga bedrivits 
från ryskt håll, då den under högsommaren 1901 inträdde i ett 
avgörande skede. Ett i ryska riksrådet utarbetat manifest 
stadfästes av kejsaren den 12 juli och publicerades den 20 
i samma månad i den ryska officiella tidningen, Regerings
budbäraren, jämte en av storfurst Mikael undertecknad 
värnepliktsförordning för storfurstendömet Finland. 

Enligt detta nya värnepliktsedikt, såsom den inkonstitu
tionella förordningen brukade kallas hos oss, fastställdes 
tjänstetiden vid aktiva trupper till tre år. Ynglingar från 
Finland skulle >>göra sin värneplikt vid trupper, som före
trädesvis kompletteras med finländska infödingar», men de 
kunde även tjäna vid ryska trupper >>förlagda i finländska 
och petersburgska militärdistrikten>>, således under ryskt 
befäl och underlydande ryska krigslagar. Ryssar kunde 
anställas som officerare vid >>de truppdelar, som företrädesvis 
kompletteras med finländska infödingar>> och >>förvärva i och 
med detsamma finländsk medborgarrätt>>. Den särskilda 
staben och befälhavarposten för de inhemska trupperna i 
Finland avskaffades. Den årliga kontingenten av rekryter 
fixerades icke, utan skulle bestämmas av ryska krigsministern, 
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vars beslut stadfästes av monarken. Fullständig kunskap i 
ryska språket var ett villkor för befordran till officers- och 
underofficersbefattningar. Med undantag för gardesbataljonen 
och dragonregementet skulle de inhemska trupperna i Finland 
upplösas. Inkallning av värnepliktiga skulle tills vidare ske 
endast till trupper, >>som företrädesvis kompletteras med 
finländska infödingar>>, och antalet inkallade förty minskas. 
Tills vidare skulle manskap uttagas endast för komplettering 
av gardesbataljonen och dragonregementet, omkr. 500 man. 

Dessa sistanförda bestämmelser underströkos särskilt i de 
första meddelandena om den nya förordningen och fram
kallade hos en del av allmänheten föreställningen, att en relativt 
lycklig lösning av frågan hade skett. Några bildade sig näm
ligen uppfattningen, att endast en till numerären obetydlig 
militär skulle upprätthållas, varmed man förknippade något 
slags finansiell kompensation. Det dröjde emellertid ej länge, 
innan systemets verklighet framstod, tidigare undanskymd 
av de första årens lindring. 

Politiska stämningar. Förberedelser för adressen 

Vi bodde sommaren l 901 på Kourla egendom belägen 
alldeles invid Olkkala i Vichtis, båda tillhöriga min kusin 
lantbruksrådet Emil af Hällström. 

Intill dess verkan av det nya angreppet i värnepliktsfrågan 
gjorde sig gällande, hade stämningen i landet kännetecknat 
sig av en växande liknöjdhet även bland de bildade. Envar 
sköt de fosterländska frågorna ifrån sig, emedan de beredde 
plåga och självförebråelse, och därför undvekas sådana i 
samtal. Kanske man också dåmera hade erfarit, att endast 
ord i en fråga, där man kände sin maktlöshet att handla, icke 
medförde någon båtnad. 

Den talrika torpar- och övriga obesuttna befolkningen i 
trakten föreföll okunnig om alla politiska ting samt absolut 
misstrogen gentemot allt som meddelades från herremanna-
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håll, om det ej gällde äring eller väderlek. Den tid var förbi, 
då även en främmande student allestädes, också i torpen 
och kojorna, mottogs med förtroende, ehuru utan annan 
rekommendation än hänvisning till den eller den prästgården 
eller herrgården, därifrån han för tillfället kom. Karlarna 
tyckte nog om att man samtalade med dem, ehuru de ej 
föreföllo vana vid att herremän gjorde det. De svarade på alla 
tilltal och skrattade, då skämt förekom, men sådana frågor 
till exempel som om torparnas ställning vållade genast stelhet. 
Försökte man tala med dem om sociala frågor överhuvud i 
den demokratiska anda, som då var vanlig bland studenter, 
togos ens uttalanden sannolikt som inställsamhet eller hyckleri. 
Ä ven beträffande de fosterländska angelägenheterna i för
hållande till Ryssland svarade de visserligen jakande till allt 
vad man anförde, men vad de verkligen tänkte, fick man ej 
veta. Det föreföll stundom som om männens tysta åsikt redan 
varit stadgad, så att de ej behövde upplysning, och i den mån 
vägledning var önsklig, skulle den sökas på annat håll. 

I mitten av augusti erhöll jag från Helsingfors det något 
hemlighetsfulla budet, att jag borde infinna mig på Otalampi 
station vid ett visst tågs ankomst för att personligen mottaga 
ett till mig adresserat viktigt brev. jag cyklade de 18 km. 
till stationen, undrande över vad som kunde vara i görningen 
och tillfredsställd över att någonting betydelsefullt nu tycktes 
förestå. Brevet befanns vara från Nyländska studentavdel
ningens t. f. kurator Birger Runeberg, som meddelade, att 
det vore bra, om jag i slutet av månaden och början av septem
ber kunde ägna någon tid åt en betydelsefull sak genom att 
företaga några resor i mina hemtrakter. Tillika anhöll Rune
berg att få adresser på några fullt tillförlitliga personer i de 
nyländska trakter jag kände. 

Dessa vaga underrättelser kompletterades av Emil af Häll
ström (eftersom jag numera hörde till de partiellt invigda), 
och jag fick höra, att antydningarna gällde en ny massadress. 
Tillsammans med Emil gjorde jag upp den förteckning Rune-
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berg anhållit om och avsände den till honom jämte beskedet, 
att jag kunde åtaga mig det av honom nämnda uppdraget. 
Av Emil fick jag även efterhand höra, att den 3 augusti ett 
möte av lantdagsmän hållits, däri även han deltagit enligt 
kallelse. Dessa angelägenheter hemlighöllos denna tid noga 
av Emil, och den föreställning jag bildade mig om mötet 
var att beslut fattats om något slags protest mot den olagliga 
värnepliktsförordningens kungörande i kyrkorna. 

Efteråt erhöll jag av Emil och andra följande redogörelse 
för lantdagsmännens sammankomst. Redan i förväg hade 
det visat sig, att Bobrikoff var underkunnig om att ett sådant 
möte var i görningen. Man förstod ej, huru hemligheten nått 
honom, men förmodligen hade den läckt ut >>fruntimmers
vägen>>. Först hade man tänkt sig Kämps hotell som mötes
lokal, men märkte snart att man där skulle ha råkat under 
observation. Man måste då välja en annan mötesplats, vilken 
dock ej på förhand tillkännagavs för deltagarna. Dessa blevo 
endast anmodade att klock'an 11, 12 eller l den bestämda 
dagen infinna sig i Norra hamnen vid den och den ångbåten. 
Det var general j. af Lindfors, som hade inbjudit samtliga 
mötesdeltagare till sitt ställe Turholm på Degerölandet, och 
där hölls sammankomsten i det fria under Leo Mechelins 
ordförandeskap. Det dröjde emellertid ej länge, innan en 
detektiv anlände till Turholms brygga. Hamnkapten O. W. 
Andsten uppehöll honom där, medan mötet pågick. Något 
senare avbröt ordföranden diskussionen för ett ögonblick 
genom att knacka i bordet och anmäla, att mannen på bron 
fått anslutning av en kamrat, varför det vore önskligt att 
påskynda förhandlingarna. Vid mötet fördes stenografiskt 
protokoll. En redaktionskommitte tillsattes för adressens 
avfattande, och det beslöts att den skulle få en något skarpare 
form än den förra adressen. - Vid mötet förevar ett förslag 
om tillsättande av en >>inhemsk regering>>, men det fick förfalla. 

Det sades att en förteckning över deltagarna i mötet hade 
kommit i vederbörandes händer. Alla emissarier för insamling 
av namn under adressen förde med sig en sådan förteckning 
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för att vid behov uppvisa densamma och därigenom skaffa sig 
förtroende i socknarna, men då det åtminstone i Nyland under 
pågående insamling befanns, att emissarierna kunde komma 
att anhållas, gjorde dessa sig av med alla komprometterande 
papper utom de oundgängligaste. 

Den 15 augusti erhöllo vi det nummer av )>Fria Ord)>, däri 
innebörden av den nya värnepliktsförordningen klargjordes, 
och denna artikel var i hög grad ägnad att öppna allmänhetens 
blickar för det hotande läget. Länsmannen i Vichtis vice
häradshövding Arthur Söderholm, som den tiden även han 
bodde på Kourla, hyste betänkligheter rörande frambeford
randet av den nya förordningen till kyrkoherden; det var den 
vägen förordningen tillställdes prästerskapet på landet. 

Det meddelades, att man i någon trakt av Österbotten ej 
hade velat giva sig till tåls beträffande resultatet av lantdags
männens initiativ, utan att man satt sig i rörelse på egen 
hand. Tre bondedeputerade hade sänts till Helsingfors för 
att framföra de österbottniska synpunkterna beträffande den 
aktion man borde skrida till. 

Den 23 augusti fick jag en broschyr innehållande 
anvisningar om huru värnepliktsförordningens kungörande i 
kyrkorna skulle hindras. Antingen skulle prästerna förklara, 
att de ej kunde verkställa uppläsningen av den olagliga för
ordningen, eller också skulle, om prästen befanns villig till 
uppläsning, en medlem av församlingen stiga upp i kyrkan 
och på menighetens vägnar förklara, att folket icke ville höra 
denna förordning uppläsas eller taga någon befattning med 
densamma. 

Ärkebiskop Johansson och biskop Råbergh sades ha sänt 
ut herdabrev till sitt prästerskap med uppmaning att kungöra 
den nya lagen. Den förre skall ha anfört, att det var kyrkans 
fiender, som nu ville begagna sig av kyrkan som medel för 
främjande av sina politiska planer. Dessa personer hyste intet 
intresse för kyrkan, utan skulle till och med gärna se att 
kyrkan invecklades i svårigheter. Prästerna skulle ej avvisa sin 
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kyrkliga plikt, som bjöd dem att kungöra regeringens lagar; 
även prästernas egen utkomst (>>toimentulo>>) kunde i motsatt 
fall äventyras. - Man hörde senare uppgivas, att Plehwe 
hade skrivit ett brev till ärkebiskopen, däri han gav sitt ord 
på att o"m Finlands folk nu skulle giva efter i värnepliktsfrågan, 
så skulle inga vidare åtgärder från Rysslands sida vidtagas 
mot landet. - I Tavastehustrakten skall en länsman ha 
kastat värnepliktsförordningen i papperskorgen i stället för 
att sända den till prästen. 

Den 25 augusti cyklade jag till Otalampi station på väg 
till Helsingfors, dit jag kallats av Runeberg. jag var nära 
att komma för sent till tåget, emedan ena pedalen lossnade 
på halva vägen; jag kom dock fram i tid, trampande med 
endast ena foten. På Helsingfors station träffade jag Valter 
Meinander, även han kallad till Runeberg. Valter berättade 
växlande rykten om huru prästerna på olika orter hade för
hållit sig till påbudet att kungöra lagen. I Borgå och Helsinge 
prosterier skall man ha vägrat kungöra. 

Omkring tio nylänningar samlades hos Runeberg, som 
redogjorde för vad saken gällde: en ny massadress. Erforderliga 
papper utdelades åt oss. En instruktion för emissarierna 
uppskrevs av oss enligt diktamen, vilket skedde under något 
glam, emedan vi tyckte, att dess avfattning lät otymplig och 
lustig. jag fick ett ansenligt distrikt att stå för: Bromarf, 
Tenala, Pojo, Ekenäs landskommun, Vichtis och Pyhäjärvi 
:;am t Hangö och Ekenäs städer. 

Valter och jag gingo bort tillsamman. Vivoro båda mycket 
ovissa om huru företaget skulle gå. Det föreföll oss båda 
synnerligt svårt att förverkliga parollen, >>Ett rekord att slå 
i varje kommun». Allt kunde till och med gå på tok, då anord
ningarna denna gång beredde så mycket större svårigheter. 
Distrikten voro mycket vidsträcktare, och listorna skulle ej 
få spridas i tillräckligt många exemplar i varje socken; -
varför, därom kunde Runeberg ej giva besked. Dessutom 
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måste varje person teckna sitt namn två gånger, under själva 
adressen och under fullmakten för inlämnandet av denna. 
Yttermera måste varje fullmaktslista bevittnas av två personer, 
ett mycket svårt villkor att uppfylla, om dess innebörd skulle 
tagas fullt juridiskt, med de talrika namnen från olika ställen 
på varje lista. Endast en person i varje kommun hade i allra 
största korthet underrättats om att ett trovärdigt ombud 
omkring den 20 dennes eller senare skulle uppsöka honom 
och borde få allt möjligt understöd. Inget namn fanns under 
detta cirkulär. Dessa lokala förtroendemän hade i vissa fall 
korats utan tillräcklig insikt. I Bromarf, till exempel, hade 
cirkuläret sänts till förre medlemmen av den stora deputa
tionen, Zefyrinus Sannholm, vilken dock redan någon tid 
förut hade flyttat bort från orten. Denna gång voro även 
betydligt yngre personer använda som emissarier än förra 
gången, bl. a. alldeles unga studenter. 

Dessa betänkligheter skulle emellertid ej i minsta avseende 
få inverka på våra bemödanden, därom voro Valter och jag 
ense. Vi hade uppdraget oss förelagt, och vår order var att 
utföra det. Vad andra gjorde kom oss icke vid, vi åtminstone 
skulle göra allt vad vi kunde. 

Det talades om att kungörelsen redan hade verkställts i 
vissa socknar. Om biskoparnas cirkulär anfördes olika 
versioner. I Esbo kyrka skall menigheten ha sjungit Björne
borgames marsch (!). - Den österbottniska deputationen 
hördes ej alls av; kanske allt endast varit ett rykte. 

Under återfärden från Helsingfors träffade jag på Hyvinge 
station den 26 Albert de la Chapelle, som jag samtalade med 
under väntan på våra tåg. Även han ansåg namninsamlingen 
nu medföra större svårigheter än förra gången. Organisationen 
var nu sämre. Man hade velat få honom att åtaga sig ledningen 
av insamlingen i Nyland, men han hade nödgats giva avslag, 
främst för sin hälsas skull och emedan, såsom han höll före, 
den nye kuratorn Runeberg numera bättre kände till avdel
ningens medlemmar. De la Chapelle var missnöjd med att 
adressen fått karaktären av en böneskrift och att ordet >>protest» 
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saknades däri; >>man anhåller ej om någonting, vartill ens 

rätt är obestridlig.>> 
På Olkkala hade jag en överläggning med Emil af Häll

ström och lämnade honom en del insamlingshandlingar. Han 
lovade sörja för att Vichtis och Pyhäjärvi socknar skulle 
komma under arbete, vilket innebar en stor lättnad för mig -

och varmed jag hade räknat. Han skulle kalla till sig för
troendemän från de båda socknarna, framlägga saken för 

dem och förse dem med de erforderliga listorna m. m. Han 
meddelade, att adresserna och namnlistorna måste karteras 
vid framlämnandet, varför det var angeläget att så mycket 

som möjligt begränsa listornas antal och helst fullteckna var 
och en av dem. Adressen hade fått formen av en anhållan, 
emedan densamma endast i denna bemärkelse kunde inlämnas 
vid senatens registratorskontor. Vid Turholmsmötet hade 
även det förslag framställts, att hänvändningen till kejsaren 
skulle ske i form av ett öppet brev, vilket skulle offentliggöras 

>>i världens alla tidningar>> som >>Finlands folks manifest>>. 
Detta förslag hade emellertid förfallit, men skulle kanske 

upptagas senare. 
Det omtalades, att Kaigorodoff, guvernör i Nylands län, 

var underkunnig om adressföretaget. 
Värnepliktskungörelsen sades ha blivit uppläst i flera 

kyrkor, Hangö, Ingå, m. fl. I Nummis skall kungörelse ha 
ägt rum till följd av ett missöde, såsom det sades. Man hade 

ordnat saken så att en mängd vanliga kungörelser skulle 
läsas först och allra sist värnepliktsförordningen. Under tiden 
skulle allmänheten avlägsna sig från kyrkan, så att läsningen 
kunde upphöra. Härom lär man i förväg ha överenskommit 

med den åldrige kyrkoherden. Men i distraktion lär denne 
ha vänt upp och ned på packen av kungörelser och börjat 
läsningen just med den sista, värnepliktsförordningen. 

Emil berättade, att den 25 ett möte i Vichtis ägt rum, vid 
vilket man skulle besluta om huru kyrkoherden, prosten 

Wecksell, skulle påverkas i kungörelsefrågan. Efter en lång 
överläggning rörande de olika medel, som kunde komma i 

f 
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fråga för att undgå uppläsning, hade man enats om att föreslå 
prosten ett sådant förfarande, att ansvaret skulle falla på 
församlingen, icke på honom. Om prosten ej ville taga reson, 
skulle uppläsning i alla fall förhindras också om ett uppträde 
i kyrkan då ej kunde undgås. 

Den 27 reste jag till Hangö för att igångsätta insamlingen 
där. Då jag i trakten av Lojo station gick genom tåget, 
sammanträffade jag oförmodat med Birger Runeberg. Han 
hade just återvänt från en av )>kagal-lustjakten>> )>Marszas)> 
talrika färder till Stockholm då Fria Ord och annan litteratur 
av samma slag insmugglades. Utanför Blekholmen hade en 
matros fallit överbord och drunknat. strax efter återkomsten 
till Helsingfors blev befälhavaren Ryysyläinen uppkallad till 
tullkammaren och fick avgiva en skriftlig förklaring, att han 
icke efter ankomsten till Helsingfors fört i land något för
gripligt gods. Denna förklaring ansåg sig Ryysyläinen kunna 
avgiva så mycket hellre som han redan ute i skärgården hade 
avlämnat sitt lager av skrifter ombord på en mötande bogser
båt. Ryysyläinen underrättades om att efter två timmar 
visitation skulle anställas ombord på )>Marsza)>, och veder
börande tulltjänsteman yttrade härvid i förbigående, )>Se till, 
att allt är klarb> Två timmar senare anlände en tulluppsynings
man och två vaktmästare, vilka synnerligt noggrant genom
letade jakten, till och med dess isskåp. Ingenting hittades, 
naturligtvis. Kort före detta besök hade Ryysyläinen emel
lertid stuckit i fickan ett 50-tal broschyrer, som blivit glömda. 
Vid bortfärden yttrade uppsyningsmannen, att )>Marsza)> 
blivit högeligen misstänkt och när som helst kunde underkastas 
visitation, varför det vore bäst, )>att herrarna även framdeles 
skulle se till att allt är klarb. 

Värnpliktsadressens ordalydelse (enligt emissariernas exemplar, men 
med ortografien moderniserad) 

Storrnäktigste, Allernådigste Kejsare och storfurste! 

E. K. M:ts beslut i frågan om ändring av Finlands värnepliktslag 
har överallt i detta land väckt bestörtning och djupaste sorg. 



VI Värnpliktsadressens ordalydelse 123 

De påbud, vilka av E. K M. den 12 juli (29 juni) detta år stad
fästats såsom manifest och lag om värneplikt, utgöra en genom
gripande kränkning av storfurstendömets grundlagar samt av 
dyrbara rättigheter, som i kraft av lagarna tillhöra det finska 
folket och de enskilda medborgame i landet. 

Enligt grundlag kunna bestämningar angående medborgames 
skyldigheter för landets försvar icke utfärdas annorlunda än med 
ständernas samtycke. I enlighet härmed har värnepliktslagen av 
1878 tillkommit genom sammanstämmande beslut av Kejsar 
Alexander I I och ständerna. Under Alexander I I I:s regering 
vidtogos åtskilliga ändringar i denna lag, men aldrig utan stän
dernas medverkan. Nu däremot har utan Ständernas bifall för
klarats, att 1878 års lag upphör att gälla, och de i dess ställe 
utfärdade nya författningarna äro helt och hållet avvikande från 
ständernas beslut vid urtima lantdagen år 1899. 

En av de viktigaste rättigheter, som tillkomma varje finsk 
medborgare, är den att leva och verka under hägnet av Finlands 
lagar. Nu skall denna rättighet berövas tusende och åter tusende 
finska medborgare, i det den nya värnepliktsförfattningen ålägger 
dem att tjäna i ryska trupper. Och värnepliktens fullgörande 
förvandlas till ett lidande för de landets söner, som intvingas i 
trupper, där rådande språk, religion, seder och levnadsvanor äro 
för dem främmande. 

De nya författningarna upphäva all laglig begränsning av det 
årliga uppbådets omfattning. Dessutom saknas i dem varje erkän
nande av ständernas i grundlag stadgade rätt att deltaga i militär
budgetens reglering. 

Till och med lantvärnet göres, i strid med grundlagsstadganden 
i 1878 års lag, helt och hållet beroende av krigsministeriets för
fogande. 

Intrycket av sådana stadganden mildras ej genom de i manifestet 
tillkännagivna lättnaderna under en tillsvidare obestämd över
gångstid, då uppbådets temporära minskning är avsett att efter
följas av obegränsad utskrivning till rysk krigstjänst. 

Finlands folk har icke begärt någon lindring i sin nuvarande 
militärbörda. ständerna, som uttalat folkets tankar, hava ådagalagt 
dess beredvillighet att efter måttet av sina krafter öka Finlands 
bidrag till rikets försvar, under bibehållande av den finska militärens 
rättsliga ställning såsom finsk institution. 

I motsats härtill påbjudes genom de nya författningarna, att 
de finska trupperna skola till största delen upplösas; att vid 
de få återstående truppavdelningarna ryska officerare skola få 
anställas; att även Underofficerarne vid desamma måste behärska 
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ryska språket, varigenom finska värnepliktige isynnerhet av allmoge
klassen från dessa platser utestängas; att dessa trupper skola 
ställas under ryska förvaltningsmyndigheter; samt att de även i 
fredstid kunna förläggas utom Finland. 

Dessa påbud, som icke innebära en reform, utan avse en för
störing av Finlands nationalmilitär, röja ett misstroende, vartill 
det finska folket under en snart sekellång förening med Ryssland 
icke på något sätt givit anledning. 

I den nya värnepliktsförfattningen förekomma även uttryck, 
som utgöra ett förnekande därav, att det finska folket har ett eget 
fädernesland och att de som tillhöra detta land äro finska med
borgare. De syften, som häri framträda äro oförenliga med det 
finska folkets ovillkorliga rättigheter att i förening med Ryssland 
bibehålla den politiska ställning, som år 1809 blivit Finland orygg
ligen tillförsäkrad. 

Tunga bekymmer hava under de senaste åren hopats över vårt 
land. Gång efter annan har man nödgats erfara, att stadganden 
i landets grundlagar blivit åsidosatta, dels i lagstiftningsåtgärder, 
dels genom viktiga ämbetens besättande med ryska män. För
valtningen har blivit ledd på ett sätt såsom vore dess uppgift att 
rubba lugnet och ordningen, hindra allmännyttiga strävanden 
samt framkalla ovänskap mellan ryssar och finnar. 

Den tyngsta olyckan är dock den, som drabbat Iandet genom 
de nya författningarna om värneplikten. 

ständerna hava i sin underdåniga svarsskrivelse av den 27 maj 
1899 utförligen redogjort för den ordning, som enligt Finlands 
grundlagar bör iakttagas vid stiftande av värnepliktslag, samt 
därvid framhållit, att därest ny värnepliktslag utfärdas i annan 
ordning, en sådan lag, även om den i följd av yttre tvång skulle 
efterkommas, icke skall kunna erkännas såsom rättsgiltig, utan för 
Finlands folk framstå såsom endast ett maktbud. 

Vad ständerna sålunda uttalat är fortfarande det finska folkets 
rättsuppfattning, som icke kan genom något maktspråk förändras. 

Av påbud, som strida mot landets lag, måste synnerligen 
betänkliga följder befaras. För tjänstemän och myndigheter uppstå 
pinsamma pliktkollisioner, då de av samvetet manas att icke efter
komma sådana påbud. De skaror av arbetsdugliga samhällsmed
lemmar, vilka redan förut av fruktan för de hotande förändringarna 
drivits att utvandra, skola ytterligare ökas, om de nu utfärdade 
författningarna tillämpas. 

De nya värnepliktsförfattningarna och andra åtgärder, riktade 
mot det finska folkets rätt till egen politisk och nationell tillvaro, 
kunna icke undgå att rubba förtroendet mellan monark och folk 
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ävensom framkalla ett växande missnöje, en allmän känsla av 
betryck och osäkerhet samt oerhörda svårigheter för samhället 
och den enskilda i arbetet för landets väl. Andra botemedel här
emot gives det ej, än att de nämnda påbuden varda ersatta genom 
en under ständernas medverkan stiftad värnepliktslag samt att 
grundlagarna även i övrigt varda i landets styrelse fullständigt 
beaktade. 

Finlands folk kan icke upphöra att vara ett folk för sig. Samman
slutet genom gemensamhet i historiska öden, rättsåskådning och 
kulturarbete, skall vårt folk förbliva trofast i kärleken till sitt 
finska fädernesland och sin lagbundna frihet och skall icke svikta 
i sin strävan att värdigt fylla den anspråkslösa plats i nationernas 
led, som Försynen åt detta folk anvisat. 

Och lika fast som vi tro på vår rätt samt vörda lagarna som 
stöda vårt samhällsliv, lika visst äro vi övertygade därom, att 
Rysslands mäktiga enhet ej kan lida någon skada därav, om Fin
land styres enligt de grundsatser, som utstakades år 1809, så att 
detta land kan känna sig stå lyckligt och lugnt i sin förening med 
Ryssland. 

Inom landets samtliga kommuner och alla folkklasser har det 
känts såsom en fosterländsk plikt att vända sig till E. K. M. med 
en sanningsenlig och osminkad framställning av sakläget. Vi hava 
särskilt framhållit, att de senast utfärdade författningarna om 
värneplikten, såsom stridande mot storfurstendömets högtidligt 
bekräftade grundlagar, icke kunna erkännas såsom rättsgiltig lag. 
I det vi tillägga, att värnepliktstungans egen innebörd väger mindre 
för Finlands folk, än förlusten av fasta rättsnormer och laglig 
trygghet i denna viktiga angelägenhet, anhålla vi underdånigst, 
det täcktes E. K. M. ägna de i denna framställning berörda frågorna 
det övervägande deras allvarliga beskaffenhet påkallar. 

Framhärda etc. 

I mitt västnyländska insamlingsdistrikt 

I Hangö träffade jag ej genast min >>ombudsman>>, som var 
borgmästaren F. Stenström. jag gick därför till redaktör 
och faktor A. Holmberg, bekant sedan den förra adressens tid. 
Denne föreföll en smula betänksam vid underrättelsen om 
företaget; han trodde, att namninsamlingen i Hangö denna 
gång skulle gestalta sig svårare än senast. Men allt skulle 
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göras som göras kunde. stenström hade tills vidare hållit saken 
fullständigt hemlig. 

På eftermiddagen underrättades jag om att jag kunde 
träffa borgmästaren på rådhuset, där jag hade en längre över
läggning med honom. Han hade varit med om mötet och 
besluten på Turholm och hade därför saken från början klar 
för sig. Likaså åtog han sig att sköta om anordningarna i 
Hangö. Härvid framträdde hos honom ett visserligen flyktigt 
intryck av irritation, vilket icke var att undra över, enär 
han ju som borgmästare utövade den högsta polismyndigheten 
i staden, en post som föga sammangick med den uppgift jag 
anhöll att han ville övertaga. Denna omständighet hade icke 
genast framstått för mig, men med den klarnade situationen 
inställde sig även förvåning över att vederbörande i Helsing
fors utsett en sådan person som borgmästaren till lokal ledare 
i Hangö. Det var först efteråt jag till stenström kunde fram
föra mina ursäkter för att jag, enligt min instruktion, hade att 
vända mig till honom i denna sak. 

Då jag berättade, att universitetets rektor statsrådet 
Hjelt uttalat önskan, att studenterna åtminstone ej synligt 
skulle deltaga i själva namninsamlingen, yttrade Stenström, 
att rektors betänkligheter nog kunde ha sin grund, men att 
samma synpunkt även ägde tillämpning på mången annan i 
den ena eller andra tjänsteställningen- synbarligen åsyftande 
sig själv. Vi överenskomma om att stenström skulle över
lämna organisationen och utförandet av namninsamlingen i 
Hangö åt vissa medhjälpare. - I Hangö hade värneplikts
kungörelsen icke blivit uppläst. 

Med det strida regnet följande morgon inställde sig hos mig 
ånyo en viss förnimmelse av beklämning inför det fortfarande 
ovissa i situationen överhuvud. jag for med tåget halv sju 
till Ekenäs. Paul Fager, ~om jag träffade först, var genast 
från början fullt ense och solidarisk med mig om vad som 
borde göras, och vi hade snart distriktsindelningen för den 
omgivande trakten klar. Tillsamman begåvo vi oss till styr
mannen och författaren John William Nylander, vilken jag 
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från första stunden fann just sådan jag önskat, färdig till 
aktivitet utan många ord och beredd att handla självständigt. 
Både den· gången och efteråt lärde jag mig känna Nylander 
som en av de radikalaste bland våra fosterländskt sinnade. 
Han hade fyra år tidigare deltagit i det grekisk-turkiska 
kriget år 1897 på grekernas sida, varom den första under
rättelsen meddelats i Ekenästidningen i form av en notis om 
att styrman Nylander avrest från sydarnerika till krigs
skådeplatsen. Kriget gick den tiden illa för grekerna, men 
enligt vad ryktet berättade, tröstade man sig i Ekenäs med 
att, >>Vänta, Nylander har ej hunnit fram ännu!>> 

Den synnerligt strängt upptagne lektor Mikael Linden 
kunde ej åtaga sig ledarskapet för namninsamlingen i Ekenäs, 
men seminariedirektorn F. W. Sundwall gladde oss med att 
förklara sig villig att svara för detta uppdrag. Nylander, 
Johannes Sundwall och Karl F. Lindman skulle segla ut till 
skärgården och sköta om den. Dessutom lovade Fager resa 
till Pojo och igångsättå saken där. Lämpligare personer för 
dessa uppdrag hade jag icke kunnat finna. Både Pojo och 
Ekenäs landskommun betraktades som >>ovissa>> eller >>farliga>>, 
den förra socknen för dess talrika bruksarbetares skull och 
den senare till följd av befolkningens avskildhet och hem
fallenhet åt jorddelningsryktena. 

Samma dag på eftermiddagen for jag till Tenala, där jag 
i kyrktrakten träffade flera bekanta sedan tidigare vistelse 
på prostgården. Den person jag i första hand vände mig till 
var magister Karl Himberg på en av lägenheterna under 
Lindö. Han lovade genast ombesörja utdelningen av de 
flesta listorna i Tenala och skulle dessutom försöka utverka 
sig ledighet från sin den l september begynnande skollärar
befattning för att kunna ägna sig åt namninsamlingen i denna 
socken. Vi talade rätt länge med varandra. Himberg liksom 
jag hade inhämtat nedslående meddelanden från vissa trakter, 
bland vilka Snappertuna hade nämnts (dessa rykten befunnas 
sedermera överdrivna). Ä ven beträffande utsikterna för 
namninsamlingen i Tenala var Himberg något tvehågsen. 



128 Värnpliktsadressen av år 1901 Kap. 

På natten följde mig Himberg med häst till Lindö brygga, 

därifrån en liten ångbåt gick till Hangö klockan tre på mor

gonen. Det var en storslagen färd, månljust och speglande 

lugnt. jag steg i land vid Bromarf kyrkby, där jag uppehöll 

mig tills det var rimlig tid att begiva mig till Kansjerf. Doktor 

Sandeli tog varmt emot mig, och han var kanske den som 

livligast Jade sin entusiasm i dagen. 
Även i Bromart hade man haft ett möte för att påverka 

kyrkoherden i syfte att förhindra uppläsning av kungörelsen. 

Kyrkoherden hade i ett vackert tal lovat att i denna fråga 

göra allt man kunde fordra av honom. Efter det vi uppgjort 

distriktindelningen i Bromarf begav jag mig till Rilax. Dokto

rinnan Anna Uschakoff visade stort intresse för företaget. 

Hon talade om huru otillfredsställande och misstrogen sinnes

stämningen var bland underhavandena på godset. Inspektoren 

föreföll att vara osäker; han umgicks med topograf- och marin

officerare från de i trakten stationerade ryska fartygen. 

Doktorinnan skulle börja namninsamlingen redan den· 

31 augusti, emedan hon måste resa bort dagen därpå. Hon 

berättade, att hon jämte Alfons Takalander hjälpt till 

att insmuggla en last förbjudna böcker, vilken anlänt till 

Bromarf med ett segelfartyg. 
En vänlig, pratsam gubbe, synbarligen en trotjänare på 

Rilax, rodde mig till Bengtsår. Samma man hade på fru 

Uschakoffs uppdrag rott den förbjudna litteraturförsänd

ningen över till fastlandet. På vägen stega vi för en kort 

stund i land vid Rilaxmonumentet. Herr Hannelius på 

Bengtsår ställde i utsikt all möjlig medverkan. Det framgick, 

att bland sommargästerna i Bromart funnas sådana av mer 

eller mindre rysk extraktion, gentemot vilka försiktighet vore 

rådlig. I ett förskräckligt regn fördes jag över till Broby torp 

på fastlandet, därifrån jag fick häst till Hangö. jag satte mig. 

i förbindelse med redaktör Holmberg och Herbert Silander. 

Månskenet i badhusparken på kvällen var gudomligt. 
I Hangö fick jag kännedom om Kaigorodoffs cirkulär till 

länsmännen angående vissa agitatorers och namninsamlares 
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fördärvliga verksamhet bland befolkningen. Däri sade sig 
guvernören komma att betrakta det som brist på tjänstenit, 
om ej länsmännen skulle inskrida mot dessa individer (någon
ting i den stilen var innehållet). 

jag reste från Hangö med det tidiga tåget och steg av vid 
Lappvik, därifrån jag begav mig till Skogby underlydande 
Fiskars. Disponenten Thornblad mottog uppdraget att i 
trakten bedriva namninsamlingen. 

I Ekenäs sammanträffade jag med Gabriel Biaudet, också 
han engagerad i namninsamlingen och för tillfället på väg 
till Barösund. I motsats till andra emissarier, vilka i allmänhet 
läto sitt uppdrag framstå så litet iögonenfallande som möjligt, 
uppträdde Biaudet fullständigt öppet, med studentmössa på 
och en förrädisk pappersrulle stickande fram ur rockfickan. 
Med sitt starkt sydländska utseende drog han allestädes 
blickar till sig, men det bekymrade honom föga. 

Paul Fager hade författat en för allmogen avsedd broschyr, 
vari han kraftigt och folkligt belyste det politiska sakläget i 
särskilt syfte att motverka skadliga och grundlösa rykten. 
För att få skriften tryckt var det nödvändigt att erhålla press
ombudsmannens godkännande och underskrift. För min del 
ansåg jag detta vara alldeles omöjligt, emedan författaren 
högst oförbehållsamt yttrade sitt hjärtas mening om ryssen. 
Men pressombudsmannen sades vara lättrogen och dessutom 
låta tala med sig, så att Fager ej hade uppgivit varje förhopp
ning om att lyckas peta skriften igenom (censorn hette 
Petander). Slutligen gav denne med sig så till vida att han 
lovade godkänna broschyren, om den försågs med en religiös 
början. Fager satte då genast ihop en text i bibelstil, vilken 
föregavs vara ett citat ur >>Sauls 29:e vers>>, ett namn som 
sedan ändrades till >>Moab>>, vilket Nylander hittade på. Fager 
läste om kvällen så dramatiskt upp sitt alster för Biaudet, 
Lindman, Nylander och mig, vilket skedde på gatan under en 
lykta utanför tryckeriet, att vi rentav skrattade oss matta. 
Nu skrev Petaoder under, i det att han sade, >>Nog tycks 
herrarna ha hittat på ett bra lämpligt bibelspråk.>> Fagers 
inledningstext lydde: 

9 
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Moab säger i sin 29:e vers: >>Vårt land är en örtagård. Där 
växer allehanda ljuvliga träd, buskar och växter. Men ogräs finnes 
där intet. Ty ogräset hava vi uppryckt med våra fingrar. Och 
gräshopporna, som i stora skaror komma österifrån, hava vi motat 
i grinden. Desslikes ock svin, får och andra markens djur, de där 
gröfta i tegen och avbeta växten. Men nu är allt detta över oss 
kommet. I den natt, då den lede flög i folket och släckte örta
gårdens oljelampor, vart en stor villervalla och si, örtagården vart 
förhärjad.>> 

Petander motiverade för oss sitt yrkande på att ströskriften 
skulle inledas med ett religiöst uttalande: han skulle möta 
ett eventuellt ansvarsyrkande från sina överordnades sida 
med att anhålla om löneförhöjning. Med sin lilla lön hade 
han ej tid att genomläsa religiös litteratur, och skulle han 
censurera även sådana skrifter, så måste lönen ökas. Ett par 
dagar senare, då ett 100-tal exemplar av skriften redan hade 
hunnit distribueras, slogs alarm hos censorn och i tryckeriet. 
Alla utsända exemplar måste indragas, emedan det befanns 
nödvändigt att ändra titeln. Hos pressöverstyrelsen måste 
nämligen varje tryckalster anmälas med uppgift om titeln, 
och den av Fager först valda överskriften för hans broschyr 
var därför alldeles olämplig, emedan ryssarna däri nämndes. 
Denna omständighet hade censorn ej kommit att tänka på 
innan han skulle sända in sin anmälan. Den nya titeln blev 
>>Moab i sin örtagård>>. Både tryckerifaktorn och censorn voro 
oroliga över huru det skulle gå, om något exemplar av den 
oanmälda upplagan skulle komma fram till vederbörande. 
Ingenting hördes emellertid av. 

Vid lantbruksutställningen i Ekenäs samma sommar hade 
Fager och Johannes Sundwall, iförda rödgula skärp, tagit 
emot gästerna på järnvägsstationen. Gendarmen var där, 
och de märkte, huru han fixerade dem och deras skärp. De 
underläto ej heller, berättade Fager, att brösta sig framför 
ryssen för att visa sina färger. Slutligen kom gendarmen 
fram till dem och röt, >>Tag bort banden!>> De gjorde emellertid 
ingenting, och därmed blev det. 
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Prästmötet i Mariehamn lär ha beslutat förorda kun-
görelsens uppläsning. Minoriteten omfattade endast fyra 
personer. 

Den 31 augusti på morgonen cyklade jag ut till Tenala 
för att utdela listor i några dittills obeaktade distrikt. Av 
lantbruksrådet K. W. Brunerona fick jag bland annat höra, 
att >>Dagligt Allehanda>> (Nya Pressens efterträdare) hade 
indragits för alltid. Planen beträffande prästernas promulga
tionsvägran tycktes hålla på att gå sönder. Helsinge präster
skap hade icke vägrat att uppläsa förordningen, utan hade 
endast ingått med en underdånig anhållan om att befrias från 
uppläsning av den olagliga förordningen. Kyrkoherden i 
Ekenäs hade varit vacklande vid det förberedande mötet, 
och vad kyrkoherden i Tenala skulle göra> visste man icke. 
Brunerona förhöll sig också pessimistisk till adressföretaget; 
man skulle dock naturligtvis göra allt vad man kunde. Emissa
rierna voro värda erkännande, emedan efterräkningar sannolikt 
skulle företagas. 

jag cyklade vidare till Trollshovda, där jag besökte folk
skollärarinnan fröken Prelander och brukets förvaltare. 
Båda anförde, att traktens befolkning var helt och hållet 
okunnig beträffande de politiska frågorna. All möjlig med
verkan utlovades. På återvägen till Ekenäs vek jag in i en 
bondgård för att få mat. Där var man rätt väl underrättad 
och hade sin ståndpunkt klar. Det var därför styrkt till sinnet 
jag efter ett ingående samtal åter satte mig i cykelsadeln. 

Fager var ej hemma, då jag återvände till Ekenäs; han hade 
begivit sig till Pojo för namninsamling. Seminariedirektor 
Sundwall hade på ett utmärkt sätt handhaft ledningen av 
namninsamlingen i staden. Hela denna tid uppträdde han 
med rådighet, lugn och enkel värdighet och beredde oss andra 
ett mycket gott stöd. Medan Karl F. Lindman och jag besökte 
honom på seminariet och rådplägade med honom i hans rum, 
stod med ens en främmande karl i den olåsta tamburen invid. 
Han hade kommit in så tyst, att ingen av oss hade hört någon
ting genom den öppna dörren. Han bröt på ryska och kunde 
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ej uppgiva något begripligt ärende. Lindman hade tidigare 
på ett annat ställe fäst sig vid mannen. Både Lindman och 
jag höllo för sannolikt, att vi hade att göra med en av 
de ryska spioner, vilkas talrika förekomst man den tiden 
trodde på. 

Utdelningen av listor var nu fullbordad i mitt insamlings
område. Från Karl Himberg fick jag ett brev, vari han med
delade, att han hade erhållit tjänstledighet och sålunda kunde 
ägna sin tid åt namninsamling i Tenala. Den 8 eller 9 september 
skulle jag komma tillbaka till denna del av mitt distrikt för 
att avhämta listorna. 

Brunerona och Sundwall berättade, att missnöjet med de 
styrande skall befinna sig i ständigt stigande i Petersburg. 
Även den förr hos oss så impopuläre storfurst Wladimir skulle 
nu vara oense med regeringspartiet. Det är känt, att han i 
riksrådet då frågan om Finland var före röstat mot Bobrikoff. 
Man tror sig också veta, att generalguvernören vid sessionens 
slut hade velat få storfurstens uttalande modifierat i protokollet 
samt vänt sig till protokollisten med förfrågan, huruvida 
denne hade hört, vad storfursten yttrat, anförande själv, 
huru dennes ord fallit. Men sekreteraren sade sig ha hört allt 
riktigt, varpå storfursten, som märkte, att man talade om 
honom, kom tillstädes och gav honom rätt. Han hade betraktat 
Bobrikoff med mycket oblida blickar. -Vid dylika berättelser, 
såsom symptom för läget, fästes den tiden stor vikt, och de 
åhördes städse med påfallande intresse. 

storfurst Wladimir och hans gemål sades vara på besök 
hos general von Etter på Haiko, och en gång då samtalet rörde 
sig om grevinnan Aina Mannerheims av guvernör Kaigorodoff 
förhindrade konsert, skall storfursten ha yttrat, >>Att de kan 
tåla något sådant av den kalmucken!>> - Till cirkulerande 
rykten hörde även sådana att kejsarens ovilja mot Finland 
tagit sig uttryck i ovänlighet, som han ådagalagt finska gardet 
och finska dragonregementet vid parader i samband med 
lägermöten i Ryssland. Medan kejsaren vid sådana tillfällen 
visat sig mindre nådig mot befälhavaren för finska militären 
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generalen friherre G. E. Ramsay, hade storfurst Wladimir 
ådagalagt denne särskild bevågenhet. 

En administrativ torparlag av rysk härledning torde kunna 
väntas. Den lär vara >>en skön historia>>, innehållande bl. a. 
följande bestämmelser. Legakontrakt skola gälla i 50 år. 
Torpare skall ha del i egendomens skog. Intet torp, som finnes 
till vid tiden för lagens trädande i kraft, skall få indragas under 
gården. Förblir ett torp utan innehavare i två års tid, äger 
kronan rätt att bortgiva torpet åt brukare (åt ryssar?). 

I Vichtis 

Efter min återkomst till Kourla den l september omtalade 
Emil af Hällström för mig, huru det hade gått till, då värne
pliktskungörelsen skulle uppläsas i Vichtis kyrka. Då prosten 
Wecksell påbörjade läsningen, uppstämde menigheten en av 
de psalmer som hänföra sig till tid av nöd och fara för landet. 
Prosten måste då sluta och gick in i sakristian. Folket ström
made ut och hade redan till stor del skingrat sig, så att kyrk
backen var nästan tom, då en husbonde för säkerhets skull 
tittade in i kyrkan för att se om den var tom. Han fann då 
Wecksell åter inbegripen i att läsa upp kungörelsen för sex 
personer, som sutto där inne i bänkarna. De som då ännu 
befunna sig utanför kyrkan, gingo åter in och uppstämde på 
nytt samma psalm, varigenom prästen åter tvingades att 
sluta, och den gången gick han sina färde. 

Vi hade dröjt något med namninsamlingen på Olkkala och 
Kourla, emedan vi väntade på vissa papper, som vi hade 
skrivit efter från Runeberg, men slutligen fingo vi reda oss 
utan dem. Envar av oss hade på känn, att torparbefolkningen 
skulle bli ganska svår att tagas med, huru stillsam och foglig 
den än tedde sig. Den första stora adressen hade torparna 
endast i ringa antal kunnat förmås att underteckna. Olkkala 
fogden var en av de sex personer, som hade befunnit sig i 
kyrkan vid prosten Wecksells andra försök att uppläsa för-
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ordningen. Emil hade försökt tala med honom, men utan 
synnerlig framgång; karlen tycktes ha blivit omöjlig att förstå. 

Den 4 september, efter arbetstidens slut på kvällen, var 
dagsverksfolket kallat till en sammankomst i folkets stuga 
på Olkkala. Vi hade överenskommit, att jag först skulle gå 
och tala med de församlade; något senare skulle Emil, hans 
fru Anni och inspektorn infinna sig. jag var mycket ovan 
att tala finska offentligt och undrade, huru det skulle gå, då 
jag alldeles oförberedd steg in i stugan. Det var ganska mörkt 
då, så att man hade tänt en liten lampa. Längs väggarna i 
halvdunklet satt en hel mängd karlar och även några kvinnor 
syntes. jag hälsade på de närvarande och började. Avfatt
ningen av mitt andragande skedde i dagboken, medan inne
hållet ännu befann sig i färskt minne, och må här återgivas 
oförändrad såsom uttryck för huru man i min krets den tiden 
såg förhållandena hos oss, eller rättare sagt, i vilken form 
man ansåg lämpligt att framställa dem för allmogen, ävensom 
huru den sociala andan den tiden förnams bland talrika svenska 
studenter. 

Nu är det så, började jag, att man har satt i gång ett stort 
företag, som Finlands hela folk skall vara med om. Man skall 
såsom en gång förut gå till kejsaren, var och en i landet, och be av 
honom att få tillbaka den stora rätt som man nyligen har tagit 
från oss. Alla ha väl hört talas om att en ny värnepliktslag har 
införts, men man vet ej rätt, vad den innehåller. jag skall nu 
förklara, huru med denna lag förhåller sig, och om någon sedan har 
den ena eller andra omständigheten att fråga om, så skall han bara 
komma fram därmed, så att allt blir klart. Så redogjorde jag för 
lagens stadganden om den obestämda årskontingenten av manskap, 
om den långa tjänstetiden, de tio tilläggsmiljonerna och tjänst
göringen i Ryssland, hänvisande till den främmande omgivningen 
där och till den ryska förplägningen, o. s. v. Alla inse, att någonting 
sådant som den nya lagen kan Finland icke bära, och därför är 
det allas skyldighet att gå till kejsaren och be om lindring. 

Man skulle ej tro, att det är herrarnas sak det nu gäller. Herrarna 
skulle nog ha lättare att reda sig, de som ha pengar och som kunna 
utländska språk. Svårast skwlle just själva allmogen få. Nu skulle 
man ej heller mena, att den som är gammal och ingenting mera 
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har att göra med värneplikten, kunde låta allt vara och lämna 
de andra att sköta sig själva. Alla skulle visa, att de ej tänka bara 
på sig, utan att hela Finlands folk hör tillsamman. ju flera namn 
man finge under böneskriften, desto större verkan skulle den ha. 
Man har hört folk, som menade, att vad tjänar det till att igen 
besvära kejsaren. Inte hjälpte det ju den förra gången. Men detta 
är orätt sagt; de som ha sagt så, veta ej huru saken förhåller sig. 
Man måste inse, huru omöjligt det är för kejsaren att följa med allt 
som sker i hans rike. Han kan ej befatta sig med allt, utan får ofta 
tro det som ministrarna säga honom. Och nu vet man ej, vad 
ministrarna intalat honom. Kejsaren är nog en god person, men 
ministrarna kunna framföra till honom vad de vilja. Och vem vet, 
vad de ha sagt åt honom om den förra adressen? Vem vet, om de 
alls låtit den komma fram till honom? Något måste han dock ha 
fått veta om densamma, och då nu hela folket ännu en gång framför 
vad det tänker, då vet han, att det är allvar och sant, och då kunna 
ministrarna ej längre undanskymma saken. En sådan ny böne
skrift måste kejsaren taga emot. 

Det finns kanske någon, som menar, att man bör antaga den 
ryska lagen; kanske det bleve bättre då. De som tänka så, de veta 
ej vad det betyder när ryssen kommer. (Då var det som vanligt 
vid liknande tillfällen någon som avbröt mig med frågan, >>Månne 
det blir sämre då?>>) Att det blir sämre, det veta alla, som ha varit 
i Ryssland, att där allting är sämre för den fattiga befolkningen 
än här. Och huru skulle därifrån då kunna komma någonting 
bättre. jag har själv varit i Ryssland, - och så lade jag ut en del 
omständigheter. Därifrån kommer ingen förbättring. 

Ingen må tro, att jag menar, att allting i vårt land är bra sådant 
det varit hittills. Missförhållandena hos oss äro emellertid sådana, 
som man numera eftersträvar att ändra. Men ingen må tro, att 
hjälpen någonsin kan komma från Ryssland, där allting är mycket 
värre. Hjälpen måste komma från eget land. Arbetarna hos oss 
misstro herrarna, och det kan man förstå. De ha vant sig vid 
uppfattningen, att herrarna endast tänka på sig själva, och att 
arbetarna få lida nöd och tjäna ut sig för de förras skull. Glädjande 
äro emellertid arbetarnas bemödanden att genom självverksamhet 
föra fram sin egen sak. Alla veta, att arbetarna i Helsingfors redan 
ha inslagit vägen till sin egen förkovran. De ha numera sina egna 
föreningar och kassor, och där arbetarnas sak är rättvis och hårt 
står mot hårt, där kan man ej förmena dem rätten att strejka. 
Det är genom sådana egna bemödanden hjälpen skall komma. 
Arbetarna i städerna synas gå i spetsen, och sedan komma arbetarna 
på landet. Men ännu är okunnigheten stor, och därför förstår man 
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ej saken bättre än att man väntar hjälpen från Ryssland. Man 
skulle nog få ångra sig, men då vore det för sent, om Finland redan 
har blivit ryskt. städernas arbetare inse detta, och de vänta ingen
ting från Ryssland, ty de veta huru det står till med arbetarna där. 
De veta också, att den förevarande adressen är till hela folkets 
bästa, och därför ha de mangrant skrivit under. - jag vet ej alls, 
om ni bry er om att höra på mig, och om ni tro vad jag säger. Men 
sant är det som jag sagt. Om det är någon, som vill fråga någonting 
eller annars har någonting att anföra, så kan han göra det nu. 

En arbetare, Björnvik, tog till ordet och utlade från samma 
ståndpunkt som jag kompletteringsvis några omständigheter, 
som jag hade glömt. Han gjorde det mycket bra. Jag blev glad 
över att vinna medhåll. Det märktes emellertid snart, att 
Björnvik talade endast för sig själv, och att hopen i övrigt 
förhöll sig reserverad, utan att godtaga eller vilja godtaga 
vad jag sagt, envist ruvande på tankar, som man ej ville 
komma fram med. Då Björnvik tystnade, började jag åter, 
inpräglande samma omständigheter med något andra ord och 
ur ny synpunkt. Emil och Anna talade även, och Björnvik 
var outtröttlig. Slutligen började hopen mjukna. Några 
gingo bort utan att skriva under; de tvehågsna stannade kvar 
för ytterligare begrundan, och kommo omsider fram till bordet 
för att teckna sina namn utan att förstå, men givande efter 
för trycket. Kvinnorna voro i allmänhet fogligare. Mötet 
hade räckt inemot tre timmar. 

Vid kvällsvarden på Olkkala hos Emil och Anni voro alla 
ganska trötta men tillfredsställda, och samtalet rörde sig 
oavbrutet om de olika argumenten och motargumenten under 
diskussionen. Vi betraktade då aftonen som en seger och 
hängåva oss åt förhoppningen att den värsta isen nu var 
bruten, särskilt om gubbarne började tänka över vad de hade 
hört. För min del erfor jag särskild tillfredsställelse över att 
ha rett mig beträffande användningen av finska. 

Följande dag, den 5 september, engagerade jag Björnvik 
till följeslagare, och tillsamman begåvo vi oss på en rundfärd 
till torpen på Olkkala och Kourla för att fullfölja namn-
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insamlingen. Vi åkte med häst runt Averijärvi och begåvo 
oss från stuga till stuga samt voro hela dagen i rörelse. Det 
var ett styvt och tålamodsprövande göra. Folket arbetade 
ute på fälten, men Björnvik ropade utan vidare in alle man, 
och småningom församlade sig karlar och kvinnor i stugan. 
Om och om igen började då samma utläggning med samma ord, 
ehuru repertoaren och synpunkterna under dagens lopp allt
mera ökades och på samma gång något sovrades enligt erfaren
hetens anvisning. Skäl för skäl försökte vi hamra in i åhörarna 
av det vi hade på hjärtat, och Björnvik, som tog dem på det 
rätta, folkliga sättet, var ofta oöverträfflig. Men högst få 
skrevo genast och villigt under. De andra dröjde och dröjde, 
ville ej stöta sig med herremannen genom direkt vägran, utan 
drogo hellre ut på tiden. De medgåvo nog allt vad vi sade, 
tyckte liksom vi, att nog var det illa det som skulle komma, 
men voro ej alls med om att skriva under för det. Gång på 
gång började vi om från början för att ej låta påtryckningen 
beträffande själva namnunderskrifterna framstå som huvudsak, 
men varje gång vi kommo till slut och väntade, att nu skulle 
vi ha dem, svekos förhoppningarna. Bäst det var, öppnade 
nämligen någon av gubbarna sin mun och kom fram med 
något, som visade, att han ej det ringaste hade följt med, utan 
att hans tankar rört sig på ytterligt fjärran banor. >>Inte 
kan det bli sämre än det nu är, och blir det sämre, så dör man,>} 
sådan klagan hördes ofta, och personen i fråga kanske trodde 
därpå. Det föreföll som om folkets huvuden alldeles för
vridits genom jorddelningsryktena med deras bländande 
chans att bli rik. Torparna på Olkkala och Kourla hade 
emellertid det rätt väl i ekonomiskt avseende, och några av 
dem voro förmögna. Sådana överord som de nämnda gåvo 
också anledning åt Anni af Hällström att vid en ny samman
komst av torparna på Olkkala duktigt läxa upp dem för slikt 
tal. 

Mer än en gång hände det under Björnviks och min 
prövande färd, att då flera karlar voro samlade i någon stuga, 
den ena efter den andra steg upp och utan vidare gick ut till 
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arbetet. Den som vi just råkade tala med måste dröja efter 
de andra, men så snart det blott var möjligt försvann även 
han. I regeln tillfrågades vi, huru de övriga torparna hade 
förhållit sig till adressen, och härvid var det särskilt den ena 
eller andra av dem, vid vars ståndpunkt man tycktes fästa 
vikt. Nästan alltid i sådana fall gällde spörsmålet något 
sådant torp, där vi ej hade fått något namn, och då visste vi, 
att vår möda var förspilld även på det nya stället. Vårt 
sista påtryckningsmedel, efter det alla andra utnyttjats, var 
att slå ihop portföljen och resa oss för att gå, sägande, >>Bli då 
borta ni, när hela finska folket går till kejsaren! Men minns 
sedan 1 att ni nu skulle ha fått skriva under, om ni hade velat, 
så skyll ej på oss.>> Då hejdade man oss vanligen på väg till 
dörren med den försiktigt framställda frågan, >>Vad må det 
bli, om man ej skriver under?>> 

Ett rykte, som kom fram under samtalen med torparna 
var att värnepliktspåbudet ej utgjorde det enda förordnande 
som i detta samband utfärdats, utan att det fanns även andra. 
Men herrarna ville ej att folket skulle få höra om de andra, 
och därför hindrade de kungörandet. De andra förordningarna 
gällde naturligtvis jorddelningen och sådant. Ett annat rykte, 
som kom fram till oss, förmälde, att om folket nu skrev under 
och adressen lämnades fram till kejsaren, så komme han att 
bränna ned hela Helsingfors (!) Överhuvud var, åtminstone 
tillsynes, fruktan att >>sätta sig upp mot överhetem, att för
törna kejsaren genom adressen uppenbar. För att motverka 
de uppjagade farhågorna läste vi upp adressen i mycket under
dånig ton, såsom praktiserats så många gånger tidigare redan 
under den förra adressens tid, och vi tilläto oss till och med 
att hoppa över vissa kraftigare uttryck. 

Förgäves åberopade vi även den nya torparlagen, vilken vi 
framställde i så fördelaktig dager som möjligt; icke heller dess 
bestämmelser tillfredsställde torparnas anspråk. Minst 25 års 
legotid, ej 10 års, borde stadgas i lagen. 

På kvällen återvände vi omsider hem från vår ansträngande 
färd, och då hade vi fått 18 namn. 
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Följande morgon åkte jag på cykel till Moksi utgård, 
där några torp funnos, vilka vi ej hunnit besöka dagen förut. 
Efter långt parlamenterande med gårdsfolket på Moksi fick 
jag fyra namn. Utgårdens fogde skulle förmodligen ej ha 
skrivit under, om han ej ansett sig nödsakad därtill av sin 
tjänsteställning. Ett stycke längre borta lågo tre torp, vilka 
jag besökte. I det första stora torpet voro flere personer 
hemma, och jag förklarade saken för dem. Då jag hade ont 
om tid och ej ansåg mig ha tillräckligt förberett frågan för 
att genast framkalla ett avgörande, uppmanade j ag folket 
att tänka över saken. Under tiden skulle jag begiva mig till 
de andra torpen och sedan ånyo vika in på återvägen, och 
då skulle de meddela mig, vad de hade att anföra. Av de 
båda andra torparna kände jag den ena förut, men fick ej 
ändå hans namn. Lika resultatlöst blev besöket i den andra 
stugan. Då jag kom tillbaka till det första torpet, syntes 
ingen person till där, varken i stugan, i kammaren eller på 
gården. Stället var som utdött: man undvek att träffa mig 
på nytt, och detta var svar nog. 

Resten av dagen var jag sysselsatt på Kourla i samma 
ärende. jag framlade saken för fogden och dagsverkarna 
under deras arbete. Den förstnämnde kände jag ganska bra 
och hade då och då brukat prata med honom någon stund. 
När jag nu kom, visste folket naturligtvis, vad saken gällde. 
Knappt hade jag börjat, innan jag såg, vilket drag av bekymmer 
och uppskakning gick över fogdens uppsyn. jag talade och 
talade utan att någon av dem sade ett ord. Männen höllo 
på att gräva en brunn, och då och då stötte någon av dem 
spaden in i leran och lutade sig en stund mot den, ett tecken 
på att han lyssnade. Då både fogden och de andra karlarna 
ständigt voro till hands på gården, behövde de nu ej bestämma 
sig, utan skulle få fundera på saken. Åtminstone den först
nämnda lär sedan utan svårighet ha skrivit under. 

Om kvällen hade vi åter ett möte i stugan på Olkkala med 
en ny församling av dagsverkare. Denna gång voro de när
varande mycket svårare att handskas med än två kvällar 



140 Värnpliktsadressen av år 1901 Kap. 

tidigare. Nästan fruktlöst framlade vi alla våra skäl och 

argument. Endast några få skrevo under och de genast i 

början. I det längsta hoppades vi att även den övriga för

samlingen, som tycktes mycket tveksam, skulle ge med sig, 

men så skedde ej. Mitt i alltsamman sade den ena efter den 

andra av männen, >>ja, godnatt då,>> och gick. Ett tiotal 

stannade ganska länge kvar, men det framstod allt tydligare 

för oss, att ej heller de skulle komma att skriva under, utan 

att allt endast var ordrytteri. >>Skriv du först,>> sade de åt 

varandra, utan att någon menade allvar. Slutligen fingo de 

säga ja eller nej, och så gingo de en efter en. 

Teckningen på Olkkala och Kourla fortsattes ännu några 

dagar. Sammanlagt erhöllos 50 namn på de båda egendomarna. 

Samtliga listor från Vichtis och Pyhäjärvi skulle efter min 

avresa av Emil sändas till Helsingfors med någon tillförlitlig 

person, emedan man ej ville anlita posten. Under den senaste 

tiden jag befann mig på Olkkala var, i motsats till tidigare 

under sommaren, en stel och otillgänglig stämning förnimbar 

från underhavandenas sida. När jag den sista morgonen 

kom in i stugan på Kourla, där dagsverkarna voro samlade, 

tyckte jag mig förstå, att de talade om värneplikten, men vid 

mitt inträde gingo de småningom alla ut och försvunna. jag 

beklagade den klyfta som uppstått, ty jag hyste för folket en 

uppriktig vänskap, vilken tiden icke ens medgav att försöka 

återknyta. 
Minnet av denna dolska och sammanbitna slutenhet bland 

befolkningen i Vichtis framstod levande för mig många år 

efteråt, då jag erinrades därom åren 1917 och 1918 under de 

våldsdåd, som nedblodade just dessa trakter (liksom så många 

andra) och som så hårt drabbade bland andra familjen af Häll

ström. De skräckfyllda utbrotten nämnda år utgjorde ingen 

isolerad konvulsion i folkets liv, utan gingo tillbaka till ihållande 

skeden av en oresonlig social bitterhet. Tydliga yttringar av 

denna motsättning framträdde i det för den sociala samman

hållningen krävande patriotiska massuppbådet höstsommaren 

1901, och det synes omöjligt att förbise sambandet mellan 
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dessa tilldragelser och det ännu mera krävande valet mellan 
det specifikt borgerliga fäderneslandet å ena sidan och den 
egna samhällsfraktionens förhoppningar å den andra av åren 
1917-18. 

En person, som då för tiden icke hyste synnerlig farhåga 
med anledning av de sociala orosuppgifterna från landsbygden 
var professor Wilhelm Chydenius. Enligt honom voro jord
delningsryktena icke att återföra till någon planmässig agita
tion från våra motståndares sida. Till de asociala företeelserna 
i den ena eller ~ndra trakten medverkade motsättningen mellan 
den besuttna och den obesuttna befolkningen, en uppjagad 
jordhunger, enorm okunnighet beträffande de ekonomiska 
lagarna >>och en kontryss>>. Kampen stod mellan >>de finska 
bönderna och deras drängan>, och Chydenius trodde, att den 
större segheten och uthålligheten förefanns hos den förra 
typen, vilken sist och slutligen skulle visa sig innehava över
vikten. 

Namninsamlingens avslutande i västra Nytand 

På morgonen den 7 september begav jag mig till Nummela 
och därifrån med tåg till de västnyländska socknarna av mitt 
distrikt för att avhämta namnlistorna. På Karis träffade 
jag Gabriel Biaudet, som var på väg till Ekenäs, och stående 
på tågplattformen berättade vi för varandra vad vi visste om 
dagens händelser. Ä ven nu var Bia u det iförd studentmössa 
och bar en portfölj med insamlingspapperen ogenerat under 
armen, och så hade han rört sig hela tiden i bygderna. I Karis 
hade det ej gått bra; Biaudet väntade endast 500 namn av 
de l ,000 han tidigare hade hoppats på. Arbetarna på Billnäs 
bruk i Pojo hade talrikt tecknat sig. Själv hade Biaudet rönt 
svårighet, emedan han på flere orter ej lyckats erhålla ombud 
för att sköta om insamlingen, utan hade måst göra det själv; 
de personer han vänt sig till hade ej åtagit sig uppdraget. 
På en del ställen hade >>laukkoryssarna>> berättat för bönderna, 
att kejsaren hade skänkt den fattiga befolkningen i Finland 
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två miljoner mark, men att herrarna hade stoppat denna 
summa i egen ficka. jag hörde senare omtalas en historia om 
tre torpare, jag minns ej från vilken trakt, vilka hade rest in 
till Helsingfors för att utverka åt sig anslag ur de två miljo
nerna. De hade haft uppfattningen, att summan ej behövde 
återbetalas, och hade redan utvalt åt sig det hemman de 
ämnade stycka. 

Biaudets och mitt tåg var nästan fullt av emigranter, vilka 
skulle gå ombord på en ångare i Hangö. - I sistnämnda stad 
hade namninsamlingen gått ganska bra; måhända skulle man 
dock få något färre namn än den förra gången. Teckningen var 
ännu ej slutförd, och jag fick vänta på en del listor. Ingenstädes 
hade man hört om några åtgärder mot adressen, ehuru företaget 
naturligtvis sedan länge var bekant för vederbörande. Få se 
om däri låg en fälla, eller om man på ryskt håll gärna emotsåg 
denna protest, för att sedan begagna sig av densamma som 
motivering för restriktiva åtgärder? I sådant fall skulle 
guvernör Kaigorodoffs cirkulär tilllänsmännen endast innebära, 
att vederbörande ej ansågo sig blott kunna sitta med händerna 
i kors. 

Av en person med förbindelser i Sjundeå hörde jag, huru 
det hade gått till i denna socken vid kungöraodet av värne
pliktsförordningen. Adjunkten Lindroas uppläste förordningens 
rubrik och frågade därefter, om menigheten ville höra själva 
fön~rdningen, vartill de församlade enhälligt svarade nej. 
Någon uppläsning ägde ej heller rum. Utanför kyrkan sjöng 
församlingen >>Vårt land>> samt >>Vår Gud är oss en väldig 
borg>>, och många personer >>hade stått med tårar i ögonen>>. 

Fröken Sanngren vid Nordiska aktiebankens kontor i 
Hangö, vilken förvarade insamlingslistorna i ett fack, tycktes 
vara en synnerligt omsorgsfull, energisk och förträfflig person, 
vilken inlagt stor förtjänst om insamlingen. Två listor voro 
ännu ute i staden, utan att man på kvällen lyckades få tag 
på dem, och det beslöts, att jag efter att ha besökt Ekenäs 
skulle göra ytterligare en avstickare till Hangö efter dem. 
Man höll ännu på att insamla namn i emigrantkvarteret och 
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på ångbåtarna. Emigranterna voro naturligtvis mycket 
villiga att teckna under. Herbert Silander berättade, att en av 
dessa, en österbottning och Härmäbo, någon tid förut, just 
före sin avresa till Amerika, hade gått fram till en gendarm 
på gatan i Hangö och utöst sin vredes skålar över honom 
för att sålunda med lättat sinne lämna landet. Klockan 
lO-tiden på kvällen var jag nere vid möljan och såg, huru 
emigranterna gingo ombord. Det elektriska ljuset lyste skarpt 
på en lång kö av personer, som den ena efter den andra gick 
uppför landgången för att visa upp sina papper. Emigranterna 
voro över 200 till antalet. Havet låg svart utanför möljan för 
att mottaga dem i natten. 

Nästa morgon reste jag med >>Ahkera>> till Skata i Bromarf. 
Havet speglade sig nästan lugnt, när båten styrde ut förbi 
Tulludden längs samma farled som jag så många gånger plöjt 
med segelbåt. Från Skata cyklade jag de två milen till Bromarf 
kyrkby. Utsikten från vägen var ställvis utomordentligt 
vacker med vatten på båda sidor och härliga sandstränder. 
jag åkte över en huggorm utan att den tycktes taga skada. 

På Kansjerf visade sig doktor Sandeli lika entusiastisk och 
talför som tidigare. Två listor voro ännu ute men skulle efter
skickas. I Bromarf hade allt gått mycket bra. Man väntade flere 
namn än den förra gången. Sandeli hade sammankallat några 
av förtroendemännen och sade sig endast ha behövt säga åt 
dem, att >>magister Landtman är här igen, och nu skall en ny 
massadress fås till stånd>>, för att alla skulle vara med. Även 
befolkningen på Rilax hade denna gång tecknat sig mangrant 
utom inspektoren. Doktorinnan Uschakoff hade tillsagt alla 
underhavande att infinna sig på gården och bjöd dem på kaffe 
utan att genast meddela vad saken gällde. Därefter utlade 
hon ändamålet med adressen. just innan hon som den första 
skrev sitt namn under (efter änkefriherrinnan Aminoff som 
skrivit tidigare), höll hon handen på sin sons, unga greve 
Fredrik Aminoffs huvud och sade, >>Det är för din skull jag 
gör deb Sedan uppmanade hon alla närvarande föräldrar 
att tänka på sina egna barns bästa - och man skrev villigt. 
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Några torpare hade tackat fröken Edit Bredenberg på 
Östanberg för att hon hade låtit även dem skriva sina namn 
under adressen. En person hade svurit på att han ej skulle 
skriva sitt namn, men efter det doktor Sandeli vackert utrett 
saken för honom, >>skulle han ha gråtit, om han ej hade fått 
vara med,>> sade doktorn. I allmänhet hade man förhållit sig 
ganska entusiastisk överallt. I ~argas by hade en person trots 
Alfons Takalanders uppmaning vägrat att teckna sitt namn, 
men då tog Takalander fram sin annotationsbok och sade, 
>>Ni är således den första ofosterländska man jag påträffat; 
vilket är ert namn och ert yrke, så att jag får anteckna er 
i min bok?>> och då skrev ,mannen. - Emedan ett par av 
fullmaktslistorna saknade vittnen, >>lånade>> Sandeli och jag 
två namn från en annan lista och ritade dem under full
maktslistorna som vittnen. Och emedan en av fullmakts
listorna hade förkommit, togo vi oss friheten att från mot
svarande adresslista kopiera samtliga de uteblivna namnen 
- och gjorde det mycket bra. 

Av fröken Lindqvist på Tenala postkontor fick jag vid 
telefonförfrågan höra, att Tenalalistorna redan insamlats och 
bortförts av Karl Himberg. Till följd av fru Sandelis sjukdom 
kunde mig ej beredas nattkvarter på Kansjerf, och det var 
redan mörkt, då jag till fots begav mig till gästgiveriet. Sandell, 
som följde mig ett stycke på väg, skämtade över att nu då jag 
hade listorna på mig jag vore ett tacknämligt byte för gen
darmer, om de ville snappa bort mig. Gästgiveriet var vid 
min ankomst alldeles fullt av ryska marinsoldater, och jag 
trodde ett ögonblick, att jag råkat rakt i vilddjurets gap. 
Ingen visste emellertid, vad jag förde med mig, och både 
soldaterna och deras officerare voro alldeles ofarliga - utom 
för fantasien. 

På ganska kort tid cyklade jag den lO:e på morgonen till 
Ekenäs efter att på vägen ha vikt in till Himbergs på Högböle 
och på Tenala postkontor. I Ekenäs mötte mig goda under
rättelser, i det att teckningen överhuvud hade gått bra överallt. 
I Ekenäs stad hade man fått lika många namn som gången 
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förut, i Pojo 1,100 av 3,000 invånare, i skärgården 300 mot 
250 förra gången. I Lojo skall teckningen ha gett dubbelt 
bättre resultat än 1899, i Snappertuna lär det däremot ha 
gått illa. Fager skall mycket skickligt ha lett teckningen vid 
de stora bruken i Pojo, där arbetarna äro tämligen utpräglade 
socialister. Han vände sig först till några av ledarna och 
övertygade dem om, att denna demonstration överensstämde 
med ett av socialismens huvudsyften nämligen militarismens 
motarbetande. Detta sammanföll även med Fagers personliga 
ståndpunkt. Hans metod kröntes med framgång, och arbetar
nas namn inflöto talrikt, då ledarna gingo i spetsen. 

Av lektorn och bankdirektören MJkael Linden fick jag 
Ekenäslistorna, vilka han hade bevarat bakom Förenings
bankens lås. Några listor voro dock ännu ute. Kyrkoherden 
Enebäck hade manhaftigt vägrat att uppläsa kungörelsen, 
och det berättas att gendarmen i staden med anledning därav 
skall ha sagt, >>Nästa söndag predikar Enebäck ej längre i 
Ekenäs kyrka.>> Sedan dess hade dock en söndag förflutit 
utan att någonting timat. 

Gendarmen hade emellertid på en del håll förstått att 
vinna gehör för sina intalningar. Det sades, att fyra >>laukko
ryssan> hade bjudit 20,000 mark för en gård på Skåldölandet 
och att de endast väntade på pengarna från en rysk kassa 
för att köpa och dela stället. Gendarmens hustru hade sagt, 
att man skulle få sätta henne i järn, om pengarna ej skulle 
komma. Om detta verkligen skedde, bleve exemplets för
därvliga inverkan på befolkningen oberäknelig, ansågs det. 
John W. Nylander höll före, att någon kapitalist ovillkor
ligen borde förmås att köpa gården för att förekomma 
ryssarna. 

Jag reste till Hangö efter de där kvarblivna listorna, och 
enligt överenskommelse lämnade Fager åt mig vid min åter
komst de färdiga Ekenäslistorna på stationen i denna stad, 
då jag passerade den. En del efterblivna listor skulle senare 
tillställas mig. I övrigt var mitt uppdrag slutfört, och jag 
kunde resa hem, vilket skedde över Hyvinge. Listorna voro 

10 
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i min cykelväska, vilken såg menlös ut, men som jag vak
tade noga. 

Från Helsingfors meddelade ett rykte, att Kaigorodoff 
skulle bli senator och Seyn guvernör i Nylands län. 

I Helsingfors 

I Helsingfors träffade jag Valter Meinander, som hade 
lyckats mycket bra i sitt distrikt, östra Nyland. På enstaka 
ställen såsom general Ehrnrooths gods Tervik hade befolk
ningen dock varit svår att handskas med. Då Valter förklarade, 
att varje år kanske 20,000 landsmän skulle befinna sig i Ryss
land som värnepliktige, genmäldes, att då skulle det bara bli 
bättre arbetslöner för dem som stannade kvar. Det gjorde 
ingenting, om p~jkarna skulle få slita litet ont i Ryssland 
och lära sig veta hut; det är på sådant sätt man lär sig bli folk. 

Det meddelades, att adressen skulle inlämnas till senaten 
och samtidigt skulle en rysk översättning därav från utländsk 
ort sändas till kejsaren per post, så att dess avfattning ej 
kunde förvanskas. Adressens ordalydelse skulle offentlig
göras i den utländska pressen. Någon visste berätta, att 
>>danska kronprinsen lovat framlämna adressen till kejsaren 
under dennes besök i Köpenhamn». I allmänhet tycktes man 
ej hysa tvekan om att adressen skulle >>komma fram>>, men 
någon åsyftad verkan av den emotsågs icke. Att den komme 
att väcka förbittring i ryska regeringskretsar, tog man för 
givet; man kommer att rasa där, hette det. At den stora 
deputationen 1899 hade kejsaren sänt budet, att >>han ej var 
ledsen», nu komme han nog att säga, att han var det. 

Namninsamlingen i Helsingfors skall ha avbrutits. Om
buden lära så ha blivit eftersatta av ryssarna, att överste 
Gordie allvarligen rått ledningen att upphöra med insamlingen, 
vilket även lär ha skett, enligt vad det talades om. Nu hade 
man åter kommit på andra tankar och ärnade fortsätta teck
ningen. I en butik hade en lista av någon anledning blivit 



VI I Helsingfors 147 

kvarlämnad och där råkat i händerna på poliskommissarien 
Androsoff, >>så att nu är ordalydelsen känd>>. - Det berättas 
att polismästar · Carlstedt uppsökt universitetets rektor 
professor Hjelt och av denne frågat, vad för slags papper 
studenterna förde omkring för undertecknande, vartill rektor 
skall ha svarat, att det borde polismästaren veta bättre än 
han, emedan han, universitetets rektor, ingen andel hade däri. 
- Ryktet meddelar, att även en motadress skall vara igångsatt 
innefattande ett hyllningsuttalande till kejsaren. Nu säges 
man vara på jakt efter en sådan adresstext för att visa för 
polismästaren, ifall det skulle behöva ådagaläggas, vad slags 
papper studenterna gå omkring med (!) - Emissarierna 
förständigas emellertid att iakttaga försiktighet när de föra 
sina listor till Helsingfors, och de som komma från de när
belägna socknarna uppmanas att begagna sig av lokaltågen, 
som äro mindre noggrant övervakade än fjärrtågen. 

Senator Yrjö-Koskinen har icke skrivit under adressen; 
han sade åt insamlaren, att han nog sympatiserade med dess 
syfte, men att han ej kunde gilla vissa uttryck i texten. Sena
torn skall även ha yttrat, att ryssarna fullständigt ha vilselett 
honom genom bedrägliga löften och förespeglingar, samt att 
han trott, att allt skulle gestalta sig helt annorlunda än vad 
som skett. - En finsk jurisdoktor, som denna tid räknades 
till det suometarianska partiet, har gjort gällande, att >>så 
länge vi ha Yrjö-Koskinen, så kunna vi undvara en konstitu
tion>>. - Under hösten hörde man, att professor E. G. Palmen 
skulle organisera oppositionen mot Yrjö-Koskinen inom >>det 
finska partiet» (i motsats till >>det ungfinska partiet»), men detta 
saknar väl lika mycket grund som andra tidigare uppgifter 
om en liknande opposition. -Det talas om att Yrjö-Koskinen 
fortfarande, även efter sitt avsked, skall flitigt besöka senaten, 
där han skall utöva stort inflytande och där ett särskilt rum 
står till hans förfogande. Prokurator Johnsson blev tillfrågad 
härom av en släkting till honom och svarade, att han kunde 
giva sitt ord på, att Yrjö-Koskinen ej satt sin fot inom senatens 
murar sedan han fick avsked. Så meddelade mig den person, 



148 Värnpliktsadressen av år 1901 Kap. 

som talat med prokuratorn.- Till en mängd personer i bemärkt 
ställning har utsänts ett cirkulär med uppmaning att lita 
på senaten och framhållande, att man måste foga sig i det som 
försiggår. Cirkuläret skall härröra från suometarianskt håll, 
och det säges med bestämdhet ha författats av senator Yrjö
Koskinen. Ett exemplar av cirkuläret förevisades vid en 
nyländsk sammankomst i nya nationshuset den 10 november 
1901, ehuru det icke råkade komma i m} n a händer. 

Vichtis och Pyhäjärvi listorna sändes till mig med en 
resande, varom Anni af Hällström telefonerade, att >>rågmjöleb> 
skulle anlända med en viss person, vilken jag skulle möta på 
stationen. Från olika håll ankommo efterblivna listor, vissa 
till och med per post. jag gjorde samtliga listor färdiga, bland 
annat >>ifyllande>> vittnesnamnen, där sådana saknades. I mitt 
distrikt hade erhållits följande antal namn: Hangö 1,890, 
Ekenäs 848, Ekenäs landskommun 367, Bromart 983, Tenala 
1,200 (+ ?), Pojo 1,213, Vichtis 1,248 (+?)och Pyhäjärvi 804. 
Både från Tenala och Vichtis anlände senare en lista direkt 
till kommitten. jag förde den 12 september mina listor till 
Birger Runeberg, som var misslynt över att mina 8 kommuner 
icke lämnat flera namn, sådant han i hastigheten tog del av 
resultatet. Själva faktum var ledsamt, ifall Runebergs beräk
ning var riktig, men jag ansåg mig veta, att ingen av mina 
underemissarier skulle ha kunnat göra sin sak bättre än vad 
som skett, och icke jag heller. 

Överhuvud hade namnteckningen icke gått tillfredsställande, 
berättade Runeberg. Endast vissa av Nylands landskommuner 
lämnade ett överskott mot förut. Av de nyländska socknarna 
uppvisade lttis och Helsinge dåligt namnantal; detsamma var 
förhållandet i Åbo och Björneborgs samt Tavastehus län. 
I Österbotten och östra Finland hade teckningen gått bra. 
Man var betänkt på att utsända nya emissarier till vissa trakter 
för att få bättre resultat. jag mottog några nya listor för 
komplettering i trakten av Malm. För Bromartbornas räkning 
frågade jag av Runeberg, huru det numera var meningen, att 
prästerskapet skulle förhålla sig beträffande kungörelsens 
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uppläsning, men han visste det ej ännu. Det berättas att 
biskap Råbergh med ändring av sin tidigare ståndpunkt uttalat 
sig gillande om de präster, vilka vägrat uppläsa kungörelsen. 

Enligt ett rykte har doktor Norman-Hansen, medlem av den 
europeiska kulturdelegationen av sommaren 1899, vid tiden 
för kejsarens senaste besök i Köpenhamn skrivit ett brev till 
danska kronprinsen rörande Finlands angelägenheter. Detta 
brev skall kronprinsen ha uppläst för kejsaren, vilken däröver 
uttalat sitt misshag och yrkat på Norman-Hansens bestraffning. 

Insamlingen av namn under adressen hade bort vara slutförd 
den 15 september, men fortgick ännu på vissa orter, där 
resultatet hade varit svagt. Max Hanemanu erhöll på en dag 
150 nya namn i Fredriksberg. Birger Runeberg meddelade den 
20, att i Helsingfors hade tecknats inemot 27,000 namn, i den 
nyländska landsorten omkring 49,000. Man beräknade då, 
att totalantalet skulle stiga till 500,000, vilket var mera än 
man på senare tid hade hoppats. Den 24 meddelades, att namn
insamlingen nu var definitivt avslutad och att listorna höllo 
på att bindas in, men ännu den 29 infann sig en insamlare hos 
en anhörig till mig bosatt vid Högbergsgatan. Allmänt 
beklagades, att anordningarna varit mycket bristfälliga i 
Helsingfors. Om även annanstädes något längre tid än den 
först föreskrivna skulle ha stått till förfogande, skulle resultatet 
ha blivit vida bättre. Emil af Hällström yttrade, att ett par 
dagar till av påverkan skulle i hög grad ha förbättrat resultatet i 
Vichtis. 

Den l oktober stod i tidningarna, att den stora adressen 
inlämnats till senaten, och att karteringen kostat 12,000 mark. 
Man hörde, att totalantalet namnunderskrifter var 473,468 
eller omkring 50,000 färre än under 1899 års adress. Några 
dagar senare nämndes, att adressen föredragits i senaten av 
biträdande föredragaren i militieexpeditionen ryttmästar 
A. Degerholm. Den 7 meddelades, att adressen började upp
märksammas i den utländska pressen och att rikssvenska 
tidningar redan hade publicerat den in extenso. Det omtalades 
något senare, att den stora adressen i officiella kretsar gick 
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under namnet >>Änkan Nikanders m. fl. böneskrift>>, emedan 
en änka med detta namn först skrivit under. 

Vid Nyländska studentavdelningens möte den 11 oktober 
cirkulerade en lista för insamling av namn under en anhållan 
till studentkårens ordförande om kårens sammankallande för 
prövning av frågan, vad studenterna kunde göra med anledning 
av att några universitetslärare ej hade underskrivit den stora 
adressen. 

Johannes Sundwall var den 14 oktober uppkallad till rektor 
professor Hjelt för att stå till svars för en gendarmvägen in
kommen anklagelse att han i trakten av Ekenäs samlat namn
underskrifter under någon adress och utfarit med hotelser mot 
de personer, vilka ej undertecknat denna. Rektor sade sig vara 
övertygad om att anklagelsen ej var farlig; han måste emellertid 
avgiva något svar på den hos honom gjorda framställningen. 

Det meddelades, att man i senaten var sysselsatt med att 
i en >>Svart bok>> införa namnen på vissa undertecknare av 
adressen. 

I Aftonbladet (Stockholm) skall ha meddelats rörande 
adressen, att senaten i underdåniga ordalag hos kejsaren hem
ställt om att han ville vända sig till Finlands folk med ett 
lugnande uttalande för att skingra den oro, som gripit sinnena. 
Avfordrad yttrande härom skall Bobrikoff ha svarat, att han 
ansåg ett sådant tillkännagivande onödigt, enär kejsaren redan 
upprepade gånger kungjort sina välvilliga avsikter med Finlands 
folk. Dessutom var det falskt att oro rådde i landet. Tvärtom 
skulle befolkningen säkert alltmera känna sig tillfredsställd, 
sedan densamma kommit till insikt om vilken nåd kejsaren 
låtit Finland vederfaras. 

Den 17 oktober stod i. tidningarna, att senaten beslutat 
frambefordra adressen till kejsaren utan något eget uttalande. 

Torsten Mikander, som nyligen sammanträffat med baron 
V. M. von Born, berättade, att denne dragit försorg om att den 
stora adressen skulle komma till kejsarens kännedom. Under 
senaste augusti månad hade baronen anhållit om rätt för en 
av sina söner att flytta ur landet, men denna ansökan åter-
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sändes från senaten, emedan den ej var tillfyllest motiverad. 
Då beslpt baronen låta senaten få en motivering efter hans 
eget sinne. Han åberopade i den förnyade ansökan en mängd 
paragrafer i adelsprivilegierna och annanstädes och skrev till 
sist, att han i främsta rummet stödde sig på det åskådningssätt, 
som framträdde i den adress, vilken nyligen överlämnats till 
senaten undertecknad av 473,000 medborgare, bland vilka 
han själv var en. Därjämte bilade han en avskrift av adressen. 
Kejsaren lär ha förbehållit sig att personligen få del av alla 
ansökningar om rätt att flytta ur landet, varför denna ansökan 
med dess bilaga måste insändas till honom. - Baron von Born 
skall ej alls ha varit nedslagen och pessimistisk, utan tvärtom 
lika frimodig och ståndaktig som förut. Likväl tycktes han 
vara beredd på alla eventualiteter i politiskt avseende, även på 
den att nödgas flytta ur landet. Han hade yttrat, att han nu 
bragt Sarvlax i det skick, att egendomens skötsel vid behov 
kunde övertagas av något av hans barn. Hittiotills hade han 
varit sin egen inspektor, men från den l oktober, då husbonden 
fyllde 50 år, skulle rättaren erhålla rang av inspektor. Han 
fägnade sig mycket åt att i höst få jaga i skärgården, sägande 
att det möjligen kunde vara sista gången. 

I början av oktober fick jag läsa en avskrift av Bobrikoffs 
framställning hos senaten, däri han efterfrågade, vilket ansvar 
adressens föranstaltare skulle få, ävensom påyrkade att upp
märksamhet skulle ägnas de personer, vilka underskrivit 
adressen. Särskilt ville han erfara senatens uppfattning med 
anledning av att talrika tjänstemän befunno sig bland under
tecknarna. Det säges, att senaten skall ha beslutat rörande 
dessa tjänstemäns bestraffning, att de under fem års tid ej 
skulle få komma i åtnjutande av några nådevedermälen. 

En dag i början av november fick jag av en framstående 
historiker och journalist den bestämda uppgiften, att senaten 
beslutat insända adressen till kejsaren med bifogande av det 
utlåtande, att densamma framgått ur en agitation, som för
anstaltats av en klick personer.- Ett sådant handlingssätt av 
senaten ansågs höra till det värsta man någonsin hört i den 



152 Värnpliktsadressen av år 1901 Kap. 

vägen. Adressen skulle naturligtvis förlora all kraft och verkan, 
och senaten skulle giva tillfälle åt Bobrikoff att gentemot denna 
klick igångsätta vilka åtgärder han ville. Meddelandet skall 
ha kommit ut genom en translator vid senaten, och beslutet 
skall ha fattats av fem senatorer, av vilka Eneberg erhållit 
i uppdrag att uppsätta skrivelsen till kejsaren. Detta rykte 
höll envist i sig, och senatorernas mått ansågs därmed definitivt 
rågat. Det var nu man talade om att de borde piskas upp på 
öppen gata. - Emellertid anfördes senare, att förenämnda 
utsaga ej var riktig, ehuru den hade en viss grund däri, att ett 
sådant förslag framställts. Senaten hade beslutat insända 
adressen endast med uttalandet, att den ansåg sig förpliktad 
därtill. Föredraganden, ryttmästar Degerholm, hade föreslagit 
den stilisering, att senaten nu ej ansåg sig behöva uttala sig i 
värnepliktsfrågan, emedan den tidigare gjort det i laglig rikt
ning, men detta förslag ansågs vara alltför farligt såsom inne
bärande ett understöd åt adressen. 

Bobrikoffs framställning hos senaten föranledde en förfrågan 
av denna hos de olika werkcheferna)>, om de hade undertecknat 
adressen. Med anledning härav höllo de sistnämnda ett möte, 
som försiggick hos generaldirektören i järnvägsstyrelsen stats
rådet G. Strömberg, och därvid enades man om, att alla, 
oberoende av om de varit i tillfälle att underteckna adressen 
eller ej, skulle förklara sig omfatta den åskådning, som tog sig 
uttryck i densamma. Svaren skulle avfattas i något varierande 
ordalag för att icke vidhandengiva en gemensam plan. En enda 
av verkcheferna hade ej kallats till mötet, emedan han i förväg 
delgivit, att han ej önskade vara med om något samfällt beslut 
i den åsyftade riktningen. Han hade ej heller skrivit under 
adressen. Det säges, att Bobrikoffs avsikt med sin aktion varit 
att komma åt järnvägschefen Strömberg och ersätta honom 
med en ryss. Baron Ernst Wrede, chefen för forststyrelsen, lär 
i sitt svar ha meddelat, att han icke undertecknat adressen, 
emedan han vid den tidpunkten befann sig på resa, men att 
han anslöt sig till dess innehåll. Med anledning härav skall han 
ha kallats till Bobrikoff, som yrkat på att han skulle återtaga 
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sin skrivelse, emedan en sådan avfattad av en f. d. kejserlig 

kammarpage och en f. d. officer vid livgardets Semenoffska 

regemente ej kunde framlämnas till kejsaren. Det vore nu ej 

heller fråga om baronens enskilda tänkesätt, utan om han hade 

undertecknat adressen eller ej. Skrivelsen lär dock ej ha åter

tagits av baron Wrede. 
Den 24 november upplästes i Helsinge kyrka efter guds

tjänsten först ett större antal vanliga kungörelser, varefter 

prästen skulle föredraga värnepliktsförordningen. Knappt 

hade han emellertid börjat uppläsningen, förrän possessionaten 

J. H. Eklund från Åggelby gård steg upp och i bestämd och 

kraftig ton förklarade, att menigheten icke ville åhöra upp

läsningen av några olagliga förordningar, varpå prästen genast 

gick bort. Församlingen sjöng därefter några psalmer. Anvis

ning om huru en sådan protest skall anordnas i kyrkorna, lär 

från Helsingfors ha utsänts till landsorten. 
Biskop Colliander har på det bestämdaste motsatt sig 

prästerskapets indragning i den principiella frågan rörande 

värnepliktslagens promulgering, och därför påyrkat, att lagen 

utan vidare skulle kungöras. Prästerna >>böra ej göra politik>>. 

Biskopens handlingssätt har väckt mycken ovilja. Det har 

anmärkts, att om han hade velat vara konsekvent, hade han 

bort överlämna åt var och en präst att i denna fråga handla 

enligt sitt samvete och ej själv (genom en tidigare av honom 

utsänd rundskrivelse, vari han uppmanar dem att kungöra 

lagen) driva dem att göra politik. 
I början av december meddelades, att prokurator Johnsson 

hade besökt biskop Råbergh i Borgå för att rådpläga om huru 

man skulle förmå prästerna att läsa upp värnepliktskungörelsen. 

>>Det gäller vår lutherska statskyrka,>> skall prokuratorn ha 

sagt åt biskopen, och det förmäles, att den sistnämnde ska 

ha fogat sig i det som den förre framhållit. 
Den 28 december hörde man, att svar på den stora adressen 

anlänt. Plehwe skall därom ha gjort en anteckning i samband 

med någon till generalguvernören ställd skrivelse, och kejsaren 

lär ha tecknat under att han godkänner denna anmärkning. 
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I sitt uttalande skall Plehwe tillkännagiva sin förvåning över 
att under adressen finna namn även av tjänstemän och tromän, 
vilket visar, att tjänstemännen i Finland behärskas av en falsk 
anda. Med hänsyn härtill borde för framtiden större omsorg 
ske vid valet av tjänstemän, och skulle lämpliga personer för 
olika poster icke finnas i Finland, borde man införa sådana 
från kejsardömet. Vad adressen angår, lämnades den utan 
avseende. 



KAP. VII 

DEN FOSTERLÄNDSKA PROPAGANDAN OCH 
ALLMÄNHETEN 

Allmänhetens kontakt med Kagalen 

l förordet till sitt arbete Kagalen redogör professor julio 
Reuter för uppkomsten av denna term som en på ryskt håll 
uppkommen förklenande beteckning för det fosterländska 
motståndets ledning i Finland. Kagalen såsom organisation 
trädde i verksamhet hösten 1901, och redan några månader 
efteråt hade detta namn för sammanslutningen vunnit burskap 
bland allmänheten. 

Beträffande Kagalen såsom ledande central för det passiva 
fosterländska motståndet hade allmänheten hos oss mycket 
vaga föreställningar. Många tycktes hålla före, att någon fast 
sammansluten ledning icke alls existerade, utan att de personer, 
som främst företrädde motståndsiden, endast tillfälligt plägade 
rådslå och överenskomma med varandra vid inträffande anled
ning. I överensstämmelse härmed betraktades Kagalen blott 
som sammanfattningsnamnet på en fluktuerande och löst 
sluten grupp, således mera som en politisk riktning än en 
organisation. 

Angående talrika personer ansåg man sig emellertid veta, att 
de mer eller mindre planmässigt ägnade sig åt det medborgerliga 
försvarsarbetet. Inom den allmänna uppfattningen framstod 
särskilt i början Leo Mechelin som den centrala gestalten i 
dessa strävanden, med R. A. Wrede vid sin sida, varvid den 
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förre ansågs måhända mer utpräglat företräda den politiska, 
den senare den rättsliga sidan av vår kamp. Mechelins hela 
vetenskapliga och statsmannabana sågs ägnad stärkandet och 
utbyggandet av Finlands statsrättsliga ställning. Hans både 
i inre och yttre avseende imponerande personlighet gjorde 
honom särskilt ägnad att företräda vårt land inför utlandet, 
där han ledde propagandaarbetet för Finland icke minst genom 
de inflytelserika förbindelser han ansågs äga. Som den mest 
betydande bland de patriotiska märkesmännen i Finland 
betraktades han även av våra ryska motståndare. På denna 
tid ansågs Mechelin höra till dem, vilka drogo de längst gående 
slutledningarna av Finlands autonoma rätt, medan till exempel 
en Robert Hermanson, mindre benägen för politiskt utnyttjande 
av rättsliga härledningsmöjligheter och mera genomträngd av 
sitt samvetes uppfattning av rättsideerna, den tiden ansågs 
stanna något före den Mechelinska gränslinjen beträffande 
Finlands rättsliga krav. 

En person, vilken föreföll att med hela sitt aktiva intresse 
uppgå i de olika faserna av vårt fosterländska värn var doktor 
Arvid Neovius, vars hängivenhet, anspråkslöshet och osjälvisk
het man allestädes omtalade med sympati. Han hörde till dem, 
vilka upprätthöllo sambandet med de ryska oppositionella, och 
överhuvud framträdde hans namn och person i de mest olika 
fosterländska samband; bland annat var det han som brukade 
förse till utlandet resande personer med brev, vilka skulle post
föras på andra sidan gränsen, enär man icke litade på det 
inhemska postverket. Man ansåg sig jämväl veta, att Arvid 
Neovius i sitt arbete troget bistods av sin syster fröken Dagmar 
Neovius liksom också av sina bröder arkitekten Harald Neovius 
och bankdirektören Arthur Neovius. 

Intrycket av outtröttlighet i den fosterländska sakens tjänst, 
av ständig redobogenhet att närhelst det krävdes ställa sin 
förrnåga och sina krafter till förfogande, väckte även doktor 
Ernst Estlander. Att han måste utgöra en av de allra verk
sammaste företrädarna för det passiva motståndet, blev uppen
bart därigenom att knappast något fosterländskt företag av 
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större omfattning förevar utan att Estlander befanns utgöra 
en av de ledande. Som kurator för Nyländska studentavdel
ningen ådagalade han ett upphöjt exempel på okuvlighet och 
ståndaktighet, och för sina nylänningar personifierade han sin 
egen sats, att >>intet erforderligt mål skall få medgivas vara 
ouppnåeligt, innan man omsorgsfullt prövat vartenda medel, 
som kan leda till dess förverkligande>>. 

Andra inom en större allmänhet kända representanter för 
de >>kagaliska>> intressena voro doktorerna Adolf Törngren 
(vilken ägde nyttiga försänkningar i ryska kretsar) och 
Th. Schwindt, professor Th. Homen, redaktör Eero Erkko, 
vicehäradshövding E. Polon, rektor Adolf von Bonsdorff, 
professor Wilhelm Chydenius, m. fl. En omfattande verksamhet 
beträffande den utländska propagandan särskilt i England 
visste man doktor (professor) julio Reuter utöva, och vid 
olika uppdrag utomlands medverkade doktorerna Uno Lindelöf, 
Edvard Westermarck, Axel Wallensköld, Werner Söderhjelm, 
Yrjö Hirn, I-:{ugo Pipping och andra. En särskild betydelse 
kännetecknade den heroiska kamp Nya Pressen förde för 
Finlands rätt, ända till sin definitiva indragning, under juris
doktor Axel Lilles ledning och med Arvid Neovius och Konni 
Zilliacus som verksamma medarbetare. 

De ansenliga penningmedel kagalen behövde för sin verk
samhet synas förnämligast ha erhållits genom direkt hänvänd
ning till förmögna fosterländskt sinnade medborgare. För 
enahanda ändamål anordnade en tid sångerskan grevinnan 
Aina Mannerheim konserter, och då tillåtelse senare icke bevil
jades för dessa i deras ursprungliga form, sökte initiativtagerskan 
dölja konserternas karaktär och ändamål sålunda, att hon själv 
endast uppträdde som >>medverkande>>. Konsertgivarinnans 
namn blev dock slutligen för välkänt för de ryska vederbörande 
för att hennes patriotiska verksamhet hade kunnat fortsättas, 
och hon själv utsattes till och med för husundersökning. -
Allmänheten kom i beröring med Kagalens insamlingar genom 
de sparbössor >>för lag och rätt», vilka en tid talrikt utdelades. 
Då fram på året 1903 polisens och gendarmeriets husunder-
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sökningar blevo allt vanligare, vågade man emellertid i ck e 
längre i hemmen hålla dessa sparbössor, vilka betraktade s 
som politiskt komprometterande. 

Fosterländska sammankomster 

På denna tid tog sig den medborgerliga verksamhetshågen 
ofta uttryck i sammankomster av olika slag, dels åsyftande 
allmänhetens påverkande i fosterländskt avseende, dels åstad
kommande av behövlig sammanhållning. Några av de för det 
ena eller andra hithörande ändamålet sammankallade mötena, 
av större eller mindre omfattning, äro de följande. 

Den 12 december l 901 försiggick i nationshuset ett stort 
konsolideringsmöte åsyftande att omfatta konstitutionellt 
sinnade personer. Doktor Kaarlo Ignatius höll ett föredrag 
om värnepliktsfrågans innevarande skede, och det hade varit 
meningen, att efteråt av en annan referent programpunkter 
skulle uppställas för studenternas propagandaverksamhet under 
julferierna. Av någon anledning kom det senare, kompletterande 
föredraget icke till stånd (bl. a. hade jag av Mörne anmodats 
att hålla det, men hade ej kunnat åtaga mig). Vid mötet voro 
alla sittplatser i nationssalen upptagna. Av äldre personer 
närvoro doktor Th. Schwindt, vilken fungerade som ordförande, 
professorerna Werner Söderhjelm, Th. Hornen och Wilhelm 
Chydenius samt doktorerna Ernst Estlander, Kustavi Groten
felt och Axel Lille (endast i början). 

Doktor Ignatius' föredrag mottogs med bifallsyttringar -
bl. a. uppmanades vi yngre av doktor Lille, som satt i närheten, 
att applådera. Den egentliga diskussionen inleddes av Johannes 
Hedengren i ett andragande av allmänt innehåll om motståndet 
mot värnepliktslagen. Efter honom uppträdde ett >>svart fån>, 
en ung medicinare Heikel, det sades från tavastländska student
avdelningen, framförande åsikten, att om också förhållandena 
i landet för närvarande voro olyckliga, så skulle de ännu i hög 
grad försämras, om inre oenighet tillkomme såsom följd av 
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motståndet mot värnepliktslagen. Därför borde man foga sig 
i denna lag. Den kunde för övrigt anses äga giltighet i formellt 
avseende, enär den blivit promulgerad. Denna ståndpunkt 
intogs även av senaten, som representerade Finlands folk. 
Flere visslingar hördes under talet. Mörne steg upp och frågade 
den senaste talaren, vem denne ansåg att verkligen represen
terade Finlands folk. En enda institution förde talan för vårt 
folk, och den utgjordes av landets ständer. Dessa hade med all 
önsklig tydlighet uttalat sig i frågan om värneplikten. Heikel 
genmälde, att ständerna företrädde folkets lagstiftande makt, 
medan senaten utövade den styrande makten, och i denna 
bemärkelse företrädde även senaten folket. Härtill replikerade 
ordföranden, att senaten själv, enligt dess egna uttalanden, 
aldrig ansett sig representera Finlands folk utan endast monar
ken och att den sagt sig endast ha att lyda dennes befallningar. 
Härefter teg Heikel, och om en stund avlägsnade han sig. 
Diskussionen fortsattes, och enär inga resolutionsförslag förelågo 
från början, framställdes av olika talare en mängd anvisningar 
om vad studenterna borde utföra under julferierna. Någon 
meningsolikhet yppade sig ej längre, men stämningen steg 
dock ej synnerligt. Egentligen fanns ingenting särskilt att 
diskutera, emedan den förestående agitationen innefattade 
praktiska åtgärder, och för dessa hade redan alla erforderliga 
förberedelser vidtagits. En >>centralkommitte>> fanns, och 
dessutom just för värnepliktsfrågan en under densamma 
lydande organisation, som omfattade hela landet. 

Då tog professor Söderhjelm till ordet och höll ett inspirerat 
och inspirerande tal på finska. Han yttrade, att man i de 
kretsar, där ärendena handhades, ofta hade anledning att 
fråga sig, vad ungdomen tänkte och gjorde, och vilken ställning 
densamma intog i de stora frågorna. Ungdomen tycktes ådaga
lägga rätt stor återhållsamhet, och däri kunde man se klokhet. 
För sin del ville talaren emellertid i en sådan krets som den 
där han nu befann sig, hava sagt, att han gärna hade sett 
ungdomen i högre grad än vad som hade skett hävda sin mot 
framtiden ställda meningsriktning. Han hoppades, att så skulle 
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komma att ske, och i denna förhoppning höll han före, att 
dagens möte kunde erhålla en epokgörande betydelse, innebära 
en frammarsch, vilken han skulle hälsa med glädje. Ungdomens 
håg bådade gott för framtiden, och man borde ej låta de impulser, 
som innelågo i dagens sammankomst, förbliva outnyttjade. -
I anslutning härtill fattade mötet sin enda resolution: den 
delegation, som tagit initiativet till dagens möte skulle under 
nästa termin fortsätta sin verksamhet för de fosterländska 
krafternas samlande. Efter förhandlingarnas slut vidtog ett 
samkväm, som varade ända fram mot morgonen och vari ett 
mindre antal personer deltogo, bland andra Söderhjelm, 
Chydenius, Estlander, Mörne, Hedengren och några till. 

Till den 19 november 1902 sammankallade Kagalen i 
nationshuset ett möte medelst tryckta och ifyllda blanketter, 
vilka skulle medtagas som kontroll och icke fingo överlåtas åt 
annan person. Blanketterna skulle förstöras, om namninne
havaren icke infunne sig. Det meddelades, att ändamålet 
med· mötet vore föredrag och diskussion i tvenne viktiga 
frågor, av . vilka den ena rörde tjänstemännens ställning. 
Mötet räknade ett mycket stort antal deltagare, till allra 
största delen studenter. De äldre utgjordes förnämligast av 
universitetslärare, såsom professorerna Th. Homen, Wilhelm 
Ramsay, Otto Engström, O. M. Reuter, G. G. Rosenqvist 
och Wilhelm Chydenius, doktorerna Ernst Estlander, Axel 
Wallensköld, Yrjö Wichmann, Ossian Aschan, Petrus Nord
mann, julio Reuter och jarl Hagelstam samt magister Robert 
Blomqvist. 

Mötet öppnades av Ernst Estlander, som delgav, att 
sammankomsten skedde för åhörande av en framställning 
rörande det senaste årets politiska tilldragelser, varefter 
överläggning skulle ske. Mötet betecknade en anslutning till 
ett liknande möte, vilket hade hållits ungefär ett år tidigare. 
Sedan doktor Wichmann och magister Blomqvist föreslagits 
till ordförande men avsagt sig uppdraget, utsågs professor 
Homen att leda förhandlingarna. Han höll ett % timmes 
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föredrag om betydelsen av det passiva motståndet, försvarande 
dess politik mot de angrepp, som från det motsatta lägret 
riktats mot detsamma. Dessa angrepp hade särskilt gällt 
tvenne punkter: l. Dragonregementets upplösning, vilket 
föregavs utgöra en följd av motståndet och påstods ådagalägga 
dess fördärvlighet. 2. Det under innevarande höst försiggångna 
avskedandet av 13 tjänstemän, varom samma omdöme hade 
fällts. Talaren ansåg, att dragonregementets upplösning hade 
inneburit en moralisk seger för landet, ty man ägde kännedom 
om att redan förut det beslut hade fattats, att regementet 
skulle flyttas till Novgorod, och sistnämnda åtgärd skulle 
ha varit vida olycksdigrare än upplösningen. Vad tjänste
männens avskedande beträffar, utgjorde detsamma icke en 
följd av det passiva motståndet utan av det motsatta partiets 
intriger och kunde därför riktas mot detta parti, icke mot det 
passiva motståndet. 

Efter föredraget erhöll doktor Estlander ordet och med
delade en del uppgifter från det stora medborgarmötet, som 
nyligen hållits i Helsingfors med deltagare från olika delar 
av landet och tillhörande de mest olika samhällsklasser - ett 
slags lantdag, såsom talaren nämnde. (Mötet hade hållits den 
12 november på hotell Kämp med Leo Mechelin som inlednings
talare och under ordförandeskap av rektor Magnus Rosendal 
fråd Uleåborg samt med 250 personer närvarande, hörde jag 
sägas). Särskilt hade det varit fägnesamt, yttrade Estlander, 
att höra med vilken allvarlig övertygelse de närvarande 
allmogemännen hade skänkt sitt bifall åt det passiva mot
ståndet. En hel mängd resolutioner hade fattats, delvis under 
entusiastisk sinnesstämning; några av dessa upplästes, gående 
ut på att det passiva motståndet skulle fortsättas, att tjänste
männen skulle göra sin plikt, att även årets uppbådade värne
pliktige skulle utebli, m. fl. 

Härpå utdelades vid mötet en skrift, >>I anledning av de 
författningar som utfärdats den 20 september 1902>>, vilken 
skrift hade godkänts av det medborgerliga mötet den 12 novem
ber. Däri redogjordes för de senaste regeringsförordningarna 

11 
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och vädjades till motstånd - >>men numera läser man ju 
knappast mera broschyren>, har jag antecknat i dagboken. 

Under diskussionen, som vidtog utan att några resolutions
eller andra förslag framställts, yttrade professor G. G. Rosen
qvist, att det passiva motståndet strängt borde fasthålla de 
etiska principer, enligt vilka man hade att följa det rätta utan 
att påverkas av emotsedda följder. Det vore orätt att före
spegla de värnepliktige att de skulle undgå straff. Talaren 
höll före, att de uppbådade skulle kunna förmås att intaga en 
sådan upphöjd etisk ståndpunkt. Doktor julio Reuter yttrade, 
att de etiska principerna i själva verket hade varit vägledande 
för det passiva motståndet. Om man därutöver hade beräknat 
följderna av sådant handlingssätt, så hade detta ej skett för 
att ur dessa följder söka motiv för ens handlingssätt, utan 
närmast endast i polemiskt syfte för att visa motståndarna, 
att ej ens det gagn, som av dessa avsågs, kunde av dem uppnås. 
Doktor Ossian Aschan framhöll gentemot professor Rosen
qvist, att man måste taga hänsyn till de faktiska förhållandena 
samt för befolkningen klargöra desamma jämte deras praktiska 
konsekvenser inklusive nytta eller skada, så att man bleve 
förstådd. 

Olika talare ägnade härefter uppmärksamhet åt rätt 
varierande spörsmål, arbetarfrågan, emigrationen, värneplikts
uppbåden (ånyo), m. fl. Magister Ragnar Furuhjelm frågade, 
enär diskussionen fortlöpte utan att förete något påtagligt mål, 
vilket syftet med mötets sammankallande hade varit. Härefter 
framställdes av mötets sammankallare ett antal resolutioner, 
huvudsakligen i anslutning till medborgarmötets den 12 
november, och dessa antogos. Man beslöt därjämte, att ett 
nytt möte skulle hållas inom en snar framtid för att diskutera 
vissa aktuella spörsmål såsom rösträttsfrågan, de ryska språk
intygen, o. a. - Vid mötet framgick, att en av de vidtalade 
referenterna, doktor K. Ignatius, som skulle belysa frågan 
om tjänstemännens ställning, i sista stunden hade givit återbud. 
Någon annan referent hade ej hunnit utses, och å andra sidan 
hade man ej heller önskat inställa mötet. 
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Intrycket av sammankomsten var rätt blandat åtminstone 
hos de yngre deltagarna. Vad tjänade det till, resonerade man, 
att sammankalla anhängare av det passiva motståndet för 
att diskutera betydelsen av detta motstånd? En vida mer 
praktisk och saklig grundton hade varit behövlig, och man 
hade bort utgå från det som man nu härledde sig till. Sanno
likt var det hos flere mötesdeltagare den uppfattning inställde 
sig, att det outtalade ändamålet med mötet var, att Kagalen 
ansåg sammanhållningen inom den egna kretsen ävensom 
motståndsandan böra stärkas genom propagandamöten. Under 
skenet av att ha kallats till en överläggning, var det mötes
deltagarna själva, vilkas påverkande utgjorde det egentliga 
ändamålet, förmodades det. 

En sådan tankegång betraktades av de yngre som opåkallad. 
Det var endast på formerna för propagandan med ströskrifter, 
tal och möten, man hade tröttnat, men själva den fosterländska 
övertygelsen förnams lika fast som förut. Ungdomen stod 
oförändrat redobogen och behövde icke göras till före mål 
för patriotisk agitation för att bevara den rätta andan. -
Ett nytt möte liknande det den 19 november var planlagt 
till den 30 i samma månad, och det sades, att denna gång 
alla erforderliga förberedelser skulle vidtagas. Tre frågor 
skulle upptagas till behandling, bland dem arbetarfrågan 
och ryska språkets ställning. Av någon anledning förverk
ligades den uppgjorda mötesplanen icke. 

En av de betydelsefullaste av de rådplägande och beslu
tande sammankomsterna var den som hölls den 13 april 1903 
hos kapten August Fellman i Lahtis, och vari ett stort antal 
fosterländskt sinnade jurister deltogo. Mötet öppnades av 
senator August Nybergh, och som ordförande fungerade 
hovrättsassessor P. E. Svinhufvud. Vid detta möte formule
rades den fosterländska ståndpunkten i flere viktiga frågor 
förnämligast rörande den hållning tjänstemännen borde intaga 
under olika saklägen. 

Ett par dagar efter mötet erfors, att vid återkomsten från 
Lahtis ett antal deltagare hade häktats på Helsingfors station 
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av polisen och blivit frigivna först följande dag. Det för
modades, att även på andra orter återvändande deltagare i 
mötet hade anhåiiits. Polisens åtgärd troddes antingen 
åsyfta att injaga skrämsel eller att successivt tiiiskansa sig 
självrådig häktningsbefogenhet - Den 17 april hörde man, 
att det var fyra från mötet i Lahtis återvändande jurister, 
vilka häktats i Helsingfors, bland dem Axel Palmgren och 
Ossian Procope. Den sistnämnde hade kunnat komma undan, 
men hade frivilligt gått med de övriga häktade. Det för
nekades först att, såsom ett rykte uppgav, en av de anhållna 
hade innehaft komprometterande papper från mötet, men 
någon dag senare erfors, att sådana papper faktiskt hade 
fallit i polisens händer och att de utgjordes av en förteckning 
över deltagarna. De fyra häktade blevo ålagda att inom tre 
dagar inlämna uppgift om vilken del de hade tagit i mötet, 
annars skulle spectella åtgärder vidtagas mot dem. Den l maj 
hörde man, att åtminstone tre universitetslärare deltagit i 
Lahtismötet, och att vicekansler Danielson av dessa infordrat 
förklaring över vad de förehaft vid sammankomsten. Det 
föreföll som om medlemmarna av universitetet komme att 
vid bedrivandet av detta ärende skiljas från de övriga del
tagarna samt deras sak handläggas i överensstämmelse med 
bestämmelserna rörande universitetets självstyrelse. De 
förklaringar vicekansler fått mottaga lära emellertid av honom 
överlämnats åt generalguvernörsadjointen Deutrich, vilken 
tycktes spela en särskild roll vid undersökningarna. 

Rådmännen i Helsingfors E. Loo och G. Björkman fingo 
av guvernören i Nylands län Kaigorodoff mottaga en rysk
språkig skrivelse med förfrågan, huruvida de deltagit i Lahtis
mötet, men lämnade denna skrivelse obesvarad. Senare följde 
en ny förfrågan, varför de ej besvarat den förra skrivelsen. 
De genmälde då, att densamma hade varit avfattad på ett 
språk, som de ej hade förstått. Härpå följde ett förständigande, 
att de inom tre dagar skulle inlägga om avsked. 

Mot slutet av maj månad fick man höra, att doktor Ernst 
Estlander hade fått inlämna förklaring till vicekansler med 
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anledning av sitt deltagande i Lahtismötet. Vicekansler hade 
önskat få kännedom om allt, som försiggått vid mötet. Varken 
stöd eller förståelse hade från vicekanslers sida kommit Est
lander till del, utan tvärtom uppgavs den senares ställning 
som kurator för Nyländska studentavdelningen vara hotad. 

Fram under september 1903 hörde man om ett stort möte, 
som kort förut hade hållits i Stockholm av förvisade landsmän 
och andra politiskt aktiva personer, och till vilket flere ledande 
män hade varit resta från Finland (den s. k. stockholms
riksdagen). Man hoppades, att denna sammankomst omsider 
skulle medföra påföljder i handling. Av deltagare erfor jag 
ej namnen på andra än Mechelin, Wrede, Lille och Engström. 
Bl. a. hade frågan om samverkan med de ryska oppositionella 
varit före, och det uppgavs, att därvid Wrede hade motsatt 
sig sådant samarbete, medan Lille och Mechelin hade uppträtt 
för. 



KAP. VIII 

MYNDIGHETERNAs CENSURATGÄRDER 
SAMT DEN ILLEGALA LITTERATUREN 

Tidningscensuren 

De fosterländska tidningarna försattes redan tidigt under 
den bobrikoffska eran under svårt betryck och voro bland 
annat underkastade en allt strängare preventiv censur. Innan 
ett nummer fick utkomma, måste det erhålla den respektive 
pressombudsmannens tillstånd, och med sin färgpenna kunde 
denne efter gottfinnande stryka över hela artiklar, vissa delar 
av sådana eller enskilda uttryck. Alla tidningsmän på den 
tiden kunde förtälja om redaktörernas ständiga kamp med 
dessa tyranniska övervakare, av vilka tidningarnas utkom
mande var fullständigt beroende. Medan en del censorer 
träffade sitt avgörande med ett bryskt ja eller nej, läto andra 
tala med sig, innan man behövde betrakta deras avböjande 
som definitivt, och det var ingen angenäm situation för den 
underhandlande redaktören, då han i kritiska fall, stående 
som på nålar, försökte övertala censorn till medgörlighet. 
Ett betydande ekonomiskt intresse stod på spel, om en färdig
tryckt upplaga måste kasseras. 

Under den första tiden ådagalade tomma ställen i en tidning, 
var pressombudsmannens penna härjat, men inom kort före
skrevs, att de blanka partierna skulle utfyllas med >>vanlig 
text». Detta tillämpades av Nya Pressen sålunda, att i stället 
för de strukna texterna infördes förteckningen över de olika 
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pressombudsmännen, och på detta sätt lyckades man förfara 
ett visst antal gånger, härigenom underrättande läsarna om 
var förbrutna textuttalanden ingått, tills även denna metod 
hindrades. Senare kunde man ej i de olika tidningarna märka, 
om och var uteslutningar skett av censorn. De enskilda press
ombudsmännens avgöranden voro icke definitiva, utan över
klagan kunde ske hos pressöverstyrelsen, men en sådan vädjan 
medförde ett mycket ledsamt dröjsmål i tidningens distribution 
och undveks därför av redaktionen utom då särskild anledning 
till en sådan åtgärd förelåg. 

Mot slutet av år 1902 föreslog pressöverstyrelsen, att varje 
tryckalster måste förses med ett tryckt tillkännagivande, 
>>Företett>> ävensom censorns namn, för ernående av verksam 
kontroll, men det var först under världskriget en motsvarande 
beteckning infördes. I början av förenämnda år förbjödos 
tidningarna att använda de stående rubrikerna, >>Från Ryss
land>>, och >>Från landsortem, emedan dessa uttryck ansågos 
betona vår statliga särställning; man förändrade rubrikerna 
till >>Ur den ryska pressen>> och >>Ur landsortspressen>>, vilka 
godkändes. 

I februari 1899 indrogs den första tidningen, Östra Finland, 
vilket öde gällde för alltid och var föranlett av en artikel mot 
februarimanifestet. Den 4 april förbjöds utgivandet av Axel 
Lilles Nya Pressen på två månader och Aftonposten, redigerad 
av Ernst Gråsten, på en månad. Under återstoden av året 
1899 indrogos för alltid tre tidningar ävensom för en tid av 
en till tre månader icke färre än sjutton, förutom de ovan
nämnda. Uleåborgsbladet indrogs under detta samma år 
icke mindre än fyra gånger på sammanlagt sex månader 
(jfr Reuter, >>Kagalem, I. 36). 

Det var ett mycket effektivt medel av vederbörande att 
undergräva vissa tidningars redan från början svaga ekono
miska ställning genom att temporärt förbjuda deras utkom
mande. Svårigheter av olika slag hopade sig för talrika blad, 
och det omtalades beträffande den ena eller andra beträngda 
tidningen, att då dess upphörande i alla fall framstod som 
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oundvikligt, man icke ogärna såg slutet genom indragnings
maktens åtgärd för att ljuta en >>död i skönhet>>. 

Vid någon tidnings upphörande försökte man bereda 
prenumeranterna ersättning i någon form, vilket särskilt 
iakttogs beträffande de för landsbygden avsedda organen. 
Efter indragningen av Nya Pressens veckoupplaga, som var 
mycket spridd i den nyländska landsorten, sändes en tid 
Aftonposten i dess ställe, och efter sistnämnda tidnings upp
hörande Västra Finland. Vid Nya Pressens indragning på två 
månader från och med den 5 april 1899 sökte redaktionen en 
tid ersättning genom att utgiva tillfälliga och skenbart fri
stående publikationer, till utseendet identiska med tidningar, 
men varje gång försedda med ett nytt namn. Sistnämnda 
datum utkom sålunda Flygbladet och de följande dagarna 
en räcka blad under olika fågelnamn, Flyttfågeln, Lärkan 
och Tranan, alla de sistnämnda i ansenligt förminskat format. 
Gustaf Mattsson skrev, att han en dag under denna tid träffade 
Axel Lille på dennes redaktionsbyrå sysselsatt med att >>stoppa 
upp fåglan>. Men även detta försök att giva ut tidningen 
bragtes av myndigheterna hastig ändalykt, och om det sist 
utkommande bladet skrev Konni Zilliacus, att >>fan tog 
Bofinkem. 

Efter det Nya Pressen ånyo begynt utkomma i juni 1899, 
dröjde det ej länge, innan man på nytt spådde dess indragning, 
uttryckande förmodan, att bladet var dödsdömt. Sådana 
rykten stämplades å andra sidan med skäl som farliga, ja 
otillständiga, emedan de voro ägnade att förbereda och förslöa 
allmänna meningen. Omsider drabbades Nya Pressen defini
tivt av indragningspolitiken den 29 juni 1900, då tidningen 
stupade på sin artikel om den nya ryska språklagen. 

Andra censurförfaranden 

Myndigheternas censureringssträvanden utsträcktes även 
till flere andra områden av medborgerlig verksamhet än pressen. 
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Redan rätt tidigt under den bobrikoffska regimen hörde 
man, såsom tidigare nämnts, talas om planen på införande 
av postcensur, närmast i den form som man och man emellan 
betecknades som >>svarta kabinettet», där brev skulle öppnas 
och deras innehåll granskas. I januari 1902 omtalades ett 
från ryskt håll väckt förslag, att en särskild tjänsteman skulle 
åtfölja posttågen för att undersöka postförsändelserna. 
Generaldirektörens för poststyrelsen Hj. Lagerborgs avgång 
i december 1902 ställdes i samband med hans vägran att 
medverka till åtgärder, vilka innebure kränkning av den 
postala hemligheten. Man hörde under påföljande januari 
månad, att posttjänstemännen vid ett sammanträde hade 
beslutat att icke lämna sin medverkan vid införande och 
upprätthållande av ett >>mörkt kabinett>>. (Villiga redskap 
skulle erhållas ändå, menade allmänheten.) Något senare 
ansåg man sig till och med kunna utpeka, vem föreståndaren 
för detta kabinett var, en juriskandidat Uotila, vilken jämväl 
var medlem av uppbådsnämnden i Helsingfors. I februari 
1903 skall den nya postchefen jamalainen ha utskickat ett 
cirkulär till postanstalterna med förständigande att öppna 
misstänkliga försändelser. Man hörde i början av maj, att 
ett sådant påbud skall ha anlänt till landets stationsinspek
torer. Befunnes innehållet i ett brev förgripligt, så skulle 
försändelsen insändas till vederbörande tjänsteman vid post
verket. - En viss motåtgärd härtill innefattades däri, att på 
tillskyndan från intresserat håll kuvert, vilka icke kunde 
öppnas utan att detta bleve fullt märkbart, tiilhandahöllos 
allmänheten. 

Ä ven städernas >>folkbibliotek>>, såsom beteckningen den 
tiden lydde, gjordes till föremål för myndigheternas över
vakningslust I Helsingfors stads bibliotek infann sig en dag 
i februari 1902 poliskommissarien Björksten i syfte att utan 
vidare bortföra där bevarade förbjudna böcker, vilka han 
prickat ut i en av honom medförd katalog. Detta tilltag 
avstyrdes emellertid, och meningsutbytet med biblioteks
ledningen slutade med att de ifrågavarande alstren inlåstes 
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på ett skilt förvaringsställe i biblioteket. - I början av decem
ber samma år hörde man, att pressöverstyrelsen hade ingått 
med förslag om tillsättande av en särskild tjänsteman, vilken 
skulle äga rätt att när som helst anställa visitation i bibliotek 
och boklådor för att efterleta förbjuden litteratur, men att 
denna hemställan då hade blivit avböjd. 

Att till och med restaurangernas musikprogram voro 
underkastade censur fick man höra enligt en historia, som 
cirkulerade i juni 1903 och som sannolikt hörde till en något 
obestämd kategori beträffande sin verklighetshalt Inne
havaren av restaurangen Kapellet i Helsingfors Wolontis 
hade av polismästaren Carlstedt utverkat sig tillåtelse att få 
säsongens hela musikrepertoar censurerad på en gång. Han 
begav sig därför till pressombudsmannen E. A. Wainio, lade 
en 100-markssedel på dennes bord och anhöll att hela reper
toaren skulle granskas med ens. Trots upprepade övertalnings
försök vägrade Wainio att gå in på förslaget, och Wolontis 
måste återvända med sin sedel och oförrättat ärende. Han 
beklagade sig över utgången hos Carlstedt, vilken genast tog 
hans parti. >>Wainio vill bara göra sig extra inkomst genom 
att censurera programmet för varje dag (taxan lär vara 3 mark 
per gång), men det är alldeles mot lagen,>> förklarade Carlstedt. 
>>Jag skall genast skicka bud till honom och ställa allt på rätt; 
det kostar 20 mark,>> och så fick Wolontis allt censurerat. 1 

Rörande den impopuläre pressombudsmannen och docenten 
Wainio berättades, att han en gång hade infunnit sig i kom
merserådet G. W. Edlunds förlagsexpedition, just då en 
bokförsändelse från utlandet anlände. Censorn fordrade, att 
den skulle öppnas i hans närvaro, och då detta skedde, hittades 

1 Enligt en av de om polismästaren Carlstedt cirkulerande historierna 
antastade han en gång personligen en flock studenter, som en vårnatt 
höllo serenad för gruppen >>Skeppsbrutna>> på Observatorieberget allt vad 
struparna förmådde. Rösterna buras över hela stadsdelen. Carlstedt, 
som brukade uppträda rätt hövligt mot studenter, förehöll de sjungande 
att deras oväsen icke gick an. Om herrarna däremot förhölle sig tystare, 
så skulle de gärna få sjunga sina >>Lugn vilar sjön» och >>andra bellmaniader•>. 
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bland böckerna ett paket med påskrift )>Sundströms snus)>. 
Detta paket omhändertogs av Wainio i tron att det innehöll 
förbjudet tryck, varpå han gick bort medförande sin fångst. 
Emellertid lär kommerserådet Edlund ha plägat på detta sätt 
införa sitt snus, varför paketet i själva verket var äkta. Edlund 
lär ha blivit lika förargad, när han hörde, att han ej skulle få 
sitt snus, som Wainio, när denne öppnade paketet. Han åter
sände ej snuset, emedan han trodde, att det var insatt med 
avsikt för att han skulle )>få snus)>. (Historien sannolikt hop
diktad.) 

De )>ocensurerade)> skrifterna 

Tryckningen, insmugglingen och distributionen av ocensu
rerade tidningar och andra förbjudna skrifter omfattade en 
vidlyftig organisation, med vilken den fosterländska allmän
heten icke kunde undgå att i olika bemärkelse komma i 
beröring. 

Den mest kända hithörande periodiska skriften var Fria 
Ord (stundom av motståndare eller personer, som känt sig 
illa åtgångna i dess spalter, kallad Hänsynsfria Ord eller 
Fria Mord). Tidningen trycktes i Stockholm och utkom under 
tiden från början av september 1900 till den 30 november 
1905 (datum för det sista numret). Upphöraodet motiverades 
med att efter storstrejken tryckfrihet )>faktiskt införts och 
säkerhet finnes för att densamma snart skall befästas genom 
en av folkrepresentationen godkänd tryckfrihetslag)>. Mot
svarande finska publikationer voro Vapaita Lehtisiä och 
Vapaita Sanoja. Det uppgavs, att vid redigeringen av de 
sistnämnda tvenne finskspråkiga tidningarna ävensom Viikon 
Uutiset de landsförvisade redaktörerna E. Erkko och P. Bro
feldt medverkade. 

Fria Ord smugglades till Finland enligt många olika för
faranden, men åtminstone tidigare i regeln direkt med tur
båtarna. Tryckt på tunt papper var upplagan överhuvud föga 
skrymmande, och en tid brukade försändningarna fördelas 
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mellan ett lämpligt antal tillförlitliga passagerare, vilka vid
talades ombord och buro paketen i sina fickor genom tullen. 
En del personer reste ständigt av och an till Stockholm för 
att därifrån införa Fria Ord och andra skrifter. Särskilt under 
tidigare skeden av denna trafik underkastade sig många 
resande betydande risk vid smugglingen. På en sådan färd 
i maj 1903 försågs fröken Ingeborg von Alfthan med en mycket 
stor mängd skrifter, egentligen alltför många för en person. 
På bottnen av sin kappsäck hade hon anbragt ett tjockt lager 
av trycksaker, nödtorftigt avskilda från det övriga innehållet, 
och tullmannen hade egentligen endast behövt sticka sin hand 
något djupare ned för att uppdagande skulle ske. En annan 
del av partiet hade hon helt enkelt dolt innanför det fodral, 
som omgav kappsäcken, och även i övrigt voro alla rimliga 
gömslen på hennes person och bland hennes bagage upptagna. 
När hon befann sig i sin hytt, hörde hon en obekant röst utanför 
yttra, >>Fria Ord borde bestämt vara med på den här turen.>> 
Hon behövde allt sitt kurage för att bemästra sin ängslan, 
men kom lyckligt genom. - I allmänhet varierade smugglings
metoderna från gång till gång för att vilseleda efterletningen, 
och särskilt efter utvisningsförordningens utfärdande ökades 
försiktigheten märkbart. 

Beträffande politisk upplysning av den nyländska allmogen 
skedde vid ett tillfälle rådplägning mellan Elias Lodenius, 
Gunnar Takolander, Gabriel Biaudet och Algot Jansson. 
Man beslöt begagna sig av de >>Kungörelsen>, vilka i hekto
graferad handskrift utkomma åtminstone i Kyrkslätt och som 
ursprungligen innefattade de kungörelser, vilka upplästes i 
kyrkan efter gudstjänsten. Dessa >>Kyrkslätt Kungörelsen> 
hade utgivits alltsedan 1880-talet av folkskolläraren Alfred 
Winell. Den lilla periodiska skriften hade erhållit en avsevärd 
spridning i sin hemsocken, och i samförstånd med Winell 
beslöts att utöka densamma med politiska artiklar och med
delanden i stil med dem som ingingo i Fria Ord. Inom den 
intresserade gruppen skedde en arbetsfördelning sålunda, att 
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de förenämnda utom Biaudet toga om hand de omdanade 
>>Kyrkslätt Kungörelsen>, medan den sistnämnde ägnade sig 
åt en liknande uppgift i Karis. Där hade antingen redan 
tidigare >>Karis Kungörelsen> utkommit eller startades desamma 
nu enligt samma program som de nya >>Kyrkslätt Kungörelsen>. 
Biaudet, som var bosatt i Helsingfors, medverkade en tid 
därifrån vid >>Karis Kungörelsers>> redigering, och efterträddes 
i denna funktion av John W. Nylander, medan John Nyberg 
och dennes systrar bosatta på Kila vid Karis handhade de 
lokala omsorgerna. Båda dessa små tidningar utkomma 
regelbundet under en tid och utgjorde ett slags föregångare 
till den första egentliga svenska bygdetidningen i Nyland, 
Veckobladet. En fullständig samling av >>Karis Kungörelsen> 
påträffades hos gendarmen i Ekenäs under storstrejken 1905 
och därvid befunnas Biaudets och Nylanders porträtt klistrade 
på tidningens första sida. 

Mera känd än förenämnda >>Kungörelsen> var den lilla i 
mångfaldigad maskinskrift utkommande tidningen Nyländska 
Posten, som Arvid Mörne begynte utgiva i slutet av år 1900 
och vars hemliga >>tryckeri» en tid befann sig på Hommas i 
Masaby. Prenumerantsiffran utgjorde då 743. Ett halvår 
senare efterträddes tidningen av Veckans Nyheter under 
samma utgivare och mångfaldigad på samma sätt. Dessa 
tidningar, vilka särskilt bedreva värnepliktsfrågan, skilde 
sig från Fria Ord genom att vara bygdeorgan, i början jämväl 
innehållande opolitiska artiklar. Från hösten 1902 blev 
Herman Gummerus och från sommaren 1903 Artur Eklund 
redaktör för Veckans Nyheter, som från början av år 1903 
trycktes i Stockholm. Prenumerantsiffran steg betydligt, då 
tidningen erhöll spridning över hela det svenska Finland, 
särskilt även i Österbotten. Bladet upphörde hösten 1904 
(jfr Mörne, Från unga år; i Från brytningstider, ny serie, och 
Gummerus, Aktiva kampår, s. 41). 

I Veckans Nyheter skrev jag enstaka artiklar. Platsen för 
de olika numrens fördelning och adressering måste ofta bytas. 
Medan denna lokal var i Helsingfors, hade man under en 
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månads tid nödgats flytta fem gånger. Det var märkvärdigt 
snabbt detektiverna vid varje ombyte lyckades leta upp den 
nya adressen. Så snart detektiverna kommit in på rätt spår, 
skuggades de misstänkta steg för steg. Helst hade man tänkt 
sig kvinnliga distributörer, vilka tycktes lättare undgå upp
märksamhet. Från slutet av april 1903 skötte jag distributionen 
från Malm. Angående tekniken härvid instruerades jag av 
studeranden Petter Frasetti, som hade handhaft saken förut. 
I vår villa på Malm hade jag tidigare för annat ändamål 
anordnat gömställen, vilka nu kommo väl till pass. Uppgiften 
bestod förnämligast i att mottaga upplagan, som lämnades 
mig av något bud, vanligen någon ung student, samt sedan 
enligt prenumerantförteckningen fördela densamma i paket 
för de olika orterna samt i kuvert för enskilda prenumeranter 
eller grupper av sådana. jag förde paketen en kväll till Malm 
station, där de mottogos av en ung järnvägstjänsteman, som 
jag kände och som visade sig mycket tillmötesgående, och 
breven avsändes dels från Malm, dels från Helsingfors med 
olika poster. Senare gånger varierades avsändningsförfarandet 
jag handhade den tiden en rätt omfattande förmedling av 
skrifter, bl. a. även Viikon Varrelta samt en mängd finsk
språkiga ströskrifter. Emedan de visserligen oundgängliga 
packlådorna utgjorde misstänkliga objekt, förtogs vid trans
porter intrycket av dem genom medtagande av vissa extra 
kollin endast för att väcka föreställningen om en vanlig flytt
ning, till och med någon blomkorg och dyl. Vid min bortresa 
för sommaren förde jag restlagret samt adressförteckningarna 
till fröken Ebba Procope, som övertog distributionen efter 
mig. 

Transitering av illegal rysk litteratur 

Samma personer, vilka handhade distributionen av ocensu
rerade inhemska tidningar och broschyrer, förmedlade i talrika 
fall även förvaring och transport av den hemliga ryska litte
ratur, vilken skulle insmugglas till kejsardömet. Till följd av 
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de allt vanligare husundersökningarna i Helsingfors befanns 
det i början av år 1902 önskligt att förlägga lagren och distribu
tionen till landsorten. I början av år 1902 fick jag mottaga 
en förfrågan, huruvida en av depåerna kunde anordnas på 
Malm. Vid handhavandet av hithörande uppdrag samverkade 
jag med magister Georg Estlander, som med sin familj var 
granne till oss på Malm. Kort därpå fingo vi mottaga en stor 
sändning ströskrifter, utan att vi visste av vem och varifrån 
de härrörde. På lådorna stod över adressen endast, att inne
hållet utgjordes av glas. Vi skulle avvakta meddelande av en 
person, som för oss skulle uppvisa andra hälften av ett iturivet 
>>sorgmärke>>, varav en hälft hade tillställts oss. ströskrifterna 
voro ryskspråkiga och skulle insmugglas till Ryssland. 

En dag inemot mitten av maj fingo vi höra, att tullen i 
Torneå hade beslagtagit ett parti ryska broschyrer, vilka hade 
varit avsedda att sändas till oss. Vi visste icke, om någonderas 
namn och adress redan befann sig på försändningen, då den 
uppdagades, men fingo vara beredda på att husundersökning 
skulle anordnas hos oss. Estlander fick höra, att anmälan 
om beslaget ännu ej hade tillställts censurmyndigheterna, och 
måhända skulle denna sak stanna inom tullverket. 

Under sommaren 1903 gjorde sig personer av omisskännlig 
detektivtyp titt och ofta ärende till vår villa eller uppehöllo 
sig i dess omedelbara grannskap, vilka besök tydde på att 
vederbörande fått nys om den illegala litteratur vi förvarade 
där. ständigt och jämt framställde främmande personer 
allehanda frågor till tjänstefolket. Estlander hade även i 
staden blivit följd av detektiver, vilka till och med infunnit 
sig på drätselkammaren, där han tjänstgjorde. Då ställningen 
blev oroande, övertygade vi oss en natt i slutet av augusti, att 
villan för tillfället icke bevakades, och förde hela lagret till 
Solhems trädgårdsanläggning i närheten, därifrån det beford
rades vidare till ett ställe i skärgården. - Det dröjde emellertid 
ej länge, innan nya försändelser kommo till oss. 

I början av februari 1903 anlände med åberopande av 
doktor Arvid Neovius en större mängd ryska revolutionära 
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skrifter, vilka vi enligt anvisning uppdelade i små paket. 
Skrifterna skulle sändas till Ryssland, och efter ett kort förut 
i Valkeasaari inträffat beslag hade det blivit vida svårare 
att den vägen smuggla in hemlig litteratur till Ryssland. 
Paketen skulle vara av bestämd storlek, och enligt de uppgivna 
måtten föreföll det troligt, att de voro avsedda att bäras i 
fickor. I närheten av gränsen skulle försändningen mottagas 
av ryssarna. Estlander visste berätta, att Arvid Neovius 
knappt hann sända undan den omfattande litteratur han fick 
mottaga, och därigenom hade ett stort lager hopats i Helsing
fors, vållande ansenlig risk. - Under en lada icke långt från 
vår villa anordnade Estlander och jag ett av våra större 
hemliga förvaringsställen. 

Under denna husundersökningarnas tid utbredde sig en 
allmän fruktan för att ertappas med innehav av kompromette
rande litteratur, och åtskilliga personer, som hade fått i uppdrag 
att utdela skrifter, ådagalade förkastligt oförstånd. Det 
inträffade till exempel, att mottagare av förbjudna skrifter 
returnerade försändelser till de personer, från vilka de trodde 
desamma härröra, utan att tänka på huru de komprometterade 
organisatörerna. Atersända skrifter brukade i många fall 
åtföljas av försäkran, >>Tro för all del icke, att jag är en kruka!>> 

Enligt anvisning skulle Estlander och jag en dag expediera 
sex stora kolli ryska broschyrer, vilka någon tid hade förvarats 
i en av våra gömmor, och vi sände dem en kväll efter mörk
ningen med en forkarl till Dickursby station för vidare 
befordran med tåg österut. Vi hoppades genom våra omgångar 
undgå spioner, vilka just då uppehöllo sig på Malm, men 
försändningen var nära att råka på villovägar. De adresserings
anvisningar vi hade följt voro så vaga, att lådorna icke av
sändes från godsexpeditionen i Dickursby, där de emellertid 
kvarlämnades av forkarlen. Denne återvände till oss med 
budet, att vi personligen måste infinna oss i Dickursby för 
att få lådorna tillbaka, annars visste man icke, huru man 
komme att begå med dem. Genom förmedling av en tjänste
man vid järnvägsstyrelsen, som min far kände, ficks saken 
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ordnad, och kollina blevo avsända. Vi hade redan befarat, 
att ett hotande beslag i Dickursby skulle framkalla en general
räfst i hela trakten. - Åtskilliga gånger anlände anonyma 
eller med okänd signatur försedda brev, vari meddelades, att 
så och så många kolli >>flyttgods>> eller försändelser under 
annan kryptisk beteckning voro på väg, utan att vi visste 
någonting om avsändare eller innehåll. 

I september 1903 hördes, att ett stort beslag av under
jordisk rysk litteratur hade skett vid den ryska gränsen, och 
att den trafikleden för smuggling temporärt gjorts oanvändbar. 

12 



KAP. IX 

SKOLORNA 

Historieundervisningens fosterländska tendens 

Det var naturligt, att de strävanden, som under hela 
förryskningsperioden gällde det fosterländska medvetandets 
bevarande, icke kunde undgå att på det närmaste beröra 
landets skolor. Vår politiska kamp var även en kulturkamp, 
och snart sagt varje yttring av det medborgerliga livet skär
skådades ur synpunkten av dess tillämplighet på fosterlands
iden. Såsom de grundläggande uppbyggarna av våra kulturella 
värden utgjorde skolorna en av de viktigaste faktorerna för 
vårt nationella bestånd. Det fanns väl knappast någon lärare 
på den tiden, vilken icke förnam sig som en medkämpe och 
befälhavare i den ideella striden. Detta gällde särskilt historie
lärare, och dessa brukade stundom med varandra jämföra 
sina rön vid upprätthållandet av den fosterländska andan 
hos eleverna. 

En enastående historielärare var Bernhard Estlander, 
vars elev jag hade varit i Nya svenska läroverket och vars 
undervisning kontinuerligt påverkade klassen till formlig 
inspiration vid slutet av varje lektion. På den tiden, förra 
hälften av 1890-talet, förekom emellertid ingen propaganda 
av något slag i våra skolor. Men sådana arbeten som Fänrik 
Ståls sägner i skolorna och Fältskärns berättelser hemma 
kunde ej läsas så allmänt och hängivet som den tiden var 
brukligt, utan att bringa de unga sinnena under inflytande 
av sin anda. Därför kunde också en sådan lärare som Est-
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landers kollega Karl Lindström, med erfarenhet från sin 
utomordentliga undervisning i modersmålet, utbrista i en 
uppsats, som ingår i ett av Nya svenska läroverkets årsprogram 
från denna tid, att det väl icke fanns någon tolvårig gosse 
i våra skolor, vilken icke vore besjälad av medvetandet om 
den fosterländska innebörden av »Våra segrars, våra sorgers 
och vår äras gyllne tid>>. 

Under den bobrikoffska perioden voro förhållandena 
olika. Från denna tid berättade Estlander bland annat, att 
han vid behandlingen av enväldiga statssystem överhuvud 
brukade hänvisa till deras ensidighet ävensom skadliga in
verkan däri, att nyttiga och fruktbringande krafter, vilka 
framväxte inom samhället självt, icke fingo komma till sin 
rätt, >>Och därvid brukade jag göra en liten blinkning åt Peters
burg till>>. Finlands historia vimlade av uppslag, vilka kunde 
anpassas på läget under Bobrikoffs tid, och detsamma gällde 
i rikt mått Polens historia i förhållande till Ryssland. Man 
hörde historielärare säga, att de exempelvis i Engelbrekts 
kamp funno slående paralleller till »ryssförtrycket och sena
torssysternek -När under mina historietimmar på sjunde 
klassen i Nya svenska läroverket hösten 1902 Nederländska 
frihetskriget behandlades, och därvid särskilt uppmärksamma
des kränkningen av nederländames rättigheter, folkets böne
skrift till Filip I I, hertigens av Alba utnämning till befall
ningshavare i Nederländerna med vidsträckta fullmakter, 
dennes förföljelser särskilt mot de personer, vilka hade under
tecknat böneskriften, - >>markerade>> en av eleverna (Guy 
Topelius) och sade, >>Magistern, är det ej underligt, huru likt 
detta är med förhållandena hos oss?>> en iakttagelse, som fyllde 
mig med tillfredsställelse, emedan det just var den som jag 
hade önskat frammana. 

De ryska språktimmarna 

På skolväsendets område utgjordes de mest akuta kon
fliktämnena av kraven på ett ständigt ökat antal under-
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visningstimmar i ryska språket. I reallyceerna, där under
visningen i ryska särskilt hade pådrivits av myndigheterna, 
hade antalet timmar i detta ämne höjts till över 30 i veckan.l 
Under hösten 1901 skedde i skolorna överhuvud allmän 
ökning av de ryska lektionernas varierande antal, och det 
bestämdes (i statens läroverk) generellt till 30 timmar i veckar1. 
Därvid syntes vederbörande icke ha erinrat sig, att det redan 
förut var ännu högre i reallyceerna. I överensstämmelse med 
ordalagen hos det nya förordnandet sänkte rektorn för Svenska 
reallyceum i Helsingfors baron Adolf von Bonsdorff omedel
bart de ryska timmarnas antal vid denna skola till 30. Då 
myndigheterna märkte sitt misstag, förordnades, att vid 
reallyceerna timantalet i ryska skulle förbliva oförändrat 
och således högre än i andra skolor. Oaktat tvenne påmin
nelser underlät rektor v. Bonsdorff- såsom man hörde saken 
framställas- att under pågående termin ånyo ändra lektions
planen, men förklarade sig villig att göra det från vårterminens 
början. Hans förhållande i frågan betraktades av de byråkra
tiska myndigheterna som tredska, och han blev av senaten 
avskedad från sin befattning. 

I slutet av maj 1902 hörde man, att till senaten ankommit 
ett påbud om införande av 40 veckotimmar ryska i lärdoms
skolorna. Man hoppades emellertid, att de privata läroverken 
åtminstone tills vidare skulle undantagas från denna före
skrift. En planlagd ytterligare utvidgning av det ryska språk
programmet gick ut på att all undervisning på de högsta 
klasserna eller åtminstone i historia skulle försiggå på ryska. 
- Ur samtal mellan lärarna vid Nya svenska läroverket 
framgick, att flere av dem ansägo skolans nedläggande endast 
utgöra en tidsfråga. 

Lärarkåren vid Nya svenska läroverket sammanträdde 
den 16 december 1902 för att överlägga med anledning av ett 
från skolöverstyrelsen anlänt påbud om införande av 30 under
visningstimmar i ryska vid denna privata skola. De skolor, 

1 Det är möjligt, att sifferuppgifterna i detta stycke icke äro exakta. 
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vilka icke rättade sig efter detta förordnande, skulle ·gå miste 
om sitt statsunderstöd. Mötet hade sammankallats, emedan 
skolans direktion hade önskat inhämta lärarnas ståndpunkt 
i denna fråga. De församlade lärarna beslöto rikta direktio
nens uppmärksamhet därpå, att det kejserliga brevet om 
ryska språkets införande bestämde, att skolor ej beviljas 
statsunderstöd, om i dem ej meddelas 30 timmars undervisning 
i ryska, men Nya svenska läroverket hade redan beviljats 
statsbidrag på basen av den gamla läroplanen med ett lägre 
timantal i ryska och komme sålunda att träffas av den nya 
förordningen först då statssubventionen år 1905 utgår och 
skolan då eventuellt anhåller om förnyad sådan. Läraren 
i ryska, senatsövertranslatorn kapten Axel Lilius yttrade 
privat, att hela frågan rörande de bägge orden >>beviljas>> 
och >>åtnjuten> (statsunderstöd) tydligen berodde endast på 
bristande noggrannhet hos de personer, vilka avfattat för
ordningen. Man hade naturligtvis med det nya förfogandet 
avsett även sådana skolor som Nya svenska läroverket, men 
av förbiseende låtit detta undgå sig. Någon av talarna vid 
mötet hade förmodat, att en kompletterande förordning 
vore att emotse för uteslutande av en sådan ståndpunkt som 
den vid Nya svenska läroverket intagna, men Lilius yttrade 
härom, >>Varför skulle man besvära kejsaren med en sådan 
småsak, när man ändå kan tolka författningen som man 
vill?>> 

Nya svenska läroverkets direktion omfattade lärarkårens 
ståndpunkt i frågan om 30 veckotimmar i ryska ävensom 
statsunderstödet, men formulerade sin svarsskrivelse till 
skolöverstyrelsen i varsammare form än den lärarkåren an
vänt. Vid ärendets behandling i skolöverstyrelsen yppade sig 
meningsolikhet Kanslirådet C. Synnerberg, som var före
dragande, ansåg den av Nya svenska läroverket i förhållande 
till författningen intagna ståndpunkten riktig och godtog 
för sin del densamma, och med honom förenade sig G. Lönn
beck, medan L. Neovius och W. N. Tavaststjerna ansågo, 
att den nya förordningen ägde tillämpning även på denna 
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skola. Ordföranden Y. K Yrjö-Koskinen vidhandengav 
ovisshet, och ärendet uppsköts till ett följande sammanträde. 
Därvid förenade sig ordföranden om herrar Neovius' och 
Tavaststjernas uppfattning, i överensstämmelse varmed 
ärendet avgjordes. Nya svenska läroverkets direktion be
svärade sig härå hos senaten, varvid f. d. senator Aug. Nybergh 
utgjorde skolans ombud. 

Den 29 januari 1903 väntades senatens avgörande av de 
besvär, som i fråga om de ryska undervisningstimmarna 
samt statsunderstödet inlämnats av Nya svenska läroverket 
ävensom Läroverket för gossar och flickor samt Finska sam
skolan. Avslag var att emotse, tog man för givet. Senator 
v. Blom lär vid senatens plenum förberedelsevis ha uttalat 
sig för iakttagande av förordningens ordalydelse, vilken ju 
hänför sig till skolor, vilka beviljas statsunderstöd, icke till 
sådana, vilka redan åtnjuta sådant understöd, men lär genast 
ha blivit nedtystad av de övriga. Det enda skolan möjligen 
komme att beviljas var ersättning för den extra undervisningen 
i ryska. Läraren vid Nya svenska läroverket magister Alexan
der Boldt förklarade sig vid ett lärarmöte ämna avgå från 
sin befattning vid skolan, om timantalet i ryska ökades till 30. 
Några andra lärare vid samma skola liksom också vid Läro
verket för gossar och flickor voro betänkta på att förfara lika. 
- Enligt min uppfattning borde lärarna kvarstå vid sina 
skolor till och med om vederbörande höjde antalet ryska tim
mar till 40. Någon ökning av timantalet därutöver kunde 
knappast komma i fråga, utan nästa steg skulle förmodligen 
gälla införande av undervisning på ryska i ett eller annat ämne 
- och på denna punkt borde avgörandet ske. Man kunde 
ej tänka sig upprätthållande av skolor med självvald läroplan 
men utan statsunderstöd, redan därför att åtnjutande av 
dimissionsrätt till universitetet ävensom andra kompetens
förmåner voro beroende av statens begivande, vilket säkert 
skulle förmenas sådana anstalter. Ä ven de betydande penning
medel, som bleve erforderliga för upprätthållande av sådana 
privata läroanstalter, skulle säkert bättre kunna användas 
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för andra fosterländska ändamål. Men att frivilligt upprätt
hålla privata skolor med ryskt undervisningsspråk, därtill 
funnos inga rimliga skäl. Då finge staten hellre själv taga 
hand om sådana anstalter, och man hade härvid att överväga 
möjligheten av att privat anordna extra skolkurser utan dimis
sionsrätt. 

Ehuru de 30 ryska timmarna ännu ej blivit införda i alla 
skolor, sades på högsta ort redan en ny förordning om de 
ryska timmarnas ökning till 40 vara under förberedelse. Vid 
delfående av denna underrättelse stärktes uppfattningen bland 
vissa av Nya svenska läroverkets lärare, att motståndet borde 
insättas just mot införande av dessa 30 timmar, och att man 
hellre än att foga sig borde äventyra skolans bestånd. Den 
allmänna motståndsandan skulle härigenom befordras, ansågs 
det, och man resonerade sig ännu den tiden till att myndig
heterna ej skulle ha alldeles lätt att reda sig, enär skolor dock 
vore oumbärliga och ej utan vidare kunde ersättas med andra. 
- Man föredrog ett avgörande medelst uppenbart maktspråk 
och tvång framom att förryskningen skulle ske motståndslöst. 
Att skolan huru som helst ginge sin förryskning till möte, 
det tycktes vara allmänna meningen. Allt såg mycket hopp
löst ut. BI. a. skulle en ny stor grupp medborgare bli utan 
befattningar. För lärare bleve det nödvändigt att se sig om 
efter andra förvärvsmöjligheter för att äga en tillflykt, när 
det gällde. 

Nya svenska läroverkets besvär rörande den ryska språk
undervisningen avböjdes, och direktionen beslöt att utan vidare 
bemödanden införa de 30 ryska veckotimmarna. Ett ursprung
ligen påtänkt rådplägningsmöte med elevernas föräldrar ansågs 
icke kunna leda till något positivt gagn och blev icke samman
kallat. Dessa avgöranden väckte misstämning bland en del 
lärare, av vilka Alexander Boldt avgick. Även några för
äldrar till elever i skolan vidhandengåva missbelåtenhet över 
att icke ha blivit hörda i frågan om ökning av den ryska under
visningen, men det föräldramöte, som ånyo bragtes på tal, 
kom ej heller nu till stånd. - På något håll inom lärarkollegiet 
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uttalades uppfattningen, att en temporär lösning av konflikten 
kunde tänkas sålunda att skolan visserligen skulle öka de 
ryska timmarnas antal, men att eleverna enligt hemmens 
avgörande skulle äga full frihet att deltaga i denna under
visning eller ej. På detta sätt skulle skolans statsunderstöd 
åtminstone för en tid tryggas, och eleverna skulle med fördel 
kunna tillgodogöra sig undervisningen i övriga ämnen utan 
att dyra privata kurser behövde anordnas. - Härtill invändes 
visserligen, att man ej kunde räkna med statsunderstödets 
varaktiga åtnjutande, om eleverna ej följde med den ryska 
undervisningen, och att förfarandet överhuvud kunde leda 
till successiv foglighet under förryskningen, tills denna var 
fullständigt genomförd. I Nya svenska samskolan (Lönn
beckska skolan) sades endast 5 elever deltaga i de ryska lek
tionerna. Från nionde klassen i Nya svenska läroverket av
gingo 2 elever i februari 1903 för de ryska språktimmarnas 
skull. Enstaka föräldrar hotade med att borttaga sina barn 
från skolan och låta undervisa dem privat, men ändrade me
ning. Det var till en början endast 6 elever på andra till fjärde 
klasserna, vilka uteblevo från de ryska timmarna. Senare 
hörde man, att av tredje klassens 29 elever 13 icke övervoro 
de ryska lektionerna, i andra klassen hade endast några få 
elever skilt sig och i fjärde klassen deltogo alla. 

Det meddelades i slutet av april, att till senaten anlänt 
ett reskript från högsta ort, vari senaten uppmanades att 
fordersammast inlämna förslag om ökning av undervisningen 
i ryska i skolorna. Flere olika förslag lära föreligga, gående 
ut på ökning av antalet till 35, 38, 40, 42 eller flere. Det när
maste målet lär vara att fordringarna i studentexamen skulle 
upptaga författande av en uppsats på ryska. Det sades, att 
man inom de bestämmande kretsarna i Petersburg bildat sig 
den uppfattning, att förryskningsarbetet i Finland icke hade 
bort vidtaga med värneplikten, utan med skolorna, och Bobri
koff påstås i det nuvarande läget önska urskulda sig med att 
säga, >>jag sade ju, att man skulle börja med skolorna>>, vilken 
försäkran av honom icke är sann. Detta, berättade min sages-
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man, kapten Axel Lilius, erinrade om en tilldragelse, som han 
i tiden hade varit med om på en manöver. Vid attacker in
träffar det i vissa fall, att musiken bör spela, i andra ej, och 
då under en manöver en viss trupp gick till anfall, påpekade 
inspekterande generalissimus, >>Varför spelar musiken ej?>> 
Detta missförstods av en annan officer, som trodde, att an
märkningen gällde hans avdelning, varför han skyndade fram 
till densamma och befallde musiken att spela. När gene
ralissimus märkte detta, ropade han förvånad, >>Huru kom
mer det sig, att musiken där spelar?>> varpå samma officer 
ånyo rusade till sitt folk och röt, >>Varför spelar ni, tusan 
djävlar, ehuru jag just sade, att ni icke skulle spela!>> -
På samma sätt säger Bobrikoff nu, >>Sade jag ej, att vi skulle 
börja med skolorna?>> 

Ett rykte meddelade i slutet av oktober 1902, att för elever 
i statens skolor en viss uniformstyp skulle föreskrivas, brun 
till färgen. 

En skolkonflikt 

I december 1901 begynte vid Nya svenska samskolan i 
Helsingfors en konflikt, vilken antog en för skolan rätt hotande 
karaktär. Härom omtalades följande. 

Skolans konvent hade på framställning av en av dess forna 
elever beslutat att läraren doktor N. på grund av det tänke
sätt i de fosterländska frågorna han vidhandengivit ej skulle 
få närvara vid konventets fest. Med anledning härav påyrkade 
doktor N., som fått kännedom om saken, att konventet skulle 
ställas till ansvar. Vid behandlingen av detta ärende inom 
lärarkåren röstade halva antalet deltagande för att konventet 
skulle upplösas för en tid av två år; den andra hälften röstade 
för att konventet icke skulle på något sätt straffas. jag har 
icke någon anteckning om huru avgörandet skedde i denna 
fas av ärendet. 

En av de sista dagarna av februari 1903 åhörde doktor N., 
dåmera medlem av skolöverstyrelsen, en lektion i matematik 
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på högsta klassen i Nya svenska samskolan, där han just 
då verkställde inspektion. Under timmens lopp övertog han 
själv undervisningen och ställde en del frågor till klassen. 
Utöver N:s politiska åsikter ansåg sig klassen ha reda på 
att han genom gammalfennomanska sidainflytelser erhållit 
sin post vid skolöverstyrelsen, och det fosterländska ogillandet 
var därför starkt riktat mot honom. Vid överinspektorns 
frågor markerade därför ingen annan än en kvinnlig elev, 
som var nära bekant med honom och bodde i hans hem. En 
annan av flickorna berättade åt mig efteråt, att hon redan 
hade satt upp handen vid den första frågan, men då hon hörde 
en hyssning i klassen, förstod hon strax, vad det gällde, och 
tog ned handen. Eleverna hade ej kommit överens om planen 
i förväg. Min meddelarinna blev emellertid uppropad av N., 
men hade ingenting att säga. Därefter framställde N. ett 
tjugutal frågor, den ena lättare än den andra, upprepande 
några av dem flera gånger under tilltal sådana som, >>Vet ni 
ej ens det?>> utan att någon markerade. Slutligen vände han 
sig till den närvarande matematikläraren magister Gustav 
Tegengren, förklarande sig ej kunna förstå, huru eleverna med 
sådana kunskaper hoppades bli studenter i vår. Tegengren 
svarade, att han i allmänhet funnit klassens kunskaper vara 
ganska goda, och bad att själv få framställa frågorna. Nu 
markerade alla vid sådana frågor, som dem N. framställt. 
Denne var ytterst förgrymmad, då han lämnade klassen, och 
förebrådde i häftiga ordalag såväl Tegengren som rektor doktor 
Albin Lönnbeck hotande att vidtaga stränga straffåtgärder. 
Vid möte av lärarkollegiet dömdes nionde klassens elever att 
erhålla uppförandebetyget sänkt till 8 ävensom karcerstraff. 
N. påyrkade, att klassen skulle göra skriftlig avbön, och rektor 
lär allvarligen ha uppmanat klassen att foga sig häri. En depu
tation av två flickor och en gosse besökte N. på de övrigas 
vägnar och >>beklagade klassens oskickliga uppträdande mot 
en överman>>. Under samtalets gång fann N. emellertid icke 
de deputerades sinnesstämning ångerfull och ansåg därför ej 
ursäkten tillfyllestgörande. Han förebrådde mycket häftigt 
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de tre utskickade. At rektor hade han lovat, att om klassen 
skulle be om ursäkt, skulle han låta saken därvid bero. Nu för
klarade han, att han såg sig tvungen att genast inrapportera 
förloppet till skolöverstyrelsen, och att han ännu följande 
dag skulle infinna sig i skolan på samma klass. 

Överinspektor N:s handlingssätt väckte allmän indignation. 
Man höll före, att hans besök i skolan endast åsyftade repressa
lier med anledning av tidigare mellanhavanden. Enär han 
själv ganska nyligen hade varit matematiklärare i skolan, 
kände han mycket väl till undervisningen där ävensom sko
lans beskaffenhet i övrigt, och något besök åtminstone av 
honom var därför icke nödigt därstädes. Dessutom brukade 
på den tiden dylika inspektioner från skolöverstyrelsens sida 
ytterst sällan förekomma i de privata skolorna. I Nya svenska 
läroverket, till exempel, hade en sådan inspektion aldrig in
träffat. N. skall ha haft särskilt ont öga till den ifrågavarande 
klassen, emedan den varit delaktig i hans uteslutning från 
den förut omtalade konventsfesten. Att av personliga ambi
tionsskäl tvinga elever att handla i strid mot sin rättsåskådning 
ävensom göra sig till domare i egen sak, måste livligt ogillas. 
Denna episod betraktades jämväl av många som ett uttryck 
av den nya byråkratiska andans inträngande på skolans om
råde och bidrog till att väcka pessimism rörande våra skolors 
framtid. 

En av de första dagarna i mars åhörde överinspektor N. 
ånyo en matematiklektion på högsta klassen i Nya svenska 
samskolan. Denna gång markerade eleverna, åtminstone de 
flesta, vilket sannolikt skedde för att skydda skolan. Emeller
tid blev N. ingalunda härigenom tillfreds, utan syntes tvärtom 
ämna fortsätta att trakassera läroverket. Han framställde 
vid inspektionen en mängd klagomål, bland annat, att honom 
ej hade bevisats behörig aktning, i det att, till exempel, lärarna 
icke hade stigit upp vid hans inträde i lärarrummet. Han lär 
ha sagt, att han hoppats kunna rädda skolan, men att efter 
vad som skett detta ej tycktes vara möjligt. Nya svenska 
läroverkets statsunderstöd för pågående vårtermin lyftes av 
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rektor Axel Arrhenios den 2 mars, men då Nya svenska 
samskolans rektor Albin Lönnbeck infann sig på länsrän
tedet i samma ärende, fick han ej uppbära understödet för 
sin skola. 

Ä ven Nya svenska läroverket emotsågs inspektion av 
doktor N., och såväl bland lärare som elever diskuterades 
denna fråga livligt. Eleverna på de högre klasserna höllo 
upprepade möten för att besluta, huru de skulle förhålla sig, 
om N. komme att åhöra någon lektion i deras klass. Efter 
det rektor talat med eleverna, lära åtminstone de flesta av 
dessa beslutat att markera. Man menade, att då överinspek
torn var berättigad att infinna sig i skolan, och då en gång 
rektor tog emot honom där, så skulle han behandlas med 
lojalitet, om ock med stram lojalitet. En av lärarna tillkänna
gav, att han ej ämnade stiga upp, om N. inträdde i hans klass, 
och en annan sade sig med avsikt ämna underlåta att förbe
reda sig för lektionerna dessa dagar för att ej synas önska 
>>lysa>> för inspektorn. En av historielärarna beräknade med 
tillfredsställelse, att han under N:s besök skulle komma att 
behandla Sveaborgs kapitulation, och en annan hade till samma 
tillfälle >>Sparat>> stycket om Divina Comedia ur Estlanders 
Berättelser ur allmänna historien, varvid en särskild godbit 
skulle utgöras av Dantes besök i den del av helvetet, där förrä
dare pinades. Någon inspektion i Nya svenska läroverket 
föranstaltades emellertid ej den gången. 

Den 6 mars hördes, att skolöverstyrelsen beslutat till sena
tens avgörande hänskjuta frågan om Nya svenska samskolans 
statsunderstöd. Man fruktade, att statssubventionen skulle 
indragas. Som ett ytterligare motiv för hotet beträffande 
denna skolas statsbidrag hade på senatshåll åberopats, att 
skolan alltför mycket dröjt med införande av det ökade antalet 
timmar i ryska. At en av sina privatelever hade doktor N. 
yttrat, att Nya svenska samskolan komme att indragas. 
Den nuvarande högsta klassen skulle dock därförinnan få 
dimitteras. 

Den 9 mars meddelades, att doktor N. utsträckt sin 
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inspektion till fröken Lucina Hagmans finska samskola; 
om hans uppträdande därstädes avhördes emellertid ingen
ting särskilt. 

Den 17 mars erfors, att avgörandet rörande Nya svenska 
samskolan träffats: skolan kom undan med en varning. 



KAP. X 

DEN INHEMSKA MILITARENS INDRAGNING 

Skarpskyttebataljonernas upplösning 

En av de stora orosfrågorna, som under år 1901 sysselsatte 
den allmänna meningen hos oss, gällde vår inhemska militär. 
Det ryska värnepliktsediktet av den 12 juli 1901, för vilket 
redogjorts i början av kap. VI, förutsatte upplösning av våra 
8 skarpskyttebataljoner ävensom reservformationerna med 
bibehållande endast av gardesbataljonen och dragonregementet 
ehuru blott delvis som inhemska truppdelar. Förverkligande 
av denna plan skulle innebära upphävande av landets egna 
militärväsende. Inför detta hot försattes därjämte särskilt 
officerarna i en svår belägenhet. 

För våra officerare, överhuvud kända för sitt starkt foster
ländska sinnelag, syntes den militära banan mer än oviss. 
På förfrågan, om de vore villiga att antaga tjänst vid ryska 
truppdelar, hade de nästan mangrant svarat nekande, och där
med hade de äventyrat sin framtid. Förfrågningar lära ha 
gjorts från officerares sida om möjligheten av att vinna anställ
ning i vissa utländska makters armeer - det talades bl. a. 
om Förenta staternas och Tysklands - men utan acceptabelt 
resultat. Från engelsk sida lär såsom svar ha ställts i utsikt 
möjlighet till aktiv tjänstgöring i Sydafrika, där boerkriget 
pågick, men icke heller en sådan eventualitet framstod som 
antaglig. En del officerare efterhörde utkomstmöjlighet på 
andra banor; det sades, att löjtnant M. ämnade övergå till en 
affärsbyrå, att kapten L. skulle lära sig bageriyrket, o. s. v. 
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Ä venledes meddelades, att ända till ett 40-tal officerare hade 
hört sig för i Föreningsbanken angående möjlighet till anställ
ning där. 

Indragningen av våra skarpskyttebataljoner verkställdes 
under senare halvåret 1901, enligt uppgift redan före den i den 
nya lagen förutsatta tidpunkten, och i stället för vårt eget folk 
inryckte ryskt manskap i de lediga kasernerna. Reservbarac
kerna skulle upplåtas åt kosacker, sades det. Det är naturligt, 
att en pessimistisk sinnesstämning vann insteg särskilt bland 
våra officerare. 

Konflikten kring dragonregementet 

Den 10 november 1901 uppgavs, att ett omfattande slags
mål hade ägt rum mellan inhemska och ryska soldater i Vill
manstrand. Bobrikoff skall genast ha rest dit på väg till Peters
burg, och det sades, att innan han vågade bestiga tåget, lät 
han först på det omsorgsfullaste undersöka vagnarna i alla 
vinklar och vrår. Tumultet i Villmanstrand synes emellertid 
endast ha utgjort en skapelse av den upprörda sinnesstäm
ningen, utan att ha ägt rum i verkligheten, men i stället erforos 
andra märkliga underrättelser från Bobrikoffs besök i staden. 
Vid inspektion av dragonregementet lär ingenting varit honom 
i lag, och hela tiden visade han sig mycket onådig och vresig. 
Vid avskedet yttrade han åt regementskommendören överste 
Th. Schauman, att denne naturligtvis av de nya värnepliktiga 
skulle taga eden enligt det ryska formuläret. Överste Schau
man lär emellertid bestämt ha nekat härtill, >>emedan lagen 
står högre än en dagorden>. Då skall Bobrikoff ha förlorat 
fattningen, knutit näven framför Schauman och sagt, att det 
skulle han ännu visa denne: >>Lagen är jag själv!>> Efter detta 
skall Schauman ha sammankallat officerskåren, för vilken han 
relaterade det passerade ävensom huru han blivit skymfad. 
Han tillkännagav, att han icke kunde kvarstå i tjänsten. 
Förslag lär då ha väckts om att samtliga officerare med honom 
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skulle lägga in om avsked. Man vet ej huru frågan kommer 
att utveckla sig. Överste Schauman lär i själva verket ha in
lämnat sin avskedsansökan. Man lär vid regementet enhälligt 
omfatta ståndpunkten att icke avlägga den nya eden. Även 
vid gardesbataljonen har man vägrat att begå eden enligt 
det nya formuläret. Bl. a. lära gardespastorn, auditören och 
bataljonsadjutanten ha tillfrågats men vägrat hörsamhet. 
Senare uppgavs, att överste Schauman återtagit sin redan 
inlämnade avskedsansökan. 

Några officerare vid dragonregementet infunno sig i Hel
singfors för att med anledning av sin svåra belägenhet rådgöra 
med äldre officerare och politiker härstädes. Officerarna lära 
ha hotats med att vid edsvägran degraderas till soldater och 
instickas i ryska straffbataljoner och manskapet att skickas 
till Sibirien eller till ett visst antal arkebuseras. Bobrikoff 
skall dessutom ha uttalat hotelse om införande av belägrings
tillstånd vid fortsatt tredska. Allmänheten tog i ganska stor 
utsträckning dessa hotelser på allvar. Man erinrade om att 
nyligen vid ett upplopp av donska kosacker var tionde man 
hade blivit uttagen ur ledet och skjuten, enligt vad man höll 
för sant. Från motsatta håll utövades påtryckning på dragon
officerarna, huru de skulle handla i sin vanskliga ställning. 
Överhuvud avlöste dessa dagar stridiga uppgifter varandra 
rörande officerarnas förhållande, bland andra att eden redan 
hade avlagts. 

Slutligen, den 23 november 1901, spriddes en nyhet, vilken 
oaktat medvetande om dess betänkliga konsekvenser, på den 
fosterländska allmänheten då verkade som en befrielse och 
lättnad: samtliga dragonofficerare till ett antal av 39 ha,de, 
i stället för att giva vika, anhållit om avsked och hade alla 
dagtecknat sin ansökan härom på samma dag. En deputation 
av officerarna besökte Hufvudstadsbladets redaktion i syfte 
att ett meddelande om deras steg skulle införas i tidningen. 
Med hänsyn emellertid till föreställningar särskilt från stabs
chefen för den inhemska militären (vilken hävdade, att wad 
angår saken Per och Pål, då den utgör en inre militär ange-
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lägenhet?>>) beslöt man, att låta notisen anstå till dess ansökan 
inkommit till befälhavarstyrelsen. Dragonofficerarnas resoluta 
hållning väckte erkännande, särskilt som man visste, att åtskil
liga av dem befunna sig i små omständigheter med sina familjer. 
Medlemmarna av officersdeputationen voro missnöjda med 
vissa personer vid den inhemska militärens ledning, vilka hade 
gjort allt för att mildra intrycket av det steg officerarna tagit 
och vilka ville jämka på alla håll. De voroberedda på att deras 
handlingssätt skulle betraktas som myteri, och att de skulle 
ställas inför krigsrätt. Sitt beslut komme de att motivera 
inför rätta. Den egentliga bevekelsegrunden var, att Bobrikoff 
vid sitt senaste uppträdande i Viiimanstrand hade skymfat 
deras regemente och deras överste. Allt detta skulle fram vid 
krigsrätten, och dessutom skulle de åberopa, att de hade 
tvingats att avlägga den olagliga eden. - Ett tillfälligt rykte 
visste berätta, att dragonofficerare redan hade erbjudits tjänst 
i den tyska armen, där de skulle anställas vid gränsbevakningen 
mot Ryssland. 

Överste Schauman lär ha ämnat låta de nya rekryterna 
avlägga eden genast vid deras inträde i tjänst, emedan det 
gamla formuläret då kunde komma till användning, men hade 
förekommits av Bobrikoff, som medelst en dagorder föreskrev, 
att eden ej fick tagas före ett visst datum. Till det allra sista 
var överste Schauman besluten att ej antaga det nya eds
formuläret, men de personer, med vilka han rådfört sig, två 
aktade svenska f. d. senatorer, hade ansett det nödvändigt 
och förmått honom därtill. 

Efter sin avresa från Villmanstrand viile Bobrikoff förtaga 
intrycket av sitt brutala uppträdande därstädes och skickade 
dit en ordonnans, vilken framförde en del beröm av det skick 
vari regementet befann sig. 

Uppträdet i Villmanstrand har relaterats på följande 
sätt. Samtalet mellan Bobrikoff och överste Schauman över
gick till högljudd ordväxling, varunder dragonregementets 
officerare samlade sig kring sin överste. slutligen knöt Bobri
koff näven framför Schaumans ansikte och ropade, >>Lagen, 

13 
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det är jag!>> Därvid lade Schauman handen på sitt sabelfäste 
sägande, >>Ers Excellens glömmer, att jag är officer!>> varpå 
i samma ögonblick alla hans officerare som en man i stramt 
givakt lade handen på sina sabelfästen, så att det såg >>ädelt · 
och ståtligt ut>>. Bobrikoff syntes fuilkomligt överraskad och 
stod stum, synbarligen oviss om vad han skulle säga: något 
sådant hade han uppenbarligen ej väntat. 

Dragonregementets officerare lära vara beslutna att till 
samtliga kavalleriregementen i riket sända en relation av huru 
deras regemente blivit behandlat (däri Bobrikoff således skulle 
anklagas). - Med erkännande åt åberopandet av de gemen
samma militära hedersbegreppen betraktades denna åtgärd 
dock även som farlig, enär densamma kunde stämplas som 
uppviglingsförsök och utbredning av myteri. -Överste Schau
rnan uppgavs vara en mycket karaktärsfast och okuvlig person, 
som icke komme att giva tappt. Han skall ha varit rest till 
Petersburg för att där bedriva sin och regementets sak. Man 
ansåg det möjligt att Bobrikoff kunde bryta nacken på denna 
affär, men å andra sidan höll man före, att han skulle bli mäkti
gare än någonsin, om han nu lyckades göra sig till herre över 
situationen. 

Det meddelades längre fram, att dragonofficerarna skulle 
ha fått mottaga en sympatiadress från det förnämliga Cheva
Iiergardet i Petersburg, en uppgift vars riktighet dock på olika 
håll betvivlades. Den dementerades också inom kort på ini
tierat håll, där man emellertid visste, att dragonofficerarna 
hade erhållit enskilda sympatibevis även från Ryssland, liksom 
från officerare vid de upplösta inhemska skarpskyttebataljo
nerna. A ena sidan spordes, att dragonerna skulle komma att 
ställas inför krigsrätt, å den andra hörde man förmodas, att 
saken skulle få dö bort. Den 7 december träffade jag min 
forna klasskamrat kornetten Gaston Ahrenberg, som på min 
förfrågan anförde, att beträffande den anhängiggjorda frågan 
om avsked ingen annan avvikelse från den övliga gången var 
att emotse än att ansökningarna möjligen ej skulle beviljas. 
-Sistnämnda eventualitet framstod emellertid icke som sann o-
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lik, emedan vederbörande icke kunde emotses komma att foga 
sig i att den motspänstighet dragonofficerarna ådagalagt kunde 
vinna efterföljd och en officerskår kunna få kvarstå i tjänst, 
vilken för systemets män kunde komma att bilda en oroshärd. 
Genom tidsutdräkten förminskades verkan av dragonernas 
steg, och man hörde personer beklaga, att tjänstgöringen icke 
hade kunnat inställas samtidigt som avskedsansökningarna 
inlämnades. 

Magister Georg Estlander hade av en stabsryttmästare vid 
dragonerna erhållit en utförlig relation av händelserna i Vill
rnanstrand. Då general Schipoff vid efterföljande undersök
ning bl. a. hade förehållit officerarna deras opassande beteende 
mot general Bobrikoff, anhöll en officer att även han få rikta 
en fråga till general Schipoff, eftersom denne framställt så 
mänga: Vad skulle generalen ha gjort, om han hade varit 
chef för ett om sin ära angeläget kavalleriregemente och blivit 
svårt skymfad av en överordnad? Härtill svarade general 
Schipoff, att frågan ej alls hörde till saken; han var icke chef 
för något regemente, och hade ej heller blivit skymfad. 

Den 14 december erfors, att dragonregementet hade blivit 
upplöst. Alla av denna kejserliga befallning föranledda nödiga 
åtgärder borde vara slutförda inom 25 dagar. Hufvud
stadsbladet drabbades av censurhinder vid återgivandet av 
denna underrättelse i det att notisen härom ströks av press
ombudsmannen. Man undrade över, vilken anledningen till 
censorns ingripande kunnat vara, enär ingenting vidare i själva 
frågan avhördes; eller skulle ryssarna ändå i något avseende 
ha ändrat mening? Meddelandet om upplösningen ingick i 
tidningen den 18. 

Ännu uneler påföljande januari månad (1902) erfors, huru 
firad överste Schauman hade blivit i Petersburg, där man hållit 
middagar för honom oclJ där flera höga kavalleriofficerare 
betygat honom sin sympati med anledning av den skymf 
dragonregementet fått utstå av general Bobrikoff. I februari 
förtäljde ett rykte, vilket uppgavs vara sant, att Bobrikoff 
låg illa sjuk i Petersburg, och detta meddelande komplette-



196 Inhemska militärens indragning Kap. 

rades därmed, att generalen hade duellerat med överste Schau
man och därvid träffats av två (andra sade sex) kulor i magen. 
Senare fick man höra, att åtminstone Schauman ej var inblan
dad, men att uppgiften ej var alldeles utan grund, och att 
någon annan dragonofficer hade haft sin hand med i spelet. 

Gardesbataljonens upplösning 

Efter dragonregementets indragning återstod av de in
hemska truppförbanden endast gardesbataljonen. Även gar
det hade utsatts för trakasserier, bl. a. beträffande krigsmanna
edens avläggande enligt det nya formuläret. Den nya edens 
begående vid gardet var en på högre ort besluten sak, men 
det befanns svårt att få tag på någon officer, som åtoge sig 
att förestava densamma. Bataljonsadjutanten hade vägrat 
att göra det. I slutet av november erfors, att edens avläggande 
hade försiggått på följande sätt. I betraktande av den motvilja 
gentemot aktiv medverkan, vilken hade framträtt bland offi
cerarna, hade man antagit, att bataljonskommendanten överste 
B. V. Hedlund själv skulle vid det avgörande tillfället taga 
eden. Men då bataljonen stod uppställd för edavläggningen i 
bl. a. Bobrikoffs närvaro, kommenderades bataljonsadjutanten 
att uppläsa formuläret och måste lyda order. - Även vid 
gardet emotsågs massavgång av officerare, ehuru man ej skulle 
få tala om det. 

Överhuvud var det med allmänt erkännande man iakttog 
den höga fosterländska anda, som gjorde sig gällande inom 
de dåtida inhemska officerarnas sammanslutningar. Personer, 
som dagtingade med sin plikt, tolererades icke av kamrat
skapet, och inom den erkända kretsen uppställdes och genom
drevas de högsta krav på fosterländsk oförvitlighet.- Även 
genom sin kunskap i ryska språket gjorde våra officerare under 
denna och den följande tiden vår fosterländska sak stora 
tjänster. De kunde vid olika tillfällen utföra uppdraget att 
direkt förhandla med ryssarna, ett förfarande som vida bättre 
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ägnade sig för den ryska mentaliteten än att bombardera dem 
med abstrakta juridiska aktstycken, vilka på en del ryssar 
verkade nära nog som en personlig kränkning. 

Gardesbataljonens upplösning skedde i samband med 
värnepliktsförordningens suspendering, varom ett överhetligt 
tillkännagivande utfärdades den 29 mars 1905. Inför den då 
förändrade ställningen i landet inställdes värnepliktsförord
ningens tillämpning, utan att förordningen dock upphävdes. 
Detta innebar, att icke heller några uppbåd skulle försiggå. 
Då förnyelse av den enda återstående inhemska truppenheten, 
gardesbataljonen, icke efter detta kunde ske värnepliktsvägen, 
föreslago ständerna, att bataljonen skulle kompletteras genom 
värvning. Den ryska regeringen godkände emellertid icke denna 
framställning, och resultatet blev bataljonens upplösning. 
Som en ersättning för den uteblivna värnepliktstungan god
kände ständerna regeringens framställning om en årlig kontri
bution till den ryska riksskattkammaren av 10 miljoner 
mark, vilket belopp dock endast beviljades ett år åt gången. 



KAP. XI 

HÄNDEI,SERNA KRING V ARNEPLIKTs
UPPBADEN 1902 

Den fortgående kampen rörande värn e pli kisförordningen 

Slitningarna rörande värnepliktsediktets uppläsning av 
prästerskapet i kyrkorna fortgingo under året 1902. 

l januari nämnda år skall kyrkoherden L. Bengelsdorff 
i Helsingfors av Borgå domkapitel ha underrättats om att han 
jämlikt generalguvernörens befallning och på åtgärd av proku
ratorn Johnsson skulle ställas inför rätta på grund av sin 
vägran att uppläsa värnepliktskungörelsen. 

I mitten av januari besöktes vi av min kusin kyrkoherden 
i Leivonmäki A. O. Blomberg (Vuorimaa), som hade gjort 
uppvaktning hos senatorerna beträffande tillsättande av kyrko
herdetjänsten i Sippola, vilken han hade sökt. Han berättade, 
att några av senatorerna direkt hade frågat honom, om han 
hade undertecknat den stora adressen, vilket han hade gjort. 
Då emellertid även medsökandena hade gjort detsamma, 
ansågs denna omständighet icke alltför farlig. Blomberg var 
nästan viss om att bli utnämnd. Måhända räknades honom 
till förtjänst, att han så fermt hade läst upp värnepliktskungö
relsen i sin kyrka. På tal härom yttrade Blomberg, att vårt 
motstånd borde insättas på sådana ställningar, som kunde 
försvaras; det vore oklokt att försöka hålla sådana linjer, vilka 
man ändå komme att nödgas uppgiva. Vid vårt försvar i värne
pliktsfrågan borde därför ej fordras av prästerna, att de skulle 
vägra kungörelse, ty en sådan ståndpunkt vore opolitisk. 
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Den linje, där motstånd borde uppbjudas, innefattade upp
båden, från vilka man borde se till att de inkallade utebli. 

Då jag nästa gång träffade Blomberg, några dagar före 
jul samma år, hade det av honom företrädda strategiska läget 
ånyo förskjutit sig, och dämera var prosten (vilken titel han 
erhållit) verksam för att få de uppbådade att inställa sig vid 
uppbåden. Han sade sig ha reda på att i en skrivelse till guver
nörerna det förständigande av ministerstatssekreteraren 
v. Plehwe skall ha åberopats, att >>värnepliktslagen måste 
genomdrivas, även om Finland förvandlas till en ödemark>>. 
-Åtskilliga kommuner i landet hade samlat en egen nödhjälps
fond, vilken de vid behov kunde anlita och som förvaltades 
av guvernörerna. Leivonmäki sockens fond steg till 7,000 
mark, och nu när länet fått en ny guvernör, var prosten orolig 
för huru det skulle gå med denna fond, då man kunde befara 
möjligheten av att ryssarna skulle lägga beslag på dessa 
medel, om kommunerna gåvo anledning till misshag. -
På liknande sätt, visste prosten, hade även Plehwe förfarit, 
då han blev ministerstatssekreterare; hans första åtgärd hade 
varit att >>tömma kassam>. 

Starkt ogillande väckte vederbörandes förfarande att söka 
genomdriva värnepliktsförordningens kungörande genom att 
till de församlingar, där detta annars icke kunde åstadkommas, 
sända den tjänstledige och förmodligen icke fullt tillräknelige 
pastorn A. H. Halme såsom en speciell resepräst för att verk
ställa uppläsningen. Söndagen den 23 februari 1902 gjorde 
Halme ett försök att föredraga kungörelsen vid den svenska 
gudstjänsten i johanneskyrkan i Helsingfors. Ett stort antal 
detektiver voro vid detta tillfälle utposterade såväl utanför 
som inne i kyrkan, och emedan deras fysionomier vid denna 
tid hade hunnit bli allmänt kända, tedde sig polisens anord
ningar enligt ett ögonvitte· >>som ett formligt bakhåll>>. Baron 
Adolf von Bonsdorff var den första, som i kyrkan protesterade 
mot uppläsningen. Då skyndade genast flere detektiver till 
för att arrestera honom, men några andra personer ställde 
sig i vägen och blevo förda till poliskammaren. Där fingo de 
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uppgiva namn och adress och kvarböllos för den skull en 
liten stund. Bland dem var magister Gunnar Castren. Proto
kollsekreteraren Elis Furuhjelm hade gripits av en detektiv, 
som slet honom i armen, och det käppslag, varmed den förre 
då trakterade polismannen, kvitterades av denne med ett grovt 
tillmäle. Utanför kyrkan samlade sig en stor folkmängd, 
vilken polisen försökte skingra genom att konstaplar till häst 
hänsynslöst redo in bland människorna, till och med på trottoa
rerna. Även härvid blevo flere personer anhållna och förda 
till poliskammaren. Magister Harald Charpentier, som åsåg 
polisens framfart, sade åt en kamrat, >>Det här är ju avskyvärt!>> 
och då blev han fattad i kragen av en obekant man bakom 
honom, en detektiv, och bortförd. 

Liknande uppträden hade försiggått en vecka tidigare, 
vid försöket att uppläsa kungörelsen vid den finska guds
tjänsten i Nikolajkyrkan. Åtskilliga personer blevo häktade 
och kvarhållna i poliskammaren, varför mycken oro spridde 
sig. Det visade sig emellertid, vid vartdera tillfället, att poli
sens avsikt vid arresteringarna denna gång endast var att 
identifiera de anhållna. För sitt välförhållande vid båda 
dessa och andra liknande tillfällen berömdes polisen i en dag
order av guvernör Kaigorodoff. 

På olika håll framträdde initiativ för att organisera mot
ståndet mot den nya värnepliktslagen och för att bearbeta 
den allmänna opinionen. Den 11 november l 901 hörde jag 
av John W. Nylander, att man höll på att skapa en hela landet 
omfattande organisation för att bedriva motståndet mot elen 
nya värneplikten. En pålitlig person i varje kommun skulle 
verka för saken under en i Helsingfors förlagd centralledning. 
Syftemålet var bl. a. att förmå de inkallade att utebli från 
uppbåden. Man emotsåg att de uppbådade studenterna skulle 
föregå med gott exempel. En liten nyländsk stuelentgrupp 
hade förberedelsevis diskuterat frågan vid ett möte på nations
huset, däri Arvid Mörne, Johannes Hedengren, Gabriel Biaudet 
m. fl. deltagit. - Inom kommunerna försiggick agitation 
i syfte att förhindra tillsättande av uppbådsnämnder enligt 
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den nya lagen. De uppbådade skulle hjälpas att hålla sig 
undan. - Motstånd mot den ryska värneplikten var i 
regeln ett av de ändamål som åsyftades av olika politiska 
organisationer, vilka bildades mot slutet av år 1901 och 
under den följande tiden, och av de varierande propaganda
och andra sammankomster, vilka förekomma på samma 
tid (jfr kap. V I I, Den fosterländska propagandan och all
mänheten). 

Den 16 december 1901 beslöt rådhusstämman i Helsingfors 
att ej välja medlemmar till uppbådsnämnden. Magister 
V. Öhberg, redaktör Messman, fabrikör Bergman (enligt 
andra Numberg) och en arbetare Solberg yrkade på sina partiers 
vägnar, att val ej skulle ske. Ordföranden borgmästar Elias 
Öhman frågade, om alla förenade sig härom, varpå ett enhälligt 
ja hördes. För yttermera visso sporde han, huruvida någon 

-. hyste en annan åsikt, men det gjorde ingen, och så var saken 
avgjord. :__ Kort tid efteråt spordes, att de fyra förslagsstäl
larna skulle ha att emotse repressalier. 

Denna tid ansågs agitationen för att avhålla kommunal
,.stämmorna på landet från att välja uppbådsnämnder gestalta 
sig lovande, i det att i åtskilliga socknar stämman fattat 
avböjande beslut. I ett par socknar hade man av okänd an
ledning valt uppbådsnämnd, men även där hoppades man, 
att de utsedda medlemmarna skulle förmås att avsäga sig 
sina uppdrag, varigenom saken dock skulle ställas på rätt. 
Den 15 december hörde man, att kommunalstämman i 15 
socknar beslutat att icke välja uppbådsnämnd, och att man 
hoppades, att det hela skulle gå bra. I början av år 1902 
erfors, att guvernör Kaigorodoff hade kallat kronofogdarna 
till sig samt förständigat dem att under tjänsteansvar se till 
att uppbådsnämnder skulle väljas. Skedde detta icke, skulle 
kommunalordförandena personligen ävensom hela kommunal
institutionen få bära följderna. Antalet socknar, i vilka upp
bådsnämnder valts och de vilka vägrat utse nämnder, sades 
mot slutet av januari 1902 förhålla sig som 30 till 150. Tammer
fors stad hade av guvernören vid vite ålagts att välja upp-
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bådsnämnd, men hade besvärat sig över detta vite samt in
stämt guvernören. 

Den 2 april spridde sig det stora och glädjande ryktet, 
att värnepliktsuppbådet skulle helt och hållet inställas för 
det innevarande året eller åtminstone uppskjutas till hösten. 
De ryska vederbörande sades ha kommit till insikt om omöjlig
heten av att till följd av kommunernas motstånd genomdriva 
den ursprungliga planen. Detta innebar den största ljusningen 
i vårt politiska läge sedan lång tid tillbaka, och hundrafalt 
ihärdigare skulle allt motstånd bli efter denna ohöljda reträtt. 
Det förevarande fallet betraktades som det första, då ett påbud 
formligen hade måst återkallas. Man trodde orsaken måhända 
vara den, att regeringen själv i Petersburg icke kände sig 
alldeles säker. Om uppbåden helt och hållet inställdes i år, 
skulle vakanserna vid gardet fyllas medelst värvat manskap. 

Under dagarna förut hade man hört, att svåra oroligheter 
försiggått på olika orter i Ryssland. En härvarande rysk 
officer skall ha yttrat, att på de i Finland förlagda ryska 
trupperna kunde man dock lita, emedan andan bland dem 
hade kunnat upprätthållas tack vare det långa avståndel 
från manskapets hemorter. I Ryssland var det politiska 
tillståndet så mycket betänkligare som man där ej kunde 
lita på alla trupper. Samma dag man hörde, att uppbåden 
konune att inställas, spordes att vissa regementen vid orolig
heter i Ryssland hade vägrat att giva eld på folket och att 
av samma anledning ett par underofficerare hade blivit ned
skjutna av sitt överordnade befäl. Samtidigt meddelades, 
att en ryss från Petersburg, >>vilken väl känner förhållandena 
i Ryssland>>, hade sagt sig kunna försäkra på vilken risk som 
helst, att Bobrikoff >>skulle vara borta från Finland>> redan 
före den 15 i då redan begynta april månad. 

Redan några dagar senare gjorde sig ovisshet gäll:Jnde 
beträffande uppgiften om uppbådens inställande i år. Man 
ansåg sig säkert veta, att ryktena ägde grund, ehuru ingenting 
uttalats i tidningarna. En skrivelse i frågan skall med all 
visshet ha anlänt till senaten, och meningen lär ha varit, att 



XI studenternas värnepliktsstrejk 203 

senaten skulle ingå med en hemställan i sådant avseende, 
att det formella initiativet i ärendet skulle flyttas på den. 
Bobrikoff skall ha blivit spord från Petersburg, huruvida han 
kunde garantera, att uppbåden kunde genomföras i år, vartill 
han hade svarat, att det kunde han ej göra, varpå man hade 
beslutat såsom nu hade skett. Den 6 april innehöllo tidningarna 
emellertid en dementi av ryktena, att värnepliktsuppbåden 
ej skulle verkställas i år. Allmänheten visste ej, vad den 
skulle tro. 

Följande dag uppgavs sammanhanget beträffande medde
landena i uppbådsfrågan vara det, att ministerstatssekrete
raren v. Plehwe verkligen skall ha anvisat Bobrikoff och senaten 
att inställa uppbåden, men att de sistnämnda icke velat foga 
sig i denna reträtt utan på eget bevåg fullföljt planen. Senator 
Spare skall ha yttrat, att det >>bara var Plehwe, som bråkade 
igell». 

Man ansåg sig denna tid kunna vara säker på att uppbåden 
åtminstone i Helsingfors och Åbo skulle misslyckas. 

studenternas planer beträffande värnepliktsstrejk 

Arets uppbådade, de år 1880 födda, hade från början 
självständigt inom sin egen krets tagit initiativ till organiserat 
uteblivande från uppbåden. Det första uppslaget utgick 
från ett antal nyländska studenter, bland vilkas ledare Alvar 
Palmgren framstod; han hade i frågan rådgjort med sin förre 
skolrektor Adolf von Bonsdorff, vars fosterländska inställning 
var honom bekant. Ett förberedande möte av ett tiotal ny
ländska studenter enade sig i princip om att utebli från de 
olagliga uppbåden. Denna ståndpunkt intogs trots de risker 
man ansåg kunna hota, till och med, såsom man då trodde, 
möjligheten av att föras till Sibirien eller galgen. I mötet 
deltogo även finskspråkiga studenter, liksom sådana på den 
ticlen hörde till nyländska avdelningen, och mötet beslöt att 
vända sig till olika medborgare i ledande ställning för att 
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inhämta deras uppfattning i strejkfrågan. Utom till mot
ståndsmän skedde hänvändning även till Agathon Meurman 
och E. G. Palmen. Dessa båda hyste betänkligheter i fråga 
om strejkplanen, och i sitt svar avrådde den ena (mina sagesmän 
erinrade sig icke med säkerhet vilkendera) från ett så radikalt 
steg under hänvisning till att >>vid storm på havet är det endast 
dårarna som hissa alla segel; då revar man tvärtom seglen för 
att hålla sig uppe>>. De övriga svaren, vilka avgåvas dels 
skriftligt, dels muntligt, voro tillstyrkande beträffande av
sikten att strejka. 

Den av studenterna intagna ståndpunkten till förmån 
för strejk vidhölls, och en livlig verksamhetsperiod begynte 
med överläggningar, enskilda påverkningar samt propaganda
möten av olika slag. Man hörde omtalas, att åtskilliga upp
bådade studenter under flera månader helt och hållet uppgingo 
i värnepliktsangelägenheterna och därunder nödgades lämna 
studier och andra åligganden därhän. Uppbådade studenter 
från andra avdelningar vidtalades, och i mars 1902 hölls på 
nationshuset det avgörande mötet, vari över 100 studenter 
deltogo. Palmgren, som omsorgsfullt hade fördjupat sig i de 
olika sidorna av frågan, höll ett utförligt inledningsreferat, 
vilket sedan offentliggjordes i flygskriften »Till kamraterna 
i uppbådsålderm>. Däri utvecklades de olika synpunkterna 
som talade för uteblivande från uppbåden. Under diskussionen 
uppträdde de allra flesta talarna i samma anda, och vid om
röstningen avveko endast alldeles få från denna riktning. 

Propagandan utsträcktes även till landsorten och till 
arbetarbefolkningen, och vid påverkande av de uppbådade 
arbetarna rönte studenterna verkningsfullt bistånd av tryckeri
faktorn Reino Drockila, till vilken arbetarna hyste förtroende. 
Förbindelse upprätthölls med Kagalen, men det gjordes ener
giskt gällande av studenterna, att de helt och hållet själv
ständigt bedrevo värnepliktsstrejken inom sin egen krets. 

En av de första initiativtagarna var jämväl Gabriel Biaudet, 
vilken från början hade sin ståndpunkt klar i strejkfrågan. 
Född år 1879 tillhörde han visserligen det sista lagliga upp-
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bådet av år 1901, men han hade varit sjuk vid uppbådstill
fället sistnämnda år och hade då sänt in ansökan om uppskov 
jämte läkarintyg. Biaudet trodde sig därför tillhöra dem, 
som hade att inställa sig år 1902, och visste icke förrän efteråt, 
att han i själva verket år 1901 på grund av hälsoskäl hade 
blivit befriad från krigstjänst. För att erhålla stöd för sin 
ståndpunkt i strejkfrågan uppsökte Biaudet enskilt nyländska 
avdelningens inspektor Wrede. Med värme förklarade denne, 
att han i en så allvarlig personlig angelägenhet icke kunde 
giva något råd; det måste vara de unga, som själva bestämde 
sitt handlingssätt. Det framgick emellertid, att Wrede, under 
inverkan av rättsliga och fosterländska synpunkter, skulle 
under lika omständigheter handla lika som studenterna äm
nade. styrkt till sinnet avlägsnade sig Biaudet från besöket. 
Något senare blev Biaudet ånyo kapad till Wrede, vilken 
under mellantiden synbarligen hade omprövat frågan inom det 
fosterländska rådet. Han underströk, att han icke hade givit 
något råd, utan de uppbådade hade att bära ansvaret på egna 
skuldror. Biaudet hade intrycket, att Wrede i viss grad hade 
tagit ett steg tillbaka från sin indirekta anslutning senaste 
gång. 

Uppbåden och upploppen i Helsingfors 1,5-17 april 1902 

Uppbådet i Helsingfors begynte den 15 april, och omkring 
37 personer infunna sig.1 I Åbo skall det ha gått illa, i det att 
över 150 personer, enligt en annan uppgift över 300, skola 
ha infunnit sig. I sista stund hade från Åbo anlänt en begäran 
om att man från Helsingfors skulle sända dit någon lämplig 
person för att påverka arbetarna, vilka visat sig vacklande, 
men denna framställning hade kommit för sent. Det sades, 

1 Detta mig uppgivna antal synes innefatta de uppbådade, vilka 
jämväl inställde sig till läkarbesiktningen två dagar senare. Inberäknat 
dem, som infunno sig vid den första anmälan men uteblevo vid besikt
ningen, var antalet ett tjugutal större (jfr Reuter, >>Kagalem, l. 239). 
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att om anhållan skulle ha sänts telegrafiskt i stället för per 
post, så hade tid förefunnits för erforderlig åtgärd. Faktor 
R. Drackila jämte någon annan reste visserligen genast till 
Åbo, men de hunno ej uträtta någonting. Man hoppades 
dock kunna förmå flere uppbådade att utebli från själva 
>>Synen>> eller läkarbesiktningen. - l Nilsiä hade ingen enda 
uppbådad infunnit sig. 

Uppbåden inklusive den skilt för sig försiggående läkar
besiktningen, påginga i Helsingfors några dagar. Allmänheten 
uppmanades den lG april man och man emellan att följande 
dag ej alls infinna sig i närheten av gardesmanegen, där upp
baden försiggingo. Man lär nämligen ha fått veta, att trup
perna i fall av oroligheter skulle rycka ut och inskrida med 
vapenmakt. Då man på ryskt håll antog, att uppbådade, 
som ej ämnade irtfinnp sig, säkerligen skulle som nyfikna 
askådare följa med händelserna, lär man ha beslutat att driva 
in i manegen den folkmassa, som komme att samla sig utanför, 
för att sedermera där inne gripa de tredskande. 

Följande dag, den 17 april, inträffade i själva verket svara 
uppträden i staden. På förmiddagen befann jag mig en 
stund nära manegen, där uppbåden ägde rum, och såg da 
till min ledsnad, att ett stort antal unga karlar strömmade 
in i byggnaden. jag trodde, att det var uppbådade som äm
nade infinna sig, men så illa var det ej, utan de flesta 
voro endast åskådare. Inne i manegen samlade sig en ansenlig 
människomassa, som med växlande meningsyttringar beled
sagade förrättningen. För varje uppropat namn, vars bärare 
uteblev, hurrades det, medan starka visslingar hördes, da 
någon infann sig. Maximoff, Nyholm, Kaitokangas och nagra 
andra av de mera ökända poliskommissarierna uppträdde 
rätt bryskt mot allmänheten. Kaitokangas, som bland åskå
darna igenkände uppbådade, fattade tag i någon av dessa 
för att släpa honom med sig och föranledde därigenom tumult. 

Då hopen utanför manegen icke skingrade sig efter för
rättningen, kommenderade Kaitokangas tre polismän till 
häst att driva undan mängden, men några personer fattade 
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tag i tyglarna, så att ryttarna ej kommo någon vart. Ett 

stort isstycke samt smuts slungades mot Kaitokangas' huvud, 

och både han och Nyholm blevo ganska illa tilltygade. Folk

massan rörde sig småningom från manegen åt centrum av 

staelen till förbi generalguvernörshuset, där Kaitokangas 

räclclacle sig genom att taga en hyrkusk, medan Nyholm skall 

ha blivit slagen till marken och påtrampacl. (Denna uppgift 

betvivlades av andra). 
På Senatstorget fortsattes uppträdena. Polisen var ej i stånd 

att häkta någon av demonstranterna, emedan varje arreste

rad genast befriades av sina anhängare. Flera gånger rusade 

poliser fram för att gripa någon av sina vedersakare, och då 

uppstod på det stället ett häftigt virrvarr i folkmassan, tills 

polismännen drogo sig tillbaka. Förgäves sökte tjugo ridande 

poliser skingra mängden. Folkskockningarna upphörde först 

då polisen, såsom det sades på föranstaltande av general 

Tschepurnoff, helt och hållet dragit sig tillbaka. Nästan alla 

de demonstrerande föreföllo att vara arbetare. Det väntades, 

att upploppet skulle förnyas på kvällen, och från Malm, där jag 

då vistades, reste flera personer in till staden endast för att 

vara med. 

Kravallerna den 18 april och följande dagar 

Nästa dag, den 18 april, uppstodo folkskockningar på 

förmiddagen i trakten av gardeskasernen, där uppbåden 

pågingo. Vissa av de uppbådade, vilka inställde sig, blevo 

ofredade av folkmassan. Bland annat riktade sig oviljan 

mot den unge studenten Genetz (]ännes), son till en av sena

torerna. Då han, såsom det sades, ledsagad av en polis och en 

gendarm, kom ut från kasernen, trängde sig massan fram i 

avsikt att antasta honom, och ett litet tumult uppstod. Polis

mästaradjointen Maximoff skall med sin sabel ha sårat en 

soldat i misshugg, uppgavs det. Gendarmen vid Genetz' sida 

måttade ett hugg mot magister Rafael Lindqvist, som stod 

invid och som lär ha haft något tillhygge i handen, varvid 
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denne böjde sig undan, så att hugget träffade någon annan, 
det sades Maximoff själv. Denne sågs i själva verket senare 
med ett stort förband kring huvudet. 

Klockan tvåtiden på dagen uppstod folkskockning på 
Senatstorget Polisens försök att skingra hoparna kommo dessa 
blott att ökas. Massan förhöll sig emellertid lugn, och det 
sägs, att densamma redan höll på att upplösa sig, då kosacker 
kommo ridande in på torget. Hoparna tätnade genast, och 
en hotfullt avvaktande ställning intogs på vardera sidan. 
Bankdirektör Emil Schybergson skall ha uppsökt guvernör 
Kaigorodoff och i bestämd ton rått denne att bortkalla polisen 
och kosackerna från torget, i vilket fall även hoparna nog 
skulle komma att skingra sig. Kaigorodoff hade låtit anhålla 
honom på stället, ehuru han dock senare lösgavs. Även baron 
Adolf von Bonsdorff skall hos Kaigorodoff ha gjort före
ställningar i samma syfte. Kaigorodoff uppgives ha svarat, 
>>Jag ger folket en halv timmes tid att skingra sig, sedan får 
det skylla sig självt.» 

Intill denna tid förhöll sig folkmassan tyst. Efter en stunds 
väntan iakttogs aktivitet bland kosackerna. En officer utta
lade med stark röst några kommandoord, varvid folkhopen 
började tjuta och härma honom. Kosackernas led satte sig 
i rörelse och företog en chock in bland folket, vände om och 
upprepade manövern gång på gång, hela tiden användande 
sina piskor. För de ovana Helsingforsarna utspelade sig 
förvirrade och uppskakande scener. Det sades, att talrika 
personer blivit illa slagna med kosackernas piskor, andra 
överredos, och särskilt skola kosackerna ha riktat sina angrepp 
mot kvinnor och barn - uppgavs det. Det värsta tumultet 
försiggick klockan fyra-tiden. 

Jag befann mig på landet och kom till staden klockan fem 
utan att veta någonting om vad som försiggick. På väg till 
Senatstorget litet före klockan sex mötte jag studeranden 
Verner Hougberg, som hade bevittnat kravallerna och ännu 
föreföll uppskakad, ehuru han hade varit hemma under mellan
tiden. Han hade vid ett tillfälle måst springa så mycket han 
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orkade, med kosackerna sättande efter honom och de andra, 
och hade aldrig förr så till det yttersta nödgats anstränga sig. 
Om han ej hade lyckats komma in i universitetets portgång, 
visste han ej, huru det skulle ha gått med honom. Flere svårt 
skadade personer skola enligt honom ha blivit bortburna, 
men även kosacker skola ha blivit illa tilltygade med stenar. 

Då jag närmade mig Senatstorget klockan sex-tiden 
befunno sig stora folkmassor i rörelse på de närgränsande 
gatorna, och själva torget var nästan fullt med folk. Alla 
befunno sig i rörelse, liksom yrvakna inför det ovana skådespe
let. Kosackerna sutto i ett led till häst mellan Alexandersstatyn 
och poliskammaren med front inåt torget. En liten stund 
senare sågs en avdelning av dem företaga en chock mot folk
massan uppe på Nikolaikyrkans terrass. Kosackerna redo 
uppför trappan från Universitetsbibliotekets håll och sprängde 
fram i en linje med en officer framlutad i spetsen. Den gången 
tycktes de eftersatta utan svårighet rädda sig utför trapporna 
eller in bland pelarna. Kosackerna begagnade då ej sina 
piskor, men däremot såg jag en person kasta något föremål, 
antagligen en sten, efter dem. En kort stund efter chocken 
var platsen där uppe åter full av folk. 

}'v1enigheten befann sig i fullständig ovisshet om vad som 
kunde hända. Med märkvärdig envishet stod folkmassan 
kvar på sin plats. Då och då uppstämdes i hopen ett vrålande 
och tjutande, som verkade frånstötande. Man talade om, 
huru oförnuftigt det var att människor uppehöllo sig på torget 
utan något rimligt ändamål, men ingen fick dem att gå, ehuru 
försök gjordes bl. a. av borgmästarE. Öhman, greve C. Manner
heim och lektor Ernst Gråsten. Den förstnämnde skall även 
resolut ha förebrått polismästaren Carlstedt för dennes val
hänthet. Då polismästaren, illa ansatt från alla håll, slutligen 
frågade, )>Vad skall jag då göra?)> skall man ha svarat honom, 
att först och främst var det nödvändigt att han själv skulle 
gå bort. stadsfullmäktige skola ha hållit ett sammanträde 
under tumultet, och flere av dess medlemmar hade försökt 
inskrida. Pastor Myren skall ha hållit ett tal för folket, sJu-

H 
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tande med att läsa upp >>Herren välsigne oss>>, och därvid 
skall man allmänt ha blottat huvudena och även ryssarna 
gjort honnör. En stund senare kom en avdelning ryskt in
fanteri ryckande an längs Alexandersgatan från senatssidan, 
hälsad med tjut från kyrktrappan, och ställde upp sig bakom 
kosackerna. En annan avdelning kom marscherande från 
de åt Tölöhållet belägna kasernerna. 

Medan jag befann mig på Alexandersgatan utanför uni
versitetet, fäste jag mig vid de egendomliga rörelser, vilka av 
sig själva rätt konstant och regelbundet uppstodo inom folk
massan. Med nästan givna mellantider liksom ryckte det till 
i folkhopen, i det att någon flock instinktivt kastade sig på 
flykt nedåt gatan i riktning från centrum för att åter stanna 
efter några sekunder. Rörelsen uppstod och upprepades 
utan någon synlig orsak. Det var som om de räddaste ele
menten skulle ha befunnit sig här, nära folkmassans periferi, 
uppskrämmande varandra suggestivt och mekaniskt flyende 
i flock några steg åt gången även vid inbillad anledning. 

Helt annorlunda och mycket modigare förhölJa sig de 
element inne på torget, vilka bildade själva frontlinjen mot 
kosackerna. Man såg karlarna stå i trankil och nästan ut
manande attityd, liksom redan vana vid hotet från kosackerna 
och obenägna att bekväma sig undan mera än vad för en kort 
stund kunde bli nödvändigt. Dock var det ej ett enda ögon
blick ovisst, vilkendera parten, som skulle bli herre på platsen 
vid nästa chock. -Officerare höllo krigsråd mellan de upp
ställda truppavdelningarna, och bland dem syntes även 
polismästaradjointen Maximoff med en stor bindel kring sitt 
huvud. Även ett antal personer i ryska civiluniformer be
funna sig på platsen. 

Under kvällen tycktes uppträdena alltmera antaga ka
raktären av ett slags nervkittlande folknöje. På Alexanders
gatan komma ledigblivna hantverkare spatserande i söndags
stass med fästmö vid sidan liksom för att förevisa ett spän
nande skådespel. Man såg till och med barnjungfrur skjuta 
sina barnvagnar framför sig eller leda sina skyddslingar i 
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folkmassan, dit nyfikenheten lockat dem. På kvällsidan 
reste jag ut till Malm, utan att avvakta händelsernas slut. 

Under aftonen anlände till Senatstorget ett kompani av 
gardesbataljonen hälsat med hurrarop av folket. Bataljons
kommendören överste Hedlund skall ha riktat några ord till 
folket sägande, att de alla voro finnar, att gardet ej skulle 
göra något ont, och att de församlade därför skulle gå hem. 
Det korta talet hade gjort ett gott intryck. 

·Klockan åtta-nio tiden på kvällen redo kosackerna bort, 
atföljda av en folkhop under hånande tillrop ända till kasernen 
i Tölö. >>Det var ni som först måste gå bort,>> >>landets ära 
fordrar, att vi skulle stanna kvar, tills ni försvunnit,>> >>nu köra 
vi er i väg,>> och liknande ropades efter kosackerna. I trakten 
utanför Karmnsins villa skall en sammanstötning ha uppstått. 
Innanför de snövallar, som ännu lågo kvar därstädes, väntade 
ett stort antal vuxna pojkar, och då kavalkaden anlände, 
fick den ett stenregn över sig. Kosackerna sporrade sina 
hästar mot angriparna, men fastnade i drivorna och lära ha 
blivit illa tilltygade, även med sina egna piskor, - med allc
handa detaljer var berättelsen utsmyckad. Om det var sant, 
att fyra kosacker miste livet under dagens handgemäng, 
måste det ha varit här det skedde, resonerade man, men det 
var väl knappast någon, som trodde på detta rykte. Under 
sammandrabbningen skola även skott ha lossats. Om hela 
denna episod fick man aldrig höra någonting närmare, och 
den hade sannolikt fullständigt överdrivits av ryktet. 

Följande enskildheter, som jag hört berättas, hänföra 
sig till oroligheterna den 18 april. 

Under en av de första chockerna hade några personer 
sökt tillflykt till Alexandersstatyn, men några avsuttna ko
sacker ansatte dem även där med sina piskor. I allmänhet 
var det ej nog med att en person fick ett eller annat piskrapp, 
utan vanligen fortsatte kosackerna att slå så länge de kunde. 
Bland andra blevo även två damer ansatta av dem, och då 
skyndade universitetets fäktlärare magister Mauritz Mexmon
tan till hjälp med sin käpp, vilken han hanterade som en 
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vaqa. Det berättades dramatiskt, huru >>Mexen>> med terser 
och kvinter enligt alla fäktkonstens regler avvärjde sina 
motståndares slag för att själv i rätta ögonblicket sätta in 
stötar. Hans bedrifter kommenterades efteråt av ryktet med 
anförande av allehanda detaljer. Det sades också, att han 
under tumultet skall ha träffats av ett sabelhugg i huvudet 
riktat mot honom av en gendarmofficer Tunzelmann von 
Adlerflug och att han ganska illa sårad hade förts till ett 
sjukhus. Några dagar senare såg jag emellertid honom på 
gatan, utan att något förband syntes, men kanske doldes 
det av hans huvudbonad. 

Ä ven om Eugen Schauman, då anställd vid skolöverstyrel
sen, berättades episoder från kosackkravallerna. Han bodde 
i gården Kyrkogatan 10 (Laurellska skolans fastighetsaktie
bolags nuvarande tomt), och då han vandrade hemifrån längs 
Regeringsgatan, mötte han några kosacker, vilka kommo 
ridande i full fart. Schaurnan visste ej, att någonting allvar
samt förevar, utan stannade och ropade någonting skämtsamt 
åt kosackerna. Men då blev han överfallen av tre kosacker 
och fick flera slag med piskorna över huvudet, så att han 
något sjönk ihop för ett ögonblick. Därunder famlade han efter 
sin kniv, som han alltid bar vid sidan, drog den ur slidan 
och stötte den mot bröstet på en av kosackerna, så att denne 
föll från hästen. De övriga kosackerna sutto som förstenade 
på sina hästar inför detta tilltag, och utan att vidare göra 
någonting åt Schauman, hjälpte de sin kamrat upp i sadeln 
och satte av tillbaka i galopp. Den slagna kosacken hade 
åtminstone ej blivit svårare sårad, sacles det, emedan intet 
blod hade märkts på Schaumans kniv. Händelsen skall ha 
åsetts med kikare av bekanta till honom från ett fönster 
i elen gård vid Mariegatan, vilken vette mot Regeringsgatan. 

Det uppgavs efteråt, att man även i ryska officerskretsar 
hade funnit det anmärkningsvärt, att folkmassan på Senats
torget överhuvud ådagalagt så ringa rädsla inför kosackerna, 
och detta ehuru fullständig ovana vid sådana uppträelen rådde. 
Som exempel anfördes, att ehuru den värsta misshandeln 
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ägde rum på universitetets stora fritrappa och särskilt 
i nischerna utanför de stängda ingångsdörrarna, där rensningen 
med kosackernas piskor krävde längsta tid, så dröjde det 
ej länge, innan där åter syntes huvud vid huvud. 

Det anfördes, att folkmassan ganska allmänt skall ha 
varit väpnad med revolvrar, och en del manhaftiga personer 
försäkrade efteråt, att en enda chock till av kosackerna skulle 
ha gett signalen till ett allmänt skjutande på dem, )>och då 
skulle de ha fått se sig om efter utvägar att rädda sig)>. -
Sådant tal uppfattades snarast som tomma överord. 

Massor av detaljerade episoder berättades om misshandlade 
och skadade namngivna personer, om nedblodade, medvetslösa 
individer, som man sett föras till kirurgiska sjukhuset, och 
dyl. j ag råkade under dagarna efteråt träffa några av de 
utpekade personerna och bildade mig den bestämda upp
fattningen, att ryktena i förenämnt avseende voro helt och hål
let överdrivna. Vad man emellertid fäste sig vid på gatorna 
liksom annanstädes, under dagarna efteråt, var det påfallande 
stora antalet personer med ombundna huvuden, armar eller 
händer. På Kaserngatan kom jag ett par dagar efter tumulten 
i samtal med en arbetare, som hade fått ett våldsamt slag 
över ansiktet med en kosackpiska. Hans kind var uppsvälld, 
så att han erhållit ett onaturligt utseende, och under för
bandet såg man början av ett blodvite, som sträckte sig längs 
svullnadens kam. Någon trodde sig veta, att kosackernas 
piskor bestodo av ett slags rotting, som var omvirad med 
metalltråd, men tillräckligt böjlig för att linda sig omkring 
den träffade och sedan med ett ryck åstadkomma sådana 
sår. Berättelser cirkulerade även om starka karlar och andra 
bjässar (sjömän, och vilka det var), vilkas kraftdåd verknings
fullt hade gått ut över vedersakarna. Enligt berättelserna 
hade även flere poliser och kosacker blivit mer eller mindre 
svårt skadade. 

Från landsorten ertoros förstorade rykten rörande till
dragelserna i. Helsingfors, huru kosacker hade blivit pryglade 
och flere av dem dödade, huru skottlossning ägt rum och 
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formliga barrikadstrider utkämpats, o. s. v. Den 21 april 
träffade jag på gatan John W. Nylander, som hade kommit 
hit från Tavastland enkom för oroligheternas skull i avsikt 
att vara med, om det skulle bli allvar på färde. Han hade 
köpt sig en ny revolver och yttrade sig mycket stridslystet 
om kosackerna. 

Bland allmänheten spordes överhuvud mycken harm med 
anledning av våldshändelserna. Flere personer, som blivit 
slagna, hade genast skaffat sig en revolver för att nästa gång 
ha den till hands om de bleve överfallna. 

Det meddelades på en del håll, att uppträdena på Senats
torget hade tagit sin början sålunda, att några senatorer hade 
blivit igenkända på gatan och följda av en växande folkhop 
under visslingar. Bland dessa ertappade impopulära var 
senator Fell111an, vilken även i annat avseende förknippades 
med tumultet. Det talades nämligen allmänt 0111 att det 
varit senaten, som >>hade utkallat kosackerna>>, och särskilt 
utpekades härvid Fellman. Det föreföll emellertid sannolikt, 
att åtminstone huvudansvaret vid militärens utkallande låg 
på annat håll än hos senaten. Emellertid voro senatorerna 
angelägna om att fritvå sig från misstankar i förenämnt av
seende, och bedyranden, tiii och med under hedersord, lära 
ha avgivits av olika personer 0111 att de ej voro delaktiga. 
Något senare skall senator Linder ha yttrat åt en av de fos
terländska ledarna inom ungfinska partiet, att han ej alls 
ville uttala sig i frågan om kosackernas utkommendering, 
men så mycket kunde han säga, att >>det ej var detsamma 
att kalla ut kosackerna som att göra förfrågan i den vägen>>. 
I syfte att rentvå sig från cirkulerande misstankar förklarade 
senator Fellman, att det enda han hade gjort i frågan om orolig
heterna på Senatstorget var att han, efter att ha vid utträdet 
från senaten blivit antastad av folkmassan, gått in i en butik 
och därifrån telefonerat till de kvarblivna senatorerna att 
iakttaga försiktighet. 

Nästa dag, den 19, talade alla människor ~m gårdagens 
oroligheter och berättade episoder ur desamma. I staden såg 
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man en överallt uppspikad proklamation av stadsfullmäktige 
med uppmaning till allmänheten att förhålla sig lugn och 
icke giva anledning till folkskockningar. Emellertid hade 
sinnena ingalunda ännu kommit i jämvikt, utan nya utlopp 
för den upprörda stämningen voro att emotse sedan man en 
gång kommit i farten. Ett rykte spriddes, att man klockan 
halv elva skulle samla sig för att vakta på senatorerna och 
>>lyncha>> dem, såsom det sades, en vedergällning för att de 
hade >>kallat ut kosackerna>>. 

På eftermiddagen syntes åter mycket folk i rörelse på de 
centrala gatorna. Det berättades, att >>arbetarna>> (några sade 
arbetarföreningen) hade beslutat att i afton klockan nio be
väpnade tåga ut för att demonstrera - för vad, det visste 
man ej. >>Men,>> tillades det, »Vad vet man, för vad det faller 
sådant folk in att demonstrera>>. 

Man befann sig i stor ovisshet om vad som skulle inträffa. 
Försök gjordes att få arbetarna att avstå från sina föresatser 
men, såsom det uppgavs, utan framgång. 

Talrika av de personer, som denna dag rörde sig på gatorna, 
voro beväpnade, med revolvrar, gummibatonger eller stilett
käppar, några med ett slags böjliga käppar omlindade med 
en fin järntråd. Lagret av batongkäppar slutsåldes i Helsing
fors paraplyfabriks butik vid Mikaelsgatan. 

Sent på aftonen togo oordningar vid. Man sade, att det 
var slödder, som ställde till dem, medan de egentliga arbetarna 
höllo sig borta. Synbarligen var förloppet härvid sådant som 
professor Chydenius samtalsvis vid ett nyländskt avdelnings
samkväm rekonstruerade: En folkmassa samlar sig på någon 
plats, vilken som helst, bestämd av situationen och tillfällig
heten. Den räknar ut att om den står där tillräckligt länge, 
så skola kosackerna slutligen komma ut. En folkmassas instink
tiva taktik mot ryttare, menade Chydenius, är att småningom 
sluta sig omkring dem allt tätare, så att de slutligen bli full
ständigt instängda och ej kunna företaga någon chock. Då har 
man de enskilda ryttarna i sitt våld. En sådan beräkningförefanns 
väl även bland demonstranterna hos oss, förmodade Chydenius. 
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Upploppen riktade sig denna gång förnämligast mot polis
vaktkontoret vid Eriksgatan, där fönster blevo inslagna. Några 
polismän skadades, bland dem kommissarien Pekonen, vilken 
man tidigare hade hört omtalas som relativt hygglig, men som 
senare visade sig vara en utpräglad >>bobrikoffare>>. >>Hit med 
kosackerna!>> skall det ha ropats bland folkhopen. Kosackerna 
lära i själva verket slutligen ha kommit ut, meddelades det, 
men det sades, att de hade ridit direkt till Senatstorget, platsen 
för gårdagens upplevelser, och då de ej funno någon där, vände 
de med oförrättat ärende tillbaka. Omkring 30 personer hade 
häktats. 

Det meddelades, att Helsingfors stadsfullmäktige den 18 
april hade fattat beslut om bildande av ett >>borgerligt garde>> 
eller en >>skyddskån> av studenter och arbetare för ordningens 
upprätthållande, och några dagar senare sades, att Bobrikoff 
lämnat sitt bifall till denna plan. stadsfullmäktige skola även 
ha beslutat påyrka senator Fellmans och prokurator johnssons 
avskedande; komme detta krav ej att villfaras, så kunde 
stadsfullmäktige ej ansvara för ordningens upprätthållande. 
Det innebar sannolikt en rättelse av sistnämnda version, då 
ett par dager senare erfors, att stadsfullmäktige riktat en skri
velse till senaten med yrkande på att guvernör Kaigorodoff 
och polismästaren Carlstedt skulle avskedas på grund av 
adagalagd oförmåga att handhava sina ämbeten. Personer, 
som hade läst skrivelsen, anförde att den varit mycket väl 
avfattad. Beträffande själva oroligheterna och folkmassans 
hållning nämndes i skrivelsen endast, att is och snö kastats 
på polisen och militären, medan däremot kosackernas framfart 
mycket utmålats. 

En upplysningsbyrå skulle inrättas i syfte att insamla 
autentiska vittnesmål rörande uppträdena den 18 och där alla, 
som blivit inblandade kunde inlämna skriftliga redogörelser. 

Rörande arbetarföreningarnas förmodade andel i orolig
heterna den 19 framhölls, att dessa föreningar tvärtom hade 
uttalat sitt ogillande av demonstrationerna för att törhindra 
sadana. 
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Från ryskt håll utspriddes uppgiften, att demonstranterna 
den 18 hade fått betalt för att de skrikit och ställt till orolig
heter, det sades av några 50 penni, av andra l mark per person. 
Ett motsatt rykte visste berätta, att kosackerna hade fått 
uppbära en gratifikation av 25 mark per man med anledning 
av tumulten den 18. Något senare, omkring den 20 maj, hörde 
man, att f. d. brandmästaren i Helsingfors F. J. F. Sjöblom, 
vilken figurerade i många historier rörande upploppen, hade 
att emotse åtal för att genom utdel~ing av penningar ha upp
viglat folket vid kravallerna den 18 april. Poliserna skulle 
åläggas att vittna mot honom. Det finnes ingen människa 
som kunde tro, att dessa anklagelser vore sanna. 

I Finlandskaja Gazeta har ingått en jeremiad över den 
svåra misshandel kosackerna fått utstå under oroligheterna. 

Man hörde den mening uttalas, att då ju upploppen varit 
så omfattande och allvarliga, ryssarna näppeligen skulle kunna 
lämna dem helt och hållet obeivrade. Vad som från det hållet 
var att emotse, avvaktades av en del personer med en viss oro. 
Bobrikoff, som befann sig i Petersburg, väntades till Helsing
fors den 20 april, och det befarades, att han då skulle taga i 
saken med hårdhandskarna, varvid han komme att hänsyns
Iöst utnyttja situationen. Rysk militär anlände till staden 
från Viborg och Villmanstrand den 21, då åtminstone tre kompa
nier under musik syntes marschera över järnvägstorget i rikt
ning från stationen. Även det nya >>finländska>> men i verklig
heten ryska dragonregementet från Villmanstrand väntades 
till Helsingfors. Kanoner skola ha förts till kosackkasernen 
i Tölö för att hållas där i beredskap om angrepp på kasernen 
skulle ske. Den 2:~ förmälde ett bestämt rykte, att föregående 
natt >>två sotnjor av Rysslands vildaste kosacken> hade anlänt 
till Helsingfors. 

Så gott som varje dag hördes denna tid rykten om att oro
ligheterna skulle förnyas på kvällen. Natten till den 26 april 
skall en folkhop ha skrikit och sjungit utanför Bobrikoffs 
och Kaigorodoffs bostäder. 

Den 22 april såg man de proklamationer rörande lugnets 
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bevarande, vilka guvernör Kaigorodoff hade låtit uppsätta 
i samma stil som stadsfullmäktiges tidigare anslagna och, 
observerades det, i talrika fall klistrade ovanpå de sistnämnda. 
I guvernörens tillkännagivanden varnades allmänheten för 
att ställa till oroligheter, varvid hänvisning skedde till vissa 
lagparagrafer, som handla om militärens bruk av sina vapen 
vid sådana tillfällen. Kaigorodoffs kungörelse tycktes direkt 
föranledd av stadsfullmäktiges och ansågs ge uttryck åt hans 
önskan att ådagalägga nit inför de angrepp, som de senaste 
dagarna gällde hans ställning. Hotet om beskjutning vid upp
lopp gav anledning till det modesta skämtet, att enär skott 
ur finkalibriga moderna militärgevär ju äro jämförelsevis 
ofarliga, utom då de träffa ädlare delar, så behövde åtminstone 
senatorerna ej frukta, emedan de ju sakna ädlare delar. 

Den 12 maj hörde jag omtalas, att de ryska revolutionärerna 
skola bland här förlagda trupper ha utdelat skrifter med upp
maning att på inga villkor låta förmå sig att skjuta på folket. 

Från den l maj har jag en anteckning om att >>den med
borgerliga skyddskåren», till vars bildande stadsfullmäktige 
tagit initiativ, hade fungerat under de ryska påskdagarna, 
då under tidigare skeden förargelseväckande upptåg någon 
gång hade förekommit. 

Ä ven i Tammerfors skola oroligheter ha timat i samband 
med uppbåden, varvid folkmassan bland annat hade slagit in 
fönster i poliskammaren. Åtskilligt annat ofog hade därjämte 
bedrivits. I Petersburger Zeitung läste jag i mitten av maj en 
ur Finljandskaja Gazeta lånad artikel om oroligheter i Åbo 
och Björneborg vid vilka öl och penningar skola ha utgivits 
åt allmänheten för att upphetsa denna. 

Intrycket av demonstrationerna 

Under maj månad hade den uppjagade sinnesstämningen 
i allt väsentligt lagt sig, och oroligheternavoro för den perioden 
över. Ehuru upploppen överhuvud principiellt ogillades, kvar-
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stod emellertid intrycket av en viss tillfredsställelse. De
monstrationen på Senatstorget den 18 april, med uteblivna 
större olyckor men manifestering av motståndsanda, stånd
aktighet och potentiell kraftutveckling, framstod nära nog som 
en seger i smått, en folkrörelse i vardande. Det kändes som 
en befrielse att någonting hade brutit fram även hos oss, att 
folkmedvetandet hade tagit sig uttryck, om också endast i 
>>mullrande och bullen>. Den tsariska regeringen hade fått 
erfara, att den i Finland kunde komma att skapa ett läge, som 
i beaktansvärd grad kunde öka de likartade svårigheter, vari 
den befann sig på annat håll. Det betraktades också som ett 
eklatant uttryck av svaghet hos regeringen, att dessa stä
ringar av ordningen hade kunnat ske utan någon näpst eller 
motåtgärd alls från den förras sida, trots den orubblighet Bobri
koff städse lagt i dagen vid hävdandet av sin ställning. Det 
var ett nederlag de ryska styresmännen hade lidit, då befolk
ningen öppet hade ådagalagt dem trots, och det därvid hade 
fått förbli. Det varsnades också efter demonstrationen, tyckte 
jag, att en frigjord och dristigare anda framträdde bland 
allmänheten i Helsingfors. Människorna rentav gjorde ett 
frimodigare och mera rakryggat intryck än förut. 

En annan svaghet hos systemets män tyckte man sig se 
i att värnepliktsuppbåden i stort sett icke hade föranlett några 
straffpåföljder trots den uppenbara ringaktning som visats 
de styrande. Ryssarnas passivitet tycktes bestyrka intrycket, 
att de ingalunda såsom det stundom hade försports, hade något 
intresse av att framprovocera oroligheter i huvudstaden. 
Kanske ryssarna själva hade befordrat sådana rykten för att 
förtaga befolkningen lusten till upplopp. Demonstranter i 
Finland skulle ryssarna visserligen snart bli färdiga med. 
Men nu spridde sig ekot av varje buller över hela riket och 
kunde frammana efterföljder, som bleve betänkliga för veder
börande. 

Den 22 april, omedelbart efter oroligheterna i Helsingfors, 
erfors den betydelsefulla underrättelsen att, såsom man sade, 
>>Värnepliktsuppbåden uppskjutits>>. Innebörden av det kejser-
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liga reskriptet härom var emellertid det, att uppbådstiden 
förlängts utöver det stadgade slutdatum, den 24 juni, )>för 
att lämna befolkningen tid att övertyga sig om grundlösheten 
av de beträffande värneplikten spridda ryktena)> (jfr Reuter, 
)>Kagalem>, L 232). Reskriptet slutade med ett skarpt hot: 
Finlands folk äventyrade sina rättigheter, om uteblivandet 
från uppbåden fortsattes. 

Den uppfattning gjorde sig gällande hos flere, att reskrip
tet försvårade motståndet mot värnepliktslagen. Genom upp
skovet skulle vederbörande få tid på sig att med alla medel 
bearbeta opinionen till förmån för inställning vid uppbåden. 
Man hörde bland annat redan talas om militärinkvartering 
i de mest motspänstiga socknarna ävensom om annan förföl
jelse av dc uteblivnas anhöriga, om man ej kunde komma 
åt de sistnämnda själva. - Vid detta resonemang förbisågs 
emellertid den omständigheten, att reskriptet innebar en omiss
kännlig reträtt och icke heller sammangick med Bobrikoffs 
nyligen avgivna dementi av ryktena att uppbådena skulle 
inställas. Den ernådda partiella segern innebure tvärtom en 
löftesrik maning för framtiden, höll man före på en del håll. 

De uteblivna uppbådade 

Under hela året vållade de uteblivna värnepliktiges öde 
konstant oro. Än förmälde ryktet, att de ryska vederbörande 
skulle nedlägga strafförfarandet mot dem, än åter spordes, 
att de eftersatta systematiskt skulle infångas, åtminstone så 
många man kunde komma åt. Fasttagna värnepliktige skulle 
ställas inför domstol, och i början av oktober hörde man, att 
prokuratorn Johnsson hade uppgjort en förteckning över 
a ena sidan sådana domsagor, i vilka uteblivna uppbådade 
borde instämmas, och å den andra sådana där de borde få ga 
fria, varvid åtskillnaden berodde på prokuratorns personliga 
förmodande om domhavandens benägenhet att i sådana fall 
fria eller fälla - det var på fällande det kom an. En ver-
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sion av ryktena från denna tid var att de värnepliktiga som 
infunna sig till uppbåden skulle befrias från krigstjänst, medan 
av de uteblivna 280 man skulle infångas för komplettering 
av gardesbataljonen och sålunda >>pressas>> till krigstjänst. 
Ett annat alternativ var att de som frivilligt infunnit sig till 
uppbåden skulle till en början användas för komplettering 
av gardet, men allteftersom man finge fatt någon utebliven, 
skulle denne inrolleras i bataljonen och någon av de »Välsin
nade>> frigivas. l slutet av oktober 1902 hörde man berättas, 
att ryssarna skulle komma att infånga de uteblivnas äldre 
eller yngre bröder till krigstjänst i deras ställe för att på detta 
sätt förmå dem själva att inställa sig. Det talades också om 
att anhållna uteblivna skulle instickas i ryska straffbataljoner. 
A v en person, som fungerat som kunskapare och nyhetsför
medlare i Petersburg och som >>hittills visat sig vara väl under
rättad>>, hade de uppbådade fått veta, att ett reskript påbju
dande straffåtgärder låg färdigt i Petersburg men ännu ej 
hade sänts hit. 

Sådana uppgifter voro anledning till den oro, som rådde 
bland de uppbådade studenterna. Möten hällos ofta av dem, 
dels inom deras egen krets, dels tillsamman med äldre rådgivare. 
De flesta av de uppbådade studenterna höllo sig undan; de 
hade flyttat bort från sina hem eller undveka åtminstone att 
tillbringa natten där; många hade rest till landsorten, och 
en och annan hade redan lämnat landet. Framtiden skulle 
för åtskilliga av de unga gestalta sig oviss och riskfylld, men 
överhuvud tycktes de möta sitt öde med rätt hurtigt gemyt. 
Hela allmänheten var livligt intresserad av studenternas belä
genhet, alla ägnade dem sin sympati, och även systrar och 
fästmör kannstöpte livligt om vad som kunde ske. studierna 
hade helt och hållet avbrutits, och Gud vete, när de åter kunde 
upptagas. 

j ag hörde den l O oktober, att en särskild kommission skulle 
jllsättas för att döma de studenter, som i våras ej hade inställt 
sig vid uppbåden, och motivet för denna speciella åtgärd vore 
att clt> vanliga domstolarna sannolikt ej skulle förklara dem 
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skyldiga. En sådan extraordinär rättsanordning lär ej vara 
förutsatt i lag, men detta utgör ej något hinder. 

En ung medicinare berättade, att enligt vad han hade er
farit, senaten hade beslutat, att vissa kommunalläkare skulle 
utfå statsbidraget till sina löner endast om de förbundo sig 
att fullgöra sina åligganden som uppbådsläkare. 

Den 11 oktober träffade jag Bruno Sjöros, en av de upp
bådade från i våras. Han hade varit tvungen att stanna i 
staden, men skulle resa endera dagen och föreföll nedslagen. 
Under hela den närmaste framtiden, och vem vet huru länge, 
komme han att jämte de andra vara utsatt för ovisshet och 
faror. Möjligen finge han bereda sig på att lämna landet på 
kanske tio år, menade han. Om han bleve infångad och insatt 
i gardet eller någon rysk bataljon, skulle ingen annan utväg 
återstå, förutsatt att rymning skulle lyckas. 

Allmänt diskuterades vilka chanser ryssarna hade att få 
fast uteblivna uppbådade. Man syntes vänta, att de kommu
ner, där endast ett fåtal uppbådade uteblivit, främst skulle 
göras till föremål för räfst, och ryssarna lära hoppas på att 
på sådana orter få medhåll av den lokala befolkningen. Detta 
sistnämnda betvivlades emellertid med skäl; där förelåg säkert 
felräkning. Skulle åter ryssarna tillgripa våldsåtgärder genom 
inkvartering eller på annat sätt, så komme blod att flyta före 
detta års utgång, förmenade många. De mest oroliga talade 
om kommande arkebuseringar och om kommendering till 
straffbataljoner. Svårt skulle det å andra sidan bli att infånga 
även en enda i Helsingfors, och ryssarna finge vara beredda 
på att misslyckas härvid. Några höllo före att hela ryktet om 
bestraffning av de värnepliktige endast var ett skrämskott. 
Man hörde även klander uttalas mot studenterna för att de 
drogo sig ur spelet, medan de som tillhörde obemedlade sam
hällsklasser lämnades i sticket. Emellertid lär man nog med 
pengar ha underlättat de fattigares bemödanden att hålla 
sig undan. En svårighet uppgavs vara de fosterländska fon
dernas minskning. Det hade blivit känt, att stora belopp jäm
förelsevis resultatlöst hade använts för upprätthållande av 
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dyra tidskrifter utomlands, och följden lär ha varit, att all
mänheten icke längre gärna utan förbehåll skänkte medel för 
de fosterländska ändamålen. Man tog dock för givet, att pen
ningar ej skulle saknas, då det gällde att skydda lagtrogna 
uppbådade. 

Efter de officiella förhandlingarnas slut vid avdelnings
mötet den 14 oktober 1902 meddelade inspektor professor 
Chydenius, att han från auktoritativt håll (senare yppade 
han privat, att det var genom universitetets rektor professor 
Hjelt) erhållit vissa underrättelser, vilka borde bringas till 
studentertias kännedom. Enligt det som han inför avdelningen 
tillkännagav, utan att anföra några namn, och sedan privat 
förfullständigade, var sammanhanget följande. Rektor upp
gav sig veta från säker källa, att inom oktober månad inga 
åtgärder skulle vidtagas mot de personer, som uteblivit från 
uppbåden senaste vår, men att räfst var att vänta efter den 
1 november. Man finge vara beredd på att åtminstone då 
försök skulle göras att >>invarpa>> uteblivna. De infångades 
antal behövde ej bli stort för att vederbörande ur sin synpunkt 
kunde anse att företaget lyckats. Man hade förut talat om 
att 280 man vore erforderliga för att komplettera gardesbatal
jonen, men detta antal kunde möjligen nedbringas till 160. 
För sin egen del angav inspektor icke offentligt någon anvis
ning om huru studenterna borde förfara, utan sade sig endast 
vara viss om att de värnepliktige skulle handla såsom rätts
frågan och landets väl krävde. Privat yttrade inspektor, att 
de värnepliktige givetvis borde sätta sig i säkerhet. Man visste 
icke, vad som kunde hända, icke ens någonting om tillförlit
ligheten hos det nya meddelandet. Detta tillkännagivande 
var lika märkligt som det var dunkelt, emedan det innebar, 
att regeringen, vilken dock ensam visste, vad som i frågan 
skulle företagas, lämnade en värdefull upplysning, vars medde
lande åt befolkningen icke låg i dess intresse. Man kunde 
ej ens vara säker på att icke avsikten var att invagga de upp
bådade i säkerhet och före den l november fasttaga dem. 

Doktor Hugo Pipping, som var närvarande, uttalade föl-
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jande förmodan: Regeringen är osäker om vilka åtgärder den 
skall vidtaga. Den vill ej, att de uppbådade under tiden skola 
sätta sig i säkerhet. Därför utfärdar den nu detta meddelande 
för att vinna tid, och då den är färdig med sitt beslut, sätter 
den detsamma i verket utan att fråga efter något annat. 

Tavastländska och Savolax-karelska avdelningarnas inspek
torer, professorerna j. R. Danielson och E. G. Palmen, hade 
vid framförande av detta ärende inom sina avdelningar bestämt 
avrått studenterna från att lämna staden. Det vore fegt att 
nu ej stå för konsekvenserna av sitt handlingssätt i våras. 
Genternot en sådan uppfattning, vilken även hade" framträtt 
på annat håU, inlades vid Nyländska avdelningens möte gen
saga av kurator doktor Ernst Estlander och andra. Det 
gällde nu icke att heroiskt men onyttigt uppoffra sig själv 
utan att rädda saken; följderna skulle bli fördärvliga både 
för det innevarande tillfället och för framtiden, om de upp
bådade nu läto fånga sig. Ernst von Wendt menade, att stu
denterna borde stanna kvar och vid försök att infånga dem 
värja sig med vapen i hand, skjuta gendarmerna >>som sparvan>. 
Max Hanematm ansåg det klandervärt av studenterna, de 
egentliga ledarna, att lämna staden, innan även de uppbådade 
från de lägre samhällsklasserna satts i tillfälle att rädda sig. 
studenterna skulle med öppna armar mottagas överallt på 
landet, men så förhöll det sig icke med arbetarna. Mest utsatta 
voro exempelvis butiksbiträden och personer med liknande 
befattningar. Inom denna grupp hade missnöje sports över 
att studenterna lämnade dem i sticket. Härtill genmäldes 
av flere personer, att det nu gällde att så många som möjligt 
skulle avlägsna sig från staden, oberoende av yrke och sam
häilsställning, för att minska chanserna för infångande. Man 
kunde för övrigt vara viss om att bemödandena främst skulle 
gå ut på att fasttaga studenter. Dessutom hade man vinnlagt 
sig om att i mån av förrnåga underlätta allas säkerställande. 

Bruno Sjöros, som den enda närvarande av årets uppbåd, 
tackade kurator för hans utredning av frågan om rådligbeten 
för de uppbådade att lämna staden. Han ville tillika veder-
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lägga den uppfattning, som på olika håll uttryckts, i synnerhet 
av ))tanter och damen>, att man måste hysa ömkan med de 
personer, som nu voro tvungna att lämna sin hemort. De be
hövde icke alls medömkan, utan kände tvärtom stolthet över 
att vara de första utvalda. 

Då och då berättade ryktet, att uteblivna värnepliktiga, 
vid ett tillfälle 6 stycken på en gång (den 14 oktober), hade 
häktats, men bekräftelse erhölls aldrig. 

l mitten av oktober sades Plehwe och Bobrikoff ha rest 
till kejsaren på Krim för att få hans underskrift under ett 
förständigande, enligt vilket det skulle gå löst mot de värne
pliktige. 

Från Vichtis erhölls den tiden uppgiften, att kosacker 
redan redo omkring i socknen för att göra sig underrättade 
om uteblivna uppbådade, tills vidare dock nöjande sig med 
att framställa förfrågningar. - De som betvivlade detta rykte 
påpekade att i Vichtis endast högst få personer uteblivit från 
uppbåden och att kosacker knappast kunde användas för 
erhållande av muntliga informationer. Däremot trodde man 
snarare på meddelandet, att detektiver ströko omkring i lands
orten för att förbereda övervakningen av de ohörsamma. 
Sasom det sades säkra uppgifter om att uppbådade rymlingar 
hade blivit efterfrågade, hördes åter och åter både från lands
bygden och från städerna. Tryggast inför detta hot ansåg 
man söner av den lägre befolkningen på landet vara, dels på 
grund av svårigheten att anhålla dem, och dels emedan en sådan 
åtgärd vore oklok, då ju ryssarna hade föregett sig önska stå 
väl just med denna befolkning. Av de värnepliktige nyländska 
studenterna sades ingen längre befinna sig i staden omkring 
den 17 oktober. Allt allmännare uppdök ånyo ryktet att kosack
avdelningar visade sig i socknarna, >>för att undersöka terrän
gem eller för att i allmänhet skrämma befolkningen, sades det. 
Även i Helsingfors voro kosacker om nätterna i rörelse, sär
skilt övervakande vissa gårdar, ansåg man sig veta. 

Man hörde talas om en utväg att undgå värneplikten, 
vilken skall ha tillgripits av en ung man tillhörande en Helsing-

15 
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forsfamilj. Han hade ingått i en rysk junkarskola med två
årig kurs och ämnade strax efter det han blivit officer taga 
avsked. På detta sätt skulle han lära sig ryska ävensom åt
njuta en drägligare tillvaro i Ryssland än om han skulle sändas 
dit som soldat. 

I vissa socknar och även bland stadsarbetare skall miss
nöj e ha försports gentemot >>herrarna>>, som i våras genom 
övertalningar förmådde kroppsarbetarna att utebli från upp
båden och nu hade bragt dem i ett riskfyllt läge, men själva 
hade räddat sig. Tillsvidare torde en sådan uppfattning ha 
bemärkts endast i ganska enstaka fall. studenternas >>flykt>> 
från Helsingfors lär dock ha gjort ett dåligt intryck på arbe
tarna. Det säges, att till följd härav svårighet kunde komma 
att uppstå vid organisationen av nästa års uppbådsstrejk 

student Hugo j. Ekholrn, en av de uppbådade, vistades 
under oktober månad på Finns folkhögskola. En dag, medan 
föreståndaren Arvid Mörne befann sig i läraren Max Hane
manns rum i övre våningen och Ekholm samtalade med fru 
Mörne i skolsalen, råkade Mörne se ut genom fönstret och 
varseblev då hela landsvägen utanför_ (vilken går mellan folk
högskolans byggnader) full med kosacker. Emedan stämningen 
denna tid var uppjagad, och man redan förut gjort sig beredd 
på att Ekholm kunde bli eftersökt, var det ej att undra på, 
att de närvarande blevo ytterligt förskräckta och ansågo 
Ekholms stund vara slagen. I fyrsprång korn Mörne ned för 
trappan, Ekholm fick en paletå på sig och fördes ut en bakväg. 
Han hade sinnesnärvaro att gå lugnt, ända tills han kom in i 
skogen, men då satte han i väg, springande allt vad tygen höllo. 
Långt inne i skogen gömde han sig och höll sig borta en stor 
del av dagen, tills han fick höra, att kosackernas ankomst 
endast berodde på att de varit ute på en vanlig längre övnings
ritt. 

En uppbådad arbetare var instämd som vittne i ett mål 
rörande oroligheterna den 18 april, men vågade ej infinna sig 
inför rätta, emedan han fruktade att som uppbådad komrna 
att löpa fara. Polisen hade därför slagit efter honom, och en 
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gång, mitt om natten, sades det, infann sig ett kommando hos 
honom. Mannen, som trodde, att man ville infånga honom för 
värnepliktens skull, hoppade hals över huvud ut genom ett 
fönster och undkom. En dag då han med några andra uppbå
dade var på väg till ett möte, blev han på Långa bron anhållen 
av polisen. Ryktet spred sig, att arbetaren hade blivit häktad, 
emedan han hade uteblivit från uppbådet, men emellertid lär 
han kort därpå åter ha blivit sedd i staden och sålunda fri
givits. 

Herman Gummerus, Max Hanemann och Gösta Zetterman 
hade fått i uppdrag att köpa järnvägsbiljetter åt ett större 
antal arbetare i Helsingfors, vilka hade uteblivit från uppbåden 
och som skulle sändas till Nyby. För att ej väcka misstankar 
beslöto de att var och en skulle köpa en tredjedel av det erfor
derliga antalet, icke en person alla biljetterna. Då Gummerus 
som den första kom till biljettluckan i (det gamla) stations
huset, trädde genast de båda där stationerade gendarmerna 
fram, en på var sin sida om honom, och då han hade fått sina 
biljetter, togo de fram sina anteckningsböcker och skrevo 
någonting i dem. Hanemann och Zetterman ansågo det då 
vara oklokt att köpa sina biljetter, och för att avleda even
tuella misstankar beslöto de tre att låtsa som om Gummerus 
skulle avresa och de båda andra blott följa honom. På perron
gen togo de två avsked av Gummerus, som besteg tåget på 
den ena sidan och gick ned på elen andra samt sökte sig bort 
till Brunnsgatan. 

En grupp studenter, till vilken bl. a. hörde Elias Loclenius, 
Arvid Mörne och Gunnar Takolancler, utbytte vid samkvämet 
efter avdelningsmötet elen 21 oktober 1902 sina rön om att 
de uppbådade i Esbo och Kyrkslätt allt allmännare tycktes 
betänkta på att med vapen i hand försvara sig, om försök 
skulle göras att infånga dem med våld. Mycket krigiskt tal 
hade förts av de uppbådade, och redobogenhet tycktes finnas 
att sätta orden i verket. Planen innefattade enelast att de 
värnepliktiga skulle möta våld med våld, icke någon allmän
nare vädjan till vapnen, ehuru även elen frågan naturligtvis 
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dryftades. För beredskaps skull ansågs det önskligt att ett 
tillräckligt antal gevär av samma modell skulle anskaffas, och 
försiggångna överläggningar gällde bland annat, huru detta 
skulle ske. 

En av de uppbådade hade en bror, som var bosatt i Peters
burg och >>som hade visat sig väl underrättad>> om vad som var 
att emotse därifrån beträffande de värnepliktiga. En dag 
telegraferade petersburgaren, att brodern hals över huvud 
skulle resa bort från Iandet utan att ens dröja så länge att 
han skulle hinna taga sina saker med sig; de skulle sändas 
efteråt. - Riktigheten av detta rykte betvivlades emellertid. 

Kagalen har förklarat, att den ej kan handhava omsorgerna 
om uteblivna värnepliktiga i landsorten utan endast i städerna. 
Det vore önskligt, att varje landskommun själv skulle försöka 
sörja för sina uppbådade. Med anledning av detta meddelande 
hörde man om planen att i Helsingfors sammankalla ett möte 
för att vidtaga anordningar för penninginsamling till förmån 
för blottställda uppbådade, vilka jämväl skulle få anvisning 
om huru de skulle sätta sig i säkerhet. 

De uppbådade studenternas svåra läge berördes i det tal, 
vari Nyländska avdelningens inspektor professor Wilhelm Chy
denius vid intagningsmötet den 23 september 1902 hälsade 
de nyinträdande avdelningsmedlemmarna välkomna. I hans 
första, kraftigt framsagda ord, själva tilltalsbeteckningen, 
anslog han genast den ton, som verkningsfullt uttryckte tidens 
innebörd, och det var, >>Nödårsstudenter!>> Efter en inledning 
om de akademiska studierna i allmänhet, yttrade han bland 
annat: Viljestark och beslutsam borde den ungdom vara, som 
nu skulle vigas åt detta landets tjänst. Den mönstrades på 
ett skepp vilket, nästan ett vrak, i storm och natt kastades 
bland brottsjöar. Frågan vore om man skulle hålla skarp 
kryss eller taga in duk och falla av. De unga borde i tid se 
sig om och pröva läget, ty snart skulle även de bli åtsporde. 
Inspektor trodde sig kunna förutse deras val, men han ville 
inskärpa, att Iandet av dem skulle fordra icke blott en upp
flammande ungdomlig entusiasm, utan ett beslut som sedan 



XI De uteblivna uppbådade 229 

skulle vidhållas under kanske långa tider av nöd och vånda. 
Avdelningen hälsade sina nya kamrater i den förhoppning, 
att de, nödårsstudenterne, skulle bli en stark generation, vars 
gärning komme att lända fäderneslandet till gagn. 

Såsom ofta på denna tid diskuterades värnepliktssaken 
vid samkvämet efter avdelningsmötet den 28 oktober, varvid 
inspektor gav uttryck åt en föga hoppfull syn på frågan. 
Från sin dominerande plats vid ändan av bordet talade Chyde
nius som vanligt leende och skenbart nästan raljerande även 
då han berörde de mest allvarliga frågor, men denna gång kunde 
man ej misstaga sig om pessimismen under hans - ytligt sett 
- lätta och rörliga konversation. Sådana förhållandena gestal
tade sig, syntes knappast åt något håll ljusning beträffande 
landets utsikter, och detta fastställdes lugnt och utan illusio
ner, ty det låg fjärran från inspektors kynne att återgiva före
teelser i annan dager än de tedde sig för honom i djupet. Trots 
hans målande och realistiska rättframhet verkade hans ord 
icke nedstämmande, utan manade tvärtom fram hugnad över 
vapenbrödraskapet med en sådan person som han. 

Det första uppbådet, yttrade inspektor, det vars utgång 
nu var beroende, utgjorde relativt taget endast en lek. Det 
kunde ej ens fullt tagas på allvar i jämförelse med dem som 
skulle komma i framtiden. Vi skulle nog få se ett ojämförligt 
mycket svårare öde hopa sig över oss, när >>knutregementet» 
kom i gång, och då berodde allt på >>Om våra bönder skola bli 
arga eller rädda>>. (Johannes Hedengren, som satt i närheten, 
svarade att han war rädd för att de skulle bli rädda»). Nästa 
steg från ryssarnas sida vore att i brutalast möjliga form, för 
att injaga fruktan, uttaga vem som helst i någon utebliven 
uppbådads ställe med tillkännagivandet, >>Tills den rätta kom
mer, hålla vi den hän>; eller också kunde man begagna sig 
av den paragraf, som lär finnas i de ryska lagarna om att för
äldrar äro ansvariga, om deras söner ej infinna sig till krigs
tjänst. Tillämpningen av sådana metoder hade brutit mot
ståndet i Polen och kunde ha samma verkan hos oss. Man be
hövde ej vara rädd för att ryssarna skulle framkalla och införa 
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krigstillstånd i landet; någonting sådant låg icke alls i deras 
plan, utan snarare skulle de vinna sitt mål genom att låta 
demoralisationen gripa omkring sig, förlamande motstånds
andan, och detta mål kunde de också nå. 

>>Gammalfennomanerna>> ha sänt ut ett kort upprop, däri 
vårt folk uppmanas att taga sitt förnuft tillfånga och besinna, 
att man nu bör giva efter i värnepliktsfrågan. jag såg ett 
exemplar av uppropet vid avdelningsmötet den 28 oktober 
men skrev ej av det. Uppropet hade sänts bl. a. till tidningen 
>>Arbetaren» för publicering, men Max Hanemann hade fått 
i uppdrag att sända det tillbaka till professor Danielson, en 
av undertecknarna. Namnunderskrifternavoro ganska många, 
50-60 tyckte jag, till en del rätt betydande personers (jfr 
Reuter, >>Kagalen», I. 318). 

Vid månadsskiftet oktober-november 1902 började ryktena 
om den överhängande faran för de uteblivna uppbådade 
något avtaga i Helsingfors. De hade emellertid varit mycket 
allmänt trodda, tidtals nära nog vållande panik, som icke 
stod i proportion till realiteterna, ansågs det numera. En och 
annan student återvände till Helsingfors. Beträffande ute
blivna uppbådades förhjälpande att hålla sig undan, berättade 
Hanemann, att den studentkommitte, som haft i uppdrag 
att försöka bistå uppbådade ur arbetarklassen, titt och ofta 
uppsöktes av allehanda personer, vilka utan vidare anhöllo 
om hjälp för att resa till Amerika. De hade haft uppfatt
ningen, att vem som helst som ville begiva sig ur landet skulle 
få bistånd av kommitten. · 

I mitten av november 1902 hade den tidsfrist utgått, då 
enligt vad ryssarna föregett eller kommit oss att tro (rektor 
professor Hjelts meddelande till Nyländska studentavdelningen 
genom dess inspektor professor Chydenius, jfr s. 223), de 
uppbådade skulle lämnas i fred, men efter vars förlopp radikala 
repressalier voro att emotse. Man fäste sig vid, att inga åt
gärder alls frå!J ryssarnas sida gentemot de uppbådade hade 
avhörts trots hotet, och att det ryska varningsbudskapet icke 
hade visat sig vara riktigt. Något senare under november 
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föreföll det som om de värnepliktige skulle helt och hållet 
komma att gå fria från straff, och man beklagade, att man 
tidigare hade låtit skrämma sig av ryssarnas rykten. Det 
antogs också som möjligt, att något uppbåd ej skulle bli av 
nästa vår, emedan utgången kunde anses vara given på för
hand under de förevarande omständigheterna. 

Åt Oskar Rosenqvist meddelade Adolf von Bonsdorff 
den 24 november, att man numera visste ryssarnas avsikt 
vara att låta de uppbådade från lägre samhällsklasser gå fria 
men bestraffa studenterna. Detta överensstämde med tidigare 
uppgifter om ryssarnas planer - vilket värde uppgifter om 
ryssarna sedan må äga. - Allt kunde möjligen endast åsyfta 
att förmå studenterna att hålla sig undan till men för det 
goda förhållandet mellan dem och arbetarna. I första ögon
blicket betraktat kunde det motsatta förfarandet te sig vida 
farligare: att ryssarna skulle lämna studenterna i fred och 
i stället ansätta allmoge- och arbetarsönerna. Då skulle det 
knappast bli möjligt för en student framdeles att inom sist
nämnda kretsar agitera för uteblivande från uppbåden. 

I det nummer av Fria Ord, som kom mig tillhanda den 5 
december, konstaterades, att regeringen i värnepliktsfrågan 
råkat i en återvändsgränd, och tidningen höll före, att den enda 
utvägen vore att desavuera dem vilka bragt regeringen därhän: 
senaten och Bobrikoff. - För övrigt resonerade man, att vilka 
regeringens åtgärder än komme att bli med anledning av de 
senaste värnepliktsuppbåden, så skulle motivet icke i första 
hand gå ut på de strejkandes bestraffning; denna uppgift 
skulle vederbörande i och för sig gärna lämna därhän, om det 
vore möjligt. Huvudändamålet vore fastmera att inverka 
på nästa uppbåd. Sannolikt komme man att i förväg försöka 
skrämma nästa års värnepliktiga, ehuru det icke var känt, 
i vilken form detta komme att ske. En betydande framgång 
vore emellertid vunnen för motståndet, om befolkningen 
och de uppbådade icke skulle svikta för regeringens sista 
avgörande ansträngningar. 

Rykten om förestående straffåtgärder mot de uppbådade 
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avhördes dock fortfarande, och i mitten av november l 902 
trodde man sig veta, att de uteblivna studenterna skulle 
straffas i form av förbud för dem att avlägga offentliga examina. 
Man erfor, att krav ställts på universitetets egna myndigheter 
att straffa de ohörsamma studenterna, och i mitten av januari 
1903 spordes, att statsrådet Th. Reins bebådade avsked från 
vicekanslersposten skulle bero därpå att han motsatt sig detta 
yrkande. Formen för universitetets inskridande, hette det då, 
lär gå ut på att de motspänstiga studenterna skulle relegeras 
på ett år. Övriga uppbådade skulle synbarligen komma att 
gå fria. I slutet av januari nämndes som säkert, att relegation 
förestod de tredskande studenterna; någon bekräftelse på 
denna uppgift sades icke mera vara erforderlig, och relegatio
nen skulle gälla minst ett år. 

Ett par dagar tidigare hörde jag talas om den irriterade 
sinnesstämning, som skulle råda bland höga vederbörande. 
Senaten kunde väntas giva sin förtrytelse luft genom att »slå 
tilh> vid första tillfälle, som erbjöde sig. Exempelvis i den då 
brännande skolfrågan kunde det falla senaten in att i ren veder
gällningslust ådagalägga sin makt gentemot den allmänna 
meningen. En av Päivälehtimännen skall härom ha haft ett 
samtal med professor Danielson. Ifall även l 903 ars värne
pliktsuppbåd skulle misslyckas, kunde man emotse, att sena
ten komme att avsättas och militärdiktatur införas. (Jag 
har antecknat >>betvivlas>>). Dessa hotelser från ryskt håll 
har man i vår krets tolkat sålunda, att Bobrikoffs ställning 
skall vara beroende på om uppbåden kunna genomföras, 
och att han i första hand gör senaten ansvarig. 

Den 29 januari 1903 hörde jag av min kollega vid Nya 
Svenska Läroverket ryska övertranslatorn vid senaten kapten 
Axel Lilius, att till senaten ankommit en skrivelse med direktiv 
beträffande likvidering av senaste års uppbåd och förberedel
serna för årets. De till gardet intagna 160 man av dem som 
frivilligt hade inställt sig skola frigivas, och 160 andra fast
tagas bland de uteblivna >>enligt det förfarande, som vunnit 
Hans Majestäts godkännande>> (om detta förfarande vet man 
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ännu ingenting). Ingen person skall antagas till stats- eller 
kommunaltjänst utan att ha företett bevis över fullgjord 
värneplikt. Under 5 års tid skall en försumlig värnepliktig 
icke erhålla utrikespass. De kommuner vilka ej utsett med
lemmar i uppbådsnämnderna, skola ej beviljas några anslag 
ur statsmedel; dock voro ordalagen ej formulerade så att de 
syntes innefatta exempelvis statsbidragen till folkskolorna. 
Ingenting särskilt nämnes om de värnepliktiga studenterna. 
Kapten Lilius ansåg intrycket av skrivelsen vara svagt. 

Mot slutet av februari 1903 meddelade ett rykte, att dom
kapitlen ålagt prästerskapet att förmena lysnings verkställande 
för personer, som uteblivit från värnepliktsuppbåd. Härvid 
skall ha åberopats någon bestämmelse i den gamla värneplikts
lagen. 

V alen till uppbådsnämnderna 

I frågan om val av medlemmar i uppbådsnämnderna fort
gingo myndigheternas påtryckningar på kommunerna och de 
sistnämndas förtroendemän. 

Den 22 november 1902 erfors, att i Iittis socken fattig
gården och i Helsinge socken kommunalhuset tagits i mät 
för betäckande av de böter dessa kommuner bli\'it ålagda 
att betala, då de vägrat utse medlemmar i uppbådsnämnderna. 
Följande dag meddelades, att i Borgnäs socken en folkskola 
ävensom fattiggården sekvesterats för enahanda böter. -
Själva förslaget om att påföra tredskande kommuner böter 
skall ha utgått från prokuratorn Johnsson, och åtgärden 
jämte utmätningen av egendom avsåg att skrämma befolk
ningen och förmå kommunerna att foga sig vid nästa uppbåd. 
Det säges emellertid ej vara möjligt att lägga beslag exempelvis 
på en fattiggård eller en folkskola, varför icke heller någon 
exekutiv auktion kan förrättas; möjligen kommer man att 
nöja sig med någon skenåtgärd. Huru socknarna på annat 
sätt skulle kunna förmås att erlägga sina böter är en gåta. 
Beloppen kunna ej uttaxeras av kommunernas skattskyldiga 
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medlemmar. Ingen skulle betala sin anpart godvilligt, utan 
det måste bli utsökning med åtföljande besvär i snart sagt 
oändligt antal, då posterna äro så många och så små. Därav 
blir ingenting. 

Talrika kommunal- och andra läkare befunno sig i svår 
belägenhet under myndigheternas påtryckning på dem att 
tjänstgöra i de olagliga uppbådsnämnderna, och på grund 
av sin fosterländska ståndpunkt hotades åtskilliga av dem med 
avsked och annan förföljelse. Man hörde omtalas, att inom 
läkarkåren en överenskommelse hade ingåtts om att envar 
skulle avstå 2 % av sin lön för att därmed bispringa tjänste
kamrater, vilka komme att få lida till följd av det politiska 
trycket. 

Guvernören i Tavastehus län Schwertzkoff skall under 
senaste tid ha visat sig relativt hygglig mot kommunerna och 
bland annat upphävt samtliga böter, vilka inom hans län 
ålagts dessa. Dessutom lär han utan svårighet utgiva pass. 
Orsaken till hans medgörlighet skall vara den, att då han 
mottog guvernörsämbetet, uppställde han som villkor, att han 
vid sin avgång från tjänsten under alla förhållanden skulle 
få pension. Plehwe lär också ha utfärdat någon förbindelse 
i sådant avseende undertecknad med hans namn, men 
Schwertzkoff skall ha invänt, att därmed gick det inte: >>den 
svinhunden känna vi; det skall vara Nikolaj.>> Och så lär han 
ha fått Nikolajs namn, och nu är han ej rädd, emedan ingenting 
värre kan vederfaras honom än att han får avsked med pension. 

Ännu i början av januari 1903 hade sekvesteringen av 
Helsinge kommunalhus icke blivit upphävd, och kommunal
nämndens ordförande W. Åberg var ganska orolig. Trots 
det principiella avgörandet senaten träffat, hade kommunen 
ej fått svar på de besvär densamma anfört. Antingen hade 
sekvesteringen bort upphävas eller länsmannens åtgärd stad
fästas, men intetdera hade skett. Ä ven i det senare fallet 
hade kommunen kunnat draga ut på ärendet ett par år genom 
besvär hos hovrätten och hos senaten. Det sades vara oför
klarligt, varför myndigheterna ej träffa något avgörande. -
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Sannolika orsaken är väl den, att myndigheterna önska bevara 
en hållhake på kommunen för att kunna utöva påtryckning 
på densamma samt ingiva fruktan. Man hörde litet senare 
den mening uttalas, att försäljning i motsats till vad som 
förmodats, dock kunde komma till stånd. I sådant fall måste 
guvernör Kaigorodoff visserligen ignorera senatens principiella 
påbud, men det ansåg man honom vara i stånd till. - Då 
länsmannen i Tusby (?) ålades att utmäta socknens egendom 
skall han ha fritagit sig genom att framlämna socknens medel
löshetsbevis. 

Det vite, som påförts baron V. M. von Born på Sarvlax 
med anledning av att han ej sammankallat kommunalstämman 
i Pärnå för val av medlemmar i uppbådsnämnden, sades 
under senare delen av januari l 903 uppgå till 15,000 mark; 
tidigare skall beloppet ha utgjort 5,000 mark. Baronen skall 
med en viss bister humor ha yttrat, att han skulle betala så 
mycket han kunde, >>och resten sitter jag av>>. Kaigorodoff 
skulle nog med förtjusning söka ut honom. I slutet av mars 
samma år uppgavs, att auktion skulle förrättas på Sarvlax 
för betalning av de böter på dåmera 20,000 mark baron von 
Born hade att erlägga. Korna på Sarvlax lära ha tagits i 
mät för denna summa. Baronen ovetande lära överste Kasten 
Antell och några andra ämna bjuda 20,000 mark för den 
första kon. 

Under den följande tiden sammanföllo repressalierna för 
l 902 års uppbåd med myndigheternas förberedande påverkan 
på 1903 års uppbåd, varvid huvudvikten alltmera fästes vid 
den senare uppgiften. · 

Andra tilldragelser under år 1902 

Under sommaren l 902 företog jag en för mig utomordentligt 
givande utrikesresa. jag for över Stettin och Berlin till 
Dresden, därifrån med ångbåt uppför Elbe genom Sachsiska 
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Schweiz till Bodenbach-Tetschen i Böhmen, sedan med tåg 
via Prag och Wien till Budapest, med ångbåt utför Donau 
till Semlin-Belgrad, med tåg via Agram till Fiume, med ång
båt över Adriatiska havet till Venedig, med tåg längs Brenner
banan över lnnsbruck till Mtinchen samt över Ntirnberg till 
Thtiringen. Där tillbragte jag några veckor i Katzhtitte under 
fotvandringar och andra färder till talrika orter i denna lands
del. Mitt uppehälle i Katzhtitte kostade mig tre Reichsmark 
per dag, därav en mark för min bostad (Schlafzimmer och 
Stube), en mark för middagen i ett hotell, med mera festlig 
undfägnad om söndagarna, vartill gästens )>Gegenleistung)> 
var beställning av en halv flaska Rhen- eller Moselvin, och 
en mark för kvällsmåltiden. jag var borta sex veckor, och 
hela resan, vilken företogs i första klass på ångbåt och tredje 
klass på tåg, kostade 700 mark, vilket kunde betraktas som 
ett minimirekord. 

Den 18 oktober 1902 skulle den av bildhuggaren Emil 
Wikström utförda Lönnrotsstatyn )>bli synlig)> för allmän
heten; någon officiell avtäckning skulle ej anordnas av initiativ
tagarna till monumentet, Finska litteratursällskapet, emedan 
en sådan akt, såsom man hörde, hade enligt polisens före
skrifter nödgats försiggå under sådana former som sällskapet 
ej önskade underkasta sig. Redan i förväg väntade allmän
heten, van vid folkskockningar och oroligheter närhelst till
fälle härtill förekom, att sådana skulle inträffa avtäck
ningsdagen, åtminstone på aftonen, särskilt som polisen hade 
blandat sig i anordningarna. För deltagande i en middag 
för konstnären Wikström på kvällen efter avtäckningen cirku
lerade en lista, men emedan denna på framträdande plats 
upptog namnen på flera av de dåvarande senatorerna och 
med dem av den medborgerliga opinionen likställda personer, 
rönte kollationen icke anslutning på alla håll. 

statyns avtäckning skedde emellertid under rätt mystiska 
omständigheter. Det meddelades, att Finska litteratur
sällskapets delegation hade beslutit låta täckelset falla i all 
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stillhet, men då herrarna infunno sig på platsen klockan 7 
på morgonen, funno de sig förekomna: statyn stod redan 
avtäckt. En bekant till mig, som passerade platsen klockan 
l-tiden på natten, berättade, att den redan då sågs blottad. 
Efterforskningar sades ha givit vid handen, att avtäckningen 
verkställts av tre (eller två?) landsbor, vilka av en )>svartklädd 
manspersom hade förmåtts att följa honom till statyn och 
där draga i det snöre, som avlägsnade skynket. Detta skall 
ha skett 6 minuter över klockan 12 på natten. Man visste ej, 
vem den ifrågavarande herremannen var, men däremot hade 
de inblandade landsgubbarna uppdagats, varvid de emeller
tid befunnits alldeles oskyldiga, meddelades det. 

Ganska allmänt förmodades, att polisen hade sin hand med 
i spelet. En magister berättade mig, att han hade talat om 
saken med en polis, som han kände och som tycktes under
kunnig om saken; mannens opåkallade munterhet hade låtit 
min sagesman ana, att händelsen var arrangerad. En tid
ningsman uppgav för mig, att då de tre bönderna följande 
morgon instämdes till poliskammaren, skola de i den person, 
som tillkallade dem, ha igenkänt den man, som hade uppmanat 
dem att avlägsna täckelset kring statyn. Litet märkvärdig 
föreföll även den omständigheten, att polisen genast följande 
morgon hade kunnat fastställa de tre männens andel i hand
lingen och få tag på dem. -Också den uppfattning var 
gängse, att endast ett opassande pojkstreck förelåg. 

Den 19 oktober innehöllo tidningarna en protest av Finska 
litteratursällskapets delegation med anledning av att Lönn
rots staty genom ett oförsvarligt tilltag blivit i förväg av
täckt. 

stora människomassor vallfärdade hela dagen den 18:e 
till statyn, som konstant var omgiven av en tät folkhop, 
och blomstergärderna voro så rikliga, att hela nedre delen 
av sockeln täcktes av dem. Det var kanske betecknande för 
den ide Lönnrot representerade, att jämte praktfulla blomster
pjäser sågos kransar av mossa och ljung och bland annat 
en kantele med strängar av påträdda rönnbär. Även sång 



238 Värnepliktsuppbåden 1902 Kap. X 

utfördes under dagen vid statyn. Nya svenska läroverket 
hemförlovades klockan 2 dagen till ära. 

Själva monumentet med dess figurer gjorde ett påfallande 
stort och mäktigt intryck. En stark Kalevalastämning förnams 
tala ur kompositionen. Man tycktes anse, att statyn gjorde 
anspråk på att utgöra den mest konstnärliga av alla intill dess 
i Helsingfors uppställda statyer. Överhuvud föreföll allmän
heten mycket förtjust. Någon tyckte dock, att figurerna 
kanske sågo litet grova ut och att platsen för monumentet 
var liten. Den nya statyn troddes komma att ställa de övriga 
i skuggan. Åtminstone enligt första intrycket kände jag mig 
särskilt anslagen av den lyssnande flickgestalten vid monu
mentets fot. Hon tycktes mig på ett vinnande sätt personifiera 
själfullheten och konstnärligheten i den finska folkkaraktären, 
ett drag som jag särskilt hade förnummit mig anslagen av under 
den sympatifyllda förtrogenhet jag hade tyckt mig vinna 
därmed särskilt under »Kalevalasommaren» i Suomussalmi 
1900. 



KAP. XII 

V ARNEPLIKTSUPPBADEN 1903 

Allmänna förberedelser för motstånd mot uppbåden. Regerings
partiets bemödanden att genomdriva värneplikten 

Redan före utgången av år 1902 hörde man talas om att 
agitationen rörande uppbåden 1903 borde vidtaga i god tid, 
annars kunde man riskera, att utgången på de >>svarta>> orterna 
skulle bli lika otillfredsställande som föregående år. Osäker
het rådde i flere avseenden rörande. de förestående uppbåden, 
och man hörde även den förmodan uttalas, att ryssarna helt 
och hållet skulle avstå från inkallande av värnepliktiga under 
år 1903. I mitten av december 1902 hörde jag nämnas, att 
förberedelser vidtagits på vår sida för att få följande års upp
båd att gestalta sig enligt önskan. Den 18 december berättade 
mig studeranden Adolf Klingstedt, att han under julferierna 
skulle sändas att agitera i Tenala, en av de orter inom svenska 
Nyland, där ställningen senaste vår icke hade varit fullt säker. 
Även till Porkala skulle en student fara; Mörne hade ansett 
den trakten något oviss. 

Av en resande från Uleåborg hörde jag före jul, att därstädes 
ett stort medborgarmöte hade hållits för att överlägga om 
nödiga åtgärder med anledning av de stundande uppbåden 
i vår. Närvarande hade varit över 200 personer, alla >>Utvalda>>, 
bland dem omkring 75 Uleåborgsbor, resten allmoge från 
kringliggande socknar. Först uppträdde ett par talare till 
förmån för en kraftig agitation bland den värnepliktiga ung
domen. Härpå höll senator Lennart Gripenberg ett med stort 
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bifall mottaget andragande, vari han uttalade, att någon 
agitation i vanlig bemärkelse icke borde ske; ingen person 
skulle mot sin vilja förmås att utebli från uppbåden, och man 
finge ej heller intala personer, att inga straffpåföljder vid ute
varo från uppbåden vore att befara. Däremot borde man efter
sträva att göra klart för var och en att det vore orätt att infinna 
sig, att alla självmant borde bli borta, ävensom att envar för 
sig borde vara beredd att stå för den vedergällning myndig
heterna kunde komma att utöva. Nästan efter varje mening 
av talaren hördes >>hyväHop. Bland de personer, vilka icke 
hade kallats till mötet voro lärarna vid finska lyceet och frun
timmersskolan, vilka alla sades höra till det gammalfenno
manska partiet. En av de verkningsfullaste talarna var lektor 
M. RosendaL Man hade känt på sig, att Österbotten hörde 
till de trakter i landet, där befolkningen ej skulle giva vika. 
Flera präster deltogo i mötet. 

Med anledning av de allmänna önskningsmål, som hade 
uttalats vid det medborgerliga mötet i Helsingfors den 12 
november 1902 försiggick den 5 januari 1903 i kommunal
huset i Malm en sammankomst för rådplägning rörande åt
gärder i värnepliktsfrågan. Agronomen Johannes jernström 
var ordförande. Mötet utsåg en deputation av tre personer 
för att uppvakta socknens präster, eventuellt även länsman
nen och häradsskrivaren i syfte att uppmana dem att icke 
lämna medverkan vid de försök, som komma att göras i vår 
för att få till stånd värnepliktsuppbåd. Den åsikt omfattades, 
att de uppbådade skulle genom en bestämd föreskrift förmås 
att utebli från uppbåden (en sådan ståndpunkt hade även 
omfattats av mötena i Helsingfors och Lahtis); i fjol hade 
endast en uppmaning ställts till dem i den riktningen. Den 
gången hade även 30 å 40 av de värnepliktiga samlats utanför 
uppbådslokalen, där de delvis i drucket tillstånd förde oljud, 
men i år skulle de uppbådade ej alls få infinna sig i närheten 
av lokalen för att ej utsätta sig för risken att bli infångade. 
En talare yttrade, att man med så mycket större skäl kunde 
befalla de uppbådade att utebli, som de av dem, vilka hyste en 
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annan åsikt, gott kunde betraktas som mindre omdömesgilla, och 
man därför finge handla på deras vägnar. l allmänhet fram
fördes rätt kraftiga och radikala andraganden vid mötet, 
och ordföranden slog då och då näven i bordet, då han ville 
markera någon resolut poäng. För att underlätta de uteblivna 
uppbådades bemödanden att hålla sig undan, ifall de bleve 
eftersatta, beslöt mötet anordna en insamling av medel, varmed 
de skulle understödjas. 

Den förenämnda deputationen hade sedermera en samman
komst med länsmannen för att utröna dennes ståndpunkt. 
Länsmannen anförde, att en person i hans ställning ej kunde 
annat än lyda befallningar från högre ort - lyda åtminstone 
på något sätt. Man frågade honom, vad han skulle göra, 
om han finge order att fasttaga uteblivna värnepliktiga. >>Nog 
måste jag lyda,>> svarade länsmannen. Han gav likväl det 
bestämda löftet, på deputationens uppmaning, att han skulle 
underrätta åtminstone någon sockenbo, ifall en sådan häkt
ningsorder skulle komma, så att de värnepliktiga skulle kunna 
varskos. Deputationen var jämförelsevis tillfreds med denna 
förklaring. 

Frågan om prästerskapets medverkan vid värneplikts
uppbåden vållade under år 1903 samma slitningar som före
gående år. Man hade anledning att antaga, förklarades det 
strax i början av året, att en stor mängd kyrkoherdar, vilka 
i fjol lämnat sitt bistånd vid värnepliktslagens tillämpning, 
sedermera ångrat sitt handlingssätt och voro villiga att i år 
begå annorlunda. Därför skulle man göra ett försök att i 
vår få till stånd en allmän vägran även från prästernas sida. 
För detta ändamål hade man indelat prästerna i 5 kategorier: 
l. de som i intet fall ärna uppläsa förteckningarna m.m.; 2. de 
som vägra, om 50 andra präster gå med dem; 3. de som vägra, 
om 100 andra göra lika; 4. de som vägra, om de obstruerandes 
antal är 200; och 5. de som i alla fall ämna verkställa uppläs
ningen. Från olika håll hörde man uppgift om huru socken
prästernas anseende hade sjunkit genom deras undfallenhet 
i värnepliktsfrågan, och huru de till följd härav hade blivit 
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behandlade med ringaktning av sina egna församlingsmed
lemmar vid läsförhör och andra tillfällen. Den 14 januari 
hörde jag sägas, att 100 präster gått in på att icke uppgöra 
erforderliga längder för uppbåden i vår, och så underligt det 
än lät, skola några guvernörer, naturligtvis ej de ryska, ämna 
underlåta att medverka vid uppbådens genomdrivande. 

Ärkebiskopen skall igen ha utsänt ett >>herdabrev>>, däri 
prästerskapet uppmanas till tålmodighet i den förres egen anda. 
Det sades också, att en kyrkoherde Hannula hade kringsänt 
en skrivelse av avvikande, fosterländskt innehåll (början av 
januari). Vid det tidigare omtalade medborgarmötet i VIeå
borg skall från prästerligt håll ha föreslagits, att man skulle 
ingå till styrelsen med en hemställan om att den sedvanliga 
bönen för >>landets krigsmakt till lands och vatten>> skulle få 
bortlämnas från formuläret. Bleve denna ansökan avslagen, 
skulle man, efter att på anfört sätt ha ådagalagt sin lojalitet, 
i alla fall verkställa uteslutningen. 

Pastor Elis Bergroth, som reste omkring för att verka för 
folknykterhet ävensom hålla predikningar, förenade därmed 
regeringsvänlig propaganda i värnepliktsfrågan. Den elaka 
förmodan uttalades, att pastorn eftersträvade att >>göra sig 
kompetent». - Biskop Råbergh lär icke längre känna sig 
fullt säker på sin post, sedan han på något sätt har under
stött vissa prästmäns anhållan att ej behöva medverka vid 
värnepliktslagens genomförande. 

Professor G. G. Rosenqvist sades ha tillställt några av de 
minst fosterländska prästmännen i landet en mångfaldigad 
cirkulärskrivelse, vari han utlägger sin ståndpunkt i den foster
ländsk-religiösa saken. Alla de utsända exemplaren, omkring 
ett 10-tal, lära ha återsänts till honom, men en avskrift skall 
ha frambefordrats till vederbörande, som avfordrat profes
sorn förklaring. En angivelse alltså, av en inhemsk man, om 
meddelandet är riktigt. 

Av de hundra kyrkoherdar, som först vägrat inlämna värne
pliktsförteckningar, ha en hel mängd avfallit, berättades det 
i !pitten av februari. Trettio avfällingar skall pastor Bergroth 
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ha värvat under sin rundresa. Det nämndes också präster, 
vilka vägrat att uppgöra värnpliktsförteckningar trots att de 
av domkapitlen hotats med avsättning. På en del orter skall 
pastor Bergroth ha blivit illa behandlad. Mot slutet av mars 
förmälde ett rykte, att 43 präster, vilka ej inlämnat nödiga 
förteckningar för uppbåden, komme att avskedas. 

Värnepliktsagitationen och -strejken skulle snart åter 
vara i full gång, resonerades det i slutet av januari. Trots alla 
bemödanden från ryssarnas sida komme väl den allmänna 
utgången för dem att bli lika dålig i år som den var i fjol. -
Man antog, att om befolkningen under ett par år vänjer sig 
vid att utebli från uppbåden, så skall det sedermera bli svårt, 
kanske omöjligt, att åter förmå densamma att fullgöra sin 
värneplikt, även om lagliga förhållanden skulle återinföras i 
landet. Antalet uteblivna skulle väl alltid förbli betydande och 
demoralisation därmed vinna insteg. Sådana förhållanden 
skulle bereda god jordmån för avväpningstanken och anti
militaristisk agitation. 

I samband härmed talades det om, att ryktet om värne
pliktsstrejken i Finland hade spritt sig vida omkring och på 
olika håll väckt uppseende. I likhet med de tyska social
demokraterna, vilkas uppmärksamhet sades vara fäst vid . 
tilldragelserna i Finland i syfte att kanske planlägga någonting 
liknande bland dem, uppgavs även kejsar Wilhelm, ehuru 
självfallet av helt annan orsak, ha låtit göra sig underrättad 
om värnepliktsfrågans utveckling härstädes. Han skall vara 
missnöjd med det som denna fråga fört med sig i Finland, 
berättades det. Vem vet, vad händelserna hos oss ännu kunna 
leda till? 

Redan tidigt riktades i samband med de förestående värne
pliktsuppbåden uppmärksamheten på de gammalfinska stu
denterna, rörande vilka man ganska allmänt tycktes förmoda, 
att de detta år ämnade inställa sig. Vad studenterna över
huvud beträffar, resonerade man, att de från Helsingfors 
befunno sig i observationsfältets centrum och därför i bety
dande grad bleve bestämmande för den allmänna uppfatt-
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ningen om studenternas förhållande till värneplikten. De gam
malfinska studenterna däremot, av vilka endast ett jämförelse
vis ringa antal utgjorde helsingforsare, skulle i egenskap av 
studenter komma att försvinna bland mängden av de upp
bådade i sina hemtrakter. - För min del trodde jag, att även 
av de gammalfinska studenterna högst få skulle inställa sig 
vid uppbåden, om icke något oförutsett skulle inträffa. -
Ett tillfälligt rykte förmälde i början av februari, att de tavast
ländska studenterna skulle ha beslutit att i vår infinna sig 
vid uppbåden. 

Den 14 februari hörde jag, att årets värnepliktiga stu
denter hållit ett möte för att besluta om huru de skulle för
hålla sig till uppbåden. Vid omröstningen skola 97 ha förklarat, 
att de ämnade utebli, 7 att de skulle infinna sig, och 48 hade 
ej ännu velat definitivt bestämma sin ståndpunkt. Tvenne 
studenter hade avlägsnat sig tidigare, men kunde räknas till 
de 7 regeringstrogna. Även några andra hade ämnat gå bort, 
men då stängdes dörrarna. Senator D. W. Åkermans son med 
det nya namnet Voipio hade fört ordet bland regeringens 
anhängare. 

Den 20 februari visste man berätta, att ett antal jordbruks
representanter, Meurman, Ojanen, Värri o. a., skola ha ingått 
till senaten med något slags hemställan i värnepliktsfrågan. 
Dessa personer skola ha förklarat, att de i sina hemtrakter 
mist sitt inflytande över sockenborna i politiskt avseende, 
och att värnepliktsuppbåden komme att misslyckas från 
regeringens synpunkt sett. - Denna framställning skall ha 
gett anledning för senaten att upptaga frågan om uppbådens 
inställande för ett år. I sistnämnda syfte skulle en kommis
sion sändas till de av missväxt drabbade trakterna och där 
>>finna>>, att nöden var större än man hade antagit. Med stöd 
av denna undersökning skulle senaten inlämna en hemställan 
till kejsaren om att årets uppbåd skulle inställas >>för nödens 
lindrande>>. Senator Bergbom var den förenämnda deputa
tionens tolk. Man vet ej, vad Plehwe och Bobrikoff tänka 
om förslaget. 
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I Helsingforsposten för den 24 februari meddelades, att en 
bondedeputation, synbarligen den nyss omnämnda, hade avrest 
till Petersburg. Man syntes anse denna händelse innefatta 
ett glädjande tecken. Man erinrade sig, att Bobrikoff ännu 
nyligen hade yttrat, att >>värnepliktslagen skall genomföras i 
Finland, kosta vad det kosta vilb>. Deputationen ställdes till 
och med i samband med ryktet om att guvernör Kaigorodoff 
vore nervöst uppriven på grund av myndigheternas svårig
heter. Regeringen befann sig alltså ändå i en återvändsgränd. 
- Senare sades, att deputationens egentliga ändamål var att 
påverka regeringen i syfte att vid de talrika avskedandena, som 
denna tid förekommo, de lediga tjänsterna skulle förbehållas 
inhemska män, d. v. s. >>räddas>> åt det parti deputationens 
medlemmar själva tillhörde, det gammalfinska. 

Utnämningen av två nya ryska guvernörer, i Vasa och St. 
Michel (den 25 februari), tyddes som ett uppsåt på ryskt håll 
att insätta all möjlig kraft på värnepliktens genomdrivande. 
Fåfängt vore därför, sades det, att hoppas på inhibering av 
uppbåden. 

En författare i Fria Ord (3 mars) befarade, att oordningar 
vid uppbådstillfällena skulle inträffa, och tog för givet, att 
dylika uppträden skulle ligga i ryssarnas intresse. För den 
skull borde man noga undvika varje störing av ordningen samt 
motstå ryssarnas provokationer. - Såsom jag förut fram
hållit, trodde jag ej, att ryssarna en enda gång försökt fram
provocera upplopp, och ännu mindre, att sammanstötningar 
med polisen skulle vara ryssarna tacknämliga. Våra farhågor 
av detta slag härrörde ur vår egen fantasi. Tvärtom hade den 
allmänna meningen varje gång oroligheter eller demonstra
tioner skett, känt sig frigjord och upplyft, såsom efter upp
trädena i Helsingfors det=~ 18 sistlidna april, medan ryssarna 
föreföllo spaka. Vad som legat i ryssarnas intresse har varit 
att injaga fruktan för sådant som de själva velat undvika, 
och det har varit >>bullen> och våldsamheter. 

Några personer förespådde emellertid, att uppbåden detta 
år ej skulle försiggå utan blodsutgjutelse. Antingen skulle blod 
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flyta vid själva uppbådstillfällena, eller vid de repressalier 
regeringen väntades komma att vidtaga i höst. Guvernörerna 
uppgivas också vara färdiga att >>låta det smälla>> vid minsta 
anledning. 

Mot slutet av mars anförde ett rykte, att uppbåden i Hel
singfors ej skulle anordnas i själva staden utan i Hoplax by. 
Man frågade sig, om orsaken härtill var fruktan för möjliga 
oroligheter, ifall uppbåden skulle föranstaltas i staden, eller 
om det var för att de 60 (?) gammalfinska studenterna, vilka 
enligt vad det sades, beslutit infinna sig, ej skulle behöva 
skämmas för mängden. 

Den 29 mars fick jag höra om den propagandaskrift till 
förmån för inställelse vid värnepliktsuppbåden, vilken under
tecknats och utsänts av tio värnepliktiga gammalfinska stu
denter, nästan från början kallade >>decemvirerna>>. Skriften 
var ganska lång, och undertecknarna angåvo jämväl, vilka 
studentavdelningar de tillhörde, varvid samtliga avdelningar 
voro företrädda. Nylänningen var Aarne Granfelt (Kuusi). 

>>Decemvirernas>> steg utgjorde det allmänna samtalsämnet 
i studentkretsar under den följande tiden. I skrivelsen till
kännagåvo undertecknarna, att de jämte många student
kamrater ärnade detta år infinna sig till uppbåd och Jottag
ning. Visserligen ha Finlands ständer klart uttalat, att den 
nuvarande värnepliktsförordningen icke tillkommit i den ord
ning Finlands samhällsförfattning fordrar. Men erfarenheten 
har redan tillräckligt ådagalagt, att det absoluta motstånd, 
som hitintills försökts, ingalunda leder till återvinnande av 
fred och lagliga förhållanden, utan bringar fosterlandet endast 
faror och förluster. - Det tillhör icke oss ynglingar att slita 
tvistiga samhällsfrågor. Vi ha endast att se till, att 
icke genom obetänksamma handlingar från ungdomens 
sida den inhemska regeringens åtgärder i syfte att återställa 
Jagliga förhållanden störas, samt att landets ständer, som 
äro det finska folkets enda målsmän, icke hindras att bliva 
sammankallade, för att såväl i denna som i mången annan 
fråga fullgöra sitt för landet så viktiga värv. I vår tanke utgör 
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även den omständigheten en maning till inställelse vid upp
bådet, att värneplikten i år liksom förut får fullgöras vid 
finsk trupp, nämligen vid Finska gardesbataljonen. - Enligt 
bestämmelserna i värnepliktsförordningen äro alla de ynglingar, 
som underlåtit att fullgöra sin värneplikt, oförmögna att inträda 
som tjänstemän i landets ämbeten. Den enskildes möjlighet 
att komma till statens tjänster kan visserligen icke bliva be
stämmande för någons handlingssätt, men vi torde icke behöva 
vidlyftigare utlägga, vilka svårigheter ett uteblivande i massa 
från uppbådet komme att i framtiden ställa i vägen för tjäns
ters besättande med inhemska män, och likväl är tjänstemanna
personalens bibehållande såsom nationell korporation ett av 
livsvillkoren för vårt folk. Likaledes ha vi icke kunnat bliva 
oberörda av den hänsynen, att vårt tillvägagående kan ha 
inflytande på universitetets ställning. 

Ovilja väckte bland annat den omständigheten, att nylän
ningen Granfelt undertecknat skrivelsen, ehuru han, såsom 
det påstods, redan fullgjort sin värneplikt och således ej, såsom 
det står i skrivelsen, hör till dem som i år äro uppbåd under
kastade. K. Forsman sades vara oduglig till krigstjänst, och 
en tredje av undertecknarna, C. A. N. Bergroth, skall vara 
halt. Efter studentkårens valmöte ägde ett litet tumult rum 
i studenthusets vestibyl, då en av de tio, O. Tolvanen, blev 
utvisad. Han avlägsnade sig, men återvände om en stund 
med tre kamrater, likasinnade. Därvid kom det till hand
gemäng, och emedan en av de fyra lär ha varit mycket stark, 
hade det vållat ansenligt bråk, innan man fick ut dem alle
samman. En servis gick i kras, och dörrarna voro i fara. 

Hundra konstitutionellt sinnade värnepliktiga studenter 
ha beslutat utsända ett motcirkulär avsett att, såsom det 
meddelades den 6 april, undertecknas av dem alla. Man ansåg 
ett sådant steg kunna medföra allvarliga påföljder för under
tecknarna. Följande dag ändrade dessa studenter sitt beslut 
beträffande underteckningen. Oskar Rosenqvist, en av årets 
uppbådade, hade i det längsta vidhållit det ursprungliga för
slaget. -Det har varit tal om att nylänningen Granfelt skulle 
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ställas inför avdelningens disciplinskommitte, och detsamma 
har berättats om Voipio vid Viborgska avdelningen, men man 
lär sky risken. - Med rätta sade Bernhard Estlander om 
cirkulärets undertecknare, >>Studenterna äro förbjudna att 
blanda sig i politiken, men somliga få göra det.» Han hade 
kunnat tillägga, att inblandning i politiken är alltid tillåten, 
om det sker i de makthavandes anda. - Man anser, att de 
tios skrift haft en fördärvlig verkan. Den lär ha sänts ut i 
10,000 (andra säga 25,000 exemplar) och tillställts var och en 
av årets uppbådade. Kostnaderna skola ha betäckts på rege
ringshåll. Emellertid ha även de konstitutionella nu satt i 
gång en kraftig agitation för uteblivande från uppbåden. 
I dagarna skola 200 (?) utsända personer begiva sig till olika 
trakter av landet i detta syfte. Överhuvud försiggick en våld
sam agitation för och emot uteblivande från uppbåden. Bland 
dem som företogo propagandaresor i regeringens intresse 
nämndes professor O. Kihlman (Kairamo). Hans verksam
hetsområde skall ha varit östra Finland, och det sades en dag, 
att han hade lyckats omvända 50 sådana uppbådade, vilka 
redan hade beslutit att icke gå till uppbåden. I Uleåborgs
trakten var pastor Elis Bergroth verksam i enahanda syfte. 

Den 28 april på aftonen ägde ett uppträde rum på Hel
singfors järnvägsstation. En person Tiitinen (senare bekant 
som Oskar Rosenqvists angivare) hade häktats i jaala för 
agitation mot deltagande i värnepliktsuppbåden och hade 
förts till Helsingfors. Vetskap härom hade spritt sig i staden, 
och på stationen samlade sig en stor folkhop för att taga emot 
honom. Ingen plan var uppgjord i förväg, och någon avsikt 
att befria fången förelåg säkert icke; snarast berodde folkets 
tillströmning på nyfikenhet. Polisen måste formligen bana 
sig väg genom skarorna. Då polisen ville stänga de inre sta
tionsdörrarna bakom sig för att avspärra den efterföljande 
människomassan, uppstod handgemäng, varvid konstaplarna 
skola ha dragit blankt. Vid Fabiansgatan uppstod nytt tumult, 
varvid polisen bildade ked mot den påträngande hopen. Guver
nör Kaigorodoff skall ha anlänt till platsen åkande och blev 
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mottagen med visslingar, varjämte personer hade kastat före
mål efter honom. Talrika personer skola ha blivit anhållna 
vid uppträdena. 

Den resoluta sinnesstämningen på en del håll trots olycks
bud, landsförvisningar och förföljelser, illustrerades av diskus
sionen vid ett möte i april 1903 på Esbo folkhögskola, där 
sakläget inför de nya förordningarna och åtgörandena avhand
lad~s. Arvid Mörne refererade frågorna på mötet. Andan 
bland de församlade var given och oförtydbar; betecknande 
härvid var att meningsutbytet nästan mestadels rörde sig kring 
frågorna om fördelarna hos respektive Mauser- och Winchester
gevär, - berättade Mörne. Man kom dock överens om att 
yttersta varsamhet numera var av nöden utåt. Ej heller finge 
folkhögskolan äventyras. Ett stort värnepliktsmöte skulle 
hållas i Esbo, för vilket Mörne redan tidigare hade engagerat 
sig, annars hade han under de förändrade förhållandena ej 
gärna önskat framträda, för skolans skull. 

Uppbådens förlopp 

Den 17 april skulle årets första uppbåd försiggå, de i Björne
borg, där man sades vara mycket osäker om utgången. stadens. 
lyceum hade fått tio dagars lov, emedan dess lokal behövdes 
för uppbåden. Man hörde efteråt, att 53 % av de i staden 
uppbådade hade infunnit sig, i angränsande socknar 73 %. 
Resultatet var sämre än i fjol. Särskilt sades prästerna ha 
bedrivit en enträgen agitation, till och med på gatorna. Emel
lertid hade man ej väntat sig stort bättre resultat i Björneborg. 
De svenska socknarna i västra Nyland voro fullständigt säkra. 
anfördes det; där väntade man ett utmärkt resultat. 

I Tammerfors hade de uppbådade nyligen haft ett möte. 
varvid 75 % av dem sades ha närvarit. Enhälligt, med undan
tag för en röst, beslöt man att ej infinna sig, och denne enda. 
som röstade emot, var en student. Uppbåden i staden försig
gingo den 21 april, och samma dag erhölls i Helsingfors telefon-
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budet, att 35% av de uppbådade i staden och 75% av dem i 
landsdistriktet hade infunnit sig. Nedslagenhet och förvåning 
väcktes av denna underrättelse. I fjol hörde Tammerfors 
med omgivning till de bästa distrikten, och man förstår ej 
orsaken till försämringen. I Tammerfors har man rätt litet 
förnummit trycket från ryssarnas sida, och den talrika arbetar
befolkningen har ansetts vara mycket upplyst. Man tycktes 
ganska allmänt fälla modet, undrande huru det skall gå med 
alltsamman. Vad skulle ske med de uteblivna, om de bilda 
en liten minoritet? Skulle allt gå till spillo? - Två· dagar 
senare fick man höra, att de första underrättelserna från Tam
merfors hade varit överdrivna, och med anledning härav steg 
tillförsikten ånyo. >>Allt kommer ännu att gå bra,>> sade man 
nu, >>det skall visa sig, att hela län i stort sett komma att avhålla 
sig från uppbåden. Detta är även en nödvändighet, och det 
finnes intet värdigare svar Finlands folk kan giva de senaste 
åtgärderna.>> 

De värnepliktiga i Sippola skola ha beslutit att inställa 
sig. >>Det lönar sig icke att bråka numera,>> lär man ha menat. 

I Nyslott gingo uppbåden bra, i det att av stadens värne
pliktiga endast två hade infunnit sig. Av samtliga nästan 
300 uppbådade i detta distrikt hörsammade endast något över 
30 kallelsen. 

Den 23 försiggingo uppbåden i Viborg. Staden syntes 
befinna sig som i belägringstiJlstånd, med de öppna platserna 
besatta av militär, medan andra beväpnade avdelningar 
patrullerade på gatorna. För förrättningen skulle magistratens 
lokal tagas i anspråk, och då stadens myndigheter vägrade 
upplåta den, blevo dörrarna utan vidare uppbrutna. Man 
hörde följande dag, att omkring 20 % av de uppbådade infun
nit sig, andra sade 30 %. Uppbåden i staden skulle emellertid 
ännu fortsättas, så att resultatet icke var definitivt. Allt 
lär ha försiggått lugnt. Viborgstrakten lär överhuvud icke 
höra till de fullt tillförlitliga. I St. Andn!e lär det komma att 
gå illa. 

Från Åbo hörde man den 28, att uppbåden gått mera illa, 
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i det att 99 av 300 hade infunnit sig. I Uleåborg däremot, 
skall en enda ha anmält sig. En Uleåborgsbo berättade mig, 
huru även bönderna i denna landsdel hade ådagalagt manlig
het, och huru väl de hade gjort sig gällande vid de medborger
liga mötena. Senator L. Gripenberg och rektor M. Rosendal 
gåvo prägeln åt stadens politiska hållning. Anekdoter illustre
rade den ringa framgång Uleåborgsguvernören Savander hade 
rönt vid sina försök att i länet påverka allmänheten till för
mån för regeringens ståndpunkt. 

De sista dagarna i april spåddes, att den allmänna utgången 
av årets värnepliktsuppbåd skulle bli ungefär densamma som 
i fjol, måhända litet sämre. Man antog sig kunna avläsa stäm
ningen i antagandet, att ungefär 48 % skulle utebli. 

Nedslagenhet väcktes av underrättelsen, att uppbåden 
till och med i vissa trakter av Österbotten icke hade gått 
enligt önskan, ehuru man där alltid hade hoppats det bästa. 
I Lappotrakten hade ett stort antal uppbådade infunnit sig, 
hörde man den l maj. Ständigt och jämt hade det dock 
hetat, >>Vänta, när österbottningarnas tur kommer, de utebli 
alla h> 

Onda rykten hördes även från andra uppbådsorter. Från 
Lojo berättade man oroande episoder vid uppbåden. Kosacker 
skola ha varit framme och häktat flere av de uppbådade, vilka 
ej anmält sig, men dock av nyfikenhet varit tillstädes vid 
uppbådstillfället. Det hade varit ömkligt att se de fasttagnas 
ängslan, tillade ryktet. I sin nöd hade de angivit vissa socken
bor för agitation mot värneplikten, bland andra några mycket 
kända familjer i socknen. Från Nummis hade fyra anhållna 
uppbådade förts till Helsingfors, och vid tågets ankomst hade 
det varit svart av poliser på stationen. - Liknande tvivel
aktiga rykten voro vanliga denna tid, i början av maj. -
A andra sidan berättades, att två arbetare, Nordberg och Sep
pälä, vilka hade blivit häktade med anledning av sin verk
samhet i samband med uppbåden i Nummela, så föga hade 
förskräckts därav, att de tvärtom strax efter sin lösgivning 
begåvo sig ut på ny agitationsfärd. 
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Vid uppbåden i Kyrkslätt närvaro omkring 15 personer 
(andra sade 23) av omkring 50 kallade, ett resultat, vilket 
betraktades som dåligt med hänsyn till de förhoppningar man 
hade hyst beträffande dessa trakter. Max Hanemann, själv 
en av de uppbådade, berättade, att man dock ihärdigt hade 
försökt påverka var och en av de uppbådade, men fruktan 
hade tagit överhand. I Sjundeå lär det ha gått litet sämre, 
i Esbo skola uppbåden försiggå i dagarna. Hanemann ansåg 
sig tämligen förbrukad som agitator; han visste sig ha blivit 
angiven åtminstone två skilda gånger och väntade att bli 
häktad när som helst. Alla ansågo det vara nödvändigt för 
honom att hålla sig undan åtminstone för en tid. Några av 
de uppbådade i Kyrkslätt voro beredda på att, visserligen 
var för sig, försvara sig med vapen i hand, om försök skulle 
göras att fängsla dem, berättade Hanemann. 

Man beklagade, att en nyländsk student, Fjalar Leiri, 
infunnit sig vid uppbåden; han hade betraktats som fullt 
säker. Orsaken till hans handlingssätt lär vara påtryckning 
från familjens sida. Något fram i maj talade man rätt allmänt 
om att uppbåden >>numera ej stå att rädda>>. Även i bästa 
fall komme intrycket av dem att vara en ansenlig eftergift 
från befolkningens sida. Den 15 sades utsikterna beträffande 
uppbåden vara: 25 % uteblivna. 

Den 20 maj erfor man åter, att uppbåden på flere orter 
gatt bättre, såsom i Lovisa- och Närpestrakterna. Den all
männa meningen, nyss uppskrämd med anledning av de 
kort förut verkställda landsförvisningarna, hade åter lugnat 
sig. Man insåg, att regeringen genom förvisningarna visser
ligen kunde komma åt enskilda personer, men ej den stora 
massan av landsbefolkningen, vilken i själva verket icke kunde 
nås medelst straffåtgärder. Utvisningarna synas denna tid 
uppenbart ha till syfte att påverka uppbåden: ett bidrag till 
de styrandes moral. I många trakter hade de uppbådade redan 
lovat bli borta, men ändå i skrämseln infunnit sig. En del 
personer syntes åter tro, att resultaten av uppbåden trots 
allt kunde bli nöjaktiga. Utsikterna hade ånyo något stigit; 
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man kalkylerade med omkring 40 % uteblivna, några med 
ännu mera. 

Uppbåden i Helsingfors försiggingo den 9-10 juni, medan 
jag vistades i Ekenäs skärgård. Allt förlöpte lugnt och utan 
några häktningar. Av 692 uppbådade infunno sig 267, vilket 
kunde betraktas som ett ganska gott resultat. Natten mot 
söndagen den 7 juni uppklistrades överallt i staden av flere 
tiotal personer en stor mängd tryckta proklamationer med 
maning att utebli från uppbåden. Uppropet av de värneplik
iiga verkställdes i gardesmanegen, ej i någon lokal utanför 
:Staden, såsom man tidigare hade förmodat. 

Arvid Malm, en av årets uppbådade studenter, berättade, 
att proklamationen mot uppbåden hade spritts i Helsingfors 
i otaliga exemplar; man såg dem uppklistrade överallt, på Espla
nadens träd, på ångsluparna i hamnen, på butiksfönstren, 
i Djurgården. En av agitatorerna,. Piiranen, samt två arbetare 
hade blivit ertappade vid uppsättning av dessa plakat och 
häktade. Uppklistringen började överallt i staden klockan 
.ett på natten. Klockan tretiden befann sig student Fredrik 
Klingstedt i trakten av Riddarhusskvären jämte en mängd 
andra personer, alla inbegripna i detta företag. Med ens uppen
barade sig en polis, som började vissla av alla krafter. Man 
skingrade sig ögonblickligen åt alla håll. Klingstedt berättade, 
att han aldrig i sitt liv hade nödgats springa så hejdlöst. Till 
på köpet måste han ställa kosan snett över Senatstorget, men 
.lyckligtvis sov man sannolikt så gott i poliskammaren vid 
torget, att det var därför ingen kom ut trots konstapelns stän
diga visslingar. Limburken och paketet med upprop hade 
Klingstedt kastat bakom en buske i skvären och kom själv 
undan. 

En annan dag, något tidigare, var Klingstedt likaledes 
utsatt för risk. Han hade gått ut med två packor förbjudna 
skrifter och sökte någon, som kunde åtaga sig att dela ut dem. 
I trakten av Elisabetsskvären märkte han, att han hade >>någon 

.efter sig>>. Lyckligtvis var det ganska mörkt. Klingstedt gick 
in bland planteringarna och gömde sig i en buske, förbi vilken 
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hans förföljare gick utan att märka honom. strax därpå träf
fade Klingstedt två bekanta, vilka verkställde utdelningen 
av skrifterna. 

Trots att årets värnepliktige uttryckligen varnats för att 
infinna sig i närheten av uppbådsställena, kunde Fredrik 
Klingstedt ej låta bli att under förrättningen begiva sig till 
gardesmanegen. Allt gick lugnt till där inne. Bland åskådarna 
befunno sig även Klingstedts yngre bror Adolf samt Max 
Sjöros. När en värnepliktig, Keinänen, med polyteknikermössa 
på huvudet anmälde sin närvaro, kunde de tre ej avhålla 
sig från att hånande ropa något åt honom, men i detsamma 
befunno de sig utanför manegen, dit förflyttade av några 
polisers kraftiga nävar. På vägen från manegen mötte de 
två män, vilka tydligen voro på väg till denna lokal, och i tron,. 
att de hade två värnepliktiga framför sig, inläto sig Adolf 
Klingstedt och Sjöros i samtal med dem för att förmå dem att 
vända om. Men mitt under sitt tal blevo de omilt avbrutna 
av de främmande med orden, >>Nog ha herrarna vänt sig till 
orätta personer. Var god och följ med till poliskammaren!>> 
Männen voro detektiver. jag vet icke, huru länge Klingstedt 
och Sjöros fingo sitta, men någonting allvarligare blev det 
ej av saken. 

Flere nedstämmande episoder omtalades från uppbådstill
fällena på olika orter. Medborgerlig pliktkänsla samt aktning 
för lagens helgd befunno sig i stark tillbakagång, klagades deL 
Utsända emissarier fingo mången gång ej endast tala för döva 
öron, utan löpte dessutom risken att angivas. Personer locka
des att bli angivare för att förtjäna den belöning på tio mark, 
som sades vara taxan. 

Den 22 april blev studeranden Karl Godenhjelm utsatt 
för ett förräderi av samma slag som man under den tiden hade 
sett flere exempel på. Han hade kallat några uppbådade ar
betare till sig för att tala med dem. En av dessa, en frälsnings
soldat, uteblev, men i stället för honom infann sig en annan 
uppbådad arbetare, som meddelade, att den förre ej kunde 
komma, men sände honom i sitt ställe. Nykomlingen mottogs. 
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med fullt förtroende, oförsiktigt nog. Han ämnade nästan 

genast begiva sig bort, antingen för att omedelbart angiva 

de övriga eller för att icke låtsa vara angelägen om att få veta, 

vad man talade om. Mannen lät övertala sig att stanna kvar, 

då det bjöds på te, och sedan han åtnjutit denna gästfrihet, 

gick han direkte till polisen. En kvarts timme efter hans 

bortgång voro detektiverna där, sju till antalet. Husunder

sökning verkställdes, och en mängd böcker bortfördes, bl.a. 

Schybergson-Pallins lärobok i medeltidens historia tillhörig 

en elev på sjätte klassen i Nya svenska läroverket, Goden

hjelms kusin, vilken bodde på samma ställe. Så urskuldade 

sig åtminstone denna elev, då han nästa dag ej hade läst sin 

historieläxa. Godenhjelm och en annan viborgsk student 

fördes till poliskammaren, därifrån de lösgåvas vid rektors 

professor Hjelts inskridande. Efter detta måste Godenhjelm 

hålla sig undan och reste kort tid senare utomlands. 
Före en resa utomlands kallade konsul F. Kiseleff på 

Oitbacka i Kyrkslätt till sig de sju underhavande, vilka hörde 

till årets uppbåd. Han talade med dem om uppbådsstrejken, 

delade ut skrifter och tog löfte av alla, att de skulle utebli 

från uppbådet. Den som infunne sig skulle genast få lämna 

konsulns tjänst. Alla lovade bli borta. Kort efteråt infann 

sig emellertid något slags detektiv från Helsingfors för att 

påverka de uppbådade i regeringens intresse och med framgång. 

Han fick de vidtalade att berätta allt vad konsuln hade sagt 

och lugnade deras farhågor för att mista tjänsten genom att 

försäkra, att så ej skulle ske; tvärtom skulle de få dela Oit

backa, när tiden vore inne. Alla de sju infunna sig vid synen, 

berättade min sagesman. 
Man hörde flera fall, då personer som motverkat inställelse 

vid uppbåden hade angivits. 
Doktor Duneker i Elimä, som lär vara mycket omtyckt 

av befolkningen i denna trakt, har försökt förmå de värne

pliktiga att utebli från uppbåden. Man lär också allmänt 

ha ämnat följa doktorns uppmaning. Men kort före uppbåden 

anlände till orten en person, som agiterade i motsatt syfte. 
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Denne skall ha utspritt ryktet, att om de värnepliktiga ej 
infunne sig, så skulle doktor Duneker häktas såsom den egent
liga tillskyndaren. Påföljden lär ha blivit, att de värneplik
tiga allmänt inställde sig; så berättades det. 

Guvernör Kaigorodoff, berättade Max Hanemann, skall 
själv pläga vara tillstädes vid de flesta uppbådstillfällena i 
Nylands län och framgångsrikt ha lyckats påverka tillstädes
komna uppbådade genom sitt inställsamt folkliga sätt. >>Gu
vernören var själv närvarande,>> hette det; >>han tog alla i hand>>; 
,>vi fingo sitta tillsamman med guvernören>>, o. s. v. Vid ett 
tillfälle lär Kaigorodoff (eller någon annan av de bobrikoffska 
tjänstemännen) ha sagt åt uppbådade, >>Om någon agiterande 
vill förmå er till någonting, som är mot kejsaren, så skjut 
bara; jag tar ansvaret på mig.>> 

Åtskilliga kända uppbådade ha vållat stor besvikelse genom 
att infinna sig. En sådan var en viss f. d. elev vid Mellersta 
Nylands folkhögskola, vilken dessutom två år besökt semina
rium och som i tal uppträtt mycket morskt gentemot ryssarna. 
Vid ett möte hade han mycket ivrigt uttalat sig för uteblivande 
från uppbåden. Ännu veckan före uppträdena försäkrade 
han, att han ej skulle gå,- och så gick han, visste Hanemann 
berätta. Det antogs som möjligt, att mannen t. o. m. skall 
ha angivit förespråkare för strejken. 

En gästgivare i Tenala har råkat illa ut under agitationen. 
Sonen till en av hans torpare var uppbådad, och gästgivaren 
hade hotat driva fadern från torpet, om sonen skulle inställa 
sig. Fadern, som var något svagsint och som ej ville hindra 
sonen att följa sin vilja, tog sig så illa vid av hotet, att han gick 
i sjön och dränkte sig, och gästgivaren blev häktad. -
Överste Knut von Troil på Älgmo gård i Pojo lär befinna sig 
i hotad belägenhet; han lär ha angivits för att ha lovat pengar 
åt en underhavande, om denne skulle utebli från uppbåden, 
och tilldragelsen lär vara bestyrkt genom vittnen. -Angivare 
lär det vara gott om, säges det. En torpare i Sandötrakten 
lär av gendarmen i Hangö uppbära 65 mark i månaden för 
sådan verksamhet. Tillfälliga angivare få 5-10 mark per gång. 
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Senatsövertranslatorn kapten Axel Lilius berättade, att 
från alla uppbådsdistrikt vederbörande få mottaga skrivelser 
från värnepliktiga ynglingar, vilka antingen i fjol eller i år 
uteblivit och som i underdåniga ordalag anhålla om för
låtelse. För att förringa sin skuld anföra de i talrika fall 
namnen på de personer, som förmått dem att utebli. Ända 
till 30-40 sådana brev från en och samma uppbådsdistrikt 
skola ej vara någon sällsynthet. - Många fosterländska 
personer synas helt och hållet misströsta vid sådana under
rättelser. >>l nästa år den här tiden kommer det passiva mot
ståndet ej mera att upprätthållas,>> hörde man sägas, >>och 
låt då de stackarna själva få erfara sitt öde, då de ej vilja 
låta rädda sig.>> Man hade ej kunnat tänka sig, att en sådan 
ömklighet skulle vara så allmän. 

När jag i början av juni begav mig ut till Ekenäs skärgård, 
hade uppbåden just försiggått därstädes och utgjorde nu det 
allmänna samtalsämnet. På min fråga, om man i trakten hade 
gått till uppbåd, erhöll jag av flere personer, vilka dock hade 
bort känna mig, det brådskande och angelägna svaret, att så 
nog hade skett. Man tycktes tro, att det var det svaret jag 
ville ha. Åtskilliga hade gått, och flera av fjolårets uteblivna 
hade följt exemplet. Detta var dock i rent svenska trakter. 
Som en farsot hade rörelsen gått fram. Huru var detta möjligt? 
Var detta början till slutet? jag försökte tala med mina 
sagesmän, men tycktes endast göra dem förvirrade. >>Det 
hörs så mycket nu från alla håll, att man ej vet, vad man skall 
tro,>> sades det som en tveksam ursäkt, men förborgat blev, 
vad människorna tänkte inom sig. Man märkte tydligt, 
att det var i de fattigaste torpen den medborgerliga andan mest 
saknades. I ett torp tvingade änkan sin son, en av fjolårets 
uteblivna, att i år anmäla, att han ångrade sig. En annan 
torpargumma begav sig till gendarmen i Ekenäs för att an
mäla, att någon hade sänt skrifter till torpet. Ännu en gammal 
kvinna uttalade vid besök hos oss i naiv okunnighet sin till
fredsställelse över att hennes sonson hade infunnit sig vid 
uppbådet. 

17 
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Nedstämmande rykten kommo från olika delar av landet, 
talande om eftergivenhet och ynkedom vid värneplikts
uppbåden. Många fosterländska kände sig åtminstone för 
stunden betänkta på att hemfalla åt hopplöshet. »Vad står 
vidare att göra, då vårt folk ej vill rädda sig? Lycklig den som 
skulle ha pengar och kunde flytta bort från landeth> Det 
bjöd emot att ens byta ord med sådana personer. De som 
omfattade den fosterländska övertygelsen föredrogo att tiga 
framom att tyckas stödja sig på tomma fraser. jag minns, 
att en av kamraterna, som denna tid föreföll lugnare och hopp
fullare än andra, en gång förmåddes att angiva grunden för 
sin tillförsikt. >>Så länge en utväg ur en svår belägenhet finnes, 
vet man att sakläget aldrig är förtvivlat,>> förklarade han. 
>>Och den utväg envar ägde var att falla med vapen i hand, 
om ej annorlunda så ensam, sedan man har fört ett slag för 
Finland.>> Kanske mången tänkte lika. 

Förelåg emellertid så stark anledning_ till pessimism, om 
också uppbåden gingo illa? Vad inneburo egentligen de på
gående uppbåden? -Till och med om ryssarna fingo dessa 
uppbåd att gestalta sig efter önskan, hade de därmed ej vunnit 
synnerligt. Vad man just nu stridde om var principen om 
värnepliktslagens giltighet. Frånsett detta abstrakta begrepp 
gällde frågan realiter uttagning av 160 man, eller huru många 
det var, till gardesbataljonen. Det vore svårt att exakt av
göra, huru många de uteblivna måste vara för att man skulle 
kunna vidhålla principen om den nya värnepliktens olaglighet, 
men 30 % uteblivna borde förslå. Håller man sig emellertid 
till den faktiska verkligheten och till ryssarnas planer med 
värnepliktslagen, så inträder striden i reell bemärkelse först 
då lagen skall genomföras i hela dess omfattning, således 
då 7,000 man om året skola uttagas till krigstjänst. Få se, 
om befolkningen även då är lika villig att infinna sig vid 
uppbåden? Den avgörande kampen, ännu förestående, kommer 
att ske under helt andra förhållanden och på en annan terräng. 
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Angivelsen mot Oskar Rosenqvist 

En av de mest entusiastiska, ihärdiga och konsekventa 
bland de uppbådade studenternas ledare av år 1903, nylän
ningen Oskar Rosenqvist, blev också en av de första, som 
drabbades av de ryska myndigheternas straffåtgärder. Angiven 
av den tidigare nämnda arbetaren Tiitinen (s. 248), vilken 
häktats i Iittis, blev han anhållen den 2 maj, enligt ett första 
rykte medan han vandrade på Esplanadgatan, men i själva 
verket i en >>kagalbyrå>> vid Richardsgatan; Anhållandet 
skedde omedelbart efter det Rosenqvist åkande anlänt till 
byrån. Vid sitt inträde frågade detektiverna efter herr Rosen
qvist, och då denne gav sig tillkänna, fick han veta, att män
nen kommit för att avhämta honom till poliskammaren. 
>>jag skall komma genast,>> förklarade Rosenqvist villigt, 
och i detsamma smusslade han ur fickorna några papper, 
utan att varken poliserna eller ett par andra i rummet be
fintliga personer märkte något. Under färden till polis
kammaren fick han ännu tillfälle att smula sönder vissa papper 
i fickan. Han hade bland annat haft på sig flere kompromette
rande brev ävensom en check på ett betydande belopp ut
ställd av en av Kagalens medlemmar. 

I poliskammaren försökte Rosenqvist först neka till allt 
och protesterade till och med mot olaga häktning, men efter 
konfrontation med Tiitinen måste han bekänna, att han givit 
denne pengar för agitation mot inställelse vid värneplikts
uppbåden. Den förhörande kommissarien, som ville förmå 
Rosenqvist att bekänna allt, yttrade vid inhämtande av denna 
uppgift i lätt ton åt Rosenqvist, >>Herr Rosenqvist är alldeles 
oskyldig, men berätta nu, huru allt förhåller sig.>> Rosenqvist 
underlät självfallet att meddela någonting, särskilt hemlig
hållande varifrån han hade fått penningarna. Tiitinen ansågs 
absolut tillförlitlig, då han sändes från Helsingfors som agitator, 
men synes ha blivit så uppskrämd genom polisens metoder, 
att han yppade allt, vad han visste. Lyckligtvis var han 
okunnig om dem, som stodo bakom studentorganisationen. 
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Uppgiften om att Tiitinen skulle ha underkastats tortyr under 
polisförhöret, saknar all grund. 

Medan Rosenqvist bortfördes av detektiverna erhöll han 
möjlighet att nämna åt några kamrater om sin arrestering, 
och dessa anmälde härom åt universitetets rektor professor 
Edv. Hjelt. Såsom vanligt i dylika fall begav sig denne själv 
genast till poliskammaren och utverkade med stor bestämdhet 
Rosenqvists utlämning till universitetet, vilket egentligen 
innebar hans försättande på fri fot. Efter detta höll sig Ro
senqvist emellertid undan. 

Karl Wiik berättade mig den 11 maj, att han ett par dagar 
förut hade mött Tiitinen på gatan, vilken redan åtskilliga 
dagar tidigare hade blivit frigiven. Tiitinen föreföll ofantligt 
uppskakad och ångerfull, särskilt som han ej alls visste, huru 
det hade gått med den av honom förrådde Rosenqvist. Han 
hade på poliskammaren hört sig för angående denne och därvid 
av en person fått till svar, att Rosenqvist blivit förd till Peters
burg; en annan polisman hade svarat, att Rosenqvist var 
internerad i en underjordisk kasematt på Sveaborg. 

Rosenqvist uppmanades av vänner ävensom av medlemmar 
i Kagalen att lämna landet. Själv befarade han, att ryssarna 
vid en eventuell häktning kunde påfinna medel att få honom 
att yppa vad han visste, och han kände faktiskt till allt rörande 
agitationen i värnepliktsfrågan. Han beslöt därför att för 
en tid resa till Stockholm och hoppades där få anställning 
vid Socialdemokraten eller någon annan motsvarande tidning. 
Hans far hade genast vid underrättelsen om sonens häktning 
infunnit sig i Helsingfors från Petersburg. Avfärden från 
landet kunde ej ske med någon av de vanliga turbåtarna, 
utan Rosenqvist skulle föras över till Sverige med en segelbåt 
tillhörig Kagalen. Den skulle avhämta honom på Bergstad 
i Kyrkslätt, där han vistades de sista veckorna hos ägaren 
Gösta Nordberg. Även Max Hanemann uppehöll sig på Berg
stad, och sinnesstämningen hos de båda fredlösa och ansatta 
konspiratörerna var mycket uppjagad. Nattetid vaknade de 
vid minsta buller inför faran, att gendarmerna skulle vara där. 
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Från Stockholm sände Rosenqvist ett telegram, vars 
förut överenskomna ordalag tillkännagåva hans framkomst. 
I ett brevkort därpå till Hanemann meddelade han, att han 
trivdes bra i Stockholm, där han umgicks med flere av de 
förvisade landsmännen. Han tjänstgjorde som ett slags privat
sekreterare hos >>farbror Leo>> själv. Enligt Axel Lille skulle han 
icke ha utsikter att vinna anställning vid någon tidning, 
på grund av den stora konkurrensen inom >>det litterära prole
tariatet» i Stockholm. Mechelin höll på med att för en fransk 
tidning författa ett genmäle till någon artikel av en ryss. 
Jonas eastren samlade urklipp ur utländska tidningar om 
Finland och sig själv. Ett par andra av de förvisade roade 
sig mestadels, o. s. v. 

Oskar Rosenqvist var en av de mest uppburna bland sina 
studentkamrater, avhållen av alla bland annat för sin 
frimodighet och sitt ständigt glada lynne. Vid tiden för ett av 
de första mötena av l 903 års uppbådade studenter i Helsing
fors var Rosenqvist sängliggande sjuk och kunde till sin 
grämelse ej deltaga. Max Hanemann, som befann sig hos 
honom, måste gå ensam, och trots stundens allvar tog sig 
bådas goda gemyt uttryck i ett teatraliskt avsked. >>Farväl,>> 
sade Rosenqvist med gravlik röst, >>kanske vi nu se varandra 
för sista gången.>> >>Fosterlandet kallar mig,>> svarade Hanemann 
och gick bort med rockärmen för ögonen. 

En annan av årets uppbådade nyländska studenter, Arvid 
Fabritius, komprometterad även han, fördes i juni 1903 från 
Åland i en segelbåt över till Stockholm för att fortsätta färden 
till Amerika som emigrant. Dennes bror magister Almar 
Fabritius blev på grund av sin politiska verksamhet förvisad 
från landet den 18 maj (jfr kap. XV 1), samma dag uppbåden 
i hans hembygd Lovisatrakten, började. Liknande exempel 
gåvo vid handen, att statuering av straff på enskilda personer 
denna tid i flere fall åsyftade att skrämma ortsbefolkningen 
med hänsyn till värnepliktsuppbåden. 
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V ärnepliktsuppbåden 1904 

Från mitten av november 1903 ett år framåt vistades jag 
i London och förfogar icke över några egna anteckningar 
rörande värnepliktsfrågans utveckling under denna period. 
Till de mellanliggande händelserna hörde bl. a. relegation 
av ett antal studenter i polyteknikum för uteblivande från 
1903 års uppbåd, i anledning varav 270 av läroverkets elever 
den 19 mars avgingo intill dess relegationstiden gått till 
ända, därmed ådagaläggande sin solidaritet med kamraterna. 
Från universitetet relegerades ett 70-tal studenter på sex 
månader räknat från den 14 maj, varvid sålunda största delen 
av relegationstiden inföll under ferierna. Även i vissa andra 
avseenden skedde relegationen genom rektors, professor 
Hjelts försorg under omständigheter, som minskade åtgärdens 
praktiska betydelse för de därav träffade (jfr Hjelt, Från 
händelserika år, I. 98). 

Ur fosterländsk synpunkt var utgången av 1904 års uppbåd 
synnerligt nedslående. De kommunala myndigheterna föllo 
nästan överallt undan, och uppbådsförrättningarna kunde 
försiggå utan större svårigheter och formella avvikelser. An
talet uteblivna värnepliktiga översteg icke synnerligt det 
som plägade förekomma i normala fall. Undfallenheten 
>>hade en mäktig bundsförvant i den allmänna modlöshet, 
som härflöt ur diktaturens våldsregemente>> (jfr Reuter, 
>>Kagalen», I I. 200 f.). 
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OMGEsTALTNINGARNA INOM STYRELSEN 
OCH ADMINISTRATIONEN l 902-04 

Bobrikoff blir diktator 

Övertranslatorn vid senaten kapten Axel Lilius, min kol
lega vid Nya svenska läroverket, vilken ofta sammanträffat 
med Bobrikoff, berättade att denne gjorde intrycket av en 
föga bildad och icke alltför belevad person. Under samspråk 
med andra talade han nästan hela tiden själv och med hög 
och befallande stämma. Hans tonfall var kategoriskt även då 
han uttalade sig i frågor, som han ej kände till, och till dem 
hörde våra angelägenheter. Den som han talade med fick 
praktiskt taget förbli tyst hela tiden. 

I mitten av januari 1902 berättades, att Bobrikoff på 
Nikolajdagen hade givit en middag för generalguvernörs
kansliets och senatens medlemmar och därvid i ett tal uttryckt 
sin syn på förhållandena i Finland. Här finns, sade han, två 
regeringar: den ena är jag, och den andra är senaten. För 
landets välfärd är det nödvändigt, att dessa båda regeringar 
verka i full överensstämmelse med varandra. En sådan en
dräkt har numera ernåtts. Han bad att få tacka senaten för 
den utmärkta hållning densamma numera tycktes ådagalägga. 
Utan senatens kraftiga och värdefulla medverkan skulle det 
ej ha lyckats honom att genomföra de nyttiga reformer, vilka 
förverkligats i Finland, varför äran härför även tillkommer 
senaten. 
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Överste De Beche (Debesch) skall härpå ha hållit ett tal 
med anledning av dagens betydelse i anknytning till namnet 
Nikolaj. Vår kejsare hade fäst segerns gloria vid detta namn 
nu senast genom de glänsande framgångar hans politik i Ost
asien uppvisade. Men även bland de närvarande fanns en 
person, som segerkrönt namnet Nikolaj, festens älskvärda 
värd. Liksom kejsaren vann segrar i Ostasien, hemförde gene
ralguvernören genom sina åtgärder i Finland allt större segrar 
i finnarnas hjärtan. Vid dessa ord skall till och med Bobrikoff 
ha dragit på munnen. - Detsamma kan man göra i våra 
dagars Finland. Men på sin tid togs en sådan >>Usel lögn» på 
allvar och väckte intensiv förbittring. 

Den tillfredsställelse Bobrikoff hyste med anledning av 
senatens medgörlighet framgår ur följande svar, som han skall 
ha gett en framstående ryss, vilken frågade honom, huru hans 
verksamhet i Finland gestaltade sig: >>Utmärkt numera; jag 
har senaten så i mina händer, att om jag spottar framför mig 
och säger, slicka upp, så gör den det.>> Detta skall ifrågavarande 
ryss ha berättat åt guvernör J. A. Gripenberg, uppgavs det. 

Bobrikoff säges från början ha varit missnöjd med sin 
adjoint general Schipoff, och disharmonien dem emellan skall 
ha gestaltat sig permanent. Man trodde sig bland annat veta, 
att då Schipoff i oenighet med Bobrikoff vid mitten av april 
1902 begav sig till Petersburg, så framförde han flere klago
mål mot denne, varvid han bland annat försäkrade, att värne
pliktsuppbåden vore omöjliga att genomföra år 1902 och att 
Bobrikoff i detta avseende begått en oklokhet. Senaten skall 
emellertid i denna fråga ha ställt sig på Bobrikoffs sida och 
förklarat uppbåden möjliga att förverkliga. 

Talrika gånger förutsade rykten Bobrikoffs avgång, van
Iigen i form av förestående utnämning till en högre post i 
kejsardömet. I april 1902 hörde man sålunda omtalas, att 
Bobrikoff skulle bli inrikesminister efter Sipjagin. Som hans 
efterträdare nämndes den gången redan en viss Wassmuth. 
A andra sidan förmäldes mot sannolikheten av Bobrikoffs 
utnämning till inrikesminister, att denne dignitär borde vara 
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jurist. Ett år senare hörde man, att Bobrikoff skulle bli guver
nör i Kiev, och den gången skulle han efterträdas av en gene
ral Andrejeff, tidigare stationerad i Port Arthur och omtalad 
som en omänskligt hänsynslös person. Något senare på våren 
1903 sysselsatte sig ryktet ånyo med Bobrikoffs avgång, och 
som hans efterföljare nämndes en furst Obolenski, >>bödeln 
från Pultava, där bönderna så svårt misshandlades>>. I jäm
förelse med honom vore Bobrikoff human och mild. 

Bobrikoffs maktbefogenhet som generalguvernör befann 
sig i ständigt stigande, och bland annat erfor man den 15 
september 1902 om vissa förordningar, genom vilka densamma 
i väsentlig grad ökades. De nya reskripten uppgåvas innehålla 
följande. Guvernörernas myndighet skulle i någon mindre 
grad utvidgas innefattande avgöranderätt i vissa smärre ären
den. Tjänstemännen vid justitie- och civilstaten gjordes av
sättliga (med undantag för tjänstemännen vid Finlands bank, 
vilka underlyda ständerna). Vissa viktigare ärenden skulle 
kunna avgöras av senaten vid plenum endast under general
guvernörens presidium. Generalguvernörsadjointen erhöll röst
rätt i senaten, då han ledde ordet därstädes (varigenom stän
digt en minoritet kunde bildas). Det hade varit meningen att 
samtidigt utfärda en ny generalguvernörsinstruktion, vilken 
bland annat skulle innefatta befogenhet att utvisa misshagliga 
personer, men denna hade i sista stunden kvarhållits i Peters
burg; det sades, att Plehwe motsatte sig Bobrikoffs beklä
dande med en sådan myndighet. 

Då de förenämnda förordningarna promulgerades, behövde 
senaten endast en halv timme för att bli färdig med det hela. 
Någon egen opinionsyttring förekom icke, och ingen män
niska väntade heller, att en enda senator skulle rösta mot för
slagen. Plehwe hade undertecknat förordningarna i kejsarens 
namn. 

Den 26 mars 1903 hörde man, att denna dag en mycket 
viktig föredragning skulle äga rum inför kejsaren, varvid föl
jande ärenden skulle komma att avgöras: avskedande av miss
hagliga prästmän (enligt varierande uppgifter skulle de av-
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skedades antal vara 38, 43 eller 46); indragning av Sordavala 
seminarium och inrättande av ett andligt ryskt lärarsemi
narium; rätt för regeringen att utnämna borgmästare samt 
ordförande vid den kommunala representationen; rätt för 
generalguvernören att internera, utvisa eller till någon ort 
inom riket förvisa personer, som utöva skadlig verksamhet. 
Åtminstone Sordavala seminariums öde sades vara avgjort 
på förhand. 

Den 4 april erfors, att den nya instruktionen för general
guvernörsämbetet var mycket omfattande, men att man ej 
ännu närmare kände dess innehåll. Generalguvernören skulle 
bli >>diktator», sades det och även erhålla bestämmanderätt 
över allt som hör till borgmästarnas och magistraternas verk
samhetsområde. Det sades några dagar senare, att Bobrikoff 
genom den senaste instruktionen erhållit fullständig myndig
het i landets alla inre angelägenheter, utövande befogenhet 
att avgöra alla ärenden på eget ansvar och med skyldighet 
blott att avgiva rapport inför kejsaren. 

Ett rykte berättade den 15 april, att Bobrikoff redan hade 
låtit uppgöra en lista över de personer, som skulle komma att 
förvisas enligt hans nyaste maktfullkomlighet. 

Den 16 april erhölls kännedom om de nya reskript, vilka 
åsyftade att göra Bobrikoff till >>Finlands diktator» och som 
innefattade rätt för generalguvernören att stänga handels
eller industriföretag, att förbjuda allmänna eller enskilda 
sammankomster av alla slag, att upplösa föreningar och att 
förbjuda personer, vilka han ansåg skadliga för den statliga 
ordningen eller det allmänna lugnet att vistas i Finland, even
tuellt innefattande deras förflyttning till någon bestämd ort 
i kejsardömet. Det första intrycket av dessa förfoganden var 
det av en öppen krigsförklaring. Man hade tidigare vant sig 
vid många hårda slag, vilka dock snart nog hade plägat lämna 
allmänheten tämligen oberörd, men denna gång trängde stöten 
in till livsnerverna. Hade icke den yttersta gränsen nu upp
nåtts, och fanns någonting vidare att äventyra? Var icke tiden 
nu inne för dem, som ville ställa handling bakom orden? 
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På fosterländskt håll hörde man sägas, att nu måste ögonen 
öppnas och gammalfinnarna mista sina anhängare. - Man 
förbisåg härvid dock, att undfallenhet som teori var särskilt 
tacknämlig för dem, som endast låtsade äga principer, men 
vilka i själva verket drevos blott av sin stackaraktighet och 
enskilda beräkning. Resonemanget hos de fosterländska var 
att betänkligare än nu kunde sakläget i intet fall ha gestaltat 
sig, om motståndet hade satts in från början och senaten hade 
vägrat att promulgera februarimanifestet Tvärtom skulle 
man under ett planmässigt försvar ha kunnat räkna med en 
stålsättning av det fosterländska medvetandet samt utåt och 
inåt en vida effektivare kamp mot det ryska övervåldet. Nu 
såg man, vart den ständiga reträttpolitiken ledde. - Alla 
människor talade om huru ytterlig och ödesdiger ställningen 
nu var. Endast enstaka personer menade, att enväldig hade 
Bobrikoff redan förut varit; skillnaden bestod blott däri, att 
tidigåre hade han nödgats inhämta kejsarens sanktion av hans 
åtgärder efteråt, nu förfogade han över densamma på förhand. 

Inför den grad av hopplöshet, som kännetecknade sakläget, 
måste man finna det naturligt, att tanken på ett attentat 
riktat mot Bobrikoff av sig själv framträdde i det medborger
liga medvetandet. Man talade också mycket därom man och 
man emellan. Av flera personer hörde man den uppfattning 
försäkras, att så snart personer kunde vara övertygade om 
att gagna den fosterländska saken genom att döda Bobrikoff, 
skulle säkert någon framträda och utföra handlingen (det 
vanliga talesättet). Man hade tidigare icke tvekat om att 
terroristdåd skulle bringa landet den största skada. Numera 
vore den uppfattning kanske riktig, att en gärning av manlig
het och beslutsamhet, även i form av våld, skulle skaffa luft 
och befrielse. Det passiva motståndet finge ej urarta till 
passiv medgörlighet. Det kunde vara nödvändigt att visa 
ryssarna, att de skapat ett olidligt tillstånd i Finland. Huru 
svagt vårt land än vore, skulle det dock som upproriskt kunna 
vålla Ryssland betydande olägenheter och faror. Om intet 
skedde här, kunde Bobrikoffs politik anses ha medfört de 
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bästa frukter. En resolut, till och med desperat, handling 
som skulle ådagalägga kraft och uppoffringsförmåga, skulle 
likt en blixt skingra mörkret, som låg över Finland, samt 
ingiva ryssarna aktning och respekt. Hittills hade man kunnat 
anse oss förtjäna blott förakt. Såsom vi nu förhållit oss be
hövde ingen taga hänsyn till oss. 

Man fäste sig vid att personer gjorde observationer beträf
fande Bobrikoffs promenader ute i staden, ögonskenligen i 
tankarna sysslande med möjligheten av ett överfall. En hade 
i april 1903 fäst sig vid, att generalguvernören dagligen bru
kade vandra i Brunnsparken i sällskap med sin familj, varvid 
fyra detektiver ständigt uppehöl!o sig i hans närhet, två fram
för och två bakom. En annan hade ungefär samma tid ett 
par dagar å rad sett Bobrikoff vandra utför Högbergsgatan 
åt Bergmansgatan till på den östra sidan, och därvid skulle 
det vara en lätt sak att skjuta honom genom en källarlucka 
eller från en trappuppgång på den motsatta sidan av gatan. 
Attentatorn skulle till och med ha utsikt att undkomma inåt 
någon av gårdarna Högbergsgatan 2 eller 4 samt därefter 
över planket till granngården västerut, där bebyggelsen denna 
tid ännu innefattade låga trähus. - Man antog, att i den mån 
sådana planer verkligen förehades, detta skedde i största 
hemlighet och av den beträffande personen fullständigt en
sam. Därför låg det också utom varje aning, från vilket håll 
blixten möjligen skulle ljunga. 

Senaten 

Redan tidigt inleddes den utveckling, som av den fordom 
mäktiga senaten gjorde ett redskap i generalguvernörens 
hand. I början av december 1901 hörde man, att den kom
mitte, som tillsatts för att bereda frågan om senatens omorga
nisation och vari Eli el j ohnsson (Soisalon-Soininen) var en 
medlem, komme att föreslå åtgärder, vilka så gott som full
ständigt skulle upphäva senatens betydelse. justitiedepa rte-
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mentet skulle avskiljas till en självständig högsta domstol. 
De gemensamma plena skulle inskränkas till antalet eller av
skaffas och expeditionernas antal minskas. Senatorerna skulle 
bli endast ett slags föredragande för generalguvernören, vilken 
avgöranderätten i samtliga frågor tillkomme. Föredragnin
garna skulle ske på ryska och de nuvarande föredragarna endast 
närvara som juridiska biträden. Man hade för avsikt att 
införa ett stadgande därom, att senaten >>i samråd med gene
ralguvernören>> äger rätt att döma personer kända för skadlig 
verksamhet till administrativ förvisning inom ryska riket 
(dock utan rätt att flytta till utlandet). Tjänstemännen skulle 
förklaras avsättliga. Liksom i Östersjöprovinserna skulle 
småningom endast ryssar erhålla statstjänst. 

En av de mest inflytelserika bland de gammalfinska sena
torerna var Eneberg, vars metoder för att genomdriva sina 
kandidater vid tillsättande av tjänster voro omtalade. Över
translatorn kapten Axel Lilius illustrerade detta med följande 
fingerade fall. En ledig tjänst har sökts exempelvis av tre 
personer, A, B och C, av vilka A är den avgjort värdigaste, 
vilken främst borde komma i fråga, varemot Enebergs kända 
kandidat är C. Vid ärendets föredragning uppställer Eneberg 
de sökande mot varandra. A uteslutes genast, som om han 
ej alls kunde komma i fråga, men däremot framhåller Eneberg 
berömmande B och utpekar honom som den lämpligaste. 
Emedan alla veta, att Eneberg personligen håller på C, väcker 
hans förslag visserligen förvåning, men någon anmärkning 
om att A förbigåtts kommer ej i fråga, eftersom mannamån 
till förmån för en personlig kandidat ej föreligger utan avgö
randet tvärtom äger prägeln av saklig prövning. Vid justerin
gen upptar Eneberg saken ånyo och erinrar sig då liksom 
händelsevis vissa omständigheter, som ändå stå i vägen för 
B:s utnämning. Emedan avgörandet ju stått mellan B och C, 
kvarbliver endast den sistnämnde, som får tjänsten, men utan 
att någon partiskhet förekommit. 

Då det ryska språkmanifestet sommaren 1900 behandla
des i senaten, tillsattes ett utskott för frågans beredning. I 
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utskottets betänkande, som utarbetats av Eneberg, föreslogs 
att senaten skulle avböja promulgering till och med utan att 
någon hemställan i ärendet skulle ske. Detta förslag måste 
Eneberg, enligt kapten Lilius, ha framställts endast för att 
förvilla den allmänna meningen, ty då ärendet återupptogs, 
trasslade han själv till frågan på sådant sätt, att man helt 
och hållet frångick utskottets förslag och beslöt återremittera 
saken till utskottet. Den slutliga utgången blev promulgation. 

Steg för steg infördes ryska språket i senaten. Enligt en 
i mars l 903 gängse uppgift skulle alla senatorer, som ej kunde. 
ryska, ha förelagts meddelandet, att den l oktober samma år 
detta språk skulle tagas i bruk vid vårt styrande verk. Detta 
meddelande sades innefatta ett slags >>Uppsägning>> av de ifråga
varande senatorerna. Man förutsatte emellertid, att de ryska 
maktägandena på något sätt skulle hålla sina vänner skades
lösa. I maj hörde man sägas, att från hösten föredragnin
garna i senaten skulle ske på ryska. En av dem, vars utnäm
ning till senator man denna tid emotsåg, var Viborgs läns 
ökände guvernör Mjasojädoff. 

En anförvant till mig, vilken jag kände mycket väl och 
som även var anförvant till prokurator Johnsson samt stod 
honom nära, uttalade sig för mig på följande sätt om honom. 
Man kan ej betvivla, att prokuratorn handlar så som hans över
tygelse bjuder honom. Själv ansåg min sagesman visserligen, 
att prokuratorns hållning ej kunde gillas, men en sådan person 
som denne måste dock ägnas all behörig hänsyn. Johnsson 
hade otvivelaktigt ständigt försökt verka för landets bästa 
och hade därför fått utstå många svåra duster med Bobrikoff 
och vid vissa tillfällen till och med >>sagt rent ut» åt denne. 
Att han numera gick ryssarnas ärenden var sant, och efter allt 
som förelupit, kunde ingenting längre väntas av honom. Här
vid medverkade måhända hans vedergällningsbegär med an
ledning av det sätt, varpå han blivit behandlad av vissa grup
per av landsmän. Hans och hans anhangs >>trumf>> gentemot 
det passiva motståndets män var den, att om man skulle ha 
gett efter i värnepliktsfrågan, skulle ryssarna ha låtit n ö ja 
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sig därmed. Johnsson hade sagt sig äga )>säker kunskap)> där
om, att värnepliktslagens godtagande av Finlands folk skulle 
ha tillfredsställt ryssarna, vilkas åtgärder skulle ha stannat 
därvid. Det var visserligen sant, att senaten hade gått in 
för den nya värneplikten, men det passiva motståndets män 
hade förmått folket till vägran, och därigenom hade ryssarna 
retats till att gå vidare i sina åtgöranden. Man hade bort 
rädda )>det andrw> genom att uppoffra värneplikten. - Johns
son och hans meningsfränder hade i allmänhet önskat söka 
anslutning hos Plehwe, om vilken man visste, att han lät tala 
med sig och själv ej hade något personligt intresse av Finlands 
underkuvande. Tillsamman med Plehwe hade senaten upp
gjort ett förslag i värnepliktsfrågan för att inlämnas till kej
saren. Emellertid ägde Bobrikoff nu större inflytande över 
monarken än någonsin och hade ingått direkte till denne med 
sina projekt, vilka även antagits. - Den punkt beträffande 
vilken min sagesman ansåg prokuratorns handlingssätt mest 
förkastligt var dennes förfarande att anvisa ryssarna medel 
att bryta kommunernas motstånd i värnepliktsfrågan genom 
att påföra dem böter. 

Olika åsikter uttalades i olika kretsar beträffande frågan 
mot vem eventuella attentat borde riktas. De flesta syntes 
att vedergällning i första hand borde drabba )>förrädare)> bland 
våra egna män, senatorerna. Dessa tillhörde ju dock vårt 
eget folk, och straffdomen över dem vore en självdom, en upp
görelse inom den egna stammen, och därför moraliskt och 
medborgerligt berättigad. Däremot vore det oriktigt att vända 
sig exempelvis mot Bobrikoff, vilken i egenskap av ryss ej 
stod på samma plattform. - För min del kunde jag ej förena 
mig om en sådan uppfattning, vilken framstod som missriktad 
och oklok. Vid tanken på våldsåtgärder mot senatorerna 
borde man besinna, att dessa bakom sig hade en del av Fin
lands folk. Omfattningen av detta anhang kände man icke, 
men, större eller mindre, skulle detta element vid överfall på 
en av de sina ofelbart kasta sig i ryssarnas armar och med hela 
sin förbittring vända sig mot de fosterländska. En sådan 
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söndersprängning av vårt folk, kanske utövande ömsesidiga 
repressalier, skulle utgöra den största nationella olycka, och 
endast vara välkommen för ryssarna. Huru mycket dessa 
än nu syntes gynna gammalfinnarna, måste man besinna, att 
dessa sistnämnda såsom icke-ryssar voro våra gemensamma 
fiender föga tacknämliga. Gammalfinnarna användes tills 
vidare av ryssarna som redskap, men när tiden vore inne, 
skulle utan tvivel alla, vilka icke bli ryssar, röna samma öde. 
Huru föraktliga >>förrädarna>> än framstodo för det foster
ländska medvetandet, måste kampen mot dem föras med 
andliga medeL 

Guvernörerna. - Ordningsmyndigheternas övergrepp 

Lika impopulära som senatorerna blevo med tiden guver
nörerna, bland vilka inhemska män av gamla stammen bort
gallrades. De första dagarna av oktober 1902 hörde man, att 
fyra av de gamla guvernörerna skulle avskedas, W. von Krae
mer i Åbo, F. Björnberg i Vasa, L. Munck i St. Michel och 
Edv. Furuhjelm i Uleåborg. Det är anmärkningsvärt, att 
dessa rykten voro gängse så tidigt, ty i själva verket skedde 
entledigandena först i början av år 1903. Man kunde möjligen 
bortom förhandsuppgifter av detta slag se en avsikt hos myn
digheterna att småningom förbereda allmänna meningen på 
ett avgörande, vilket annars skulle ha kunnat framkalla buller 
och upphetsning. I början av december tvingades guvernören 
i Kuopio Edv. Krogius av Bobrikoff att lägga in om avsked. 
Av de övriga hotade guvernörerna antogs överste Björnbergs 
ställning en tid vara säkrare än de andras till följd av de 
relationer han sades äga med de kejserliga personligen. 

Av de nyutnämnda mer eller mindre ryska guvernörerna 
väntade allmänheten i Finland ännu mindre än av senatorerna. 
Särskilt beryktad var Kaigorodoff i Nylands län och kanske 
ännu mera Mjasojädoff i Viborgs län. 

I mitten av mars 1903 hörde man, att guvernör Mjasojädoff 
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genom sin hantlangare, den från Helsingfors polisinrättning 
till Viborg transporterade kommissarien Kaitokangas låtit 
från fängelset med våld uttaga och frigiva en för stöld häktad 
tatar, vilken i egenskap av spion hörde till hans skyddslingar. 
Enligt vad som spordes skall till och med prokuratorn ha an
sett sig tvungen att inskrida mot sådant handlingssätt, varför 
han föreslog, att senaten skulle ingå till kejsaren med en hem
ställan om åtals väckande mot Mjasojädoff. Även Bobrikoff 
skall ha givit sitt bifall härtill. )>Det är ej jag, som har släpat 
hit honom,)> skall han ha yttrat. Mjasojädoff ägde civil ut
bildning, och det var Plehwe, som gett honom platsen. -
Möjligen var det samma anklagade, i varje fall en ertappad 
tjuv, som den 18 maj föranledde ett häftigt uppträde inför 
rådhusrätten i Viborg. Mannen sades heta Silin, och han hör
sammade frivilligt stämningen till rätten. Målet behandla
des i vanlig ordning, och den skyldige ådömdes laga straff. 
Mjasojädoff ville emellertid hindra domen, och poliskammar
sekreteraren Melartin infann sig och framförde guvernörens 
förbud inför rätten, vilket föranledde en häftig ordväxling 
med rättens ordförande. När den anklagade, som själv villigt 
fogade sig i sin dom, skulle föras bort, inträngde Kaitokangas 
jämte flere poliskonstaplar och befriade honom med våld 
under tumult med rättens medlemmar, vilka sleto den passiva 
fången åt sitt håll, tills Kaitokangas poliser förde bort honom. 
Till följd av uppträdet samlade sig utanför rättslokalen en 
stor och upphetsad folkhop. 

Ett analogt ingrepp i rådhusrättens förhandlingar ägde 
rum i Helsingfors den 26 februari samma år. Rätten skulle 
behandla det på föranstaltande av Åbo hovrätt väckta åtalet 
mot guvernör Kaigorodoff med anledning av hans förfarande 
vid upploppen i Helsingfors den 18 april 1902 ävensom ett 
annat för olaga häktning väckt bl. a. av magister Uno Ther
man. Sena~en hade den 23 i samma månad utfärdat en för
ordning, vilken innebar att dylika mål som anhängiggjorts 
mot tjänstemän skulle inställas. Rådhusrätten fogade sig 
icke i detta lagstridiga påbud, utan ärnade upptaga målet. 

18 



274 styrelsen och administrationen 1902-04 Kap. 

Vid underrättelse härom skall prokuratorn ha delgivit rätten 
förbud att handlägga dessa mål, förklarande att han komme att 
hindra rättegång, även om detta måste ske genom tillkallande 
av kosacker. Emedan detta tillkännagivande av prokuratorn 
skedde per telefon och icke skriftligt, fäste rätten icke avseende 
därvid. Polisen skall på rättens dörr ha uppsatt ett anslag 
om senatens förordnande och hindrade alla vittnen och andra 
att komma in. Några motspänstiga anhöllos, bland dem 
doktor Ernst Estlander och en ung studerande greve Creutz. 
Estlander sades ha varit särskilt upprörd och förbittrad, då 
han efter 2 ~ timme lösgavs. Universitetets rektor skall ha 
inskridit för att befria några anhållna studenter. studeran
den Harald Nordqvist begav sig in i rådhuset för att åhöra 
målet, men blev i vestibylen tillfrågad av en kommissarie, 
till vilken avdelning han ämnade sig, och då han ej kunde 
uppgiva, vilken avdelning det gällde, blev han avvisad. Ute 
fick han veta, att sammanträdet skulle ske i andra avdelnin
gen, och gick åter in, men fick där beskedet, att >>andra avdel
ningen sitter ej i dag>>. 

Indignationen har varit stor över detta våld mot domstol. 
Man ansåg det dock vara vida bättre, att rättegången hindra
des genom våld, än att undfallenhet skulle ske inför den olag
liga förordningen. Till i morgon väntade man omfattande upp
träden, emedan till dess en stor mängd vittnen inkallats, bland 
andra de personer, som blevo misshandlade under oroligheterna 
den 18 april i fjol. I dag klockan ett kommo flere elever i 
sjätte klassen i Nya svenska läroverket för sent till min historie
timme, emedan de av upploppet utanför rådhuset lockades 
att >>stanna och se på>>. 

Följande dag skedde emellertid inga uppträden. Klockan 
litet över 11, då jag befann mig utanför rådhuset, syntes där 
några smärre grupper av folk och poliser, men ingenting på
fallande. I portgångar och annanstädes utom synhåll uppe
höila sig däremot talrika poliser, synbarligen beredda att 
rycka ut, om så skulle behövas. Rådman Loo, ordförande i 
andra avdelningen, tillfrågades av polismästaren Carlstedt, 
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med hänvisning till den kejserliga förordningen, huru han 
ämnade förfara, vartill han svarade, att han ämnade följa 
lag och författning. >>Alltså vägrar Ni att rätta Er efter Hans 
Majestät Kejsarens befallning?>> yttrade Carlstedt, vars logik 
efteråt citerades med synbar förnöjelse. Några personer 
försökte komma in i sessionssalen, men avvisades. Då hän
visning skedde till att några fått passera vakten, genmäldes, 
>>Ja vill herrarna bråka, så nog kommer ni in till de andra,>> 
varmed de häktade åsyftades. At Bruno Sjöros och några 
andra studenter, vilka yrkade på att få tillträde till andra 
avdelningen, svarades, att andra avdelningen ej hade session 
i dag. Sjöros insisterade, att andra avdelningen håller samman
träde i dag. >>Rådhusrättens sammanträde har på Hans Maje
stät Kejsarens befallning inhiberats genom den exekutiva 
makten,>> replikerade polismästar Carlstedt, vartill Sjöros an
märkte halvhögt, men dock så tydligt, att alla hörde, >>Sådan 
herre, sådan dräng.>>' >>Det där lät farligt,>> viskade Johannes 
Hedengren åt en kamrat, som stod bredvid honom. Carlstedt 
bleknade litet och tog Sjöros i armen med orden, >>Herrn följer 
med mig!>> Men Sjöros pekade på en av polismännen och sade, 
>>Jag menade den där,>> varpå han slapp lös. - Rättens leda
möter, vilka kommo in via en bakgård, lära ha sammanträtt 
och i sitt protokoll konstaterat, att målets behandling för
hindrats. 

De lägre tjänstemännen 

Jämsides med att senaten försattes i allt starkare beroende 
av generalguvernören, ökades tjänstemännens subordinering 
överhuvud under de högre myndigheterna. Redan i december 
1901 hörde man, att ett nytt reglemente för landets tjänste
män befann sig under utarbetande, enligt vilket dessas under
dånighet under sina överordnade inskärptes, och subordina
tionen borde ådagaläggas även i yttre uppträdande. En under
ordnad tjänsteman fick ej motsätta sig en överordnads befall-
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ningar, och föreskrift meddelades om det yttre uttryck av 
vördnad han skulle ägna denne. I finansministeriet sades ett 
uppträde ha försiggått med anledning av att några tjänstemän 
icke hälsat på senatorn, då denne gick genom det rum, där 
de uppehöllo sig. Vid en av styrelserna i Helsingfors skall den 
nyutnämnda chefen, en rysk general (med inhemskt namn) 
åtminstone i början ha tillämpat rent ryska behandlings
metoder gentemot sina underordnade, i det att det kunde 
inträffa, att han kom framrusande mot någon av dessa, som 
vållat hans misshag, för att skaka sin knutna näve inför dennes 
ansikte och utgjuta sin vrede i en ström av ord. Han förstän
digade även sin närmaste man att kommandomässigt bemöta 
de övriga tjänstemännen som underordnade, ej som kolleger, 
men denne, som var av annat skrot och korn, fann samarbetet 
med denne chef för svårt och tog avsked. 

En åtgärd, vilken åsyftade att befordra möjligheten för 
de makthavande att utöva tryck på tjänstemännen, innefat
tades i det reformprojekt man hörde omtalas i maj 1903 oth 
som gick ut på att inskränka tjänstemännens rätt till pension. 
Om en tjänsteman vid sin avgång icke med säkerhet kunde 
påräkna pension, utan denna gjordes beroende av de omstän
digheter, under vilka avskedet ägde rum, så kunde denna 
person av den överordnade förmås till mycket inför hotet 
att i annat fall avskedas utan någon 'tryggande utkomst. -
I Helsingfors började på hösten 1901 en insamling för under
stödjande av sådana tjänstemän och officerare, vilka på 
grund av sina patriotiska tänkesätt mist befattning och uppe
hälle. Bidrag emotsågos bli inbetalade enligt en viss skala i 
proportion till årsinkomsten, av dem som hade 5,000 mark 
eller mindre i årsinkomst skulle uppbäras % %, av dem som 
hade mellan 5,000 och 10,000 mark Y2% och av dem som hade 
mera l %. Något systematiskt genomförande av denna plan 
skedde emellertid icke. - Vissa personer, särskilt nämndes 
överste K. Antell, sades oavlåtligt bli uppsökta av personer, 
vilka mist sina tjänster av politiska orsaker och som sökte 
arbetsmöjligheter. 
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Ökning av den administrativa makt, som var lagd i gene
ralguvernörens hand, åsyftades synbarligen även av de i april 
bebådade förfoganden, som hade till ändamål inskränkning 
av den kommunala självstyrelsen och av den befogenhet, som 
utövades av dess organ. 

Genom hela perioden fortgingo åtgärderna att befordra 
kunskapen i ryska språket, särskilt bland tjänstemännen, 
varigenom ämbetsverkens förryskning skulle underlättas. 
Bland annat utgåvas i detta syfte stipendier i stort antal; 
den 26 februari 1903, till exempel, innehöllo tidningarna en 
lång förteckning över sådana stipendiater. De voro alla >>fram
tidsmä!1>), - av några även betraktade som förrädare. Ingen 
av dem skulle sannolikt ha saknat vackra motiv för sitt hand
lingssätt. 

Vederbörandes strävan att befordra kunskapen i ryska 
inom ämbetsverken illustreras bland annat av principerna för 
ordensutgivning. Chefen för ett av de högre ämbetsverken 
(telegrafstyrelsen, vill jag minnas), konfererade med Bobrikoff 
angående de ordnar, som till ryska påsken skulle tilldelas vissa 
honom underlydande tjänstemän. Generalguvernören lär då 
ha yttrat, att de framställda förslagen må godkännas för det 
innevarande året, men framdeles skulle inga andra personer 
hugnas med ordnar än sådana som kunde ryska. - Det är 
naturligt, att hela ordensväsendet rönte en alltmer växande 
och varaktig missaktning såsom blott innebärande uttryck 
för de makthavandes gunst, och för många personer var det 
denna tid rent av besvärande att erhålla en orden i betrak
tande av det sällskap, vari de befunna sig i förtecknin
garna. 

Under samtal med Bobrikoff om nödvändigheten att kunna 
ryska skall en verkchef ha påpekat, huru svårt det var att 
lära sig detta språk. Härtill genmälde Bobrikoff, att så inga
lunda var fallet; baron Y. K. Yrjö-Koskinen till exempel 
(chefen för skolstyrelsen) hade lärt sig ryska ganska bra på 
några månader. >>Hans brev innehålla visserligen många 
grammatiska fel, men när vi samtala, kan han ganska väl göra 
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sig förstådd, trots alla språkliga oegentligheter, och han förstår 

mig mycket väl.» 
En följd av omgestaltningarna inom ämbetsverken var 

den desorganisation, som på flera håll vann insteg. En mig 

närstående person, som år 1903 tjänstgjorde vid länsbyggnads

kontoret i Viborg, berättade om det hart när omöjliga till

stånd, som rådde inom länsstyrelsen i denna stad. Som lands

sekreterare fungerade en ryss, herr Fuchs, som var alldeles 

okunnig om ärendenas behandling och icke visste, vad han 

skulle göra. De från den gamla tiden kvarstående tjänste

männen vägrade att taga befattning med >>landssekreterarens>> 

göromål, vilkas handläggning en gång för alla tillkomma denne. 

Till följd härav hade ärenden hopat sig i ofantlig mängd, och 

aktstycken väntade packvis på behandling. Fuchs lär själv 

ha menat, att på detta sätt skulle det ej kunna gå i längden. 

Guvernören själv, Mjasojädoff, var fullkomligt omöjlig. 
Den gammalfinska bondedeputationen till Petersburg i 

februari 1903, vilken omtalats i det föregående (ss. 244 f.), och 

vars uppgift ursprungligen förmodades innefatta medling i 

värnepliktsfrågan, uppgavs senare ha till ändamål anhållan 

om att Iandet skulle få behålla egna tjänstemän. Senare sade 

man, att det hela var ett företag av gammalfinnarna för att 

rädda tjänsterna åt dem. Emellertid höll man före, att gam

malfinnarnas aspirationer i betydande grad innefattade en 

illusion. Enligt uppgifter, som voro gängse i maj 1903, 

trodde man sig ha att emotse ett förfogande, enligt vilket 

alla tjänster från protokollsekreterare uppåt skulle komma 

att successivt besättas med ryssar; endast på de lägre befatt

ningarna skulle gammalfinnarna få göra sig förhoppningar. 

Detta vore, vad de »räddat» åt sig. Personer, som väl kände 

Ryssland, ansågo sig kunna försäkra, att i det ryska systemet 

ingick fullständig förryskning av ämbetsverken, så att alla 

tjänster i sinom tid skola besättas med ryssar - eller sådana 

vilka kunde betraktas som ryssar. 
Förändringarna inom den samhälleliga administrationen 

karakteriserades utåt av landets visserligen lägsta, men kanske 
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mest iögonenfallande officiella organ, ordningspolisen, vars 
sammansättning gradvis nästan helt och hållet förnyades. I 
Helsingfors kvarstod år 1903 endast ett fåtal av poliskåren 
från de populära polismåstarena Åkermans och Gordies tid. 
En symbol för den nya regimen var polisens ryska uniformer, 
rörande vilkas införande ett påbud utfärdades i november 
1902, varvid ändamålet sades vara att befolkningen (härmed 
menades >>bobrikoffarna>>, förklarade man) skulle känna sig 
skyddad. De ryska polisuniformerna voro förhatliga och 
nästan skrämmande. 

Spioneri, angivelser och husundersökningar 

En av dem, som förnedrat sig att utföra spioneri- och angi
vartjänst åt våra fiender, var den särskilt en tid mycket om
talade f. d. nyländska studenten Waldemar von Gross. Han 
tjänstgjorde på Lars Krogius & C:os ångbåtskontor och med
delade därifrån uppgifter åt poliser och gendarmer om per
soner, vilka ämnade emigrera. Därför var övervakningen i 
utfartshamnen Hangö så väl underrättad om dessa förhållan
den, utan att man på kontoret kunde förstå, varifrån denna 
information härrörde. Emellertid blev v. Gross ertappad 
och ställd till svars, och då han en dag infann sig hos kom
merserådet Krogius i sällskap med herr Paulutzki och en annan 
poliskommissarie, vilka skulle intyga hans oskuld, hade besö
ket endast den verkan, att han och de blevo utvisade. Perso
ner sade sig ha vetskap om ett kvitto på en summa av 173 
mark, som v. Gross hade fått uppbära för någon värdefull 
tjänst. 

Även talrika av de gamla lantpoliserna blevo denna tid 
avskedade och ersatta med nytt folk. Då detta i april 1903 
skedde med polisen i Malm, skall motiveringen ha varit, att 
vederbörande hade erhållit kännedom om att >>hemliga möten>> 
försiggått i Helsinge kommunalhus vid Malm, utan att någon 
rapport därom inkommit. Vid samma tid bosatte sig en person, 
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vilken man med säkerhet antog vara rapportör, i en villa mitt
emot kommunalhuset - en god observationspunkt. 

Det anfördes exempel på huru väl guvernör Kaigorodoff 
var underrättad om allehanda tilldragelser, som timat bland 
annat i Helsinge. På våren 1903 var länsmannen i denna socken 
uppkallad till guvernören, som bland annat frågade, vad det 
varit för ett möte, som en viss dag efter kommunalnämndens 
sammanträde hade hållits i kommunalhuset, och vilket det 
möte var, som kort tid förut hade ägt rum hos kommunal
nämndsordföranden Eklund på Åggelby gård. Det senare 
mötet hade dock varit helt privat, besökt endast av några 
få personer. 

Under hösten 1900 angavs doktor Petrus Nordmann med 
anledning av ett tal, som han hade hållit vid >>fiskarsoan!n>>, 
för övrigt den sista tillställningen av detta slag, som under 
denna period kunde anordnas för de till marknaden i Helsing
fors anlända fiskarne. Kort tid efter festen anklagades Nord
mann för att i sitt tal ha uttryckt sig förgripligt om regerings
makten. Man förelade honom ett stenografiskt och renskrivet, 
delvis nästan ordagrant referat av hans tal, enligt vad han över
tygade sig om, avfattat i ganska korrekt form. Nordmann 
lyckades med blotta obehaget komma från historien. Men 
huru hade detta stenogram fåtts till stånd? Antalet personer 
kompetenta att åstadkomma ett sådant var rätt begränsat, 
och alla de som veterligen kunde stenografera så bra, stodo 
utanför möjligheten att misstänkas, såsom en av de ledande 
svenska stenograferna försäkrade mig. Och huru hade upp
teckningen kunnat försiggå, utan att allmänheten fäst sig 
därvid? 

Överhuvud framstod de ryska spionernas verksamhet så 
mycket betänkligare som den i regeln utövades av obildade 
och okunniga personer och icke sällan kännetecknade sig 
genom fullständig omdömeslöshet. Det berättades, att en 
ungdomsförening i Esbo en gång anklagades för att vid en fest 
ha skymfat ryska armen, och då anledning till denna beskyll
ning undersöktes, befanns den återgå till en inskription ur 
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Wilhelm von Schwerin, som hade varit anbragt längst framme 
i festsalen: >>Ty hjärtat är det, ej armen, till slut dock som 
kraften ger.>> 

Beträffande detektivernas verksamhet berättades följande 
episod. En dag i början av året 1903 infann sig en detektiv 
hos doktor K. Hällberg (>>Pitkä-Hällberg>>) och frågade efter 
doktorinnan. Doktorn meddelade, att hans fru var rest till 
Borgå, och yrkade på att få veta detektivens ärende. Denne 
vägrade att uppgiva ändamålet med besöket, men då reglade 
den för sin kroppsstyrka omtalade doktorn tamburdörren, fat
tade mannen i kragen och förständigade honom att komma 
fram med vad det var han ville. >>Eftersom jag måste säga 
det,>> erkände då detektiven, >>så är det så att doktorinnan 
har angivits för att ha stiftat en hemlig förening, i vilken hon 
till på köpet själv är ordförande.>> >>Jag skall säga er,>> svarade 
Hällberg, >>att min hustru har stiftat en enda förening i sitt 
liv, och det är med mig, och i den föreningen är det jag som 
är ordförande.>> 

Angående de ryska vederbörandes försök att förvärva nya 
angivare, berättades mig ett belysande fall av studeranden 
Bruno Sjöros. En student, värnpliktig från våren 1902, fick i 
januari följande år av pressombudsmannen Woldemar Lund
gren mottaga ett brev av ungefär följande innehåll: >>H. H. 
Då jag har mig bekant, att Ni är mycket orolig över vad som 
kan komma att hända Er med anledning av att Ni senaste vår 
uteblev från värnepliktsuppbåden, anhåller jag att få ett sam
tal med Er. Själv kan jag ej lämna min bostad, varför jag 
får anhålla, att Ni benäget ville infinna Er hos mig för att få 
del av en såväl för Er som det allmänna viktig angelägenhet.» 
studenten ansåg sig ej kunna underlåta att infinna sig hos 
Lundgren. Samtalet började med att studenten rättade upp
fattningen om att han vore orolig med anledning av sitt för
hållande senaste vår. Efter en stunds samtal sade sig Lund
gren önska framställa en samvetsfråga: >>Anser Ni det verk
Iigen vara gagneligt för Iandet att de värnpliktiga utebli från 
uppbåden?>> studenten svarade, att inget tvivel kunde råda 
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därom, vad man hade att göra. Lundgren försökte vidlyftigt 
överbevisa honom om det oriktiga i hans åsikt och yttrade, 
att många framstående män anse en sådan hållning fördärvlig 
för landet. slutligen, under samtalets lopp, kom Lundgrens 
egentliga ärende fram och det tämligen tydligt. Ville studenten 
mot en ersättning av så och så mycket i månaden gå in på 
att lämna meddelanden från de medborgerliga möten, vid vilka 
han komme att vara närvarande, och i allmänhet stå till 
tjänst med underrättelser om vad man förehade i värnplikts
frågan? Det är förvånansvärt, sade Bruno Sjöros, då han kom 
så långt i berättelsen, att studenten kunde låta bli att bära 
hand på förslagsställaren. Lundgren skall ha varit mycket 
enträgen beträffande den framställda planen. 

Det florerande spioneri- och angivarsystemet ledde auto
matiskt över till de talrika husundersökningar, vilka denna 
tid förekomma. Den 9 februari 1902 förrättade poliskommis
sarien Björksten och pressombudsmannen, universitetsdo
centen Vainio husrannsakan i gården Albertsgatan 19, där 
vicehäradshövdingen och medlemmen av kagalen Ivar Ground
stroem bodde. En forman, som hade fört ett parti förbjuden 
litteratur till gården, hade skvallrat. Denna forman hade 
på grund av fylleri m. m. ständigt varit antastad av polisen, 
men en gång utlät han sig, att han nog, om han ville, kunde 
ha någonting särskilt att berätta åt polisen. Då blev han 
genast helt annorlunda bemött, och polisen lockade ur honom 
hans hemlighet. Polismännen blevo så noggrant underrättade 
om var lådan med sitt förgripliga innehåll befann sig - i ett 
skjul - att de endast behövde skaffa sig nyckeln av gårds
karlen för att lägga beslag på lagret. De skola sedan ha gått 
in till häradshövding Groundstroem för att medelst dennes 
egen telefon tillkalla handräckning. Vid detta tillfälle infunna 
sig hos Groundstroem även häradshövding Jonas eastren 
och bokhandlaren Wentzel Hagelstam, och eastren skall ha 
ställt sig framför Vainio, stramat upp sig hånfullt och sagt: 
>>Här får man således se en universitetsdocent i sino prydno!>> 
Förgrymmad ropade Vainio åt sina konstaplar, >>Arrestera 
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honom!>> Men Jonas intog sin mest majestätiska pose och ytt
rade, >>jag vill se den, som vågar röra rättvisan!>> När lådan 
med skrifterna skulle bortföras, fattade Hagelstam hästen vid 
tyglarna för att till det yttersta försöka hindra avfärden, men 
man lät ej hejda sig därav. 

På Västerkulla egendom i Helsinge förehades husunder
sökning i april 1903 två gånger å rad. Vid den förnyade visita
tionen, som verkställdes av åtta gendarmer, var ändamålet 
synbarligen att få fatt på Wentzel Hagelstam. Ingen av 
familjen Hagelstam befann sig då hemma, och dörrarna 
voro låsta. Inför gendarmernas hot att bryta upp dörren 
tvingades de innevarande att öppna. Ä ven denna gång genom
söktes hela huset. Vid uppbrytning av låsta lådor skockade 
sig gendarmerna däromkring, som om något sensationellt 
fynd varit att förvänta. Häktningsorder lär ha utfärdats 
mot Wentzel Hagelstam, och vid avfärden uppspikade gen
darmerna på dörren ett plakat, vari Hagelstam förständigades 
att inom sex dagar lämna landet. 

Allmänheten uppskrämdes särskilt tidvis av de många 
meddelandena om husundersökningar i stad eller på landet, 
och vid sådana tillfällen brukade även vanliga medborgare, 
vilka icke voro speciellt engagerade i >>kagalverksamheh>, 
genomgå sina förgripliga papper och andra tillhörigheter, 
som härvid förstördes, utom sådant som man ansåg sig nöd
gas hålla och för vilket hemliga gömställen anordnades. Bland 
annat sades detektiverna efterleta de sparbössor med inskrift 
>>För lag och rätt», vilka hade utdelats i hemmen och i vilka 
bidrag för det fosterländska försvaret insamlades. Under 
periodisk panikstämning lära sådana sparbössor i stort antal 
ha förstörts av innehavarna. 

Försiktighetsåtgärder vidtogos allmänt i hemmen i Hel
singfors efter kravallerna på Senatstorget den 18 april 1902. 
Litet senare samma vår talades om att staden skulle indelas 
i åtta distrikt, inom vart och ett av vilka systematisk hus
undersökning skulle verkställas. Att även initierade, foster
ländskt sinnade personer dessa veckor befarade husunder-



284 styrelsen och administrationen 1902-04 Kap 

sökningar i större skala, ådagalades därav, att personer hörande 
till denna krets synbarligen enligt uppdrag spridde direkta 
varningar bland allmänheten i sådant avseende. - Härvid 
inställde sig visserligen reflexionen, att om ryssarna denna 
tid verkligen ärnade igångsätta omfattande husundersök
ningar i syfte att åtkomma för dem nyttigt material, varför 
skulle de låta sina planer komma ut och dessutom varsko all
mänheten genom de visitationer, som redan hade försiggått? 
Allmänheten skulle ej ha hunnit trygga sig, om åtgärder hade 
satts i verket utan tillfälle till varning. Därför hade man an
ledning till misstanken, att rykten hade spritts ut, i så fall av 
ryssarna själva, för att skrämma och demoralisera allmän
heten. Några i större skala organiserade husvisitationer hörde 
man sedan icke heller av. 

I Ekenäs skedde på vårsommaren 1903 en husundersök
ning bl. a. hos Västra Nylands redaktör Elg, utan att man i 
staden visste av någon anledning till hemsökelsen hos denne. 
Polisen hittade ej heller någonting förgripligt, men glömde 
kvar - råder tvivel om att det skedde avsiktligt? - en lista 
över Ekenäsbor, vilka betecknades som misstänkliga. Denna 
förteckning upptog bl. a. samtliga lärare vid seminariet 
ävensom - Elg, efter vars namn ordet >>farlig>> följde inom 
parentes. Namnförteckningen åstadkom rätt mycket obehag 
och hade sålunda för sina upphovsmän icke varit onyttig. 

Tjänstemannaavskedanden 

Medan spionerisystemet och husundersökningarna upp
skrämde allmänheten och bidrogo till vidmakthållande av ett 
ständigt orostillstånd, framkallade de talrika avskedandena 
av tjänstemän förbittring och hat, synnerligast som desamma 
drabbade oförvitliga män, vilka till följd av sin lagtrohet 
ådragit sig de makthavandes misshag. I vissa fall synas ut
sända cirkulärförfrågningar till ämbetsmän ha tjänat somi 
formliga fällor för att få sak emot de oppositionella, och 
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andra fall gåvo undertecknande av de stora folkadresserna 
eller deltagande i andra opinionsyttringar anledning till för
följelse. 

I det föregående har nämnts, att angreppen mot werk
cheferna)> begynte kort tid efter den första stora massadressen, 
och en av dem, som särskilt synes ha dragit till sig de ryska 
makthavandenas blickar var överdirektören för forststyrelsen 
friherre C. E. Wrede, vars länge bebådade avsked ägde rum i 
början av år 1902. I slutet av december 1901 förmälde en 
uppgift, att till senaten anlänt en föreskrift om avsked för 
överdirektören för fångvårdsstyrelsen Alexis Gripenberg och 
överdirektören för tullstyrelsen B. F. Winter. Ä ven 
cheferna för vissa andra centrala ämbetsverk ansågos hotade. 
Man hörde uppgivas, att chefen för pressöverstyrelsen greve 
Cronhjelm vore designerad till fångvårdschef och överste 
De Beche vid generalguvernörskansliet till tullchef. Enligt 
en annan uppgift skulle den senare posten tilldelas baron B. 
Indrenius, vars efterträdare vid statssekretariatet i Peters
burg bleve en ryss, varigenom sistnämnda ämbetsverk skulle 
helt och hållet förryskas. I mitten av februari erfor man, att 
den avgångna chefen för fångvårdsstyrelsen Gripenberg hade 
fått mottaga en av fångvårdsmän i Skandinavien underteck
nad adress med uttryck av erkänsla för de tjänster han gjort 
nordens fångvårdsväsen de. Ä ven järnvägschefen G. Ström
berg skall upprepade gånger ha förständigats att inlägga om 
avsked, men vägrat att göra så, tills han blev avskedad. 

En förgrundsplats inom det allmänna medvetandet intog 
i samband med förföljelse av de lagtrogna tjänstemännen 
ledamöterna av landets hovrätter. Den 29 september 1902 
erfors uppgiften att på grund av vägran att godkänna den nya 
värnepliktslagen tre hovrättsråd vid envar av de tre hovrät
terna skulle ha fått avsked. Några dagar senare meddelade 
ett rykte, att en hovrätt skulle helt och hållet indragas, och 
man trodde, att det gällde Viborgs hovrätt. Man ansåg sig 
också veta, att hovrättstjänstemännen överlagt rörande ett 
gemensamt förhållningssätt, som skulle sättas i verket vid 
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eventuellt avskedande. Några sades ämna ignorera entledi
gandet samt anhålla om avsked i vanlig ordning jämte utbe
kommande av pension, andra sades ämna fortsätta sin tjänst
göring till dess de bleve avlägsnade med våld. 

Den 24 januari 1903 uppgav ett rykte, att Bobrikoff skall 
ha tillställt senaten en skrivelse, vari han försökte förmå denna 
att ingå med en hemställan till kejsaren om att hovrätterna 
skulle indragas. En sådan plan skulle självfallet röna så 
mycket större beaktande, om den framställdes av en inhemsk 
myndighet. Enligt detta projekt synes man ha tänkt sig, att 
Viborgs och Vasa hovrätter skulle kvarstå tills vidare, men 
Åbo hovrätt upphöra. I stället skulle i Helsingfors inrättas 
en särskild domstol under generalguvernörens inseende, där 
bland annat politiska mål skulle handläggas. Detta rykte 
upprepades i slutet av februari 1903 med den förändring, att 
det vore Åbo och Viborgs hovrätter, som skulle indragas, me
dan Vasa hovrätt skulle bevaras. 

I mitten av februari 1903 uppgavs att Åbo hovrätt beslu
tat väcka åtal mot guvernör Kaigorodoff med anledning av 
dennes handlingssätt i samband med oroligheterna i Helsing
fors den 18 april 1902. Den 25 februari hörde man, att i Åbo 
hovrätt alla medlemmar utom ett par avskedats. Endast i 
mycket svävande ordalag hörde man omtalas, vad som föran
lett detta massavsked, men orsaken förmodades vara åtalet 
mot Kaigorodoff. 1 

Från Åbo hördes den 2 mars om en gripande högtidlighet, 
som ägt rum efter den dåvarande hovrättens sista session. 

1 Såsom julio Reuter omtalar i >>Kagalen» (II. 94), var anledningen till 
inskridandet mot Åbo hovrätt den att vid behandling av senatens skrivelse 
av den 11 november 1902 därom, att samtliga vid domstolarna anhängig
gjorda mål mot tjänstemän för av dem begångna tjänsteförbrytelser skulle 
inställas, hade av hovrättens aderton ledamöter femton röstat för vägran 
att >>fullgöra de i Senatens ifrågavarande brev ingående lagstridiga 
föreskriften>. Dessa femton, ävensom hovrättens advokatfiskal, blevo 
den 23 februari 1903 avskedade utan rätt till pension. I sammanhang 
härmed avgingo ytterligare icke färre än 23 tjänstemän vid Åbo hovrätt. 
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De avgående hovrättsledamöterna hyllades envar av allmän
heten med blommor, och fosterländsk sång utfördes utanför 
hovrättshuset En stark röst utbragte ett >>leve sanning och 
rätt i Finland för evig tid!>> Man ansåg att i motsats till den 
ynkedom, som så allmänt visats i landet, Åbo hovrätts fall 
hade skett med ära. >>Och lantdagen, den skall även falla med 
ära,>> tillades det. Presidenten E. Streng och de andra kvar
stående hovrättstjänstemännen hade isolerade fått åse hyll
ningarna. De hade nödgats begiva sig hem på bakvägar. 

Vid presidenten Strengs ankomst till Helsingfors den 4 
mars ägde ett uppträde rum på järnvägsstationen härstädes. 
Från Åbo hade kommit underrättelse om att han avrest där
ifrån, utan att någonting därvid förelupit: kunde man icke 
göra någonting i Helsingfors? frågade meddelaren. Folk hade 
samlat sig i mängd vid tågets ankomst, och Streng mottogs 
med visslingar och ropet >>landsförrädare>>. Själv tycktes han 
ej veta ut och in på sig, men hans fru, som beledsagade honom, 
skall ha varit mycket mera kavat och ropade: >>Vad är det för 
en publik, som så tar emot en av Finlands största söner?>> 
Alla hyrkuskbrickor hade i förväg blivit uttagna av en mängd 
ungdomar, utan att vakthavande polisen märkte någonting, 
och så fick Streng ingen droska. Till fots med kappsäcken i 
hand måste han begiva sig över järnvägstorget till hotell 
Fennia. Vid framkomsten var han alldeles uppgiven av an
strängning och måste sätta sig på en soffa i hallen, men fru 
Streng var fortfarande mycket bestämd och talade så högt, 
att publiken begynte strömma ut från stora salen. När man 
fick veta, vem den resande var, hotade de övriga gästerna att 
lämna hotellet, om Streng finge stanna kvar, och så måste 
man visa bort honom. Han erhöll bostad hos en släkting. 
Också på vägen till denne åtföljdes Streng av ett par hundra 
demonstranter, och hela kvällen skall det ha varit oväsen 
utanför byggnaden. Det sades några dagar senare, att stations
inspektorn på Helsingfors station skulle få avsked med an
ledning av att han icke hade avstyrt uppträdena vid presi
denten Strengs ankomst. Prokurator Johnsson och senator 
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Gummerus skola ha infunnit sig på stationen för att möta 
Streng, men avlägsnade sig, då de gjordes till föremål för upp
märksamhet från allmänhetens sida. En person skall ha kastat 
smutsig snö på dem. Vicehäradshövding Ludvig Hjelt, en 
på den tiden populär personlighet i staden, skall ha spelat en 
framträdande roll vid presidenten Strengs mottagande. Ännu 
värre, sade några personer, skulle Streng ha blivit mottagen 
i Åbo vid sin återfärd dit, om han hade rest med bantåg ända 
fram. Men han steg av från tåget tidigare och reste det sista 
stationshållet med häst. Angående Strengs återkomst till 
Åbo berättades även den versionen, att han åkt med tåget 
ända fram och gått ut en sidoväg men blivit igenkänd ett 
stycke från stationen och utsatts för bombardemang med 
galoscher och andra föremål. 

Det berättades, att vid handläggningen av frågan om hov
rätterna generalguvernörsadjointen Deutrich skall ha fram
hållit, att man icke utan vidare kunde avskeda hela divisioner 
av domstolar, vartill senator Eneberg skall ha genmält, att 
»dessa personer måste kväsas, så att man en gång kan få slut 
på det hän>. 

Något senare drabbades även Vasa och Viborgs hovrätter 
av liknande avskedanden som Åbo hovrätt, och hemsökel
serna skonade icke heller underrätterna i städer. Vid början 
av oktober l 902 hörde man omtalas, att borgmästar Elias 
Öhman och fyra rådmän i Helsingfors skulle få avsked. En 
sådan åtgärd ansågs visserligen vara rättsvidrig, enär ju borg
mästare och rådmän måste betraktas som kommunala tjänste
män, men man visste å andra sidan, att våra motståndare ej 
ryggade tillbaka för det juridiskt otillåtna. Avsikten med dessa 
avskedanden var synbarligen att få Helsingfors rådstuvurätt 
så sammansatt, att fällande domar för de uteblivna värnplik
tiga bleve här garanterade. Härigenom kunde ett exempel 
statueras beträffande de försumligas bestraffning i allmänhet. 

Samtidigt som avskedandena av medlemmar i Vasa och 
Viborgs hovrätter skedde, mot slutet av mars 1903, entledi
gades 11 borgmästare, nämligen samtliga i Nylands och Viborgs 
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läns städer. Det anmärktes, att borgmästarna tillsättas på 
grund av kommunala val, men att regeringen torde ha rätt 
att själv utnämna tjänstförrättande borgmästare, varför man 
emotsåg, att endast tjänstförrättande skulle tillsättas i de 
avskedades ställe. Då rådmännen emellertid lätt kunde rösta 
omkull en borgmästare, vore det nödvändigt för regeringen, 
om den ville hemföra någon vinst av de senaste avskedandena, 
att utsträcka rensningen även till rådmännen. 

Övriga avskedanden eller rykten om sådana, rörande vilka 
jag införde anteckning i min dagbok, under åren 1901-03 äro 
följande. 

I början av december 1901 sades landssekreteraren i Viborg 
v. Knorring komma att avskedas, emedan han som svar på 
Bobrikoffs förfrågan on1 huru den stora adressen av samma år 
tillkommit, hade anfört, att alla självvilligt tecknat under 
densamma, att någon agitation för undertecknande ej bedri
vits och att man ej visste, vem som skrivit själva adressen. 
Detta svar hade särskilt förargat generalguvernören, vilken 
ju hade förklarat adressen tillkommen genom en vittför
grenad agitation. 

Den 10 december spordes, att senaten beslutat avskeda vice
landskamreraren i Nylands län Werner Holmberg. Föredra
ganden vid ärendets behandling i senaten Willgren hade önskat 
få sin reservation intagen i protokollet, men efter överlägg
ning beslöto senatens medlemmar avslå denna anhållan. Det 
sades, att kamrer Holmberg skulle komma att väcka rättsligt 
åtal mot staten på grund av det olagliga avsked, som drabbat 
honom. 

Den 11 december meddelades, att rektorn vid Svenska 
reallyceum Adolf v. Bonsdorff avskedats av senaten. (Rö
rande den förmodade anledningen, jfr s. 180). 

Länsmannen i Helsinge magister G. E. Holmström avske
dades mot slutet av maj 1902 av Kaigorodoff och kallades 
själv till länsstyrelsen för att högtidligen mottaga avskeds
resolutionen. Anledningen var att han i början av maj hade 
utsänt ett cirkulär till länets övriga länsmän med uppmaning 

l fl 



290 styrelsen och administrationen 1902-0-± Kap. 

att de skulle sammankomma för att överlägga rörande gemen

samt handlingssätt inför de aktuella frågorna. Dessutom 

sades Holmström vid ett sammanträffande med Kaigorodoff 

på Kervo station ha ådagalagt denne bristande respekt. 

Holmström beskylldes vidare för att vid uppbådstillfället i 

Kervo ha umgåtts med de värnepliktiga, vilka voro tillstä

des men underläto att inställa sig. Magister Holmström var 

besluten att ej anhålla om att få kvarstå i tjänsten. Kaigoro

doff hade visat honom en skrivelse, vari anmälan skedde om 

den planerade länsmanssammankomsten, och saken hade 

härvid fått te sig såsom om anmälan hade härrört från en 

länsman. - Riktigheten av detta ursprung betvivlades. 

Guvernörens avsikt var snarare att utså misstro mellan läns

männen inbördes. Vetskap om mötet kan ha kommit ut på 

annat sätt- men fullt säker var man ej på den ena eller andra 

länsmannen. - Några dagar senare hörde man, att magister 

Holmström hade antagits till en kommunal befattning i 

Helsingfors. 
Man talade om att stadsfullmäktige i Helsingfors vid ett 

sammanträde den l oktober l 902 skola ha överlagt om möjlig

heten att bereda befattningar och utkomstmöjligheter för 

avskedade förtjänte statstjänstemän. 
Den 8 oktober meddelades, att generalpostdirektören Hj. 

Lagerborg skulle komma att avskedas. Han lär ha fått i 

uppdrag att avgiva utlåtande i frågan om inrättande av ett 

>>mörkt kabinett>> vid postverket och skall ha avfattat sitt 

svar så, att nästan omedelbart efter dess insändande till Peters

burg därifrån anlände ett dekret om hans entledigande. Av

skedandet lär emellertid det oaktat vara ovisst; senator Berg

bom säges nämligen på det bestämdaste motsätta sig det

samma. Några dagar senare hörde man, att Lagerborgs av

skedsbrev hade undertecknats, och att man hädanefter ej 

kunde förlita sig på brevhemlighetens iakttagande inom post

verket. Ett rykte meddelade den 14 oktober, att polismästaren 

Carlstedt skulle utses till generalpostdirektör efter Lagerborg. 

Man väntade som någonting självfallet, att vem den nya post-
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chefen än bleve, så skulle hans utnämning föranleda omställ
ningar inom postverket. Framdeles skulle man ej kunna sprida 
Fria Ord och andra liknande tryckalster genom posten, även 
om det fortfarande lyckades att smuggla in dem i landet. De 
förbjudna tidningarna skulle säkert försvinna, om de inläm
nades på posten, antogs det. Några förmodade emellertid, att 
ryssarna tills vidare skulle låta dessa tryckalster komma fram 
till adressaterna, men samtidigt bekantgöra, att de noga hålla 
reda på prenumeranterna. Därigenom skulle en mängd tjänste
män och andra kunna förmås att avfalla. Huru som helst 
förmodade man, att Lagerborgs efterträdare skulle utses bland 
personer, vilka skulle bifalla planen om öppnande av miss
tänkliga brev. Det namngavs en hel rad av personer i sam
band med frågan om Lagerborgs efterträdare. Lagerborgs 
faktiska avgång skedde i början av januari 1903. Efter det 
häradshövding j. Palmgren mot sin vilja förordnats att hand
hava den lediga befattningen, men synbarligen icke blivit 
funnen medgörlig, utsågs tjänstemannen vid generalguver
nörskansliet P. jamalainen till t. f. postehet Tiilämpningen 
av postcensur vidtog i början av februari samma år. 

Protokollsekreteraren K. j. Ståhlbergs avsked, varom 
man hörde i december 1902, sades först ha föranletts av vissa 
misshagliga uttalanden, som han fällt angående kommunernas 
viten; sedermera erfors, att orsaken hänförde sig till hans 
hållning i frågan om införskaffande av längder över 1903 års 
uppbådade. Då Bobrikoff stadfäste senatens beslut rörande 
Ståhlbergs avskedande, skall han ha yttrat, att enligt hans för
menande en skrapa vore nog för dennes förseelse. Man und
rade härvid om Bobrikoff ville >>släta över med hartassen>> 
eller misskreditera senaten inför folket. 

Lyceirektorn i Uleåborg M. Rosendal, vilken i Österbotten 
varit mycket verksam i de fosterländska angelägenheterna, 
fick enligt en uppgift från slutet av januari 190:) befallning 
av skolstyrelsen att inom tre dagar avgiva förklaring i anled
ning av att han deltagit i ett politiskt möte i Helsingfors (den 
12 november 1902). Den 24 februari hördes, att rektor Rosen-
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dal förständigats att inom tre dagar lägga in om avsked. Från 

Uleåborg meddelades, att Rosendal ej komme att foga sig i 
detta påbud, ehuru han genom detta handlingssätt äventyrade 
sin pension, en allvarsam sak för honom, emedan han hade 
familj och saknade varje förmögenhet. Man hörde den 6 mars, 

att österbottniska studenter denna dag på eftermiddagen voro 
i tillfälle att underteckna en hyllningsadress till rektor Rosen

dal. 
I början av januari 1903 hörde man omtalas, att senator 

L. Mechelin, som vistades i Sverige och ej fick återvända till 
Finland, skulle berövas sin pension, och mot slutet av april 
samma år erfors, att detta hot hade satts i verket. 

Det omtalades vid sistnämnda tid, att styrelsen för brö
derna Aströms läderfabrik i Uleåborg förständigats att avskeda 
föreståndaren för affären f. senatorn Lennart Gripenberg; i 

annat fall komme fabriken att stängas. 
Mot slutet av april 1903 hörde man att personalen vid 

interurbana telefonbolaget hade uppmanats att se sig om 

efter andra befattningar, emedan ryssarna skulle komma att 
upplösa bolaget och lägga beslag på dess egendom. - Det för
ljöds också vid ungefär samma tid, att affärer, vid vilka av

skedade tjänstemän fått anställning, skulle stängas. 
Ekenäs seminarium väckte vederbörandes misshag genom 

sin >>dåliga anda>>, till följd varav läroverkets direktor F. W. 
Sundwall samt bland lärarna lektor Mikael Linden avskedades. 
Det sades, att en östersjöprovinsare skulle bli Sundwalls 
efterträdare. Vid sitt avskedande reste lektor Linden till 
Helsingfors för att i skolöverstyrelsen efterhöra anledningen. 

Det var bland annat då man hänvisade till den dåliga andan 
i läroverket. Emellertid hade skolöverstyrelsen årligen för
anstaltat inspektion i seminariet, och just andan hade därvid 

varje gång erhållit beröm. Anmärkningen mot seminariet 
ansågs därför även som ett slag mot skolöverstyrelsen, >>men 

där tål man allt». 
Till och med från Mustiala lantbruksinstitut avskedades 

en av lärarna av politiska orsaker; det var magister Johannes 
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af Hällström, som i september 1903 miste sin befattning med 
anledning av sitt uppträdande på en kommunalstämma i 
samband med värnepliktsuppbåden. 

I slutet av september l 902 meddelades, att på grund av 
sin för myndigheterna misshagliga inställning till värneplikts
lagen referendariesekreteraren F. Stjernvall, fiskeriinspek
tören doktor Oscar Nordqvist samt assessorerna vid tullsty
relsen T. j. Boisman och N. B. Grotenfelt avskedats. - An
gående de närmare omständigheterna vid doktor Nordqvists 
avskedande erfor jag följande. Militieexpeditionen hade en 
tid förut sänt en förfrågan till vissa ämbetsverk, bland andra 
till fiskeristyrelsen, om vid dessa tjänade personer i värnplikts
åldern. Denna skrift lämnades av Nordqvist i likhet med 
vissa andra chefer obesvarad, medan andra i sina svar läto 
framgå, att de ej erkände värnpliktslagens giltighet. Vid 
hovrätterna, till exempel, hade i detta samband dikterats en 
del uttalanden till protokollet. Med anledning av dessa ute
blivna eller i varierande form inlämnade svar hade avskedan
den företagits, och man kunde möjligen betrakta hela för
farandet som en fälla uppfunnen antingen av militiechefen 
senator M. L. v. Blom eller av denne gillrad på högre befall
ning, såsom det förmodades under medverkan på >>ofoster
ländskt» håll, där lycksökare fikade efter tjänster. 

Mot slutet av oktober samma år hörde man meddelandet 
att en ny ed enligt det ryska formuläret skulle avfordras tjän
stemännen, ej endast nyutnämnda, utan även de äldre. Man 
såg i detta krav tillämpningen av en utgallringsmetod, medelst 
vilken ryssarna skulle utröna, vilka tjänstemän som för dem 
vore tacknämliga, medan de fosterländska skulle tvingas att 
bekänna färg och onyttigt uppoffra sig. Komme de tredskande 
att vara få, skulle de sannolikt alla bli avskedade; visade de 
sig vara många, komme man förmodligen att utvälja de mest 
misshagliga. - Så vansklig betraktades denna tid tjänste
mäns ställning i allmänhet att, såsom det meddelades, vid be
viljande av kredit mot personlig borgen bankerna förhöllo sig 
skeptiskt till den säkerhet som företräddes även av en väl av-
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lönad tjänsteman, ifall han ej åtnjöt egen förmögenhet, och 
rykte om fosterländskt sinnelag innefattade härvid ingalunda 
något plus. 

Det meddelades, att referendariesekreteraren j. A. Nord
man hade vägrat att i senaten föredraga doktor Nordqvists 
föravskedande, och med anledning härav befarades, att Nord
man skulle med sin egen tjänst få sota för sitt motstånd. 
Vid sitt avsked uppvaktades doktor Nordqvist i sin viila på 
Malm av traktens sångförening. Han sades ha varit designerad 
till ordförande i det internationella förbundet för hydrografiska 
undersökningar, i vilken sammanslutning han företrätt Finland, 
men efter det hans mandat återkallats av senaten, kunde 
denna utmärkelse för vårt land och för honom icke längre 
komma i fn'tga. 

Emedan doktor Nordqvist var en anförvant och nära vän 
till oss och vi noga kände omständigheterna vid hans av
skedande, berörde oss hans avsked särskilt djupt, liksom det 
beredde oss ett belysande exempel på de maktägandes till
vägagående. Vid sammanträffande med honom märkte 
man, vilka svåra dagar han nödgades genomleva och vilket 
hårt slag avskedet beredde honom, icke endast i ekonomiskt 
avseende, utan kanske främst beträffande hans rättsmed
vetande. Med sakkunskap, skicklighet och hängivenhet hade 
han verkat för fiskerinäringens främjande, och hans belöning 
var denna - emedan han höll på rätten och emedan tiden var 
ond och människorna desslikes. - Harm måste väckas vid 
åsynen av huru orätten triumferar. Det är våra styresmän, 
som leda detta system och som omhulda vad sämst samhället 
äger. De piskslag av skam, som nu falla över oss kunna ej 
längre avvärjas med ord. Vi måste avstå från att bära vårt 
huvud högt som fria män, till dess förnedringen är avtvådd. 
Även ett enda lysande exempel i handling skulle låta nationen 
åter höja sin panna. Förnimmelsen av det smärtsammaste 
sting väckes hos oss nu av de ord, som en gång uttryckte det 
fosterländska medvetandets stolthet, >>Jag såg ett folk, som 
kunde allt, blott ej sin ära svika.>> Och endast med den största 
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förbittring får man nu tåla, att personer ändra dessa ord till, 
>>jag såg ett folk, som kunde allt, också sin ära svika.>> 

Inom svensksinnade kretsar vände sig förbittringen mot 
det gammalfinska partiet och dess personifiering, senatorerna. 
Av vissa brushuvuden anklagades i desperation hela finskheten. 
Många började tvivla på allt och misströsta om att vi någonsin 
skulle få tillbaka det som nu gick förlorat. Man hörde den 
tro uttalas, att om det ryska systemet pågår ostört i tjugu år, 
så är det slut med Finland. Det betydde denna tid ej så mycket 
att man ansåg en värdig person ej längre kunna bli tjänsteman 
i Finland. Pessimismen låg på ett annat och djupare plan. 
Funnos några förutsättningar alls för övertygelse och tro? 
När man läste Novoje Vremja och de andra ryska bladen i 
den finländska frågan, och allt vad de prisade som rätt och 
sanning, medan Finlands Jag blott förhånades, då kunde 
stundom alla begrepp synas förvirrade, och man frågade sig, 
>>Finns det ingen sanning?>> Många höllo före att icke heller 
en i Ryssland möjligen i en framtid inträffande liberal om
svängning skulle medföra någon fördel för Finland. Skälet 
härför ansågs på den tiden åtminstone i vissa kretsar vara 
det att medverkan med de >>liberala>> ryssarna (eller vad man 
ville kalla dem) ej hade kommit till stånd i någon nämnvärd 
utsträckning trots de anbud, som från detta håll torde ha 
framställts. Flera av våra ledare hade direkt motsatt sig 
varje association med ryssar. Därför hade man ej vid en even
tuell regimförändring i Ryssland någonting att vänta från det 
liberala lägret. 

I minnet har stannat den särskilda inställning till frågan 
om modlöshet, vilken kännetecknade Nyländska student
avdelningens uppburne inspektor professor Wilhelm Chydenius. 
De tändande och inspirerande utredningar, med vilka han 
brukade belysa tidens frågor, gjorde samkvämen efter avdel
ningsmötena till högtidsstunder med inspektor på sin plats 
vid ändan av det långa bordet fängslande auditoriet med sin 
sinnrikhet och sina paradoxer. Det inträffade härvid aldrig, att 
han med konstlade medel skulle ha försökt skapa en tom 
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optimism. Fullständigt realistiskt anlagd ryggade han ej 
tillbaka för anblicken av något faktum, icke ens det mest 
nedslående, och för sina unga åhörare varken förnekade eller 
överskylde han lägets sakliga allvar. Och dock kom man 
från dessa sammankomster med en ständigt ökad fond av 
beslutsamhet och redobogenhet. Vid en inspektorsmiddag 
hemma hos sig vid Högbergsgatan l den 27 februari 1903 höll 
professor Chydenius ett av sina egendomliga tal, optimistiskt 
till form och tonfall samt beträffande talarens uppsyn, men 
beträffande innehållet - motsatsen. Han talade om den 
>>missräkningens tillfredsställelse>>, vilken han hade fått erfara 
varje gång medborgarna i landet hade varit underkastade en 
fosterländsk prövning. Det hade vid sådana tillfällen regel
bundet visat sig, att han hade misstagit sig beträffande ut
gången och att medborgarna varje gång hade ådagalagt en 
hållning, vilken överträffat vad han väntat av dem. Detta 
var egentligen hela optimismen, och den gick blott ut på att 
det hos vårt folk fanns mera att bygga på än man (eller 
åtminstone Chydenius) ansåg klokt att räkna med. 

Fanns det då ingen ide, som kunde bereda hugnad för det 
fosterländska medvetandet och utgöra den principiella grund
val, på vilken Finlands nationella sak kunde bygga? En sådan 
ide existerade. Finland äger sin tillförsikt i den rätt, som ej 
kan förmenas något folk: att bevara sin nationella egenart och 
därmed rikta mänskligheten, vilken den bäst tjänar på sitt 
eget vis. Finland är berett att prövas ur den europeiska, den 
allmänmänskliga synvinkeln. Finlands rätt och humaniteten 
stå på den ena sidan, förryskningen och rättslösheten på den 
andra. jag vet, att denna övertygelse på den tiden beredde 
mången en stark fosterländsk tillfredsställelse, en stödjepunkt i 
tidens förvirring och en moralisk lisa, som förjagade fruktan 
och tvekan. 

Om allt går i kras, hörde man under upprörda stunder 
sägas inom intimt slutna kamratkretsar, vad gör det, om vi 
äro flere eller färre, men finnes ingen förhoppning, så låt oss 
bli hundra vilka dö som män. Det är ändå det enklaste sättet 
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att lösa förbryllande frågor om rätt och orätt, vilka annars 
kunde överväldiga oss med sin ordmängd. Och må inga finska 
landsmän någonsin i framtiden djärvas uttala ett erkännande 
ord med anledning av vårt öde. Ty dö vi i kamp, så göra vi 
det utanför det samhälle, vilket vi icke vilja tillhöra. Kanske 
inspektor Chydenius då kan annotera ett fall av >>missräk
ningens tillfredsställelse>>. 



KAP. XIV 

UNIVERSITETET 

De akademiska styresmännen 

Vid den bobrikoffska regimens inträde utgjordes universi
tetets inhemska styresmän av t.f. vicekansler statsrådet 
Thiodolf Rein vilken, tidigare rektor, förordnades till denna 
befattning under sommaren 1896 efter senator friherre j. Ph. 
Palmens frånfälle, ävensom t. f. rektor professor j. Forsman, 
vilken handhade denna post sedan sommaren 1896 efter Rein. 
Den första maj 1899 valdes professor Edv. Hjelt till rektor. 

Efter t. f. kanslers, ministerstatssekreteraren W. von Daehns 
avgång i juni 1898 utsågs ministerstatssekreteraradjointen gene
ral V. Procope att jämväl handhava de på kansler ankom
mande göromålen. Den 29 augusti 1899 utnämndes ryska 
rikssekreteraren verkliga geheimerådet Wjätjeslav von Plehwe 
till t. f. ministerstatssekreterare (ordinarie innehavare av detta 
ämbete 13 januari 1900), och den 21 december 1899 blev han 
t. f. kansler för universitetet. 

I sitt memoarverk >>Från händelserika ån> betonar Hjelt 
intrycket av Plehwe som >>en man med hög bildning och ett 
urbant väsen, med vilken man, även vid meningsdifferenser, 
ganska öppet kunde tala>>. statsrådet Rein brukade med re
spekt anföra Plehwes logiska formulerings- och distinktions
förmåga. Rein var själv känd för sin filosofisk-dialektiska 
färdighet, och hans fru brukade säga om honom, att >>Thiodolfs 
största nöje är att få diskutera eller till och med disputera 
med klokt folk>>. I Filosofiska föreningen var det i första rum- · 
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met han, som uppbar de spetsfundiga diskus·sionerna, därvid 
till auditoriets förnöjelse utkämpande idetorneringar med 
yngre, attackerande kolleger, Edv. Westermarck och andra. 

Statsrådet Th. Rein 
Fotografi tagen av förf. på Olkkala gård 18 juli 1913 

Det var en synbarlig besvikelse för honom, om vid något till
fälle en av honom framställd stridsfråga icke råkade upptagas 
av någon. I sådana fall inträffade det stundom, att han efter 
en paus svängde om den av honom företrädda ståndpunkten 
och med ett >>saken kan också ses från en annan sida>>, utveck
lade en helt ny meningsriktning, därunder enligt alla konstens 
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regler polemiserande mot sig själv. Det sades om Rein, att 
han i diskussioner med andra aldrig kunde enas om en i alla 
delar identisk ståndpunkt, ty utgående från den samfällda 
meningen fullföljde han denna till dess yttersta konsekven
ser och förgreningar, då slutligen någon sådan avvikelse i 
uppfattning måste inställa sig, vilken möjliggjorde diskus
sionens ändamål, argumentering och motargumentering. 

Det var Rein, som om Plehwe yttrat, att han icke mött 
någon person, vilken i högre grad än denne skulle ha behärskat 
såväl dialektikens begreppsliga hjälpmedel som diploma
tiens mer försåtliga utnyttjande av anspelningar och vaga 
mångtydigheter. Rein sade om sig, att han aldrig känt sig 
så nödsakad att uppbjuda allt sitt teoretiska och praktiska 
förnuft som i en intellektets kraftmätning med Plehwe. Kam
pen gällde skenbart den formella överlägsenheten, men här
vid förnams, att schackspelet med begreppen även förberedde 
saklig vinning. De argument Plehwe framförde för någon 
av honom förfäktad sak innefattade alltid omständigheter, 
vilka icke utan vidare kunde avvisas. Rein har omtalat, 
att han flere gånger trodde sig ha avvunnit Plehwe en bestämd 
försäkran i någon fråga, men först efteråt uppdagat, att Plehwes 
subtila formuleringskonst hade bevarat ett smyghål, vilket 
hade undgått den förre, emedan det var avsett att göra så 
och icke kunde underlåta att undgå en rättfram omisstänk
samhet. - Det synes ha varit statsrådet Reins uppfattning, 
att Plehwe under andra förhållanden skulle ha varit en ut
märkt kansler att arbeta under, men att han som en utpräglad 
karriärist helt och hållet hade försvurit sig åt det nu härskande 
systemet som dess handgångne man. 

Det utgjorde ett anmärkningsvärt faktum, att icke endast 
intill förenämnda tidpunkt utan genom hela russificerings
perioden universitetet lämnades relativt oantastat av Bobri
koff och dennes efterföljare. Skenbart, men kanske icke 
i verkligheten, förefaller det som om ryssarna under sitt 
omdaningsarbete i Finland skulle ha ryggat tillbaka på en 
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punkt, om också blott denna enda, att förgripa sig på veten
skapen och dess högsta härd i landet. För allehanda trakas
serier utsattes universitetet visserligen oupphörligt. De 
allvarligaste gällde trenne universitetslärares förvisning år 
1901 ävensom olaglig relegation av ett antal studenter. Men 
dessa fall voro att sammanställa med liknande åtgärder rik
tade mot medborgare i allmänhet och innefattade icke direkta 
ingrepp mot universitetet. De till antalet talrikaste intrången 
beträffande universitetet gällde anklagelser mot vissa profes
sorer för >>regeringsfientlig verksamhet>>, för det mesta med 
anledning av tal eller föredrag, som de hade hållit, studen
ternas folkbildningsarbete, ävensom olaglig häktning av 
studenter i strid med universitetets egen domsrätt. Rektor, 
Edv. Hjelt, hade oavlåtligt att inskrida vid sådana fall, och 
särskilt talades om den energi och skicklighet varmed han 
vid häktningar hävdade universitetets och de fasttagna 
studenternas rätt. Men universitetet självt, i motsats till 
undervisningsverket överhuvud, undgick alltför ödesdigra 
ingripanden i dess självstyrelse och undervisning. Ä ven det 
många gånger uttalade hotet om universitetets stängning 
stannade vid blotta orden. 

Den 26 april 1900 besöktes universitetet av t. f. kansler 
v. Plehwe, som bland annat uttalade önskemålet om ett sam
manträffande med studenterna, och dessa kallades för detta 
ändamål på förmiddagen till studenthuset med tillsägelse 
från inhemskt håll att vara klädda i frack. Varje student
avdelning hade dessutom utsett tio språkkunniga medlemmar, 
vilka skulle företräda de övriga, och Nyländska avdelningen 
hade härvid avsiktligt korat sådana, som kunde tyska eller 
franska, och man märkte, att Plehwe särskilt underhöll sig 
med några av dessa samt med en kvinnlig student, obekant 
från vilken avdelning, vilken talade den mest flytande ryska. 
Då Plehwe under samtal med nylänningen Karl von Kraemer 
gjorde sig nnderrättad om dennes familjeförhållanden, tycktes 
han bli något förvånad över att denne, son till en amiral i 
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rysk tjänst, var väl bevandrad i franska men ej i ryska. Krae
mer förklarade, att han på grund av familjeomständigheter 
fått uppväxa för det mesta i Finland och där erhållit sin skol
undervisning. Under vandring genom rummen i studenthuset 
fäste sig Plehwe vid ett tekök, en >>Samovan>, på ett skåp i 
restauranglokalen och sade då ironiskt, >>Samovaren är det 
enda ni finländare i kulturväg hämtat från Ryssland,>> -
>>han hade således fått intryck av vår ihärdiga 'separatism',>> 
anför Th. Rein i sina Levnadsminnen (s. 389). 

Under besöket i studenthuset uttalade Plehwe önskan att 
få höra prov på den berömda kvartettsången, och då sådan 
utfördes, applåderade han bland annat Vårt land. Den ryska 
kanslern synes ha känt sig påverkad av den anblick de för
samlade studenterna beredde, eftersom han frågade rektor, 
professor Hjelt, om alla dessa studenter voro rika, då de voro 
så väl klädda. Vid rektors nekande svar yttrade Plehwe, 
att det vore överflödigt att i Finland, såsom ett förslag gick 
ut på, införa studentuniformer, eftersom det yttre skicket i 
alla fall så väl iakttogs av studenterna. - Rektor berömde 
efteråt studenterna för deras hållning vid kanslers besök 
och meddelade, att denne fått det bästa intryck av sam
manträffandet. Å sin sida imponerade Plehwe på studenterna 
genom sitt skick och sitt väsen. >>En sådan sate vet nog, 
huru han skall föra sig och ställa sina ord,>> hörde jag en av 
våra studentledare säga. 

1900 års promotion 

Den 30 maj 1900 ägde promotionen rum. Den försiggick 
uteslutande i den akademiska solennitetens och festivitetens 
tecken med mycket ringa förnimmelse av det politiska betryc
ket. Promotor var Th. Rein, och festen innefattade ett jubileum 
även inom dennes familj, i det att hans far professor Gabriel 
Rein, d. ä., hade fungerat som promotor vid promotionen 50 
år tidigare, då allmänna kransbinderskans uppdrag handhades 
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av den senares dotter fröken Nanny Rein, vilken ännu levde 
vid promotionen år l 900 och då mottog promovendis och 
allmänhetens minneshyllningar. Med den studentikosa fri
språkighet, som brukar känneteckna ungdomen även vid aka
miska högtidligheter, benämndes den åldriga kransbinderskan 
>>jubelpjäsem, medan den nyvalda allmänna kransbinderskan 
gick under beteckningen >>puella publica>>. Vid promotions
middagen framförde en av veteranerna från år 1850 en häls
ning från promovendi av detta år till deras efterföljare vid 
samma högtidlighet 50 år senare, att >>Finlands ungdom skall 
vara medveten om sin plikt att osvikligt hävda landets väl 
och ära>>. Talaren uppdrog åt den eller de närvarande, som 
skulle komma att övervara l 950 års promotion, att till de 
promovendi, som då lagerkrönas, framföra denna hälsning. 

Vid balen efter kransbindningen på Brunnshuset kunde man 
iakttaga, huru den gamla valsen med sin snabba takt fullstän
digt hade undanträngts av den då moderna, långsamma och 
svävande >>wienervalsen», då >>ett gott kvarter luft» skulle 
synas mellan kavaljer och dam. Endast ett enda par valsade 
enligt det gammaldags modet, promotionens eleganta cere
monimästare Axel Wallensköld och hans dam, med vilken 
han öppnade balen, i det att han, såsom det gamla bruket 
fordrade, förde henne med raska steg ett rätt långt stycke ut 
på golvet liksom för att taga fart och sedan startade en svind
Iande virveldans, vilken efter ett eller två golvvarv brukade 
göra partnerna yra. Detta var sista gången jag såg den gamla 
valsen utföras, en värdig avslutning av en period i dansens 
historia hos oss. 

T.f. vicekansler statsrådet Th. Rein och dennes avskedande 

Vid mitten av november 1901 var t. f. vicekansler Th. 
Rein rest till Petersburg, dit han kallats av t. f. kansler v. 
Plehwe. Han åtföljdes på färden av sin fru. Man förmodade, 
att en anledning tiii sammankomsten med Plehwe var 1901 
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års värnpliktsadress, vilken Rein hade skrivit under och för 
vilken studenter hade verkat som emissarier. Kort förut hade 
min svåger Karl Hård af Segerstad sammanträffat med stats
rådet (som arkitekt för ett bygge inne på dennes gård Ban
gatan 21), och då föreföll Rein nervös och irriterad inför 
det förestående mötet med Plehwe. Han yttrade, att om denne 
icke komme att iakttaga hövlighet och korrekthet, skulle 
han, Rein, omedelbart anhålla om sitt avsked. Hård upp
manade honom då på det enträgnaste att icke avgå frivilligt, 
utan att kvarstå till det sista. Han ansåg sig kunna för
säkra som den allmänna meningen, att statsrådet Rein, som 
tillträtt sitt ämbete i nödens stund, ej i nödens stund skulle 
övergiva detsamma, och om Plehwe uppmanade honom att 
taga avsked, borde han vägra samt foga sig däri endast ifall 
han fick avsked. Häri instämde de närvarande medlemmarna 
av Reins familj. Då Hård, fortfarande som tolk för den då 
gängse uppfattningen, ansåg sig kunna uttala en varning 
för alltför mycken tiiiit till rektor professor Hjelt (sådan denne 
under dessa tidiga år betraktades), framgick pet, att Rein 
icke denna tid trodde sig kunna i allo trygga sig till denne.1 

>>]ag och Hjelt tagas nu om Thiodolf,>> hörde jag flere gånger 
fru Rein yttra; >>Hjelt vet precis, var han har mig, men jag 
vet också, var jag har Hjelb> Före Petersburgsresan besökte 
Hjelt Rein >>för att preparera Thiodolf>>, men fru Rein reste 

1 Karakteristisk för statsrådet Rein ansågs följande episod, som berät
tades av arkitekt Hård af Segerstad. Under förenämnda bygge hade 
arkitekten vid olika tillfällen att förelägga statsrådet till avgörande åt
skilliga praktiska frågor såsom val av dörrlås, fönstervreden och dyl., för 
vilka angelägenheter denne ögonskenligen ej hade det ringaste intresse. 
Slutligen förlorade Rein nästan tålamodet och bad att icke bli störd med 
dessa oväsentliga detaljer, vilka Hård skulle avgöra ensam efter egen pröv
ning. Men en gång, då smärre meningsskiljaktigheter hade uppstått med 
byggmästaren och Hård föredrog detta ärende, behövde han endast börja 
sitt eget utlåtande med orden, >>Rättvisan skulle fordra, att ... >> för att 
statsrådet genast skulle lystra till och ägna frågan det påtagligaste och 
noggrannaste intresse. När det blev tal om det rätta, kände han sig på sitt 
eget gebit. 
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med för att under själva färden, i den mån hon kunde, övertyga 
honom om att den fosterländska ståndpunkten ej finge veder
faras dagtingan. - Enligt ett redan den tiden gängse rykte 
hade statsrådet Rein att emotse avsked från vicekanslers
ämbetet. Som hans eventuella efterträdare nämndes senator 
Yr j ö- Koskinen och på annat håll generalguvernörsadjointen 
Schipoff. 

Fru Rein var rätt orolig för sin man under vistelsen i 
Petersburg. Först besökte statsrådet Rein baron Indrenius 
vid statssekretariatet, och under tiden uppehöll sig fru Rein 
utanför på gatan. Men medan statsrådet var hos Plehwe 
om aftonen, kunde och vågade statsrådinnan ej vänta på honom 
ute, utan begav sig till en henne bekant familj. Under besöket 
där riktade hon åter och åter till värdfolket den ängsliga 
frågan, om någon fara kunde anses hota hennes man. 

Emedan statsrådet Rein var medveten om att han förr eller 
senare skulle få avsked, uttalade han sig denna gång under 
sitt besök hos Plehwe vida uppriktigare i olika frågor än någon
sin förut. Han begränsade sig ej heller, såsom i allmänhet 
tidigare, till enbart universitetsärenden, utan förknippade 
med dem åtskilliga andra fosterländska frågor. Bland annat 
hade han för Plehwe betecknat Bobrikoff som den största 
agitatorn i Finland. Därjämte framhöll han, vilka vådor och 
vanföreställningar som måste uppstå, då alldeles obildade 
personer (gendarmerna) inlämnade uppgifter och rapporter. 
Som exempel åberopade Rein en studentfest i Viborg, då bland 
annat Uhlands dikt >>Des Sängers Fluch>> hade reciterats (i 
finsk översättning), vilken som bekant innehåller en mängd 
förbannelser mot de höga och regerande. En närvarande 
gendarm uppfattade dikten ej som ett gammalt klassiskt 
stycke, utan som ett för tillfället författat och syftande på 
den ryska regeringen, samt hade insänt rapport i sådant 
avseende. 

Plehwe yttrade åt Rein, att sådana förhållandena i Fin
land gestaltade sig, gällde det endast att antingen >>se sou
mettre>> eller >>se demettre>> samt antydde möjligheten av att 

20 
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även Rein skulle bli avskedad, frågande bland annat därvid, 
vad denne då skulle leva av. Rein svarade, att han hoppades 
få behålla sin pension. Härpå genmälde Plehwe ingenting 
direkt, men det föreföll som om han menat, att >>inte lever Ni 
på Er pension». Såväl Rein som Hjelt voro emellertid beredda 
på att deras avskedande kunde inträffa när som helst, ehuru 
det å andra sidan ej var säkert, att så skulle ske. 

Vid förfrågan av Plehwe kunde statsrådet Rein icke säga 
någonting bestämt om professorernas undertecknande av 
adressen, emedan han ej hade hört sig för hos dem, huru menin
gen var att man skulle framställa saken. Däremot hade rek
tor Hjelt, som även han senare var kallad till Petersburg, 
hållit en sammankomst med professorerna och därvid hade 
man beslutit uttala, att alla hade undertecknat adressen. 
I själva verket hade av universitetslärare enligt uppgift endast 
professor Hermanson, e. o. professorerna Kihlman (Kairamo) 
och Sundeli samt docenten Gebhard av olika anledningar 
icke undertecknat adressen. Hjelt framhöll därefter för Plehwe, 
att universitetet naturligen ej kunde skilja sig från det övriga 
Iandet i fråga om adressen, utan att det var förståeligt, att 
universitetet skulle ansluta sig till det övriga folket. (Denna 
förklaring fann statsrådinnan Rein skickligt funnen.) 

Efter sin återkomst från Petersburg kände sig statsrådet 
Rein långt mera tillfredsställd och lätt om sinnet än på länge, 
sedan han hade fått tala ut, vad han hade på hjärtat, berät
tade hans fru. - Ett rykte spridde sig, att professor Hjelt 
vid ett besök hos Plehwe av denne blivit fattad i kragen. Detta 
rykte har emellertid uppstått endast därav, att Plehwe vid 
ett tillfälle berört Hjelts uniform och ordnar (vicekansler 
och rektor brukade vara iförda uniformsfrack vid sina besök 
hos kansler) och sagt, »Vet Ni, vad denna betyder: att man 
skall lyda!>> - Den akademiska allmänheten tog denna tid 
för givet, att vid konferenser med Plehwe Rein uppträdde 
ståndaktigare än Hjelt. Emellertid förmälde ett visserligen 
falskt rykte i slutet av november 1901, att den sistnämnde 
hade blivit suspenderad på sex månader. 
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Ryktet om statsrådet Th. Reins avgång från vicekanslers
posten på grund av hans fosterländska tänkesätt hade redan 
länge och i varierande former cirkulerat, då avgörandet om
sider inträffade i början av april l 903. Redan långt tidigare 
hade professor j. R. Danielson utpekats som den sannolika 
efterträdaren. Som en annan ifrågakommande kandidat 
nämndes på ett tidigare stadium senator Yrjö-Koskinen. 
Längre fram sades Danielson förordas av Plehwe, medan 
Bobrikoff uppgavs hålla på sin adjoint geheimerådet Deutrich. 
Följden av denna motsättning kunde bli att ingendera av 
de tvenne föreslagna huvudkandidaterna utnämnes utan någon 
tredje, så utlades sakläget mot slutet av januari l 903 av se
natsövertranslatorn kapten Axel Lilius. Denne tredje bleve 
i så fall sannolikt inspektorn för de ryska läroverken i Fin
land Tjernischeff, vars namn representerade den då senaste 
kombinationen, enligt kapten Lilius. För övrigt, tillade denne, 
var det icke så alldeles avgjort, huru det komme att gå med 
statsrådet Reins avskedande. Det var nämligen för höga 
vederbörande obekvämt, att Rein icke själv anhållit om avsked, 
ty huru enväldig kejsaren än var, kunde man ej ständigt och 
jämt uppvakta honom med avskedsukaser, och sådana hade 
nu varit i bruk mer än med rimlig vana överensstämde. I 
Petersburg väcker det uppseende, om en guvernör avskedas 
- hela staden talar därom, sade kapten Lilius. En gång hade 
en adelsmarskalk, som var en självständig och oberoende 
herre, väckt Plehwes misshag, varför denne ålade honom 
att inlämna avskedsansökan. Då adelsmarskalken vägrade, 
förelades honom Plehwes ultimatum: antingen inlämnas 
ansökan redan nästa dag, eller också utverkar Plehwe avske
det vid föredragning inför kejsaren därpå följande dag. >>Må 
vara, genmälde adelsmarskalken - och han sitter kvar ännu 
i dag.>> 

Redan den 6 februari 1903 antog man med säkerhet, att 
Danielson skulle utnämnas till Reins efterträdare. Det med
delades nämligen, att Danielson hade kallat tolv av de älsta 
professorerna till sig för att höra deras mening i frågan om 
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hans kandidatur vid besättandet av den emotsedda lediga 
vicekanslersposten. Några av de tillfrågade hade ansett, 
att Danielson icke borde mottaga befattningen, andra att han 
skulle låta utnämna sig och efter bästa förmåga genom jämk
ningar försöka bevara det mesta möjliga av våra intressen. 

Med anledning av A. Rheinbotts utnämning till landssek
reterare i Nylands län under senare hälften av februari 1903, 
gjordes en ordlek (med en viss udd riktad mot Danielson): 
>>Rein bort» 

Den 22 februari berättade statsrådinnan Rein, att hennes 
man sedan ett år tillbaka så gott som dagligen kunnat vänta 
sitt avsked. Särskilt hade han alla torsdagar avvaktat under
rättelse härom, emedan hithörande ärenden föredragas nämnda 
dagar. Reins äro nu glada över att innehava Tötar egendom i 
Lojo, ehuru stället först då de övertoga detsamma vållade dem 
ekonomiskt bekymmer. Dispositionen av våningen i gården 
Bangatan 21 var redan planlagd, för det fall att avskedet 
skulle inträffa. Det tycktes ej på minsta vis märkas, att 
>>Thiodolf» var orolig för sig själv, och det var han icke heller, 
sade fru Rein. Han hade gjort allt vad på honom ankomme; 
han hade sitt lugna medvetande. 

Den 22 februari meddelade ett rykte, att professor Daniel
son förklarat sig icke önska mottaga vicekanslersbefattnin
gen. Han skall ha hänvisat till det motstånd hans utnämning 
hade rönt bland andra professorer, på vilka han därför ville 
välva ansvaret. 

Enligt vad professor Otto Engström, statsrådet Reins 
svåger, berättade den 8 mars 1903, skulle professor Danielson 
dock komma att mottaga vicekanslerskapet efter förnyad 
påtryckning från Plehwes sida. Danielson besökte nyligen 
Rein före en resa till Petersburg, och vid avskedet yttrade den 
senare med särskild betoning, >>Förut har jag flera gånger 
haft anledning att lyckönska Bror; nu vet jag ej, vad jag 
skall säga.>> - Professor Danielson lär ha yttrat, att i varje 
fall kunde man med gott samvete giva efter mera för ryssarnas 
fordringar än vad Rein gjort. Man hörde bland yngre folk 
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hotelser uttalas mot Danielsons fönsterrutor för det fall att 
han skulle åtaga sig vicekanslersämbetet Det sades vara 
avgjort, att Rein skulle få sitt avsked inom den då innevarande 
veckan eller den följande. 

Mot slutet av februari hade ett stort antal universitets
lärare genom professor j. W. Runeberg tillställt professor 
Danielson en av dem undertecknad skrivelse, vari med er
kännande av dennes goda vilja att gagna fosterlandet och 
högskolan bekymmer uttalades med anledning av hans verk
samhet som skriftställare i vår stora livsfråga, enär han hävdat 
ett ))åskådningssätt, som i väsentliga stycken avviker från 
vår rättsuppfattning och som enligt sin egen innebörd icke 
synes kunna lämna en säker borgen för ett principfast uppträ
dande mot de strävanden, som åsyfta ett upphävande av vår 
rättsliga ställning och vår nationella tillvaro.)> Skrivelsens 
ändamål sades vara att förmå Danielson att icke mottaga vice
kanslersbefattningen. 

Den 12 mars fick jag läsa en avskrift av det svarsbrev pro
fessor Danielson hade tillställt professor Runeberg. I svaret för
ringar Danielson till en början den första skrivelsens betydelse, 
framhållande att flere av undertecknarna efteråt meddelat 
honom, att man hade givit de i skrivelsen använda ordalagen 
en oriktig innebörd. Det oaktat sade han sig emellertid nöd
gas taga hänsyn till det formella faktum, att en sådan av tal
rika universitetslärare undertecknad skrivelse förelåg. Daniel
son påpekar dock, att den av honom mottagna skrivelsen 
även i ett annat avseende led av en inre svaghet. Vid ett tidi
gare möte av universitetslärare hade särskilt G. G. Rosenqvist 
hållit före, att Danielson ej borde mottaga vicekanslersposten, 
och med honom hade E. A. Homen och F. W. Gustafsson före
nat sig. De nio övriga däremot, heter det i brevet, )>uttalade 
sig i väsentligen annan riktning)>, vilka ord måste åsyfta 
väckande av intrycket att dessa personer på något sätt under
stött Danielsons kandidatur. Ifrågavarande professorer hade 
emellertid, enligt vad det erfors, endast uttalat, att de ej alls 
ville vidhandengiva sin mening i den föreliggande frågan. 
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Det sistnämnda gällde åtminstone professorerna Chydenius 
och Runeberg, och anledningen till deras förtegenhet sades 
vara, att ett uttalande från deras sida icke skulle ha haft någon 
annan betydelse än att det skulle ha blivit inrapporterat till 
Plehwe. Om flere personer vid detta tillfälle avstodo från att 
uttala sig, förklaras varför även professor Hjelt gjorde på 
samma sätt; det sades nämligen att han vid mötet hade anhål
lit, att de andra deltagarna ej skulle fråga honom om hans 
åsikt. 

Danielson hade således icke i sitt brev på ett uppriktigt 
sätt tolkat dessa personers mening, framhöll för mig den per
son, som visade mig avskriften av brevet. Danielson säger 
sig i brevet ärna meddela Plehwe, att han ej önskar mottaga 
vicekanslersbefattningen och välver ansvaret härför på den 
första skrivelsens undertecknare. Han tillägger, att han hört, 
att frågan om vicekanslersämbetets besättande uppskjutits. 
- Detta, påpekade min meddelare, kunde ej tolkas annor
lunda än att frågan om utnämning av Danielson åtminstone 
för tillfället hade fått förfalla. Då Danielson avsände sin skri
velse till Runeberg, visste han således, att frågan om hans 
utnämning icke längre var aktuell, men flyttade det oaktat 
ansvaret för framtiden på sina kolleger. 

Ännu i slutet av mars hördes även det ryktet, att statsrådet 
Rein skulle få kvarstå som vicekansler åtminstone till termi
nens slut. Den 2 april stod emellertid att läsa i Helsingfors
posten, att professor j. R Danielson utnämnts till vicekansler, 
och därav framgick, att statsrådet Rein hade avskedats. 
Man har talat om den sorg och harm, som vållats Iandet vid 
olika tillfällen, men kan det bli tal om dessa känslor i full 
bemärkelse så är det nu, skrev jag i dagboken. Th. Rein 
hade under denna tid antagit karaktären av en symbol för 
vår fosterländska och rättsliga heder, och i personlig bemär
kelse hade han särskilt bland studenterna gjorts till föremål 
för en sällsport allmän högaktning. - Det var denna tid en 
grupp studenter en gång diskuterade, huru svårt det vore att 
obetingat underordna sig en annans bestämmanderätt, 
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vilken auktoritet denne än i och för sig tillkomme. Man enade 
sig emellertid om att skulle Th. Rein efter rannsakan av sin 
teoretiska och praktiska förnuftsfilosofi bilda sig en sådan 
övertygelse i någon fråga, att han såge sig i stånd att utfärda 
en kategorisk befallning, så honom skulle man lyda utan 
dagtingan. 

Filosofiska föreningen sammanträdde den 3 april, varvid 
Rein var närvarande. Lugn som vanligt, som om ingenting 
hade inträffat, deltog han i diskussionen. Endast stundom 
tyckte man sig märka, att hans röst hade en frånvarande klang, 
som om hans tankar varit annanstädes, tills den åter samlade 
sig till vanlig kraft. Någon enstaka gång var det som om bit
terhet skulle ha präglat hans uttalande, då han kom att beröra 
någon fråga, som tycktes äga tillämpning på tidens tänkesätt. 
På tal om att de moraliska omdömena trots allt äga en viss 
objektiv kärna, yttrade han t. ex. med en viss skymt av upp
rördhet i tonen, att även till exempel >>en servil stackare>> 
aldrig skall medgiva, att han verkligen är sådan; han skall 
alltid försöka återföra sina motiv till någon erkännansvärd 
förklaringsgrund, >>patriotism eller annat». Häri framginge 
således, att exempelvis servilitet ter sig även för en person i 
fråga själv som förkastlig i en viss objektiv mening. - När 
Rein gjorde detta uttalande, märktes det nogsamt, vad både 
han och de övriga närvarande tänkte på. Doktor Erik Norden
skjöld och magister Johannes Hedengren bytte blickar med 
varandra. 

studenthyllningarna för avgående vicekansler Th. Rein 

Inom studentkåren hade redan i februari tillsatts en gemen
sam kommitte för beredning av frågan, huru kåren lämpligen 
skulle fira statsrådet Rein, >>då han får avsked>>. Den 17 febru
ari förevar detta ärende vid Nyländska studentavdelningens 
möte. Kommittens egentliga förslag gick ut på att genom 
en av medlemmar från samtliga studentavdelningar sam-



312 Universitetet Kap. 

mansatt deputation inbjuda statsrådet till en allmän student
kollation. Även andra förslag voro därjämte å bane: anhållan 
att få giva ut hans samtliga tal, att få låta måla hans porträtt, 
att för uppställning i studenthusets festsal låta utföra hans 
byst i marmor (den blev sedermera huggen av konstnären 
Emil Halonen med medel insamlade inom de olika student
avdelningarna), att envar av de olika studentavdelningarna 
skulle välja honom till sin hedersledamot. Enligt gammal 
studentsed skulle kåren därjämte uppvakta honom in· corpore. 
- Alla togo den tiden för givet, att statsrådet Rein skulle bli 
avskedad inom den närmaste framtiden, varför anordningarna 
för hans hyllande redan igångsattes. 

studentkåren sammanträdde den 7 april klockan 12 på 
dagen för att besluta angående hyllningen av statsrådet Rein. 
Det var >>bra agiterat» på den svenska och ungfinska sidan, 
och bland annat hade tryckta sammankallningslappar ut
delats, meddelande om den planlagda hyllningen av >>för
avskedade vicekansler Th. Reim samt framhållande att >>ett 
talrikt deltagande i detta möte skall omisstydbart vittna om 
studenternas känslor vid vicekanslersskiftet». Ehuru gammal
finnarna tycktes vara ganska få vid mötet, sades även de ha 
bedrivit kraftig agitation. De skola bland annat till och med 
ha skrivit efter personer av deras anhängare, som vistades 
på landet. Ungfinnarna och de svensktalande, >>de konstitu
tionella>>, hade uppgjort ett gemensamt förslag till resolution, 
välskrivet och värdigt, av det innehåll, att studenterna för 
statsrådet Rein hysa den djupaste vördnad och tillgivenhet 
på grund av hans verksamhet som medborgare och som uni
versitetets högsta inhemska styresman och fortfarande i 
honom se sin andliga ledare, vars rättsgrundsatser och åskåd
ningssätt kåren förklarar för sina. En person röstade mot 
resolutionen. Kaarlo Forsman, en av gammalfinnarnas ledare, 
godtog resolutionen, därvid som motivering hänvisande till den 
höga förtjänst statsrådet Rein inlagt i egenskap av j. V. Snell
mans hävdatecknare. Matti Svanljung förklarade, att student
kåren nu ej avsåg att hylla statsrådet Rein för det ena eller 
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andra enskilda storverket han utfört, bland vilka Snellmans
biografien utgjorde ett, utan man frambar sin hyllning till 
honom för hans upphöjda livsåskådning och fosterländska 
karaktär, vilka framträtt vid hans handhavande av vicekans
lersposten och i samband med hans entledigande därifrån. 
Härtill replikerade Forsman, att enligt hans mening stats
rådet Reins upphöjda livsåskådning och fosterländska karak
tär hade tagit sitt bästa uttryck just i boken om Snellman. 

Några gammalfinnar motsatte sig förslaget, att kåren in 
corpore skulle uppvakta statsrådet Rein, och det blev då fråga 
om huru omröstningen skulle ske. Svanljung föreslog, att >>de 
som rösta för förslaget, stanna kvar här, och de sonr rösta 
emot samla sig här i vråm, och så gjorde han en liten cirkel
rörelse med handen, visande på en tom plats invid estraden. 
>>jag ber protokollisten i likhet med mig konstatera, att de 
äro 13,>> sade Svanljung efter omröstningen. - Dagen förut 
hade man hört talas om en planlagd resolution mot Daniel
son, men man höll före i dag, att han redan straffats tydligt. 

Rektor professor Hjelt var orolig för universitetet med 
anledning av vad som kunde inträffa vid studenternas kolla
tion för avgående vicekansler Rein. Benägen att jämka för 
undvikande av dolda faror, framställde Hjelt för vicekansler 
önskvärdheten av att icke studentkåren såsom sådan utan 
enskilda studenter skulle inbjuda statsrådet till festen. Rein 
fogade sig utan vidare i den anordning rektor ansåg vara den 
bästa. När tvenne medlemmar av festbestyrelsen uppvaktade 
Rein, anförde denne, att han visserligen ej hade ansett det 
vara sa farligt även om han hade blivit inbjuden av student
kåren, men att man borde följa rektors förslag. Strax därpå 
besökte samma bestyrelsemedlemmar Hjelt, vilken yttrade, 
att studentkåren gärna hade kunnat anordna tillställningen 
i sitt namn, men >>statsrådet Rein har uttalat önskan, att kol
lationen skulle äga privat karaktär och anordnas av de enskilda 
studenterna, och jag har naturligtvis ingenting att invända 
häremot.>> >>Vi komma direkt från statsrådet Rein,>> upplyste 
den ena av de utsända studenterna, >>och han sade sig för sin 
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del ej ha haft någonting emot att tillställningen skulle anordnas 
av studentkåren.)> )>jaså, herrarna komma direkt från stats
rådet Rein,)> upprepade Hjelt, varpå en besvärande paus 
inträdde, berättade mig den ena av de delegerade. 

Vid Nyländska studentavdelningens möte den 7 april 
närvaro bland andra doktorerna Hugo Pipping och Edv. 
W estermarck, vilka med varandra talade om huru universitets
lärare ·voro rädda för att anordna en egen kollation för stats
rådet Rein. )>Hjelten vågar icke.)> En beträffande framtids
utsikterna bedrövlig stackaraktighet sades ha vunnit insteg 
även bland universitetslärarna. Båda herrarna föreföllo till
fredsställda över de chanser till anställning utomlands, vilka 
tycktes yppa sig för dem. 

studentkårens uppvaktning in corpore för statsrådet Rein 
den 8 april klockan ett på dagen gestaltade sig som en stor
artad manifestation. jag hade lektion i skolan klockan 1-3, 
så att jag ej kunde deltaga. Tåget med fanorna i spetsen 
var av imponerande dimensioner och sträckte sig från student
huset till Skillnadsapoteket, och ändå gick man ej fyra man 
i ledet, utan i en tät och ojämn marschordning. Hela Bangatan 
var svart av folk utanför Reins, nästan ända till Högbergs
gatan. Sång utfördes av Akademiska sångföreningen och 
Ylioppilaskunnan laulajat, och alla huvud blottades för )>Vårt 
land)>. Blott en enda polis sades ha varit synlig. En deputation 
sändes in till statsrådet. Denne visade sig i ett öppet fönster 
mot Bangatan och höll ett kort tal. Då han slutade med, 
)>Herrarna är goda och stiger in,)> gick ett såsom Topelius skulle 
ha sagt, )>homeriskt löje)> genom de täta skarorna ända till 
deras yttersta förposter långt borta, och ingen följde uppma
ningen. Inne stodo rikliga kaffebord färdiga. )>Jag hade 
ändå tänkt, att studenterna skulle förstå att sig emellan 
komma överens om representanter,)> förklarade statsrådet 
efteråt litet otåligt. För att den uteblivna gästvänligheten 
skulle komma studenterna till del, inbjödos kort tid efteråt 
samtliga studentavdelningar genom valda företrädare till en 
tillställning i det Reinska hemmet. 
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Man erfor samma dag, att statsrådet Rein hade fått mot
taga sitt avskedsbrev och att han däri till sin förtrytelse fått 
läsa, att han entledigats på egen begäran.I 

1 Angående sitt avsked och under vilka omständigheter det tillkom 
meddelar Rein i sina Lefnadsminnen, att han i januari 1903 fick säker 
underrättelse om att hans avsked från vicekanslersbefattningen var nära 
förestående. Detta framgick bland annat under ett samtal den 10 januari 
nämnda år med ministerstatssekreteraradjointen, ver!<liga statsrådet 
Oerstroem, vilken meddelade, att Plehwe beslutit hos Hans Majestät 
föreslå ombyte av vicekanslersämbetets innehavare, därvid dock öns
kande att Rein själv skulle begära avsked. Rein svarade, att det syntes 
honom onödigt att begära avsked, eftersom vicekanslersämbetet är en 
tromanspost, med vilken H. M. får förfara efter behag och Rein dessutom 
innehade den blott som tjänstförrättande. Han rekommenderade pro
fessor Danielson som sin efterträdare. 

Enligt ett åt statsrådet Oerstroem givet löfte skrev Rein ett par dagar 
senare (den 26 januari) till honom ett brev rörande avskedsfrågan att 
meddelas kansler. I detta brev anför Rein: >>Enligt eder vid vårt senaste 
samtal i S:t Petersburg yttrade önskan tillskriver jag eder dessa rader, 
ehuru jag har endast föga att tillägga till vad jag redan muntligen sagt. 
Ni har meddelat mig, att hans excellens kanslern är besluten att för H. 
m:t kejsaren föreslå mitt avlägsnande från vicekanslersämbetet och ersät
tande av en annan.>> De åberopade skälen härför anföras, och gentemot 
desamma försvarar sig Rein, vilken fortsätter: >>Men då herr kanslern icke 
gillar detta åskådningssätt och är missnöjd med min hållning, så finner 
jag det naturligt, att han önskar se vicekanslersämbetet innehavas av en 
annan. Om kansler för Hans kejserl. majestät föreslår mitt avlägsnande 
och att en annan må utnämnas i mitt ställe, har jag så mycket mindre 
någon rätt att däröver klaga, som vicekanslersämbetet hör till dem, 
vilkas innehavare Hans majestät lagenligt kan efter behag till- och av
sätta, helst jag ju blott ad interim är förordnad att förvalta ämbetet. -
Då en pension för en som varit t. f. vicekansler ej med avseende på 
denna hans egenskap kommer i fråga, så möter ä vet\ i detta avseende 
ingen svårighet min avgång. - I begrepp att lämna min plats ledig för 
en efterföljare tillåter jag mig uttala en förhoppning.>> Den förhoppning 
Rein framför gäller att universitetet måtte bli förskonat för störande 
ingrepp, och att dess undervisning fritt måtte bevaras. >>l det jag an
håller att ni ville meddela hans excellens kanslern innehållet av detta 
brev, förbliver jag ... (etc.).>> 

Rein anför vidare, att då rykten begynte sprida sig om det förestå
ende ombytet av vicekansler, hade han av flere professorer blivit upp-
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På aftonen den 8 april klockan nio började den kollation 
studenterna anordnat för statsrådet Rein i studenthuset. 
En mycket festlig stämning vilade från början över salen och 
församlingen. Dekoreringen var kvar sedan begåendet av 
sangföreningen Y. L:s 20-årsjubileum kort förut. Man satt 
avdelningsvis. Alla fanor voro tillstädes och hängde ut från 
väggarna. Utan att det egentligen var trångt, hade allt ut
rymme tagits i anspråk. Alla tycktes fästa sig vid att man hade 
ställt ett stort lagerträd framför senator Yrjö-Koskinens byst 
framme vid högra långväggen, så att den, såsom man sade, 
gömde sin näsa (>>man menade nesa>>) i bladverket. En grupp 
nylänningar av >>Vår fraktiom bildade ett trevligt bord, Arvid 
Mörne, Max Hanemann, Alvar Palmgren, Ragnar Furuhjelm, 
Bruno Sjöros, Valter Meinander och några andra. 

Klockan en kvart före tio inträdde hedersgästen, och alla 
reste sig. Intet av talen vid festen kännetecknade sig genom 
någon särskild innebörd, utan endast antydde huvudtemat 
i allmänna ordalag. statsrådet Reins tal var enkelt och flärd
fritt som vanligt och framsades extempore. Det skulle ej ha 
framkallat något synnerligt intryck, om det ej hade hållits 
av honom och vid detta tillfälle, men nu åhörde man honom 
med spänning och intresse, beredd att genast reagera vid 
varje hänsyftning på den aktuella situationen. Men anledning 
härtill gavs icke i talet, vilket innefattade skildringar från 
tidigare studentgenerationers liv ävensom betraktelser knutna 
vid framtiden. Reins trofasta hedersuppfattning förnams 

manad att icke själv ansöka om avsked. Emellertid sades i den svenska 
skrivelse från kansier, som meddelades konsistorium, att >>avsked i nåder 
beviljats mig enligt ansökan>>. l den ryska avfattningen av skrivelsen var 
detta bortlämnat. Då man kunde få den föreställningen, anför Rein, 
att han handlat i strid med nämnda uppfattning, ansåg han sig böra upp
lysa herrar professorer om sakens verkliga förlopp, vilket skedde vid 
konsistorii sammanträde den 15 april, och därvid meddelades dem därför 
såväl samtalet med Oerstroem i Petersburg som det till honom avsända 
brevet, >>överlämnande till deras bedömande om och i vad mån jag kunde 
anses själv ha ansökt om avsked.>> 
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som en värmande underström under talets perioder och 
gjorde vältalighet överflödig. 

Men om talen till hedersgästen ej utlöste den mättade 
stämningen, så skedde detta i stället under sången och musiken. 
Vi förde stort oväsen vid värt bord, när vi dunkade takten till 
marscherna. Mörne slog en stol halvt ihjäl, och glasen på bor
det dansade omkull. Vi hade nog den bästa fräsen vid vårt 
bord, tyckte vi. Det låg för övrigt hetsande anda i luften. 
Den fosterländska musikrepertoaren genomgicks, men dess
utom krävde stämningen den tiden vid begeistrade tillfällen 
vanligen även en del andra kamphymner, vilka erhållit ett 
slags symbolisk betydelse. Även rektor Hjelt måste en stund 
stå under åhörandet av den då populära boermarschen liksom 
för marseljäsen - sannolikt som på nålar, eftersom han snart 
åter satte sig. statsrådet Rein bars två skilda gånger i gull
stol, och då kommo även fanorna med i spelet. Per Olof 
von Törne sprang upp på ett bord och ryckte ned den nyländ
ska fanan som den första, där den var fäst högt på väggen, 
och strax därefter såg man västfinnar, savakarelare och alla 
de andra klänga sig upp efter sina fanor. Det såg stolt ut, 
när alla de vajande dukarna rörde sig i en borg över den täta 
processionen; Hänförelsen steg alltmera under tonerna av 
Björneborgarnes marsch, och det var en upphöjd stund, i 
synnerhet när man tänkte på, huru värdig hedersgästen var 
denna hyllning. När gullstolen åter sänktes från bärarnas axlar 
och hurraropen tystnat, märkte man, att Rein talade inne i 
skocken, där han stod på golvet. De flesta hörde visserligen 
ingenting, innan åter tusenstämmiga hurra- och eläköön
rop skallade, när Rein utbragte ett leve för Finlands 
ungdom. 

Klockan tretiden eller snarare däröver drog sig Rein till
baka. Flere tal höllos ännu, och professorerna Th. Homen 
och Werner Söderhjelm samt häradshövding Jonas Castren 
buros i gullstol. Feststämningen riktade sig även mot Yrjö
Koskinens byst, vilken togs ned från sin plats och ställdes under 
ett bord. Några ville slå sönder den, men blevo avhållna 
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därifrån. Trots protester av några blev bysten senare utförd 
till restaurangavdelningen och placerades i en nisch med 
ansiktet mot väggen. 

Vid festen hörde man omtalas, att statsrådet Rein följande 
dag under resa till sin egendom Tötar i Lojo skulle göras till 
föremål för hyllning på alla stationer, där tåget stannade. 
Tal skulle hållas samt sång och musik utföras. - Efteråt erfor 
man om de omfattande hedersbetygelser med blomsterhyll
ningar m.m., som i själva verket rikligen hade förekommit 
på stationerna. När statsrådet Reins sent på kvällen kommo 
hem till Tötar, hade de väntat att fin:na huset tomt och mörkt, 
men då befanns det, att gården var festligt upplyst med kulörta 
lyktor, en äreport hade blivit upprest, och en stor mängd 
Lojobor, även allmoge, hade samlat sig för att på ort och ställe 
bringa vicekansler sin hyllning. 

Den 14 april ägde en medborgerlig middag rum för Rein 
i Societetshuset i Helsingfors. Till min ledsnad försummade 
jag att anmäla mig i tid, så att jag icke fick närvara. Efteråt 
talade man om det vackra tal, som Werner Söderhjelm vid 
festen hade hållit till Rein. Axel Wallensköld berättade, att 
Söderhjelm tycktes komma av sig i början och nödgades tala 
fritt utan att erinra sig den ledande tråden. Meq just den av 
övertygelse burna omedelbarhet, som härigenom ernåddes, 
gjorde ett betvingande intryck, särskilt som Söderhjelms ena
stående vältalighet snart gav vid handen, att han ånyo hade 
fått fatt på de av honom utvalda idepunkterna och ordbil
derna. - Ett rykte meddelade, att en viss gammalfinsk pro
fessor (E. G. P.) icke hade fått tillträde till kollationen, ehuru 
han hade anmält sig till den. Edv. Hjelt anmärker i sina 
memoarer, att medlemmar av gammalfinska partiet icke 
syntes till vid festen; han antar, att de icke hade inbjudits 
att deltaga (s. 77). - >>Thiodolf är nu så i farten,>> berättade 
några dagar senare statsrådinnan Rein, >>jag får ej honom på 
något sätt ut till landet; han går på så många sammankomster 
och möten.>> 

Svåra konflikter, sade man, emotsågos vid universitetet; 
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sådana motsatser som till exempel Werner Söderhjelm och J. 
R. Danielson ansågos omöjligen kunna förena sig där. 

Inom Tavastländska studentavdelningen skola de gammal
finska cives beslutat förena sig om statsrådet Reins utkorande 
till hedersledamot på det villkor, att professor Danielson 
beredes samma utmärkelse. 

Asikter om Edv. Hjelt 

Också inom Reinska familjen talade man om huru professor 
Hjelt med skicklighet loverade mellan de båda motsatserna, 
Plehwe och oss. Under början av förtrycksperioden var Hjelt 
en mycket omdiskuterad person, och med fullt erkännande 
av hans diplomatiska habilitet ansåga sig studenterna, sanno
likt utan att i erforderlig grad känna honom, icke obetingat 
kunna godtaga hans hållning och förfaringssätt i de makt
påliggande frågorna, liksom även den obestridliga smidighet, 
som kännetecknade honom, icke den tiden ansågs fullt sam
mangå med de stränga fordringarna på fosterländsk stånd
aktighet. Under de allvarsamma konflikter, som uppstodo 
mellan honom och vicekansler Danielson å ena sidan och 
Nyländska studentavdelningen å den andra och vilka beröras 
i kap. XVI, befann sig hans popularitet inom denna krets 
vid sitt minimum. Åren 1904 och 1905 inbjöds han icke till 
Nyländska avdelningens årsfest. Åsikterna om profe~sor 
Hjelt undergingo emellertid under årens lopp en allt bestäm
dare förändring. Från år 1906 framåt ådagalade avdelningen 
honom åter ett förtroende vilket, för studenternas vidkom
mande överhuvud, befann sig i ständig tillväxt. Med känne
dom om den utomordentliga förtjänst Edv. Hjelt inlade om 
förberedelserna för och genomförandet av Finlands oavhän
gighet, har mången frågat sig, om Hjelt under de tidigare 
skedena endast var missförstådd, eller om en mera reell för
ändring i det ena eller andra avseendet föreligger. Den man 
och man emellan ofta förda diskussionen i denna fråga har 
dock veterligen icke lett till något entydigt svar. 
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ett avseende tillvann sig Edv. Hjelt emellertid redan 
från början synnerligt erkännande inom invigda student
kretsar. Talrika studenter, som under den beträngda tiden 
häktades eller annars råkade i svårighet med polisen, ha utta
lat sig med oförbehållsam genkänsla om den plikttrohet och 
outtröttlighet, varmed Hjelt tog sig an deras sak. Han hade 
tillkännagivit, att anmälan om ingrepp från polisens sida 
gentemot studenter kunde framföras till honom vilken tid 
på dygnet som helst, och det var icke få gånger han, enligt 
uppgift, mitt i natten infann sig på poliskammaren för att 
utverka frigivning av anhållna studenter. Inför polisen upp
trädde han med en auktoritet och myndighet, som genast 
kom honom att taga ledningen om hand. Redan inburade 
studenter uttogos icke sällan av rektor, vilken lät öppna 
celldörren och helt enkelt kommenderade den inspärrade, 
>>Var god och följ mig!>> varpå han stegade ut med studenten 
vimmelkantig och viljelös i hans kölvatten, medan de hand
fallna vakterna icke kommo sig för att göra någonting. For
mellt skedde, med åberopande av universitetets egen doms
rätt, den anhållnas överföring från polishäktet till universi
tetets >>karcen>, den sistnämnda emellertid egentligen en obe
fintlig institution (man talade visserligen från äldre tider om 
något av källanummen vid ändan av ingångskorridoren från 
Alexandersgatan). Åtminstone i ett fall installerades en av 
Hjelt en kväll befriad student för natten hos en av universi
tetets vaktmästare, men regelbundet försattes den anhållna 
genast eller så gott som genast på fri fot eller erhöll tillfälle 
att på eget bevåg avlägsna sig. 

Den oförenliga motsättningen 

Det är fängslande att taga del av de utförliga redogörelser 
både Rein och Hjelt i sina memoarer lämna för deras ständiga 
bemödanden att under förhandlingar med Plehwe och andra 
bevaka universitetets och landets intressen. Numera gör 
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det ett bisarrt och nästan overkligt intryck att läsa skildrin
garna av vicekanslers och rektors principiellt hopplösa strä
vanden att ernå åtminstone skenbart sammangående mellan 
tvenne oförenliga ståndpunkter, de ryska statsmännens och 
den fosterländska. Den dominerande ståndpunkten repre
senterades av den ryska kanslern, Plehwe, och dennes krav, 
bakom vilka icke sällan förnams generalguvernörens påträn
gande aggressivitet. Plehwes attityd innefattade den höga 
dignitärens absoluta myndighet och auktoritet: det fanns för 
honom ingen möjlighet att ifrågasätta och ännu mindre att 
diskutera majestätets rättsbefogenhet Ämbetsmän, profes
sorer och andra voro förpliktade att lyda kejsarens befall
ningar och fingo ej opponera sig mot dem; det kunde ej tole
reras, att sådana personer klandrade högsta maktens för
foganden eller tilläta sig olämpliga opinionsyttringar. I denna 
anda förde Plehwe sina samtal med Rein och Hjelt, och dessa 
hade att så nära som möjligt beakta samma anda och begagna 
samma terminologi. Det var uteslutet att under dessa över
läggningar den politiska motsättningen ett enda ögonblick 
kunde få framträda sådan den i verkligheten var: förrysknings
politik på den ena sidan, nationell försvarskamp å den andra. 
Plehwe kunde aldrig ställas inför huvudfrågan: får ett folk 
bevara och försvara sin nationella egenart och sin kultur? 
Därför rörde sig samtalen också uteslutande på ytan och be
fattade sig sist och slutligen ständigt endast med biomstän
digheter, därmed ådagaläggande huru ytterligt skev och svår 
vicekanslers och rektors ställning var. A ena sidan var det 
oundgängligt att så länge de kvarstodo i sina befattningar 
och så länge förhandlingar med de ryska makthavandena 
voro möjliga, de hade att inför Plehwe och dennes likar te 
sig såsom företrädande de synpunkter dessa betraktade som 
ovillkorligen tillkommande de förras tjänsteställning. De 
hade att tala i närmelsevis samma tonfall som kännetecknade 
deras överordnade, vidhandengivande villighet att tjäna de 
principer, vilka rimligtvis kunde tillämpas på den kejserliga 
makten i Finland. A andra sidan omfattade båda varmt den 

21 
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fosterländska saken i vårt land, och särskilt Rein deltog aktivt 
i den rättsliga försvarsverksamheten härstädes med dess sam
mankomster och rådslag. Det synes som om Hjelt mer ut
präglat hade specialiserat sig på att tjäna fosterlandet genom 
att bilda den utjämnande föreningslänken, medan Rein av 
sitt mer aktiva fosterlandsintresse i högre grad indrogs jäm
väl i den positiva kamp, som fördes på vår sida. 

Diverse akademiska angelägenheter 

samband med universitetets angelägenheter kan nämnas, 
att man på våren 1902 talade om att doktor Alma Söderhjelm 
hade bort utnämnas till docent och att höga vederbörandes 
förbigående av henne berodde på tre omständigheter: l. 
att hon var kvinna; 2. att hon var sin fars, prokurator W. Söder
hjelms dotter; och 3. att hon var sin brors, professor Werner 
Söderhjelms syster; och enär hon strängt taget icke person
ligen bar skulden till dessa defekter, betraktades hennes 
åsidosättande som orättvist. 



• 

KAP. XV 

STUDENTKAREN 

studenternas folkupplysningsverksamhet 

Medvetandet om att Finlands nationella försvar mot 
förryskningen till väsentlig del innefattade en kulturkamp 
förlänade från början bildningssträvandena hos oss en särskild 
betydelse. Härtill kom att redan tidigt, bland annat redan 
under den första stora massadressens tid efter februarimani
festet 1899, betänkliga åsiktsströmningar hade yppat sig 
särskilt bland den obesuttna lantbefolkningen, och dessa 
företeelser läto ett effektivt medborgerligt upplysningsarbete 
framstå som ett angeläget krav. 

Studentavdelningarna, redan tidigare kända för sitt aktiva 
intresse för folkbildningens sak, ägnade sig med särskild iver 
åt denna uppgift. Sådant läget tedde sig vårvintern 1899, 
ansågos snabba åtgärder påkallade, och av bl. a. Nyländska 
studentavdelningen anordnades mitt under terminen tillfälliga 
>>folkhögskolekursen> på sådana orter, vilka ansågos vara 
>>mörka>>. Även privata personer, särskilt på landsbygden men 
även i städerna, bjödos av sitt pliktmedvetande att ägna sig 
åt undervisningsverksamhet och öppnade >>kursen>. 

En betydande omfattning erhöll verksamheten inom den 
samma vinter av samtliga studentavdelningar tillsatta 
>>Studenternas gemensamma folkbildningskommitte>>, och 
särskilt var arbetet intensivt under våren 1899. Ordförande 
var i början E. A. Ekman (Tunkelo), senare Paavo Snellman 
(Virkkunen) och sekreterare Wilhelm Lavonius. Nyländska 
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avdelningens representanter utgjordes av Arvid Mörne och 
mig och efter den förres avgång Edvin Hansson, och av övriga 
medlemmar erinrar jag mig Ernst V. Knape, Otto Manninen 
och Yrjö jahnsson. Bland äldre personer, vilka som råd
givare deltoga i kommittens arbete, voro Niilo Liakka, Mikael 
Johnsson (Soininen), Hannes Gebhard m. fl. Det var samman
träde på sammanträde med ändlösa diskussioner och över
läggningar, som upptogo kommittens verksamhet med mötes
lokal och centralbyrå i studenthuset. 

Kommitten hade manats fram av den fosterländska faran, 
och under den inledande principdiskussionen var Mörne en 
av de första, som gav uttryck åt den tanke, vilken sedan blev 
vägledande för verksamheten. Vår uppgift var icke att utöva 
folkbildning in abstracto, utan att gentemot den ryska på
tryckningen uppbjuda >>resistance>> - detta av Mörne använda 
ord tycktes i sin något vaga begreppsinnebörd motsvara den 
mångtydighet man ville inlägga i vår fosterländska uppgift. 

För att effektivt kunna tillgodose det väldiga program 
kommitten uppställt för sig, indelade sig densamma i sektioner. 
Det var nämligen icke obetydligheter man ville få till stånd. 
De viktigaste uppgifterna voro följande: I ett av de främsta 
rummen kom anordnande av folkskolekurser, vilkas ändamål 
var att bibringa den icke folkskalegångna manliga ungdomen 
i värnepliktsåldern de kunskaper, som motsvarade folk
skolornas lärokurser. De som förvärvade sig sådant vetande 
skulle inför hotet av en kommande rysk värnepliktslag åtnjuta 
förmånen av kortare militär tjänstgöring, 3 år i stället för 5, 
sades det. Dessutom organiserades eller understöddes fort
sättningskurser vid folkskolorna ävensom folkhögskolekurser 
samt sommarkurser, i vilka sistnämnda alla studenter skulle 
deltaga i sina hemsocknar. Man uppgjorde förteckningar 
över litteratur, som skulle användas vid folkbildningsarbetet, 
man anordnade föredrag och anskaffade tryckta dispositioner 
för föredrag i särskilt önskvärda ämnen. 

Intill den tiden såg man allmänt i stugorna, särskilt på 
landsbygden, stora, inramade färgporträtt av kejsaren och 
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kejsarinnan samt medlemmar av den kejserliga familjen, 
och för att undantränga dessa i flere avseenden tvivelaktiga 
konstverk anskaffade kommitten i stora upplagor porträtt 
av fosterländska män, Runeberg, Topelius, Lönnrot, Snellman, 
m. fl., samt en mängd planscher, såsom färglagda avbildningar 
av Dores bibelillustrationer, Edelfelts >>Björneborgarnes 
marsch>>, Ekmans lantdagstavla från år 1863 och andra. All 
slags lämplig litteratur anskaffades och såldes i billiga upp
lagor. Stor vikt fästes vid Fänrik Ståls sägner, vars pris man 
lyckades nedbringa till 20 penni per exemplar. Boken om 
vårt land trycktes i ny upplaga. I studenthusets >>Orkus>> 
öppnades ett slags bokhandel, som förestods av kvinnliga 
studenter. - Till sällskapet Pellervos grundläggningsmöte 
våren 1899 voro medlemmarna av studenternas gemensamma 
folkbildningskommitte inbjudna. 

Ett vidlyftigt program för nästa sommars arbete upp
gjordes av den samfällda folkbildningskommitten. Varje 
student skulle uppgiva sin sommaradress samt ställa sig i 
förbindelse med byrån i studenthuset. Mitt i sommarn 
skulle envar för kontrollens skull avgiva rapport . om sitt 
arbete enligt ett tryckt formulär. Ombudsmän skulle anskaffas 
i varje socken, vilka skulle skapa en lokal härd för upplysnings
arbetet. Varje student skulle förbinda sig att använda en viss 
tid av sommaren för att gå från stuga till stuga i sin hem
trakt och genom personligt inflytande på befolkningen bidraga 
till de fosterländska tänkesättens utbredning. Man skulle 
verka för att öka tidningarnas spridning, postföring skulle 
inrättas på orter, där sådan ännu saknades, och man försågs 
i sådant avseende med tryckta formulär till ansökningar, 
vilka skulle sändas till poststyrelsen. Den 1 maj skulle ett 
stort studentsamkväm föranstaltas, varvid sommarprogrammet 
skulle utvecklas för att giva de hemresande studenterna den 
sista kraftiga påstöten. 

Otvivelaktigt ernåddes en del resultat under dessa bemö
danden. Men med det arbete, som hann fullbordas under 
våren, avstannade det mesta. jag tror icke, att studenternas 
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folkbildningsarbete utfördes nämnvärt intensivare under som
maren 1899 än vad som överhuvud var vanligt under dessa 
år. Man hade tröttnat på företaget, innan det börjat på allvar. 
För landsbygdens vidkommande var det utdelning av skrifter 
och dyl., som utgjorde det mest iögonenfallande vittnesbördet 
om kommittens arbete. 

Sitt första rörelsekapital erhöll studenternas gemensamma 
folkbildningskommitte genom ett kassakreditivlån på 10,000 
mark, för vilket professorerna Otto Donner och E. G. Palmen 
tecknade borgen. Därefter anskaffades medel genom insam
lingar. Det dröjde emellertid ej länge innan, såsom så ofta 
senare, meningsolikhet uppkom beträffande insamlade medels 
fördelning. På svenskt håll klagade man, att ehuru den allra 
största delen av medlen hade hopbragts där (vilket erkändes 
av alla), nästan allt vid fördelningen gavs åt finska bildnings
företag. Man ansåg sig även kunna iakttaga, att deltagandet 
i den fosterländska kampen överhuvud var proportionsvis 
allmännast bland de svensktalande. Detta anfördes utan 
något skryt, men man och man emellan uttalade man på 
svenskt håll övertygelsen, att efter allt detta ingen längre 
skulle kunna förmena detta element »rätt att leva i Finland>>. 
I den mån sådant erkännande någon gång kom till synes, var 
det av kort varaktighet. 

Doktor Kristian von Alfthan tog på våren 1899 initiativ 
till ett på sin tid mycket uppmärksammat företag, vilket 
innefattade organisering av >>hemskolon>, en ide vilken man 
visserligen hade hört nämnas redan tidigare. Han samman
kallade ett möte i studenthuset, valdes till ordförande och 
höll för de församlade ett långt, ganska förtjänstfullt inlednings
föredrag, vars grundide var följande. Det elementära, privata 
undervisningsarbetet, som av ålder försiggår i hemmen och 
som åsyftar de första kunskapsgrunderna läsning, skrivning 
och räkning, borde organiseras enligt en enhetlig plan samt 
omfatta även de fullvuxna personer, vilka icke hade inhämtat 
dessa färdigheter. >>Sjuttiotusen skolor i sjuttiotusen goda 
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hem,)> slutade doktorn sitt föredrag. Salen var full med folk, 
och )>Krischw> fick mycket applåder. Efter någon diskussion 
tillsattes en kommitte för att bedriva saken. Kommitten 
inrättade en expedition i Helsingfors, där alla slags skriv
och läsförnödenheter höllos till salu, och det gick ej åt litet 
sådant den våren. Ett upprop sändes kring land och rike i 
otaliga exemplar, och rekvisitioner började strömma till byrån. 

Representanter för denna Hemskolekommitte och för 
studenternas gemensamma folkbildningskommitte höllo gemen
samma möten för att rådgöra om en enhetlig arbetsplan. 
Alfthan hade uppgjort ett vidlyftigt förslag illustrerat av 
färglagda grafiska diagram. Tre olika bildningsorganisationer 
i Helsingfors, studenternas folkbildningskommitte, Hem
skolekommitten och Unionen, hade alla behov av ombudsmän 
i landsorten, och enligt Alfthans plan skulle i varje kommun 
tillsättas en folkbildningskommitte omfattande ett 30-tal 
personer bosatta i socknens olika delar och med ett central
utskott i varje socken. De tre organisationerna i huvudstaden 
skulle enas om samma ombud i socknarna, och dessa personer 
skulle således vid sina möten än representera ett av Helsing
forssamfunden, än ett annat. Allt detta hade Alfthan vackert 
åskådliggjort genom cirklar med sektorer i olika färger, varvid 
varje färg betecknade ett samfund. 

Vår kommitte tyckte doktor Alfthans plan vara alltför 
konstruktiv och tungrodd och lämnade därför hans samman
slutning åt sig själv. Särskilt skeptiska voro Lavonius och 
Knape i förhållande till Alfthan och dennes projekt. Alfthans 
hemskoleide hade emellertid i början ganska god framgång. 
Talrika sådana skolor inrättades i olika delar av landet, i 
vissa socknar ända till 7 a 8, och även i städernas arbetar
kvarter. Längre fram erinrades man emellertid om företagets 
existens endast av )>Hemskoleexpeditionens)> stående adress
annons i tidningarna, tills efter några år även den försvann. 

Endast några månader behövde förflyta efter den intensiva 
folkbildningsverksamheten våren 1899, och envar kunde iakt
taga, vilken tillbakagång som skedde. Det frivilliga, ovana 
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och oavlönade bildningsarbetet kännetecknade sig genom föga 
varaktighet och avstannade lika hastigt som det uppkommit. 
Formellt existerade den gemensamma folkbildningskommitten 
ännu några år, men utan att man hade någon egentlig känning 
av dess verksamhet. - Periodvis inställde sig en liknande av
mattning även i de allmänna intressena. Det var Bobrikoffs 
förbittrande nya mått och steg, vilka med längre eller kortare 
mellanskov bragte sinnena i återkommande svallning. 

Bobrikofts och Plehwes inskridande mot studenternas 
föredragsverksamhet 

studenternas åtminstone till det yttre intensiva upplys
ningsverksamhet bland allmogen väckte (icke utan skäl) miss
tro hos de ryska makthavandena och särskilt hos general
guvernören, och dennes inblandningar i dessa angelägenheter 
vållade universitetets inhemska myndigheter många bekymmer 
och besvärligheter. At denna fråga ägnar Edv. Hjelt ett utför
ligt kapitel i sina memoarer (1. 40-6:~), och även Rein omtalar 
densamma (s. 388). Likaså föranledde folkliga föredrag hållna 
av professorer angivelser och trakasserier. 

Då möjlighet icke fanns att helt och hållet tillbakavisa 
generalguvernörens av Plehwe i viss grad understödda yrkan
de på övervakning av studenternas föredragsverksamhet från 
myndigheternas sida, gällde frågan närmast, huru en sådan 
kontroll skulle anordnas, och härvid gick rektors och vice
kanslers strävan ut på att uppgiften skulle läggas i universitets
myndigheternas egna, närmast i rektors händer. 

Rektor förhandlade i ärendet med studentavdelningarnas 
kuratorer, vilka han helt och hållet synes ha vunnit för den 
form, vari han önskade bedriva saken. Enligt överenskom
melse med honom inlämnade kuratorerna en till honom ställd 
skrivelse i frågan att överstyras till kansler. Förslag till bestäm
melser för kontrollen uppgjordes av rektor i samråd med kura
torerna under beaktande av de villkor Plehwe ansett vara 
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grundväsentliga. I mitten av april år 1900 tillställde den under 
Hjelts ledning stående kuratorskonferensen studentavdelnin
garna en skrivelse, vari meddelades, att >>Hans Excellens t. f. 
Kansler» förklarat sig sinnad att vidtaga åtgärder för över
vakning av det folkliga upplysningsarbete studenterna be
driva medelst populära föredrag. Kanslers avsikt hade genom 
rektor delgivits studenterna, och en utförlig redogörelse ägna
des i skrivelsen de principer och anordningar, som i denna 
fråga borde iakttagas. 

Den 22 maj anlände till studentavdelningarna en skrivelse 
från rektor åtföljd av en avskrift av de bestämmelser kansler, 
med beaktande av de inhemska myndigheternas förslag i frågan, 
hade fastställt rörande studenternas föredragsverksamhet; i 
huvudsak innehöllo dessa följande. studerande vid Kejserliga 
Alexand ers- Universitetet, vilken på landsbygden önskar hålla 
populära föredrag för folket, anmäler härom hos inspektor eller 
kurator för den avdelning han tillhör med uppgivande av tiden, 
orten och innehållet för föredraget. Denna anmälan granskas 
av ett av avdelningen utsett utskott under inspektors eller 
kurators ordförandeskap, vilken sedan överstyr utskottets 
betänkande till universitetets rektors prövning och slutliga 
avgörande. Som rättesnöre borde iakttagas, att anordnande av 
föredrag endast tillstädjes studerande, vilka varit vid univer
sitetet inskrivna minst fem lästerminer, samt att ur ämnen för 
föredragen uteslutas spörsmål av statsrättsligt innehåll. Av
vikelse från denna regel borde tillåtas blott i undantagsfall, om 
vilka, liksom i allmänhet om de tillstånd att hålla föredrag rek
tor meddelar, t. f. kansler anhöll att bliva underrättad. T. f. 
kansler tillfogade, att han icke hyste tvivelsmål därom, >>att 
universitetsungdomen i Finland, vid användandet av sin från 
studierna lediga tid till anordnandet av offentliga föredrag, 
icke ledes av några med Regeringens avsikter icke överens
stämmande bevekelsegrunder, utan uteslutande av strävan 
att bidraga till de lägre klassernas intellektuella utveckling. 
Det fördelaktiga intryck jag medfört från mitt senaste besök i 
universitetet och studenthuset förvissar mig om, att ungdomen 
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skall rättfärdiga det förtroende, som visas densamma genom 
dess actmission till arbetet för spridande av bildning bland 
folket.» 

Man finner, att trots kanslers i slutet av hans skrivelse utta
lade visserligen något förtäckta välvilja, de av honom fast
ställda bestämmelserna rörande studenternas föredragsverk
samhet voro så orimligt och oproportionerligt betungande för 
detta bildningsarbete, att detsamma härigenom måste så gott 
som fullständigt förkvävas, om föreskrifterna strikte hade blivit 
följda. Rektor synes emellertid ha nöjt sig med att en tämligen 
enkel anmälan gjordes hos honom om planlagda föredrag, antin
gen av föredragarna själva eller kollektivt av kuratorerna. Lik
väl reducerades inom kort föredragsverksamheten till en obe
tydlighet. 

l början av år 1902 höll studeranden Gabriel Biaudet ett 
föredrag i Pärnå om franska revolutionen, vilket blev inrappor
terat till generalguvernören och av denne till kansler, och då det 
visade sig, att Biaudet icke hade utverkat sig rektors tillstånd 
till föredragets hållande, förordnade kansler om hans skiljande 
från universitetet. Rektor kallade Biaudet till sig på universi
tetet och föreföll, enligt den sistnämnde, synnerligt missbelåten 
med det skedda. Det framgick under samtalet, att rivalitet 
förelåg mellan Bobrikoff och Plehwe beträffande varderas in
ställning till universitetet, i det att den förre utgjorde den 
aggressiva parten, vilken eftersträvade omställningar vid univer
sitetet eller åtminstone att lägga detsamma under sitt infly
tande, medan Plehwe utan att egentligen vinnlägga sig om 
universitetets egna intressen, önskade bevara dess särställning 
under sin ledning. 

Biaudets överträdelse av bestämmelserna gav generalguver
nören ökad anledning att inskrida mot studenternas före
dragsverksamhet i syfte att få densamma förbjuden, och det 
timade mellanfallet inkräktade på möjligheten att motverka 
hans radikala yrkanden. Vid rektors förfrågan, huru det kom 
sig, att Biaudet under förevarande omständigheter hållit ett 
föredrag, tog denne med den livlighet, som kännetecknade 
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honom, studenternas folkbildningsverksamhet i försvar. Då 
staten en gång bekostar den akademiska ungdomens högre 
utbildning, anstår det den sistnämnda att åt folket dela med 
sig av sitt vetandes håvor. Hjelt, vilken hela tiden, liksom 
alltid, uppträdde mycket humant och hövligt, tycktes anslagen 
av detta argument, eftersom han sade, att det borde komma till 
användning i framställningen till kansler. Efter ett ögon
blicks överläggning yttrade Hjelt, att Biaudet borde förklara 
sin sak i ett brev till rektor, däri upprepande de synpunkter han 
nyss anfört, och detta brev skulle rektor foga till den skrivelse 
han ärnade sända direkt till kansler - och Ni kan ju avfatta 
Ert blev på franska? frågade han strax därpå. Detta kunde 
Biaudet, och så fördes han in i den invid rektorskansliet be
lägna konsistoriesalen, där han fick slå sig ned och författa 
sitt opus. 

Då Hjelt efter en stund läste genom förslaget, tycktes han 
nöjd, men Biaudet märkte, att det ändå var någonting däri, 
som icke riktigt fyllde måttet, och så kom det fram. Biaudet 
hade enligt franskt språkbruk använt orden >>Monsieun> och 
>>Vous>> som tilltalstermer i förhållande till rektor, men, påpe
kade denne, vad skulle en hög rysk dignitär som Plehwe tänka 
därom, att en student vänder sig på detta sätt till rektor? 
>>Vad skall jag då kalla Herr Rektor?>> frågade Biaudet. >>Herr 
Biaudet har säkert ingenting emot att skriva 'Votre Magnifi
cence'?>> förmodade rektor med hänsyftning på den övliga 
latinska beteckningen >>Rector Magnificus>>. Härtill var Biaudet 
naturligtvis villig, och så blev Hjelt komplett nöjd med detta 
brev till rektor, vilket i sin franskspråkiga dräkt säkert stred 
mot officiell kutym, men som i sakligt avseende visade sig 
verkningsfullt, eftersom resultatet av rektors aktion blev 
återkallande av Biaudets förvisning. Biaudet erfor efteråt 
av rektor, att Plehwe hade varit tillfredsställd med den först
nämndes förklaring, vilken gav honom tillräcklig grund för 
avböjande av Bobrikoffs yrkanden denna gång, och vad som 
också framgick var rektor Hjelts förfarna handhavande av 
denna angelägenhet, ett av de fall då denne i universitetets 
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intresse begagnade sig av motsättningen mellan Bobrikoff 
och Plehwe. 

Med anledning av episoden rörande Biaudet tillställde 
rektor den 25 februari 1902 studentavdelningarna en skri
velse med påminnelse om sträng efterlevnad av kanslers 
föreskrifter rörande studenternas föredragsverksamhet 

Emellertid var generalguvernören icke nöjd med denna 
sakernas ordning utan ådagalade fortfarande benägenhet 
att få föredragsverksamheten förbjuden eller lagd under 
hans kontroll. Även kansler hyste misstanken, att studenterna, 
särskilt inom Nyländska avdelningen, med avsikt valde ämnen, 
vilka tilläto användning av politiska paralleller och anspel
ningar, och vilka voro ägnade att upphetsa allmänheten. 
Då generalguvernören slutligen genom geheimerådet Deutrich 
tillkännagav, att han med anledning av den i landet rådande 
jäsningen beslutit temporärt förbjuda alla föredrag, till vilka 
han icke givit sitt personliga samtycke, överenskoms vid 
årsskiftet 1902-03 med kanslers instämmande, att för und
vikande av generalguvernörens inblandning i akademiska 
angelägenheter och rektors ställande i beroende av honom 
beträffande förevarande ärende, rektor icke vidare skulle 
giva tillstånd till föredrags hållande. l överensstämmelse 
härmed anlände den 20 januari 1903 till studentavdelningarna 
en skrivelse från rektor, däri denne under anförda motiv 
uttalade önskan att anmälningar om hållande av föredrag 
tills vidare icke skulle till honom inlämnas. Med vårvintern 
1903 upphörde i själva verket studenternas fristående folkliga 
föredrag nästan fullständigt under denna period (jfr Hjelt, 
ss. 55-62). En återgång till friare förhållanden skedde i 
samband med storstrejken 1905. Den 21 januari 1906 erfor 
jag, att kontroll över studenternas föredragsverksamhet 
icke längre utövades. 
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Bemärkta strävanden och sammankomster bland studenterna 

Den 9 december 1901 sammankallade Arvid Mörne ett 
möte i nyländska nationshuset för att få till stånd en 
sammanslutning av konstitutionellt sinnade studenter, såväl 
svensk- som finsktalande. Närvarande voro av de förra, 
utom Mörne själv, Gustaf Mattsson, Johannes Hedengren, 
Ragnar Furuhjelm, Ernst von Wendt och jag, av finsktalande 
Gabriel Rein, Onni Talas, Matti Pennanen, Uuno Karttunen, 
Otto Manninen, Herman Stenberg, U. T. Sirelius och ännu 
ett par, inalles 15 personer. Man skulle till en början särskilt 
taga värnpliktsfrågan om hand och ställa sig under >>central
kommittens>> (Kagalens) ledning för att inverka på Iant
befolkningen i syfte att förmå kommunalstämmorna att 
underlåta val av uppbådsnämnder. Alla konstitutionellt 
sinnade inom studentkåren borde sammanslutas, och som en 
början skulle ett diskussionsmöte av sådana personer anordnas. 
Sedan man på detta sätt formerat sig som ett parti, skulle 
vid ett allmänt studentmöte de stridiga meningsriktningarna, 
vilka förefunnas inom kåren, få bryta sig mot varandra, så 
att de motsatta lägren, vilka nu voro blandade om varandra, 
skulle en gång för alla skiljas åt och man skulle kunna över
blicka ställningen. Ernående av klara linjer ansågs synnerligen 
önskligt. Dessa åsikter utvecklades vid mötet av Mörne 
i ett andragande, och de närvarande förenade sig härom. 
Ett verkställighetsutskott av tre personer tillsattes. Man 
skulle bland annat anskaffa emissarier för agitationen på 
landsbygden, och uppgifterna härvid fördelades mellan olika 
personer bland de närvarande. Mötet övergick härpå till 
kamratlig samvaro vid en gemensam supe, och vi skildes 
åt först klockan tre på morgonen. 

Ett nytt möte av den konstitutionellt sinnade tvåspråkiga 
delegationen ägde rum den 21! januari 1902. Man ansåg sig 
böra uppgiva den tidigare planen på att sammankalla ett 
stort diskussionsmöte av studenter för att låta meningsolik
heterna bryta sig mot varandra och få till stånd en verklig 
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partibildning. Ett förut påtänkt diskussionsämne, de ryska 
språkintygen, skulle såsom erbjudande vanskligheter lämnas 
till senare. Man beslöt, att delegationen mera skulle få ka
raktären av en diskussionsklubb och att vissa intresserade 
personer skulle inväljas. Som diskussionsämne skulle upptagas 
professor Danielsons broschyr >>Mihin suuntaan?>> (>>I vilken 
riktning?>>) 

Denna diskussion försiggick vid ett nytt möte av dele
gationen den 8 februari. Både de svensk- och de finsktalande 
tycktes vara eniga i de viktigaste frågorna. Som ett inlägg 
i diskussionen läste Mörne upp en längre uppsats, som han 
skulle giva ut i broschyrform (>>Ett inlägg i diskussionen om 
professor Danielsons program>>. Stockholm, 1902). Verkan 
av innehållet och av den utmärkta uppläsningen var gripande, 
och man tyckte, att över den utredningen såväl svensk- som 
finsktalande hade kunnat sträcka handen till ett olösligt 
handslag, har jag antecknat i dagboken. >>Vad har man att 
tillägga?>> sade vid min sida Herman Gummerus, då ordföran
den efter föredraget uppmanade de närvarande att yttra sig. 
Senare hörde jag av Gunnar Lindström (Sarva), att även 
de finsktalande hade känt sig djupt anslagna. 

I dagboken har jag icke någon anteckning angående inne
hållet i Mörnes andragande och kan därför icke anföra de 
moment, som då så starkt inverkade på oss. jag återgiver 
från den tryckta broschyren de tankar, som sannolikt hörde 
hit. Man måste minnas, att kampåren voro den fosterländska 
trons och entusiasmens tid, då det oratoriska momentet i 
talares vädjanden var nog för att underblåsa den brand, 
som glödde hos envar. 

Professor Danielson säger, i Mörnes återgivande, att de 
ledande i hans parti icke böra taga exempel endast av 1808 
års bragder, utan också av den serie händelser samma år, 
som började med att de bildade kretsarna, särskilt tjänste
männen, genast föll o undan och avlade trohetsed åt den 
fientliga monarken. Han hade kunnat utsträcka sin serie 
av händelser längre tillbaka och längre framåt i tiden. Han 
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hade kunnat anföra prästernas flykt från sina församlingar 
under stora ofreden och finska rytteriets svek på Storkyro 
slagfält. Han hade kunnat tala om händelser under 
lilla ofreden, om Liikala och Anjala, om Sveaborg och Svart
holm. Han hade funnit, att en drivande kraft i dessa händelser, 
utom den personliga egennyttan, var en röst, som talade 
innerst i de handlande personernas hjärtan, >>Förskaffa landet 
de fördelar den övermäktige fienden kanske unnar det, reta 
icke den starkare, uppriv icke den brygga, över vilken väg 
går till försoning.>> - Det finska folket, sådant det är i dag, 
fördömer icke hjärtlöst männen, som lyssna till denna röst, 
men när det fördelar ljusen och skuggorna i sin historia, bildas 
de svartaste skuggorna just av dessa mäns handlingar. Folket 
tackar icke dem för livet, utan tvärtom sina i hopplösa strider 
fallna hjältar. Det vet, att på den väg, som bär rakt mot 
farorna, dör icke ett folk. De första leden falla, den genera
tion, som bär stridens tunga, blir decimerad, kanske slagen, 
men genom denna generations offer lever folket. 

jag har icke anteckning om att klubben skulle ha samman
trätt vidare. Förmodligen uppgick den i någon av de andra 
sammanslutningar, som den tiden voro vanliga. 

studentkårens årsfest den 26 november 1902 i närvaro 
av talrika akademiska honoratiores åsyftade jämväl invigning 
av den kort förut fullbordade nya inredningen av student
huset med dess för den tiden moderna möbler i >> Iris>>-stil. 
Bland talarna var Johannes Hedengren, vars oration väckte 
ogillande, ja anstöt hos de tillstädesvarande akademiska 
notabiliteterna genom sin >>krutlukt», vilken Hedengren i 
i förväg tillkännagivit att talet skulle komma att framkalla. 
På ett ställe i sitt tal hade Hedengren blivit missförstådd. 
Han hade menat och även sagt, att huru ryssarna än angripa 
oss, så skola vi veta att under alla omständigheter uppbjuda 
ett kraftigt försvar. Detta tolkades som om han sagt, att 
om än ryssarna tillgripa våld, så skola även vi veta att för
svara oss med vapen i hand. Talet väckte emellertid även 



336 studentkåren Kap. 

bifall och applåder, jämväl bland finsksinnade studenter.1 

Man fäste sig vid, att vicekansler Rein och rektor Hjelt, vilka 
voro närvarande, föreföllo nervösa under talet. Hjelt skruvade 
sig på sin plats, och Rein förde flere gånger handen uppifrån 
ned över glasögonen, en för honom karakteristisk gest bl. a. 
vid intensiva diskussioner inom Filosofiska föreningen. Senare 
under festen nännade sig Hedengren dessa herrar, men särskilt 
Rein visade sig denna gång vara otillgängligheten själv. Pro
fessor E. G. Palmen yttrade åt Hedengren, att han i all vän
lighet rådde magistern att så snart som möjligt göra sig av 
med konceptet till sitt tal, enär sådana papper kunde bli 
farliga i dessa av spioner uppfyllda tider. >>För min del,>> lär 
professorn ha tiilagt, >>skulle jag ej tveka om att vid förfrågan 
i ett dylikt fall utan vidare säga, att konceptet ej finns i be
håll.>> At en annan person skall professor Palmen ha yttrat 
om Hedengrens tal, att det var >>Överlagt och konsekvent 
huvudlöst>>. Professor Hjelt besökte samma afton Hufvud
stadsbladets redaktion för att se till att talet icke skulle refe
reras i tidningen. Även statsrådet Rein hade känt sig iiia 
berörd av Hedengrens tal; han hade vid hemkomsten varit 
påfallande betänksam och allvarligt stämd och yttrat, att 
det var fullkomligt onödigt att uttala sig på detta sätt i ett 
offentligt tal, emedan man ingenting vann därpå. 

Den 7 december var Hedengren uppkallad till rektor Hjelt 
på universitetet och tilldelades varning inför protokollet 
för sitt tal på studentkårens årsfest. Rektor slutade sin till
rättavisning med att säga, att då han >>tar för givet, att Ma
gistern handlat oöverlagt, vill jag ej begagna mig av all den 
stränghet, som står mig till förfogande, utan vill låta saken 

1 De av de närvarande, vilka deltagit i det nya nyländska nations
husets invigningsfest tidigare under samma månad, förvånade sig över att 
Hedengren begagnade sig av Mörnes superba motto i dennes tal vid nyss
nämnda tillfälle: den uttalade förhoppningen att om våra liv begäras i 
kampen för vår rätt, man även på oss må kunna tillämpa innehållet av 
inskriften vid Termopyle: >>Främling, säg spartanerna, att vi vila här, 
emedan vi åtlytt fäderneslandets lagar.>> 
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avlöpa med en varning, i förhoppning om att Magistern ej 
framdeles genom dylika uttalanden vill sätta det oss alla 
dyrbara universitet Ni tillhör i fara, vare sig det skedde för 
att ådagalägga patriotisk vältalighet eller för att uttrycka 
verkligt förefintliga känslor.» Omedelbart efter Hedengrens 
besök hos rektor träffade jag honom på Statsarkivet, där vi 
båda tjänstgjorde. Han var då upprörd och kränkt över 
slutet av rektors varning och ansåg, att rektor hade miss
brukat sin ställning, väl vetande att genmäle ej kunde ske. 
Senare beklagade han sig bl. a. för Axel Lille och V. M. von 
Born, och båda hade, enligt honom, givit honom rätt däri, 
att han hade utsatts för en förnärmelse. >>Ingen om än så 
elegant fraseologi,>> skall baron von Born ha yttrat, >>kan dölja 
den insinuation, som inneligger i den använda uttrycksformen.>> 

Till den diplomatiska förfarenhet, vilken kännetecknade 
professor Hjelt, hörde erkänd habilitet beträffande utövning 
av ordets konst, och om det var någonting, som väckte hans 
misshag- och hit hörde utan tvivel vad som för honom tedde 
sig som tom oratorisk patriotism - så valde han målet för 
sin pil med samma skicklighet som han lät pilen träffa det
samma. 

På förenämnda episod alluderade Ragnar Furuhjelm i 
följande strof ur en dikt om >>Gamle Cnejus>> (Hedengrens 
binamn) utgörande en travesti på >>Gamle Hurtig>>: 

>>När på Studis uti högtidsskocken 
han höll tal, hur vild var ej hans ton. 
Kansler Rein nöp Hjelten tyst i rocken: 
>>Det bör bli relegation.» 
>>Nej,>> sad Hjelten, >>låt det bli min sak; 
med en varning fås nog Cnejus spak.>> 

Det lär ha gått hett till på Österbottniska avdelningens 
Porthansfest den 9 november 1902 enligt vad man hörde 
berättas, ehuru detaljerna icke kunde kontrolleras. Avdelnings
medlemmen, författaren I. C. (I. K.), vilken som rysk sti-

22 
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pendiat vistades i kejsardömet, hade därifrån sänt ett brev, 
vilket enligt hans anhållan upplästes vid festen och som 
innehöll uppmaning att icke söka förebilder i kultur enbart 
västerut, utan även i Ryssland, där man hade mycket att 
lära. Enligt en annan version uppmanade han även sina 
avdelningskamrater att lära sig ryska, >>emedan man bättre 
kan bekämpa den man kännen>. Denna skrivelse gjorde icke 
något angenämt intryck. Kort därpå höll häradshövding 
Jonas eastren, känd som en av våra mest verksamma patrioter, 
ett tal, som slutade med ett leve för våra grundlagar. I talet 
citerade han bland annat några paragrafer ur dessa lagar. 
Som ett slags genmäle härtill tog magister P. S. (P. V.) till 
ordet utvecklande i sitt tal ideer, vilka betraktades som ett 
försvar för >>undfallenhetspolitikem. Bland annat fragade 
han Jonas eastren, om denne verkligen ansåg ungdomen 
vara sådan att man behövde läsa lagen för densamma, vartill 
eastren svarade ett ljudligt >>]al>> Under stigande oväsen 
uppträdde magister Herman Gummerus i ett tal mot de av 
P. S. framförda tänkesätten. Därunder lär man ha hört viss
lingar, liksom enligt uppgift man hört sådana redan under 
uppläsningen av l. e.:s brev. Då Jonas eastren av sina an
hängare bars i gullstol, ställde motparten till oreda, visslade 
och kastade stolar i vägen för tåget. 

Vid studentkårens möte den 1 O april 1902 för val av presi
dium segrade >>det konstitutionella partiets>> lista, d. v. s. 
den som var gemensam för de svensktalande och för de >>konsti
tutionellt sinnade'>> eller >>liberala>> finsktalande. De svenska 
hade behandlat denna fråga på två föregående möten och 
beslutat helt och hållet omfatta den gemensamma konstitutio
nella saken. Man beslöt att vid uppställandet av de tre kandi
daterna icke alls taga hänsyn till gammalfinnarna (egentligen 
>>gammalfennomanerna>>, såsom de då kallades), emedan dessa 
icke erkändes som fosterländska. Det var med tvekan och först 
efter mycken påtryckning några av oss omfattade denna stånd
punkt framom alternativet att söka åstadkomma allmän samling. 
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De liberala finsksinnade hade i år för första gången konsti

tuerat sig som ett självständigt parti och beslutat separera sig 

från gammalfinnarna. Detta betraktades som en tiiidragelse 

av stor vikt, vilken framkallade fosterländsk hugnad 

hos många. - Man kände sig överraskad över gammal

finnarnas beslut att icke godkänna Mörne som kandidat på 

någon av de tre platserna; i själva språkfrågan ansågs Mörne 

nämligen denna tid som moderat inställd, ådagaläggande 

stark förståelse för de finsksinnade. Debatten fördes mest 

på finska mellan gammal- och ungfinnar. Röstövervikten 

för de konstitutionella var ganska ansenlig, över 100 röster. 

Till ordförandekandidater valdes magistrarna K. P o lon, 

U. T. Sirelius och A. Mörne med :353-325 röster. Därnäst 

i ordningen voro från det motsatta partiet magistrarna P. Snell

man (Virkkunen) och j. E. Ailio samt jurisdoktor K. j. Paasi

kivi med 241-237 röster. Några av de liberala ungfinnarna 

hade röstat på Gustaf Mattsson som andra man (för vice

ordförandeposten), och därför kom Arvid Mörne först i tredje 

rummet. Efteråt sades, att vissa finsksinnade hade ämnat 

gå till rektor för att be honom förordna Mörne tiii viceord

förande, men Mörne avböjde detta på det bestämdaste. 

I början av vårterminen 1903 återupptog Västfinska 

avdelningen frågan om avdelningens delning på språklig 

grund, och det sades, att även motståndare till delnings

förslaget denna gång trodde att det komme att gå genom. 

Man hörde också, att ungfinnarna inom denna avdelning 

höllo på att organisera sig. Heikki Rydman (Ritavuori) 

och Lauri stenbäck sades komma att dessa dagar samman

kalla de konstitutionellt sinnade finska avdelningsmedlem

marna till ett konstituerande möte; sammanslutningens 

uppgift bleve att undantränga gammalfinnarna från infly

tande inom avdelningen. Man beräknade, att minst 30 väst

finnar skulle skriva in sig i den nya ungfinska föreningen. 

Från Savakarelska avdelningens möte den 27 april 1903 

hördes, sannolikt med en viss överdrift, om den motsättning, 

som under en diskussion yppat sig mellan avdelningens majori-
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tet och inspektor professor E. G. Palmen. Den sistnämndes 
politiska hållning hade av talrika avdelningsmedlemmar 
icke ansetts vara tillräckligt ståndaktig, och savokarelarnas 
fosterländska inställning överhuvud betraktades denna tid 
:som synnerligt utpräglad. De ivrigaste cives sades redan 
någon tid ha sökt tillfälle att för inspektor ådagalägga sin 
avvikande mening och hade funnit en sådan vid ifrågavarande 
diskussionstillfälle. Professor Palmen märkte, vad som åsyfta
des, och framhöll som ett slags principiellt försvar, att ingen 
medborgare ägde rätt att döma en annan på grund av dennes 
motiv. Student Pekka jantunen, känd som >>kagah>, hade gått 
ganska långt i sina anmärkningar mot inspektor. Flere av 
de mest aggressiva talen hade framkallat >>hyvä»-rop. Diskussio
nen skall ha pågått ett par timmar. 

Diverse studentepisoder 

Både år 1902 och år 1903 talades om att studenternas 
firande av första maj skulle förbjudas, utan att några åtgärder 
dock hördes av. Likaledes visade det sig vara tomma rykten, 
som i förväg meddelade, att ryska agenter nämnda dagar 
skulle ställa till tumult för att bereda sina uppdragsgivare 
tillfälle att ingripa med maktmedel. - För min del hyste jag 
även i detta samband övertygelsen, att ryssarna ingalunda 
önskade gatupplopp, vilka oberoende av utgången skulle 
utöva en kraftig stimulans på den allmänna meningen; vad 
de eftersträvade var successivt förlamande av motstånds
andan. 

Vid akademiska sångföreningens konsert i universitetets 
solennitetssal den 30 april 1903 tillhölls en närvarande polis 
av en student att göra honnör under en av de fosterländska 
sångerna. Då publiken skingrade sig vid konsertens slut, 
blev denna student anhållen. Talrika av hans kamrater togo 
då hans parti, och ett litet tumult uppstod. Ett tjugutal 
studenter anhöllos utan något egentligt motstånd och upp-
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tecknades. Man hörde studenternas förhållningssätt i 
detta och liknande fall klandras ur synpunkten, att de antingen 
helt och hållet borde undvika uppträden eller ställa till dem 
så att de gjorde erforderlig effekt. 

Under matinekonserten på Brunnshuset första maj samma 
år begärde publiken att få höra >>Boermarschen» och >>Vårt 
land>>, vilka dock ej spelades av orkestern. Då uppstämde 
allmänheten själv >>Vårt land>>, som sjöngs mäktigt. - Den 
tredje maj gav Akademiska sångföreningen en matine på 
Brandkårshuset, varvid bland publiken syntes en rad av tre 
till fyra ryska officerare med deras damer. Då sångarna ut
förde >>Björneborgarnes marsch>> och >>Vårt land>> och publiken 
steg upp, reste sig även det ryska sällskapet. Bobrikoff hade 
tidigare uttalat sin tillfredsställelse över att ryska officerare 
vid liknande tillfällen gått ut. 



KAP. XVI 

NYLANDSKA sTUDENTAVDELNINGEN TILL 
SOMMAREN 1904 

R. A. Wredes avgång från inspektoratet, Wilhelm Chydenius' 
utnämning 

För Nylands studenter framstod deras inspektor friherre 
R. A. Wrede icke endast som en upphöjd företrädare för den 
politiska rättsåskådningen i vår kamp mot förryskningen, utan 
även som personifikationen av den pliktenlighet, vilken 
osvikligt håller fast vid rättens själva grundsatser och som 
därför präglas av den måttfullhet och värdighet, som åtföljer 
lagens majestät. Han var enligt hela sin karaktär en mot
ståndare till överord och rättsvindikation er och så mycket mera 
till övervåld och egenmäktighet, och dessa normer underlät 
han icke att inskärpa hos de nyländska studenterna. Professor 
Wrede var illa sedd av Plehwe och de andra maktägande, 
vilka i honom naturligen sågo en på grund av hans auktoritet 
särskilt betydelsefull motståndare. Det var synbarligen av 
sådan anledning Wredes mandat som Nyländska avdelningens 
inspektor icke blev förnyat, då det utgick med vårterminen 
1901. 

Den 22 september samma år underrättades avdelningen 
om professor Wredes entledigande som inspektor och om 
professor Wilhelm Chydenius' utnämning till denna befattning, 
således utan att avdelningen efter ledighetens inträdande hade 
erhållit tillfälle att uttala sig rörande inspektoratets hand
havande. Professor Chydenius hade undanbett sig uppdraget, 
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men det synes som om rektor, professor Hjelt, avsiktligt något 

fördröjt iosändandet av den förres avsägelse, och senare blev 

densamma avslagen. 
Nyländska avdelningens betänkligheter vid ombytet av 

inspektor hänförde sig uteslutande till omständigheterna 

beträffande professor Wredes avgång, och då dennes ent-

Det gamla nationshuset 

ledigande framstod som ett ofrånkomligt faktum, vari 

avdelningen måste foga sig, förelåg intet personligt hinder 

att med tillfredsställelse mottaga professor Chydenius som 

inspektor. Den 10 november beslöt avdelningen att genom 

sin kurator uppmana professor Chydenius, att >>hädanefter 

taga del i avdelningens möten och angelägenheten>. Vid 

följande möte mottogs professor Chydenius med personlig 

vänskap av avdelningen i egenskap av inspektor och för

värvade sig från början i synnerlig grad avdelningens aktning 

och tillgivenhet. A sin sida synes han emellertid under hela 
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sitt inspektorat ha bevarat medvetandet om att han till
trätt sin befattning i avvikelse från det övliga formella för
farandet. 

Nyländska avdelningens gamla nationshus och dess före
gångare 

I samband med studenthusets invigning den 26 november 
1870 uppkom iden om ett eget nyländskt nationshus. Efter 
invigningen höllo några nylänningar en glad middag i Societets
husets >>trettiofemma>>, enligt uppgift emedan dem icke hade 
kunnat beredas plats vid den officiella banketten. Kurator 
Axel Olof Freudenthal föreslog en skål för den tid, då alla 
avdelningar skulle äga var sitt hus i likhet med nationerna 
i Uppsala. Skålen mottogs med allmänt bifall. Det var vid 
detta tillfälle >>Rusticus>> (agronomen Lemström, bror till 
professor Karl Selim Lemström) skänkte en grundplåt på 

Kassa- och huffetrummet 
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Nationshussalen; i fonden norra gavelväggen, ordförandeplatsen 
till vänster 
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10 mark för det blivande nyländska avdelningshemmet. 
Summan deponerades i avdelningens lånefond för att växa 
med ränta på ränta. >>Det enda som fordrades var litet tålamod,>> 
skriver Ernst Lagus härom i Album utgivet av nylänningar IX. 
Under alla de följande åren pågick ett intensivt insamlings
arbete för nationshusfonden. 

Efter många skiftningar avgjordes nationshusfrågan så 
att avdelningen på hösten 1882 inköpte gården Kaserngatan 40 
för 55,000 mark av kanslirådet Axel Wilhelm Liljenstrand 
tör att däri åt sig inreda en interims-bostad, intill dess ett 
helt och hållet nytt nationshus skulle kunna uppföras. 

Den idylliska professorsgården var typisk för sin tids 
Helsingfors. Förbi det långa envåningsträhuset vid gatan 
ledde en port på det n. v. överbyggda portvalvets plats till 
gårdsplanen. Professor Liljenstrands portväg anlitades vinter
tid flitigt som kälkbacke av stadsdelens barn. Huvudingången 
var från gårdssidan, ungefär mitt på husets långsida. Bygg-
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naden innehöll tio rum, och av de åt gatan vettande disponerade 
professorn de tvenne första från porten räknat. Därefter 
följde salongen samt sängkammaren och matsalen. At gården 
lågo, om man iakttager samma riktning, först tvenne rum, 
som voro upplåtna åt bekanta till familjen eller åt andra 
hyresgäster, sedan kommo tamburen och fosterdottern fröken 

Nationshussalens vägg mot Kaserngatan med Viktor Rydbergs porträtt 
mittemot ordförandeplatsen 

Gustava Sofia PaJanders rum (hon var sedermera gift med 
statsrådet Karl Fridolf Stenius och av henne har en del av 
de föreliggande uppgifterna erhållits); sist följde ett stort kök. 
De två gavelrummen vid porten bevarades oförändrade i det 
ombyggda nationshuset 

Gårdstomtens södra sida upptogs av en flygelbyggnad, 
i vars övre våning boningsrum voro inredda, där bl. a. målaren 
Magnus von Wright har bott. I bakgrunden av gården, åt 
väster, höjde sig en terrass, till vilken man kom uppför en trappa 
och där en trädgård befann sig. Terrassen avgränsades mot den 
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Ordförandeplatsen från höger (bortom flygeln) med Runebergs och Lönn
rots byster; i fonden R A. Wredes porträtt över den ena öppna kaminen 

Ordförandeplatsen från vänster 
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öppna gårdsplanen av ett vedlider, varvid trädgården sträckte 
sig ut på lidrets tak. Till höger, mot den de la Chapelle'ska 
granntomten i norr, befann sig en rödmålad uthuslänga. 
En intressant vy av den gamla gården målades i tiden av 
v. Wright och återger utsikten från dennes fönster. På tavlan, 
som tillhör baron Rene de la Chapelle på Lindö, ses delar av 
de olika byggnaderna samt en med blommande syrener bevuxen 
terrass mellan de båda gårdarna. Bortom granngården fram
skymtar på avstånd Nikolajkyrkan över den mellanliggande, 
den tiden endast med lägre hus bebyggda stadsdelen. En 
annan, mindre utförlig avbildning av den gamla nationshus
gården befinner sig i Nyländska avdelningens ägo. 

Ändringen av professor Liljenstrands hem till avdelnings
lokal utvecklades successivt till en fullständig ombyggnad 
av husets inre enligt ritningar av assessor C. Kiseleff. 

At gatan förblev huset oförändrat. Också portgången 
befann sig på sin gamla plats, men ingången, från gårdssidan, 
hade flyttats till södra ändan av huset, motsvarande den plats, 
där bakre ingången i det nuvarande huset är. Man kom in i 
en tambur, vilken jämte ett invid beläget litet kassa- och 
huffetrum upptog ändan av huset. Även vid husets motsatta, 
norra ända lågo två små rum, medan hela mittpartiet upptogs 
av den stora nationssalen, en ryggåsstuga i fornnordisk stil 
med hög träpanel och spetsigt trätak. Salen omfattade husets 
hela bredd och hade sålunda fönster på vardera långsidan. 
En öppen spis befann sig vid mitten av vardera kortväggen. 
I taket voro anbragta luckor, som då de för ventilationens 
skull öppnades, plägade för några ögonblick låta ett stilla 
vattendugg falla ned över pågående avdelningsmöten, om 
det låg snö på taket. 

Talrika porträtt, bruks- och konstföremål i den n. v. 
nationens ägo prydde redan den gamla lokalen. Under senare 
tid hängde i nationssalen Viktor Rydbergs av Edelfelt målade 
porträtt på långsidan mot Kaserngatan, mittemot ordförande
platsen, och R. A. Wredes porträtt, likaledes av Edelfelt, 
ovanför den ena kaminen, med Nylands vapen såsom pendang 
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ovanför den andra. Ordförandestolen var densamma som nu, 
och däröver hängde ett annat, mycket klumpigt Nylands 
vapen av plåt eller papp med båten och vågorna utskurna och 
ifyllda med uppträdda kristaller, sådana man har i takkronor. 

Till vänster i salen från ordförandeplatsen räknat hade 
på 1890-talet >>Klicken» sina platser och till höger >>Klunsen». 

Ett av smårummen vid norra gaveln med A. O. Frendenthals och Edv. af 

Bruners porträtt, C. O. Estlanders byst och B. Lindholms skärgårdslandskap 

I någon mån utgjorde >>Klicken» ett aristokratiskt element, 
medan >>Klunsen» företrädde mer demokratiska jämlikhets
synpunkter, men den principiella skillnaden mellan de båda 
ryktbara partierna var aldrig påfallande. Detta hindrade icke 
en sträng uppdelning under alla förhandlingar och debatter, 
förlänade onekligen intensitet och spänning åt diskussionerna. 
Ännu mot slutet av 1890-talet kunde man om varje mer 
intresserad nylänning säga, till vilkendera gruppen han hörde, 
och undantag bildade endast ett svagt led, som brukade ha plats 
på den väggfasta bänken i centern mittemot ordförandebordet 
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Avdelningens inflyttning i det nya nationshuset 

Intill december 1899 sammanträdde Nyländska avdel
ningen i det >>gamla>> nationshuset, vars minnesrika sal hade 
utgjort samlingsplatser för de nyländska studentgenerationerna 
sedan hösten 188:3. Under år 1899 fattades beslutet om det 
gamla trähusets nedrivning och det nuvarande nationshusets 
uppförande, och den 9 december samma år ägde >>raserings
festen» rum. Omedelbart efteråt vidtogo nedrivningsarbetena, 
och under byggnadstiden intill hösten 1901 sammanträdde 
avdelningen i studenthuset. 

Raseringsfesten gestaltade sig för de deltagande nylän
ningarna som en historisk minneshögtidlighet präglad av ett 
visst vemod inför avskedet från den hemvana miljöen. Ett 
förslag hade varit å bane att intresserade vänner till avdel
ningen skulle sättas i tillfälle att i det nya nationshuset >>in
stifta>> vissa byggnadsdetaljer, såsom fönster, dörrar m. m. 
enligt eget val, över vilka en förteckning för hugade donatorer 
skulle uppgöras med åsatt pris, men denna tanke blev icke 
fullföljd. Doktor Petrus Nordmann föreslog vid festen, att 
nylänningarna i likhet med de forna nordborna vid flyttning 
till ett nytt hus skulle från det gamla medföra en dörr att 
användas på det nya stället som en symbol för kontinuiteten 
och hemlyckan, och raska annar lyfte omedelbart av en dörr 
från dess hakar, utan att planen dock i dess fortsättning kom 
till förverkligande. (Några av de gamla dörrarna lära finnas 
på vinden i det nya nationshuset.) Vid angivande av det 
belopp det gamla huset beräknades inbringa vid försäljning 
som byggnadsmaterial hade meddelats, att fönstren värderades 
till två mark stycket, och då festen slutade på morgonsidan 
och de sista deltagarna trädde ut genom trappdörren, vilken 
befann sig på gårdssidan, företogo sig några av dem att med
verka till husets realisering genom att kasta in rutor med 
2-marksslantar, vilka blevo liggande mellan fönstren. 

Vid raseringsfesten höll Gunnar eastren det officiella 
talet, vari han återgav hågkomster från framfarna student-
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generationer. Stor uppmärksamhet tillvann sig Albert Edel

felts tal vid detta tillfälle. Edelfelt var känd som en mycket 

verkningsfull talare och lyckad improvisator, vilken emellertid 

brukade säga om sig, att han omöjligt efteråt kunde till fullo 

rekonstruera vad han under stundens inspiration yttrat. 

Under talet hänvisade han till sina många glada nyländska 

minnen, vilka bl. a. innefattade uppträdanden i teaterföre

ställningar samt utförande av teckningar i avdelningens 

skämt- och andra tidningar. Han sade sig önska göra någon
ting även för avdelningen i dess blivande nya nationshus, 

till vars dekorering han kanske kunde medverka. >>Därvid 

är det två saker jag skall lova att icke göra. Den ena är att 

icke måla sådana lyror som denna,>> yttrade han och böjde 

sig framåt över talarstolen, pekande på den lyra, som prydde 

dess framsida, >>för den har endast tre strängar och på en sådan 

kan ingen, vare sig kristen eller hedning, spela. Och det andra 

som jag skall lova er är att icke måla fan på väggen!>> Med 

hänsyftning på de politiska förhållandena talade Edelfelt 

om andens ståndaktighet och nämnde härvid, att >>mod>> var 

ett vackert ord, men ännu vackrare var det franska >>Courage>>, 

ty det kommer från >>coeun>, och det är hjärtat som förlänar 

det sanna modet. 
Det nya nationshuset, enligt ritningar av Karl Hård 

af Segerstad, blev färdigt i slutet av oktober 1901. Avdelnin

gens kommitte för Album utgivet av nylänningar X I, som 

utkom till invigningen, höll ett möte där den 20 oktober, och 

detta var det första sammanträdet i den nya byggnaden. 

För de närvarande framstod tillfället som >>glatt och under

samt». 
Invigningen av det nya nationshuset försiggick den 

7 november med rätt glansfull solennitet. Beträffande det 

uppseende de väckte distanserades de officiella talen (av vilka 

jag höll ett) fullständigt av det som Arvid Mörne höll fram 

på natten. Innehållet i detta tal, som ägnades Nyländska 

avdelningens framtid, var följande. Nyländska avdelningen får 

varje år mottaga skaror av ynglingar med vilja och håg att 
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verka för sitt land. Den tid har kanske redan kommit, då 
avdelningen bland dessa inträdande skall få känning av >>över
klasspöbeln», d. v. s. de offentliga lycksökare, vilka framtiden 
i detta land tyckes tillhöra. Karriäristämnen skulle komma 
in genom denna dörr, yttrade talaren, pekande på den stora 
ingångsdörren på långväggen mittemot talarstolen, och vi 
kunna ej visa dem tillbaka, emedan de ha laglig rätt härtill. 
Skall det ligga i vår makt att se till att de, när de en gång 
utgå härifrån genom denna samma dörr, äro män, för vilka 
endast den gärning har värde, vilken gagnar och hedrar 
fäderneslandet? jag kan ej giva svar på den frågan. Men 
det vet jag, att den stund då Nyländska avdelningen sviker, 
då har också Finlands sista fäste fallit. Om den stunden 
kommer, om i detta hus inträder en annan avdelning, som 
blott bär Nyländska avdelningens namn men icke besjälas 
av dess anda, då må detta hus störta samman. Må vi lova 
varandra, att en sådan Nyländsk avdelning aldrig skall taga 
detta hus i besittning! 

När vi se oss omkring i Finland, fortsatte talaren, synes 
det oss ofta, som om vi icke längre ägde något fädernesland. 
Ty endast torvan är icke ett fädernesland. De lagar, som icke 
längre finnas, de löften som svikits, den dypöl av uselhet, 
som stiger fram, och allt det fula, som är våra dagars Finland, 
det har berövat oss vårt fädernesland. Det enda vi ha kvar 
av fäderneslandet är den fria medborgaranda, som ännu 
lever kvar här och var. - Då jag nu utbringar ett leve för 
Nyländska avdelningens framtid, står det ej mig före, att denna 
avdelning skall leva länge, ty det tror jag knappt på. Men 
jag tror, att även om avdelningen dör, så skall den dock ha 
kunnat giva fortsatt liv åt de ideer den håller uppe och som 
den ger i arv åt framtiden. Det finnes icke i historien någon
ting skönare än tanken bakom den historiska inskriften på 
graven vid Termopyle, >>Främling, säg spartanerna, att vi 
vila här, emedan vi åtlytt fäderneslandets lagar.>> Må man 
en gång kunna uttala dessa stolta ord även över oss! 

Mörne var mycket upprörd under talet. För att markera 
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de viktigaste momenten under sitt anförande, eller av upp
hetsning, bultade han många gånger hastigt å rad med den 
knutna handen i talarstolen, vilket var ganska ovanligt. 
Några tyckte till och med, att det lät nästan hemskt. 

Många av oss voro förtjusta över Mörnes tal, men såsom 
ofta på denna tid rönte hans uppträdande även gensaga. 
Det var särskilt äldre, konservativt anlagda personer, vilka 
man hade hört klandra Mörnes inlägg i sociala tvistefrågor, 
bl. a. hans artiklar något tidigare rörande arbetarbefolk
ningens ställning på vissa bruk. Men sådant betraktades av 
oss yngre som någonting naturligt. När hade något nytt 
brutit sig fram utan att röna motstånd och ovilja? 

Mörnes tal på invigningsfesten uppkallade omedelbart 
professor Otto Ingemar Engström, vilken anslog en mycket 
manhaftig ton, talande med ena skuldran framskjuten och 
huvudet högburet. Fäderneslandets öde, yttrade han, är 
ingalunda uteslutande beroende av Nyländska avdelningen 
och den generation som nu lever. Vårt folk har en förtid, 
då den liksom nu stått inför hotande makter och öden, vilka 
det överlevat. Det är förmätet att tro, att fäderneslandets 
öde i våra dagar skulle vara Nyländska avdelningens. Respekt 
för Finlands folk, ni unge män, som ödmjukt borde gå i dess 
skola! Det vore dåligt ställt, om allt berodde blott på oss. 
Må aldrig missmod beträffande framtiden göra sig gällande 
i denna avdelning, såsom det syntes nyss. Vi skola ej glömma, 
att efter oss komma andra i detta land, vilka skola fortsätta 
den nuvarande generationens arbete, då vi ej längre finnas. 

Mörnes tal bragte i erinran hans uppträdande vid avdel
ningens samkväm för de nya studenterna föregående höst, 
vilket under tiden för det nya nationshusets uppförande 
försiggick i studenthuset. Han förhöll sig härvid på ett sätt, 
som ingen annan inom denna krets hade såsom han kunnat 
tillåta sig. Fram på natten spelade någon upp Björneborgarnes 
marsch på flygeln, medan de närvarande under buller och 
bång marscherade runt salen hoppande och dansande. Då 
Mörne, som uppehållit sig i ett av sidorummen, märkte vad 

23 



354 Nyländska studentavdelningen till sommaren 1904 Kap. 

som försiggick, tystade han genast ned musiken, äskade ljud 
och yttrade häftigt, att han ville göra de närvarande uppmärk
samma på att det var Björneborgarnes marsch man hade 
spelat och att man därvid ej fick bete sig på detta sätt- varpå 
han gick bort. >>De ha dansat och skrålat!! under Björnehor
games marsch!>> yttrade han efteråt ännu blek av indignation. 
Hos några av de mera ömtåliga ungdomarna väckte Mörnes 
inskridande ovilja - men ej länge. - Bland uttrycken i 
Björneborgarnes marsch anslogs Mörne särskilt av >>lys högt, 
du segersälla fana>>. Även vissa av satserna i Nyländska 
marschen väckte hos Mörne livlig genklang. 

På invigningsfesten framkallade även Almar Fabritius' tal 
starkt bifall. Det slutade med orden, >>Vårt vackra nationshus 
får icke endast bliva skådeplatsen för ett sorglöst studentliv; 
det skall bliva högkvarteret för en arme i fält!>> 

Det uppgavs att vid invigningsfesten en misstänklig agent 
hade sökt vinna inträde. På förfrågan vem han var hade han 
svarat, att han var >>doktor Estlanden>, varpå han genast 
blev bortvisad - doktor Estlander råkade nämligen vara 
känd! 

Sent under natten skall en medlem av festbestyrelsen 
ha kallats till ett samtal ute i staden av överste Gordie, vilken 
efter sin avgång från polismästarbefattningen tycktes utöva 
funktionen av ett slags ordningens enskilde övervakare. Gordie 
hade meddelat, att misstänkliga >>äldre bröden> uppehöllo 
sig utanför nationshuset, måhända för att ställa till orolighet, 
om nylänningarna skulle komma ut i ostyrig sinnesstämning. 
Då budmottagaren återkom, inställdes serveringen av bål, 
vilket i sin tur lär ha väckt något missnöje. 

Kuratorsvalet vårterminen 1902 

Då Hugo Pipping vid början av vårterminen 1902 medde
lade sin avsikt att avgå från sitt föregående hösttermin till
trädda kuratel vid avdelningen, >>emedan han visserligen 
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ställde Nyländska avdelningen utomordentligt högt, men 
vetenskapen ännu högre>>, tilldrog sig det förestående kurators
valet synnerligt intresse inom avdelningen. Kandidater voro 
Ernst Estlander och Arvid Mörne. Att motsättningen mellan 
dessa två satte hela avdelningen i rörelse, kan i våra dagar 
förefalla extremt - och var det kanske. Den egentligen enda 
differensen var den att den ena ansågs företräda ett slags 
aristokratisk exklusivitet, den andra demokratisk folklighet, 
och i denna konstellation förnams en reminiscens från den 
gamla >>Klickens>> och >>Klunsens>> tid. Mörnes anhängare 
befunno sig i livlig verksamhet före valet bl. a. i syfte att 
överhuvud göra det möjligt för honom att åtaga sig kandidatur. 
Hit hörde försök att skaffa honom någon avlönad befattning, 
vilken jämte kuratelet skulle bereda honom hans uppehälle 
i Helsingfors. En tid förevar den tillsynes otroliga planen, 
vilken visligen hölls hemlig, att Mörne skulle bli redaktör 
för tidningen >>Arbetaren» samtidigt som han vore Nyländska 
avdelningens kurator! Denna kombination, om också endast 
påtänkt, var betecknande för den dåvarande nya tiden. 
Först omedelbart före valmötets öppnande blevo våra an
ordningar klara, så att vi definitivt kunde föreslå Mörne. 
Nästan alla de yngre höllo på honom, men vi voro medvetna 
om att Estlander i vissa avseenden innehade företräden framom 
sin medtävlare. just före valförrättningens början stod 
Gabriel Biaudet, en av Mörnes ivrigaste anhängare, framme 
vid podiet, och efter att ha tagit överblick över ställningen, 
sade han med sitt skorrande tonfall åt kamraterna, >>Vi ärr 
förrlorrade, härr finns så förrbannat mycket fina krravatterr!» 
Rösttalet utgjorde för Estlander 116 och för Mörne 85. 

Följande afton höllo några av Mörnes valmän en kollation 
för honom på nationshuset, vilken gestaltade sig som ett 
av de mest entusiastiska studenttillfällen jag varit med om. 
Bland annat sjöngs >>Atenarnes sång>> tre gånger å rad, medan 
vi hamrade i bordet så mycket vi orkade, så att den ansenliga 
mängden av flaskor och glas ljöd som en ganska passabel 
orkester. När vi slutade, sprang Alvar Palmgren upp och 
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utbragte den ännu icke druckna skålen för Mörne, och vi 
hurrade. Mörne svarade i ett makalöst, men enkelt och gri
pande tal, vilket verkade så att vi alla, gamla karlarna, stodo 
med rörelsen i halsen. 

Arsfesten 1902 

Nyländska avdelningens årsfest den 9 april 1902, den 
första i det nya nationshuset, framstår för mig som en av 
de märkligaste jag varit med om. 

Mycket bifall väckte professor Wilhelm Chydenius' tal 
som inspektor samt Hugo Pippings ävensom fröken jenny 
af Forselles'. Till fosterlandet höll Eirik Hornborg ett den 
tidens åskådningssätt belysande tal, framhållande bl. a., 
att i vår politiska kamp hade vi våra bundsförvanter, de 
enda vi äga, inom fiendens landamären, vilket utgjorde ett 
ofta anfört sakförhållande. Där väntade de på oss, våra 
mäktiga men hårt beträngda vänner. Skulle de få vänta 
förgäves? Utvecklar sig läget en gång så långt, att vårt sista 
fäste faller, så då gå vi till storms! Åtminstone då äro vi 
befriade från alla hänsyn, då kunna vi utan tvekan fatta 
den räckta brodershanden och sätta även vår yxa till roten 
av det murkna, tusenåriga träd, i vars skugga endast ogräs 
trives. ju mörkare skuggorna falla över vårt land, desto 
ljusare skola yxhuggen glimta. Låt vara, att allt slås tiii 
ruiner i vårt land: ur gruset skall en gång ett nytt Finland 
resa sig. Om icke förr, så sker det när vi och våra bunds
förvanter segra längs hela linjen och ett nytt tidevarv grytt 
i östra Europa. 

På hedersledamöternas vägnar talade själve senator Leo 
Mechelin, vars tungt vägande orationer självfallet plägade 
högt berömmas i tidningarna. De närvarande yngre studen
terna syntes icke ha påverkats i högre grad av talet, sannolikt 
beroende på att de med >>Leos>> stora rykte hade väntat någon
ting alldeles utomordentligt och emedan de icke hade klart 
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för sig, huru svårt det var för en Mechelin att just den tiden, 
i betraktande av hans utsatta ställning, alls uttala sig offent
ligt. Men när man efteråt läser talet, kan man ej annat än 
röna ett starkt intryck av huru vackert och flärdfritt det är. 
Mechelin talade om betydelsen av solidaritet bland vårt 
folk och om ungdomen, som hade blicken riktad framåt, 
medan de åldrige mera leva på det som varit, på minnena. 
Ungdomen skall vara medveten om vad det betyder att ha 
livet framför sig, och om framtiden skall Finlands ungdom 
aldrig få misströsta. 

Under aftonens lopp tog professor Chydenius ånyo till 
ordet och föreslog en skål för doktor Axel Lille, vars kamp 
i Nya Pressens spalter för vår medborgerliga rätt betingade 
landets oförbehållsamma erkännande. Lille svarade i ett 
tal, varom finnes antecknat i den av Ragnar Furuhjelm för
fattade årsfestberättelsen, att det utgjorde ett varmt och 
fosterländskt, av bravorop avbrutet andragande, vilket enligt 
talarens egen önskan av lättförklarliga skäl icke upptagits 
i berättelsen. Talet skulle ha varit ett välkommet fynd för 
de ryska gendarmerna. Enligt mina anteckningar tackade 
Lille i sitt tal för den till honom riktade opinionsyttringen, 
vilken han i främsta rummet ville anse ägnad det fria ordet 
och tidningspressens betydelse. Han berörde därefter i fram
stegsvänlig anda den under debatt befintliga representations
reformen. Därefter fortsatte talaren med hänvisning till 
en tid, då föreningen mellan Finland och det mäktiga kejsar
dömet skulle komma att upplösas. Det hade åtminstone 
hos honom utgjort ett hopp, vilket hållit hans mod uppe 
under dessa bekymmersamma tider, att det måste komma ett 
tillfälle - och det vore sannolikt icke alltför avlägset - då 
fältropet ljuder: bort från det reaktionära Ryssland, bort 
från den makt som bränner marken så att den kan bära endast 
törnen och tistlar! Den stund då reaktionen besegras - det 
är min övertygelse - kan icke vara så långt avlägsen, att 
icke ni, mina herrar, skola få se den. Då talaren slutade 
med en skål för ett oavhängigt Finland, brast jublet löst, 
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>>Vårt land>> sjöngs under allmän hänförelse, och Lille bars 
i gullstol kring salen. Detta torde ha varit första gången 
tanken på Finlands oavhängighet fått uttryck i offentligheten. 

För mitt vidkommande kände jag mig snarast plågsamt 
berörd av talet och dess innehåll. Jag tyckte, att till och med 
ett sådant mål som Finlands politiska oavhängighet icke inne
fattade någonting annat än tomhet, om man ej åtminstone 
antydningsvis kunde giva vid handen på vilket sätt man tänkte 
sig att detsamma kunde förverkligas, ett mål som icke endast 
innebure självständighetens ernående utan även dess vid
makthållande. Enligt min tanke var det en meningslös och 
smärtsam lek med dyrbara, ja heliga ting att frammana dylika 
förhoppningar enbart i ord. Det var i anslutning till denna 
åskådning jag efter Lilles tal utbragte en skål för ett fritt 
Ryssland, med vars strävanden våra skulle gå parallellt. 

Johannes Hedengren framförde i ett tal avdelningens 
tacksamhet till Albert Edelfelt, vilken kort förut hade utfört 
glasmålningarna i det nya nationshusets trappuppgång och 
därvid personligen övermålat ett stort antal rutor, emedan 
dessa vid bränningen icke hade erhållit den exakta färgen. 1 

Edelfelt svarade i ett livfullt, synbarligen improviserat tal, 
vilket gjorde utomordentlig lycka och som länge efteråt 
ihågkoms av de närvarande nylänningarna. Efter att först 
ha berört några minnen från sin studenttid övergick han till 
de nyss färdigblivna glasmålningarna och deras motiv. Att 
till ämne hade valts några vikingaskepp seglande fram för 
frisk vind, förklarade konstnären bero på att han ville skapa 
någonting med fart i. Han tyckte, symboliskt uppfattat, 
att Nyländska avdelningen utan fart över densamma, utan 
vind i seglen, icke var den verkliga Nyländska avdelningen. 
Och så hade han målat skeppen bloddrypande, ty han före
ställde sig, att de seglade östanhavs i viking. Om han skulle 
utveckla denna ide i hela dess fullhet, så skulle den innefatta 

1 Senare skedde omläggning av fönstret, emedan den påmålade fär
gen icke visade sig hållbar, och därvid ernåddes den åsyftade färgverkan. 
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den kamp, som sedan årtusenden stod mellan västerlandet 
och orienten. Med ett ord sagt >>innefattade ideen världs
historien i kagalisk belysning>>. -Talaren hade en gammal 
favorit, vilken han ville nämna. Han befarade visserligen, 
att åhörarna skulle tycka honom vara bedrövligt akademisk, 
då han tillkännagav, att denna favorit var Pallas Atene. 
Han skulle vilja måla henne här någonstädes, gudinnan med 
den klara, silverglänsande blicken, med den lugna förtröstan 
strålande ur hennes uppsyn, sådan hon fordom upplivade 
grekerna. Åhörarna komma alla ihåg slaget vid Salamis, 
och även det slaget var en kagalhistoria. Man kommer ihåg, 
huru atenarna under striden vidhandengåva sitt passiva 
motstånd genom att draga sig tillbaka. Då tyckte de sig 
med ens se Pallas Atene visande sig i sitt majestät inför dem, 
och de hörde henne ropa, »Atenare, vad tänken I på, varför 
stryken I med årorna?>> jag skulle vilja måla Pallas Atene 
ropande detsamma på nyländska, >>Nylänningar, varför hopar 
ni? Hopa icke, för tusan djävlar, - ro! Framåt går er kurs, 
roddare av Nylandl>> Dessa ord utlöste en nyländsk entu
siasm, som aldrig ville taga slut, och Edelfelt bars skulder
högt under ett tåg kring salen vid tonerna av Nylänningarnas 
marsch. 

Wilhelm Chydenius som inspektor 

Talrika gånger i min dagbok har jag haft anledning att 
giva uttryck åt den beundran och det erkännande, som från 
de nyländska studenternas sida kom deras inspektor Wilhelm 
Chydenius till del i många olika avseenden och kanske icke 
minst för hans beundransvärda konst att samtalsvis belysa 
fängslande spörsmål inom sin omfattande intressekrets. 
Hela aftnar kunde han underhålla den lyssnande församlingen 
av nyländska studenter, då han efter avdelningsmötena 
presiderade vid ändan av det långa bord, vid vilket samkvämen 
brukade försiggå. Hans insikt och konversationsförmåga 
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omspände snart sagt alla områden av juridiskt, socialt, histo
riskt och litterärt, även skönlitterärt, vetande, och under 
samtalet utgjorde hans inspirerade och inspirerande blick, 
hans livliga minspel och gester ävensom hans kvickhet fakto
rer, vilka inetsade intrycket av honom i åhörarnas minne 
i nästan samma grad som innehållet av hans framställning. 

Chydenius' läggning innefattade liberalism, individualism 
och utilitarism med en stark erinran om brittiskt tänkesätt. 
Envar skall ansvara och stå för sig själv. Var och en bör 
äga nog stark ryggrad för att själv hålla sig uppe, och går 
någon under, skall han taga sitt nederlag stående och för 
sig själv. Känslosamhet och poetik existera ej i samhälls
frågor, där den praktiska nyttigheten är ensam rådande. 
Hårdhetens lag bör där ha sin gång, och faller någon, inne
fattar detta en naturlig oundviklighet, varöver man icke 
göre sig bekymmer. Om en åderlåtning i landet vore nyttig, 
skulle den ej framkalla medlidande från hans sida, lika litet 
som den borde göra det hos någon. Krävde förhållandena, 
att enskilda medlemmar uppoffras, så må detta ske. Vad 
vore landets kraft värd, om den ej kunde tåla att några av 
dess söner gåvo sina liv? Det vore ett svaghetstecken, om 
härvid alltför mycken klagan skulle höras. - Sådana tankar 
uttryckta av Chydenius fyllde åhörarna endast med mod 
och stolthet. Att klemas och ömkas av sin inspektor dessa 
tider var någonting, som nylänningarna minst önskade. 

Vid ett samkvämstillfälle redogjorde Chydenius för huru 
stämningen bland de ledande kretsarna i landet redan år 
1891, under intrycket av de rättskränkningar vårt land varit 
utsatt för nämnda år och det föregående året, hade varit lika 
tryckt och tung som nu. Under hösten 1891 var en folkadress 
planlagd, vilken en viss söndag skulle uppläsas i alla kyrkor 
samt insändas till kejsaren. En nationell verkställighets
kommitte eller >>kagal>>, som Chydenius sade, hade blivit 
utsedd, och till denna hörde Chydenius som dess yngsta med
lem. På den tiden höll man sina möten i >>Folkbiblioteket>> 
vid Richardsgatan och i Ateneum. I socknarna på landsbygden 
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hade redan förtroendemän utsetts, vilka skulle handhava 
ledningen av adressföretaget Man kunde därför säga, att 
den stora adressen av år 1899 planlagts redan år 1891, och 
vid det senare tillfället var det Chydenius, som föreslog åter
upptagande av det gamla projektet. Även år 1891 hade 
lantdagsmännen hållit möten, och vid dessa tillfällen hade 
den n. v. ärkebiskopen Gustaf Johansson ansetts vara en det 
fosterländska motståndets man. Chydenius hade den tiden 
atervänt från en utländsk resa och kunde därför så mycket 
tydligare iakttaga, huru allvarlig och förändrad stämningen 
inom de invigda kretsarna hade blivit. 

Ar 1891 samlade man även underskrifter under en adress, 
som sändes till ministerstatssekreteraren von Daehn, och 
Chydenius fick i uppdrag att resa till Zachris Topelius på 
Björkudden för att denne skulle teckna sitt namn främst 
på listan. Topelius visste ej av Chydenius' ärende, utan hade 
endast av en vän blivit underrättad om den förres ankomst, 
och var därför ganska nyfiken. Man satt först och talade om 
andra saker, och så kom ärendet fram. Topelius läste genom 
adressen, men sade ingenting, då han slutade. I detsamma, 
berättade Chydenius om sig själv, höll jag på att få slag av 
förskräckelse: på soffan låg en hund, som Chydenius trott 
vara uppstoppad, så livlös såg den ut, men när Topelius steg 
upp och sade, att nu skulle de gå att äta frukost, plumsade 
hunden i golvet. Efter frukosten skrev Topelius utan vidare 
sitt namn under adressen, men sade, >>De fyra första raderna 
hoppa vi ändå över och lämna dem för biskoparna.>> 

Om sitt eget studentdecennium, 1880-talet, uttalade 
Chydenius, att det måhända innefattade den sorglösaste 
perioden av studentliv i Finland. Då visste man ännu ej av 
de hotande politiska ovädersmolnen, vilka senare bildade 
den ständigt mörka skyn över studenttillvaron. Ekonomiska 
bekymmer klarades glansfullt för stunden under denna >>ma
gisterväxlarnas>> förlovade tid, och spörsmålet om växlarnas 
inlösen förflyktigades bland framtidshorisontens rosiga moln. 
Då trenne vänner någon förmiddag sutta tillsamman på 
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Catani, kunde de genom att kombinera sina namn på tre 
växlar a 1,000 mark och med dessa uppvakta växeldirektören 
i var sin bank, i ett samfällt varp inhösta 3,000 mark. Under 
sorglöshetens tecken åsamkade sig mången ung magister en 
under sin återstående livstid oslipplig skuldbörda. De unga 
kultureleganterna på denna tid, medvetna om sig själva, 
inrättade sitt liv enligt tvenne principer: >>Man är väl icke 
en dräng heller,>> och >>Herrskapsbarn svälta icke ihjäl.>> 

Talrika voro de vingade uttryck Chydenius lämnade 
efter sig i den nyländska kretsen från tiden för sitt inspektorat. 
-Även Finlands kulturkamp betraktade han ur humanitetens 
synvinkel, och vid omprövning av de stora mänskliga proble
men frånsåg han från nationella begränsningar. Han yttrade 
en gång, att han hoppades på att en tid en gång skulle randas, 
då ett krig mellan tvenne europeiska nationer skulle framstå 
lika orimligt som i våra dagar tanken att Lovisaborna skulle 
tåga ut för att bekriga Borgåborna. -·Fröken Rose-Marie 
Holsti, ledarinnan för kvinnosträvandena inom avdelningen, 
höll en gång ett diskussionsföredrag, däri hon hävdade, att 
det borde socialt erkännas, att även kvinnor finge taga ini
tiativ vid frierier, och då underrättelse om en sådan menings
förkunnelse framfördes till föredragarinnans anförvant pro
fessor Chydenius, yttrade han, den inbitne ungkarlen, >>Om 
det kommer att gå så långt, att även flickor få börja fria, 
så tycker jag, att man ändå borde bestämma någon viss frid
lysningstid.>> 

Oskar Rosenqvists relegation 

Trots tidens upprördhet fortgick verksamheten inom 
Nyländska avdelningen under professor Chydenius' inspektorat 
tämligen ostörd ända till slutet av vårterminen l 903, då 
händelser inträffade, vilka i sina konsekvenser framkallade de 
allvarligaste konflikter med universitetets myndigheter. Dessa 
tilldragelser inleddes med att trenne studerande tillhörande 
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avdelningen, Oskar Rosenqvist, fil. mag. Almar Fabritius 
och Carl Gustaf Creutz på grund av sin politiska verksamhet 
utsattes för rättsövergrepp, i det att utan iakttagande av 
laga former den förstnämnde blev förvisad från universitetet 
och de två senare förvisade från Iandet och universitetet. 
För universitetets vidkommande skedde dessa förfoganden 
genom påbud av t. f. kansler v. Plehwe. 

Oskar Rosenqvist, vars upplevelser med polisen av oss 
tidigare omtalats (s. 259}, hade på angivelse av en arbetare 
häktats och vid anställt polisförhör erkänt, att han lämnat 
en summa penningar åt en arbetare för att denne skulle verka 
för de värnepliktiges uteblivande från uppbåden. Redan 
samma dag hade Rosenqvist genom rektors, professor Hjelts, 
ingripande blivit frigiven, och någon tid efteråt avreste han 
utomlands. Polisprotokollet insändes till rektor, vilken utan 

· att bifoga eget utlåtande tiiiställde detsamma t. f. vicekansler 
statsrådet Danielson. Kort tid efteråt erfors, att t. f. kansler 
v. Plehwe funnit gott förvisa Rosenqvist från universitetet, 
överlämnande åt rektor att vidtaga behörig åtgärd, vilket 
även skedde, i det att Rosenqvists namn utstrukits ur uni
versitetets matrikel. Vid Nyländska avdelningens möte den 
26 maj 1903 upptogs denna fråga av kurator jurisdoktor Ernst 
Estlander, vilken med rektors begivande för avdelningen 
avgav ovanstående redogörelse för ärendets förlopp, över
lämnande till avdelningens prövning, huruvida icke från 
dess sida den uppfattning borde hävdas, att Rosenqvist blivit 
skild från universitetet icke allenast på ett sätt, som icke 
överensstämde med universitetets statuter, utan även av en 
anledning, som icke bort kunna ådraga honom bestraffning. 
Kurator föreslog, att avdelningen skulle vända sig till sin 
inspektor med anhållan att denne ville för sin del understödja 
och till vederbörande universitetsmyndigheter framföra av
delningens uppfattning, att den förmenta förseelse, varför 
straff ågått civis Rosenqvist, faller utom universitetets doms
rätt, och att civis Rosenqvist därför blivit straffad utan att 
det förfarande, som universitetets statuter föreskriva, iakt-
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tagits. I överensstämmelse härmed avläts en utförligt moti
verad skrivelse till inspektor. 

Den 29 september meddelade inspektor, att han i huvud
saklig överensstämmelse med den av avdelningen uttalade 
meningen för rektor anfört de omständigheter, vilka enligt 
hans uppfattning kunde i anledning av civis Rosenqvists 
förvisning för universitetets myndigheter framhållas. Vid 
följande veckomöte erhölls rektors svar, vari meddelades, 
att rektor redan tidigare gjort en framställning i saken hos 
t. f. vicekansler, men att denne hade funnit, att någon vidare 
åtgärd icke kunde vidtagas, alldenstund Rosenqvist ej längre 
vistades i landet. 

Den 13 oktober hemställde kurator, huruvida avdelningen 
icke funne skäl att än en gång taga under omprövning, vad 
densamma kunde göra med anledning av civis Rosenqvists 
relegation från universitetet. Avdelningen borde enligt kura- , 
tors mening ytterligare med en skrivelse i saken vända sig 
till rektor. Ä ven om intet reellt därmed kunde vinnas, vore 
det dock orätt att lämna saken därhän, då av universitets
myndigheternas senaste svar framgått, att en klar uppfattning 
av vad avdelningen ville hava tillgjort icke synes ha förelegat. 
Vid nästa veckomöte föredrogs den skrivelse avdelningen 
beslöt avlåta. Däri förtydligades de omständigheter avdelnin
gen önskade hävda. Bland annat uttalades att med anledning 
av civis Rosenqvists förvisning avdelningen hade ansett 
sig kunna förvänta, att från universitetsmyndigheternas 
sida försök skulle göras att hävda den uppfattning, att uni
versitetets disciplinära straff icke kunna tillämpas innan 
härför stadgad undersökning föregått, och uttrycktes den 
djupa förstämning, varmed avdelningen mottagit meddelandet 
om uteblivandet av varje åtgärd från universitetsmyndig
heternas sida i studeranden Rosenqvists sak. 

Almar Fabritius' relegation 
Fil. mag. Almar Fabritius hemsöktes den 18 maj 190:3 

i sin bostad i Lovisa av poliskommissarien i Helsingfors Peko-
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nen, vilken åt honom överlämnade ett av guvernören Kaigoro
doff undertecknat och av E. jeleneff kontrasignerat förfogande 
att inom fem dagar räknat från den 18 maj lämna Iandet vid 
äventyr att han annars skulle förpassas till någon ort 
inom kejsardömet, varjämte husundersökning verkställdes. 
Fabritius, som var föreståndare för en bankfilial i Lovisa, 
hade avrest den 25 maj. Meddelande hade icke gjorts om 
anledningen till åtgärden mot honom. - Polisen skall hos 
Fabritius särskilt ha sökt efter förbjuden rysk litteratur; 
inhemska illegala skrifter lär man knappt ha brytt sig om. 
I samband därmed sades, att ryska böcker äro det farligaste 
fynd detektiverna kunna göra. 

Kurator upptog detta ärende vid avdelningens möte 
den 26 maj, och efter överläggning i saken beslöt avdelningen 
i en skrivelse till inspektor fästa uppmärksamhet vid den 
rättskränkning som ågått Fabritius samt anhålla att inspektor 
ville till rektor framföra en hemställan om sådan åtgärds 
vidtagande, som vore ägnad att bereda Fabritius det rätts
skydd honom tillkomme. 

Den 15 september erfors, att rektor hade återsänt avdel
ningens skrivelse med påteckning: >>Enär fil. mag. E. A. 
Fabritius icke vidare såsom studerande tillhör Universitetet, 
föranleder Nyländska avdelningens hemställan icke till någon 
åtgärd.>> 

Den 13 oktober återupptogs frågan av kurator, vilken 
framhöll, att enligt hans mening avdelningen icke, såsom 
kurator utredde de på saken inverkande omständigheterna, 
syntes hava skäl att godkänna rektors uppfattning om att 
civis Fabritius icke mera vid tiden för det honom ågångna 
övervåldet varit vid universitetet inskriven. Det vore nöd
vändigt att i denna sak allt gjordes som var möjligt, enär 
eljes vid i framtiden sannolikt återkommande liknande fall 
ett energiskt uppträdande från avdelningens sida bleve för
svårat. Till rektor avläts en skrivelse i det av kurator före
slagna syftet. 
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Inledning av konflikten med anledning av C. G. Creutz' relegation 

Vid mötet den 25 september meddelade kurator, att av
delningsmedlemmen greve Carl Gustaf Creutz tillställts en 
skrivelse undertecknad Rheinbott och kontrasignerad Eljas 
Uotila med förständigande att inom sju dagar lämna landet, 
och hade härvid som skål för civis Creutz' förvisning anförts 
hans förhållande vid värnpliktsuppbåden senaste vår. Kurator 
hade omedelbart i ärendet konfererat med rektor, vilken 
meddelat, att han vidtagit de åtgärder som för tillfället voro 
möjliga. Sålunda hade han uppvaktat geheimerådet 
v. Deutrich och statsrådet Oerstroem, utan att dock 
därav något resultat framgått; honom hade endast svarats, 
att Creutz blivit i egenskap av utlänning utvisad. Ur kurators 
utredning framginge emellertid, att varken den ävenledes 
utvisade greve G. F. Creutz eller dennes son studeranden 
C. G. Creutz kunde såsom utlänning betraktas. Kurator 
hemställde om att avdelningen ville göra vad i dess makt 
stode för att bistå studeranden Creutz, och föreslog avlåtande 
av en skrivelse till universitetets myndigheter, vari dessa 
uppmanades att vända sig till vederbörande med en hem
ställan i saken. Avdelningen beslöt, att skrivelsen till rektor 
skulle framlämnas genom en deputation. 

I protokollet för den 29 september refereras kurators tal 
till rektor, varjämte den för rektor upplästa och åt honom 
överlämnade skrivelsen återgives in extenso. Efter redo
görelse för inskridandet mot studeranden Creutz säges i 
skrivelsen, att enär denna åtgärd gentemot en akademisk 
medborgare faller utom Finlands å lag grundade samhälls
ordning, har densamma icke kunnat av Nyländska avdel
ningen annorlunda betraktas än såsom en akt av våld. Än 
mer upprörande har den varit på grund av de följder, som 
genom densamma åsamkas en ung person, i det att han be
rövas ·det skydd och bistånd han vid universitetet äger åt
njuta. - Sökande vid Finlands högskola sin bildning hava 
Finlands studenter sett sitt mål i framåtskridande icke blott 
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i kunskaper, utan även i humanitet. Sinnade att ägna sina 
bemödanden åt fosterlandets framtid och väl hava de funnit 
detta strävande oskiljaktigt från ett troget vördande av 
landets lagar och i fasthållande vid dess historiskt givna 
kulturform. Den åtgärd, som nu vidtages gentemot en stude
rande har synts avdelningen innefatta ej blott ett förnekande 
av rättvisa och mänsklighet, utan även ett förtrampande 
av studenternas framtida medborgerliga rätt. - Den bestört
ning och oro, som bemäktigat sig sinnena inom den nyländska 
studentkretsen och som för visso behärskar jämväl övriga 
studentkorporationer, skall icke vika innan den rådande 
känslan av rättsosäkerhet och skyddslöshet undanröjts. 

Skrivelsen slutar med uttalandet: Fullgörande den djupt 
kända plikten att efter förmåga bereda understöd och skydd, 
som Nyländska avdelningen, i egenskap av en korporation 
av studenter från en gemensam hembygd, har att fylla gentemot 
sina medlemmar, har avdelningen härmed velat hos Högt
ärade Herr Rektor vördsamt anhålla, det ville Herr Rektor, 
under framhållande av avdelningens tänkesätt, i ämbetsväg 
till ort som vederbör hemställa, att den gentemot studeranden 
greve Carl Gustaf Creutz vidtagna åtgärd bleve upphävd 
och beivrad. 

Enligt redogörelsen i protokollet hade rektor för deputatio
nen uttalat, att han funnit fullkomligt naturligt och i allo 
berättigat att Nyländska avdelningen även på detta officiella 
sätt hos honom androg ärendet, och sade sig rektor vara villig 
och sinnad att göra allt vad i hans förmåga stode för att 
bereda studeranden Creutz skydd och upprättelse, tilläggande 
att han i avdelningens skrivelse och de däri uttalade åsikterna 
fann ett stöd för sin framställning. 

Enligt ett meddelande i protokollet för den 6 oktober 
hade kurator av rektor erfarit, att denne i ämbetsväg gjort 
framställning å vederbörande ort i det syfte avdelningens 
skrivelse innehöll. 

Vid möte den 27 oktober underrättades avdelningen om 
att densamma till följande möte hade att emotse ett medde-
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!ande av rektor om vad som förevarit i frågan rörande C. G. 
Creutz' förvisning. Privatim hade kurator erfarit, att rektor 
ingått med en framställning om förvisningens återkallande, 
men att rektor, ifall denna framställning icke komme att 
leda till önskat resultat, ansåg sig tvungen att verkställa 
Creutz' förvisning. - Beträffande universitetsmyndigheternas 
handhavande av detta ärende uttalade kurator uppfattningen, 
att det vore viktigare att rättsordningen hävdades än att 
universitetet ännu en tid framåt i yttre måtto bevarade sin 
integritet. 

Avdelningen beslöt ingå med en förnyad hemställan till 
rektor. Däri framhölls bland annat att universitetet högsta 
strafförfarande tillämpats på Creutz' utan att det i statuterna 
förutsatta rättsliga förfarandet föregått, och att det som före
lupit frammanade tanken ej blott på den ställning, vari stu
derande hädanefter komme att befinna sig, utan även på den 
framtid vårt lands högskola ginge till mötes. 

Av sin ställning kallat, säges i skrivelsen, att söka bland 
de studerande och genom dessa inom alla klasser av sam
hället uppamma och för det medborgerliga livet göra hand
lingskraftig och fruktbärande en livsåskådning byggande 
på trohet och hängivenhet för livets ideella makter, sanning 
och rättvisa, hade Finlands universitet att i landets nuvarande 
läge bära ett ansvar drygare än någonsin. Detta ansvar 
kunde endast mätas med den dyrbara möjlighet tidsför
hållandena öppna för högskolan att vid de konflikter, som 
måste utstås, genom sin hållning nu och i framtiden befästa 
rätts- och pliktmedvetandet hos landets ungdom. 

Att vedervågandet av allt, ända till det dyrbaraste -
oavsett vilka yttre olyckor och försakelser än därav följt 
och följa- icke under vårt folks kamp visat sig medföra värre 
förluster än eftergivenhet och underkastelse för orätt bragt 
med sig, detta övervägande framstår emellertid som mindre 
väsentligt än att de vilka ledningen av vårt folks försvar 
tillkommer oryggligen förbliva vid pliktens väg. - Nyländska 
avdelningen har trott sig se den varaktigaste vinning däri 



XVI Inledning av konflikten rörande C. G. Creutz 369 

att landets ungdom obrottsligt förbliver vid de grundsatser, 
på vilka vår kultur vilar, medan den obotligaste skada vållas 
därav att ingen vågar offentligen och i handling försvara 
dessa idealer. - Övertygad om att Herr Rektor vid hand
låggandet av studeranden Creutz' angelägenhet tillfullo 
uppskattar denna saks utomordentliga och för framtiden 
djupt ingripande betydelse, har Nyländska avdelningen önskat· 
få uttala, >>att Universitetets myndigheter, därest de utan 
att fästa afgörande vikt vid de följder för högskolan, som 
tiiläfventyrs skola inställa sig, vägra att i något afseende 
medvärka till studeranden Creutz' bestraffning, i detta af
seende kunna vara förvissade om Nyländska Afdelningens 
medlemmars fulla sympati.>> Kurator föreslog jämväl hän
vändning till de andra studentavdelningarna i ärendet, och 
så beslöts. 

I skrivelsen till de övriga avdelningarna redogöres utförligt 
för vad som timat i ärendet rörande Oskar Rosenqvists, 
Almar Fabritius' och C. G. Creutz' förvisningar och framföres 
anhållan, att avdelningarna, för så vitt de omfattade den 
åskådning, som för Nyländska avdelningen varit vägledande, 
ville bringa sin uppfattning till universitetsmyndigheternas 
kännedom. Endast tvenne av de övriga avdelningarna hunno 
förberedelsevis behandla detta ärende, innan rektor erhöll 
kännedom om denna nya fas i saken och förmådde inspekto
rerna att begagna sin vetorätt för att hindra vidare åtgärder. 

Vid samma möte, den 3 november där de till de övriga 
avdelningarna avlåtna skrivelserna föredrogas för Nyländska 
avdelningen, anmälde inspektor i en diktamen tiii protokollet, 
att han av fakultetsmöte varit hindrad att närvara vid avdel
ningens senaste sammankomst. Hänvisande till avdelningens 
beslut att för Herr Rektor anföra, att universitetets myndig
heter, >>därest de utan att fästa afgörande vikt vid de följder 
för högskolan, som tillätventyrs skola inställa sig, vägra att 
i något afseende medverka till studeranden Creutz' bestraff
ning, i detta afseende kunna vara förvissade om Nyländska 
Afdelningens medlemmars fulla sympati,>> ville inspektor 

21 
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ha såsom sin mening antecknat, att den i detta avdelningens 
beslut uttalade uppfattning saknar stöd av lag. >>Enligt en 
i vår rätt gällande allmän grundsats eger nämligen, då rätts
skipande myndighets dom eller utslag skall värkställas, den 
myndighet, hvilken sådant åligger icke ingå i pröfning af det 
förfarande, som föregått domen eller utslaget, och denna uti 
vår processlagstiftning klart uttalade grundsats synes mig, 
då vårt akademiska disciplinsförfarande tydligen haft rätte
gångsordningen till förebild, uti detta fall ega sin tillämpning.>> 

Angående själva hemställan i avdelningens skrivelse 
ävensom inspektors diktamen därom till protokollet utspann 
sig vid mötet ett ingående meningsbyte mellan inspektor 
och kurator, varvid den sistnämnde tolkade avdelningens 
förfarande så att den anförda principen icke därav träddes 
för när. Kurators mening synes ha varit, att de inhemska 
universitetsmyndigheterna icke endast bildade en verkstäl
lande instans i förhållande till av kanslersämbetet träffade 
avgöranden, utan att de ägde delaktighet i tillkomsten av 
dom eller utslag och därför även prövningsrätt i nu omde
batterade avseende. 

Vid samma möte meddelade kurator jämväl, att rektor 
till honom återsänt avdelningens senaste skrivelse i studeranden 
Creutz' sak, och hade rektor i ett enskilt brev till kurator 
låtit veta, att han >>i att icke officiellt taga någon befattning 
med densamma, ser den enda möjliga utvägen att sauvera 
Afdelningen för de allvarsamma följderna af en genom obe
tänksamhet tillkommen åtgärd.>> Väl ägde avdelningarna 
vända sig till universitetsmyndigheterna med sina bekymmer 
och önskningsmål rörande avdelningarnas inre angelägen
heter, men det fölle avgjort utom deras befogenhet att, såsom 
Nyländska avdelningen gjort i föreliggande fall, taga sig 
talan i avseende på Rektors och Vicekanslers förhållande 
till överordnad myndighets förfogande, och vore detta för 
en studentavdelning otillständigt. Därjämte hade rektor 
funnit, att inblandningen skett i opassande form. Därest 
avdelningen fortsatte å den väg den inslagit, måste detta, 
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enligt vad rektor framhöll, leda till för avdelningen själv och 
kanske för hela avdelningsinstitutionen ödesdigra följder. 

Enär i rektors skrivelse jämväl antytts, att kurator vore 
upphovsmannen till avdelningens skrivelse, önskade kurator 
icke närvara vid ärendets vidare handläggning. Avdelningens 
omprövning av saken resulterade i en förklaring, att den stod 
solidarisk bakom de av densamma fattade besluten i frågan. 

En ny hänvändning till rektor i den Creutzska saken 
ansågs nödig för avlägsnande av förefintliga missförstånd 
och bland annat för klargörande att kurator icke kunde göras 
ansvarig för avdelningens åtgärder, men angående framställ
ningens form rådde osäkerhet. Sedan tvenne förslag till 
skrivelse uppgjorts men icke vunnit erforderligt understöd, 
beslöt avdelningen vid extra möte den 12 november hos sin 
inspektor anhålla, att denne ville för rektor muntligt fram
hålla de känslor, som rektors återsändande av dess senaste 
skrivelse i civis Creutz' angelägenhet väckt inom avdelningen, 
ävensom förklara omständigheterna vid den senaste skrivelsens 
avsändande. 

Vid mötet den 17 november anlände till avdelningen en 
kort skrivelse från inspektor, däri meddelades, att den för
klaring han enligt avdelningens beslut framfört till rektor 
hade av denne befunnits fullkomligt tillfredsställande. 

Därmed syntes både för rektor, 1 inspektor (se s. 386) 
och Nyländska avdelningen detta ärende vara slutbehandlat. 
Den följande tidens händelser ådagalade emellertid, att den 
svåraste konflikten återstod. 

Idemotsättningen mellan Edv. Hjelt och Ernst Estlander 

Som ett uttryck av att rektor vid tiden för årsskiftet 1903 
-04 höll före att stormen kring Nyländska avdelningen var 

1 >>jag hade hoppats, att saken härmed skulle vara slutförd, men så 
blev tyvärr icke fallet.>> Hjelt, Från händelserika år, l. 112. 
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utriden, torde man jämväl kunna anse det förhållande, att 
han i sitt inskriptionstal den 19 januari 1904, vid vårterminens 
ingång, till teoretisk behandling upptog de principer, kring 
vilka konflikten hade rört sig. Rektors tal var allmänt reso
nerande, men det råder icke tvivel om att han direkt åsyftade 
att försvara sin ståndpunkt i den idekamp han hade fört med 
den oppositionella Nyländska avdelningen ledd av kuratorn 
jurisdoktor Ernst Estlander. Den sistnämnde, som hade all 
anledning att känna sig angripen eller åtminstone att för
nimma sig utgöra den främste företrädaren för den åskådning, 
åt vilken rektor ägnade sin kritik, upptog å sin sida på akade
miskt vis rektors teser till omprövning i ett föredrag, som 
han höll inför Nyländska avdelningen och till vilket manu
skriptet är daterat den' 19 april 1904, den tid då han efter 
sin suspension återinträdde i utövningen av kuratelet. Man 
kan säga, att i dessa båda utredningar återspeglas tvenne vitt 
skilda åskådningar i deras tillämpning på vår politiska fråga, 
den för Hjelt personligen gällande - och på ifrågavarande 
tidpunkt var måhända ingen annan landsmans taktiska 
ståndpunkt och ideologi fullt identisk med hans - samt 
den radikala och rättsburna motståndsberedskapen med 
Estlander som talesman. Varderas huvudsakliga argumente
ring är därför ägnad att belysa de principiella förutsättningarna 
för en ödespräglad motsättning. 

Hjelts erkända formuleringskonst ställdes på ett krävande 
prov i detta tal, enär han icke endast som rektor hade att 
däri framlägga de principiella motiven för sitt handlingssätt 
i ömtåliga frågor, härvid jämväl åsyftande att överflygla 
sina ideantagonister, utan även hade att taga hänsyn till den 
akademiska opinionen överhuvud och till åskådningarna inom 
varierande medborgarkretsar, varutöver han icke minst hade 
att beakta, att varje ord av hans framställning skulle lyhört 
avlyssnas av sådana personer som t. f. kansler v. Plehwe och 
dennes gelikar. 

Som ett slags preludium till det skickelsedigra året 1904 
väcka Hjelts inledningsord förståelse: vad den inledda perioden 
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kommer att föra med sig av framgång eller motgång kunna 
vi icke med visshet förutse, men att bekymmer, allvarligt 
bekymmer, icke kommer att saknas, därom kunna vi redan 
vara förvissade. 

Den senaste läseterminen vid universitetet, yttrade rektor, 
erbjöd i yttre avseende bilden av lugn och jämn verksamhet. 
jag säger i yttre avseende, ty för dem, vilka kommit förhållan
dena närmare, måste det ju vara bekant, att särskilda den akade
miska ungdomen nära berörande omständigheter hos den
samma framkallat upprörda känslor och oro. Om ock obetänk
samma handlingar tyvärr icke alldeles uteblivit, -jag åsyftar 
här naturligtvis icke sådana av enskilda studerande begångna 
lagöverträdelser, för vilka varken universitetet eller den 
akademiska ungdomen kunna på något sätt göras ansvariga 
- så har emellertid någon störing av den yttre ordningen vid 
universitetet icke förekommit. jag hyser den fasta tillförsikt, 
att förhållandena i detta avseende icke skola undergå föränd
ring, så länge den uppfostran till ordning och självbehärskning 
fortfar att vara verksam, vilken medvetandet om rättsligt 
skydd, lagbunden frihet, en viss grad av självstyrelse och 
därav betingad ansvarskänsla medföra. Skulle denna grund
betingelse för lugn och yttre ordning upphöra, så skulle natur
ligtvis motståndskraften mot frestelse att giva sin känsla 
luft i den för stunden mest lockande form väsentligen minskas 
hos vår akademiska ungdom. 

Härpå övergick rektor till prövning av vad som synbarligen 
utgjorde hans teoretiska huvudtema, skillnaden mellan det 
formellt och det materiellt rätta samt rättskänslans förhållande 
härtill, och yttrade härvid bl. a.: Då jag talar om rättskänsla, 
åsyftar jag närmast den moraliska sidan därav, den som icke 
blott bäres av teoretisk insikt, utan med kraften av ett inre 
behov reagerar mot ett överskridande av hederns och rätt
visans krav. Denna rättskänslans inre, djupare sida bör 
naturligtvis icke identifieras med sinnet och känslan för det 
formellt rätta eller för ett strängt fasthållande vid det teoretiskt 
riktiga. 
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Även detta sinne måste ju finnas och odlas, och det spelar 
i den samhälleliga och särskilt tjänstemannaverksamheten 
en ytterst viktig roll. Men den bör icke bliva det för rätts
känslan dominerande elementet, särskilt icke hos ungdomen, 
för vilken icke formerna eller de teoretiskt-juridiska syn
punkterna, utan det rättas och godas förverkligande i livet 
bör vara huvudsak. Formernas betydelse får icke under
skattas, men icke heller överskattas. De äro ju endast ett 
medel, icke ett mål i och för sig. Form och innehåll kunna 
vara så nära förbundna med varandra, att de icke kunna 
åtskiljas, men det finnes fall, då så icke är. En formalism 
eller ett teoretiskt betraktelsesätt, vilket så hänger sig fast 
vid former och konstruktioner, att blicken för det i djupare 
och vidare mening rätta och orätta skymmes, är åtminstone 
hos ungdomen icke ett uttryck för friska och sunda känslor. 
Dess entusiasm måste välla fram ur mera levande källsprång. 
Om den t. ex. uppröres av en åtgärds eller handlings djupa 
orättvisa och inhumanitet, så är detta helt naturligt och ägnat 
att väcka medkänsla, men om den, då den står inför en sådan 
åtgärd, låtom oss säga en bestraffning, icke lägger huvud
vikten på dess innehåll utan vid sakens formella eller teoretiska 
sida, huruvida saken varit i alla avseenden formellt berättigad 
eller vidtagits med iakttagande av alla föreskrivna former, 
så är detta, om ock icke i och för sig klandervärt, dock, 
åtminstone enligt min känsla och uppfattning, mindre sympa
tiskt, särskilt om detta sker under förhållanden, då de normala 
rättsformerna överhuvud äro rubbade, och mycket äger rum 
som i långt högre grad synes ägnat att uppröra sinne och 
känsla. 

jag tror den levande, verkligt djupt förnimmande rätts
och humanitetskänslan, vilken är en stark sedlig kraft, genom 
en övervägande, uppfattningen behärskande formalistisk eller 
juridisk syn på tingen lätt försvagas eller stelnar i schematiska 
former, vilka dock vid svårare stormar icke kunna erbjuda 
något säkert och pålitligt ankarfäste. Väsentligen annorlunda 
te sig visserligen hithörande omständigheter under normala 
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rättsförhållanden. Att åter göra sig så att säga teoretiskt 
blind för en faktiskt förhandenvarande rubbning av dessa 
förhållanden är naturligtvis en i längden, inför den reella 
verkligheten ohållbar ståndpunkt. 

jag vill i detta sammanhang ännu erinra därom, att rätts
känslan icke kan iklädas någon allmängiltig formel. Det 
finnes ju sådana personer, vilka endast låta leda sig av en 
åsikt och en princip; sådana människor vandra sin väg fram 
konsekvent, jag kunde nästan säga hänsynslöst, utan att 
fästa avseende vid andra meningar och åsikter eller taga hänsyn 
till bestående förhållanden, vare sig detta sker för att för
verkliga en rättsprincip eller såsom riktig ansedd social ide. 
För andra, lika rättänkande och plikttrogna personer, vilka 
i sina meningar icke låta sig lika ensidigt leda av en enda ide 
och som i sitt handlingssätt icke blint följa en princip i alla 
dess konsekvenser, gestaltar sig frågan om en åsikts riktighet 
i ett givet fall icke lika enkel. De ha att se en sak från olika 
synpunkter och bedöma densamma mera konkret, mera in 
casu. För sådana personer kunna, särskilt om deras ansvars
sfär är stor och viktig, svåra situationer uppstå, vilka betinga 
konflikter eller pliktkollisioner, sorrt för den ensidiga princip
mannen äro främmande och för honom te sig såsom svaghet, 
vankelmod eller kanske såsom klandervärd opportunism, 
ehuru de i grunden kunna bero på en mindre ensidigt anlagd 
naturell i förening med en starkt utpräglad, men vidare ansvars
känsla. 

I sitt föredrag inför Nyländska avdelningen upptog Ernst 
Estlander först till granskning det av rektor berörda spörs
målet om förhållandet mellan formell och materiell rätt. 

Om ungdomen uppröres av en bestraffnings orättvisa 
- >>Vi torde alla hava förstått, vilket slag av bestraffning 
härmed avsågs>>- men därvid främst ser på rättskränkningens 
formella sida, fäster sig vid om åtgärden skett eller icke skett 
>>med iakttagande av alla föreskrivna formen>, så är detta 
enligt rektors åsikt mindre sympatiskt. Och, fortfarande 
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enligt rektor, är ett dylikt sätt att se främst på det formella 
osympatiskt, särskilt om det sker under tid, då l:o de normala 
rättsformerna överhuvud äro rubbade; och 2:o mycket äger 
rum, som i långt högre grad synes ägnat att uppröra sinnen 
och känslor. 

Frågas: varför är det >>Särskilt» osympatiskt att hålla på 
formerna i tider, då laga former överhuvud åsidosättas? 
Borde det icke fastmer hälsas med glädje, att just i tider som 
dessa var och en söker i vad å honom ankommer troget bevara 
och kräva aktning för laga former, vilkas betydelse även för 
ett högt utbildat rättsliv just ligger däri, att de utgöra en 
garanti mot godtycket. Sinnet härför utvisar ett klargjort 
medvetande om det rätta och medvetande om ens egen rätt 
på samma gång som respekt för annans, av samma former 
hägnade befogenheter. 

Estlander hänvisar rörande dessa frågor yttermera till 
en utredning av >>Formalismen i rättslivet>> författad av R. A. 
Wrede och till v. Jherings sats, >>Formalismen är godtyckets 
avsvurna fiende, frihetens tvillingsyster.>> 

Varför åter blir ett ensidigt förfäktande av det formellt rätta 
eller orätta mer än eljes osympatiskt i en tid, >>då så mycket 
äger rum, som i långt högre grad borde uppröra känsla och 
sinne?>> Vad har med ungdomens uppfattning rörande ett 
särskilt fall av orättmätig bestraffning att skaffa, om där
utöver i samhället mångt och mycket tilldragit sig, som i 
högre grad än ifrågavarande bestraffning varit ägnat att 
kränka rättsmedvetandet? Om uti detta enskilda fall oformlig
heten i förfarandet, godtycket i formellt avseende skulle hava 
tillagts en alltför stor vikt, jämfört med den omständighet, 
att en bestraffning orättvisligen ägt rum - ty detta utgör 
den materiella rättskränkningen; icke den omständighet att 
straffet är större eller mindre - så kunde detta med fog 
anses vara beklagligt. Men beklagligare blir det på intet sätt 
därför att andra, större materiella orättvisor blivit begångna. 

Låtom oss taga ett konkret exempel. Antaget att ung
domen vid högskolan skulle med avseende å civis Creutz' 

• 
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förvisning från universitetet hava känt sig i främsta rummet 
upprörd över att relegationen skett utan att vanliga former 
observerats, så vore detta naturligtvis osympatiskt, ty ung
domen borde ju främst ha fäst sig vid den oförrätt och det 
lidande som genom förvisningen drabbade en kamrat. Men 
varför bleve detta härvidlag mera frånstötande på den grund 
att hela landet berövats åtnjutandet av sin konstitution, vilket 
klarligen är ett vida större våld och ägnat att i långt högre 
grad uppröra sinne och känsla? Eller borde det oriktiga 
bedömandet av fallet Creutz ur väsentligen formell synpunkt 
betraktas strängare, därför att före eller samtidigt ett stort 
antal medborgare utvisats ur landet? 

Med rektors tankegång vore att sammanställa vissa åsikter 
som, ehuru icke offentligt, kommit till uttryck, tyvärr även 
de på akademiskt håll, nämligen att de bestraffningar, som 
övergått studenterna i politiskt avseende voro så ringa i 
jämförelse med vad som drabbat många andra medborgare, 
att det icke borde fordras av universitetet, att det skulle 
reagera mot desamma och därigenom sätta allt på spel för 
att försöka rädda studenterna. 1 - Den av rektor framförda 
satsen kunde bli ett hyende under indifferentismens last, 
manande till att finna sig i de jämförelsevis obetydliga orätt
visor, som kunde drabba ens kamrater och en själv, och att 
betänka hurusom desamma äro försvinnande i bredd med vad 
som övergått samhället utan att kunna avvändas. 

Beträffande frågans sakliga innebörd vill föredragaren 
emellertid tillbakavisa rektors beskyllning, att ungdomen 
överhuvud erfarit en onaturlig dragning till det formalistiskt 
rätta, förbiseende det >>i djupare och vidare mening rätta och 
orätta>>. Vad den ungdom, som ställt sig i det fosterländska 
försvarsarbetets tjänst, yrkar på är att universitetets myndig
heter skola göra sitt yttersta för att avvärja våldet, skola 

1 Föredragaren åsyftar uttalanden som framkommit vid de trenne 
enskilda överläggningar mellan universitetslärare, vilka böllos på sen
hösten l 903 i botaniska institutet i Kajsaniemi. 
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framför allt vägra att själva genom delaktighet och med
verkan giva detsamma sin sanktion. Rektor själv synes ha 
klamrat sig fast vid en bra nog formalistisk tolkning av sin 
tjänstemannaställning för att undgå att nödgas ingripa till 
förmån för det rätta i högre mening. 

Med skärpa vänder sig föredragaren mot rektors uttalande, 
att >>rättskänslan kan icke iklädas någon allmängiltig formel». 
En sådan ståndpunkt innebär, enligt föredragaren, att rätts
känslan anföres bero av den enskildes psykologiska läggning. 
Föredragaren uppställer härvid en rad spörsmål, vilka den 
subjektiva rättsåskådningen enligt honom lämnar obesvarade. 
Vilket är förhållandet mellan den enskildes rättskänsla och 
hans av rättsordningen bestämda plikt, vilken sistnämnda 
enligt allmänna begrepp måste antagas vara objektivt bestämd? 
Huru förhåller det sig med samvetet, vilket ju skall påkalla 
hörsamhet just för rättskänslans ingivelser, skall föra dess 
talan? Vilken betydelse inlägges i begreppet heder? Huru 
skall man bedöma en person, som följande sin subjektiva 
rättskänsla, handlar i strid med allmänt gällande rättsordning? 

Estlander slutar sin framställning med uttalandet, att 
rektors inskriptionstal genom att förbigå de viktigaste spörs
mål, vilka det behandlade ämnet innefattar, genom att ensidigt 
betona vissa synpunkter och genom dunkla tillämpningar på 
närvarande politiska förhållanden lämnar rum för, ja, utmanar 
farliga missförstånd. 

Konflikten mellan j. R. Danielson och Ernst Estlander 

Vid den tid, då Ernst Estlander i sitt föredrag upptog till 
prövning den politiska deklaration universitetets rektor 
Edv. Hjelt avgivit i sitt inskriptionstal, hade emellertid redan 
händelsernas snabba utveckling medfört betydelsefulla av
göranden. 

Det hade visat sig vara en fåvitsk förhoppning, att mot
sättningen mellan rektor och Nyländska avdelningen i fråga 
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om studeranden C. G. Creutz' förvisning skulle ha bilagts 
genom den förklaring avdelningen den 12 november 1903 
beslutat genom sin inspektor framföra till rektor. Något 
över två månader senare, vid avdelningens möte den 26 januari 
1904 anlände till avdelningen en skrivelse från rektor med 
underrättelse om att docenten Estlander av t. f. vicekansler 
(J. R. Danielson) t. v. avhållits från handhavande av kurators 
befattning samt att rektor förordnat fil. kand. Ragnar Furu
hjelm att interimistiskt fullgöra kurators åligganden. 

Samma mötes protokoll innehåller en av Estlander av
fattad utförlig och noggrant dokumenterad redogörelse för 
ärendets hela utvecklingsgång, och utgör densamma en god 
källa för belysningen av detta tidshistoriskt och akademisk
rättsligt betydelsefulla ärende. 

T. f. vicekansler hade i en till rektor ställd skrivelse av 
den 26 november 1903 undertecknad av honom och kontra
signerad av Gunnar Palander (Suolahti) infordrat Estlanders 
förklaring beträffande hans handlingssätt vid tillkomsten av 
de vid Nyländska avdelningens veckamöte den 27 oktober 
1903 beslutna skrivelserna, den ena till rektor och den andra 
till de övriga studentavdelningarna. Särskilt önskade t. f. vice
kansler få veta, huruvida docenten Estlander själv på något 
sätt hade bidragit till tillkomsten av ifrågavarande skrivelser 
samt huru han kunnat tillåta deras avsändande utan att ha 
underställt ärendet inspektors prövning. 

Härå avgav Estlander den 30 november svaromål, vari 
han bl. a. framhöll, att han icke i egenskap av kurator hade 
ägt befogenhet att förbjuda eller förhindra avdelningens 
ifrågavarande beslut i den Creutzska saken, och att han icke 
heller, på skäl vilka han anför i skrivelsen, såsom ordförande 
på mötet ägt att inskrida. Även hade han, innan avdelningens 
ifrågavarande beslut sattes i verket, meddelat detsamma 
åt inspektor, vilken omständighet denne, enligt vad kurator 
hade sig bekant, för rektor framhållit. 

Någon dag senare mottog Estlander från t. f. vicekansler 
genom avdelningens inspektor uppmaning att självmant in-
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lämna anhållan om entledigande från kuratorsbefattningen, 
vilken tillsägelse han dock ej efterkom. 

Den 22 januari blev Estlander muntligen i telefon av t. f. 
vicekansler uppmanad att infinna sig hos honom i dennes 
bostad, utan att ändamålet med det äskade samtalet angavs. 
Det härvid försiggångna meningsutbytet var i huvudsak av 
följande innehåll. 

T. f. vicekansler ansåg, att Estlanders förklaring - detta 
måtte denne själv inse - naturligtvis icke kunde i något av
seende vara tillfredsställande och sade sig t. f. vicekansler ha 
låtit med åtgärd bero för att avbida händelsernas utveckling 
och för att lämna Estlander tid tilllugnt övervägande av saken. 
Danielson önskade få veta, om Estlander i allt omfattade de i 
skrivelserna uttalade åsikterna och huruvida han för framtiden 
såsom kurator komme att fortgå på den inslagna vägen. -
Angående det dramatiska sammanträffandet mellan Danielson 
och Estlander skriver Hjelt, att >>Detta samtal blev, såsom jag 
fruktade, anledningen till nya förvecklingan> (s. 113) - och 
vi kunna förstå honom. 

Estlander svarade, att han trott saken vara i så måtto av
slutad, att han icke förmodat, att Herr statsrådet önskade 
ytterligare förklaringar. Han vore icke villig att muntligen 
tillägga något till eller förklara sin skrivelse, och ärnade han 
icke inlåta sig på några förklaringar rörande sin framtida 
hållning som kurator. Danielson genmälde, att samtalet under 
sådana förhållanden vore slut, och att han emotsåg, att Est
lander genast följande dag skulle inlämna anhållan om att 
bliva entledigad från kuratelet. l sådan händelse vore saken 
från hans sida avslutad. I motsatt fall förbehöll han sig att 
vidare i saken förfara och måhända låta åtala Estlander för 
tjänstefel. - Icke heller en förnyad uppmaning att frivilligt 
avgå hade Estlander ansett sig böra tillmötesgå. 

En av Danielson genom inspektor till Estlander riktad upp
repad framställning av samma art besvarades av Estlander i en 
till inspektor ställd skrivelse (den 25 januari 1904), vilken denne 
uppvisade för Danielson. Estlander avböjde att för t. f. vice-
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kansler uttala sin uppfattning om Nyländska avdelningens 
ifrågavarande tvenne skrivelser av den anledning att Herr t. f. 
Vicekanslers förfrågan >>icke afser upplysning rörande mitt 
förfarande som ordförande och kurator, hvarom upplysning 
redan af mig lämnats, utan afser utöfvandet af en kontroll 
öfver min personliga uppfattning och derutöfver ernåendet af ett 
kriterium på mitt tanke- och handlingssätt för framtiden, hvar
till jag icke anser mig skyldig bidraga.>> Estlander ansåg sig så 
mycket mindre kunna tillmötesgå t. f. vicekanslers fordran, 
som med densamma förknippats tillkännagivanden om de 
straffpåföljder, vilka i den ena eller andra händelsen komme 
att inträda. Han betraktade sig icke heller som skyldig att i en 
sak, som för en kurators vid en studentavdelning tjänsteställ
ning bleve prejudicerande, göra uttalanden om sina åsikter, 
vilka uttalanden beroende av Herr t. f. Vicekanslers uppfatt
ning om deras laglighet eller lagstridighet, bleve för den till
talade omedelbart friande eller fällande. 

För det fall att han bleve ställd till ansvar för tjänste
fel, hoppades Estlander, att honom icke måtte förvägras till
fälle att inför Consistorium Academicum få svara å de dittills 
icke preciserade anklagelserna mot honom. slutligen framhöll 
han, att icke blott studentavdelningarnas rätt att välja kura
torer, utan även kuratorernas ställning på det ömtåligaste 
berördes av det prejudikat, som skapades genom Herr t. f. 
Vicekanslers förfogande om en kurators skiljande från det 
genom avdelningens val givna förtroendeuppdrag. 

Härpå tillade Estlander emellertid, att då han med fästat 
avseende särskilt vid hans ställning som kurator gärna begag
nade tillfället att för Herr Inspektor klargöra sin uppfattning 
om avdelningens ifrågavarande skrivelser, bad han härmed få 
förklara, att han i allo ställde sig solidarisk med den i skrivel
serna företrädda uppfattningen. 

Innehållet i denna skrivelse belystes ytterligare av Estlan
der i en till Nyländska avdelningen ställd inlaga, vilken slutade 
med följande tillkännagivande: Emellertid och då jag icke 
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skönjer utväg att med anlitande av de rättsmedel, som stå 
mig till buds, kunna göra min uppfattning gällande, och en 
tredska å min sida att på grund av det nu gjorda förfogandet 
avstå från utövningen av kuratorsbefattningen skulle med all 
sannolikhet draga med sig allvarliga följder även för Nyländska 
Avdelningen, om vars hållning i berörda fall jag vet mig kunna 
vara förvissad; så tror jag mig handla rättast, då jag härmed 
förklarar, att jag tills vidare, nödtvungen, avstår från utövan
det av min kuratorsbefogenhet, i vad mån den av Herr t. f. 
Vicekanslers nu genom Rektor tillkännagivna förfogande berö
res. Skrivelsen är dagtecknad den 26 januari l 90c1. 

Sedan ovannämnda skrivelser föredragits, anhöll magister 
Johannes Hedengren om ordet och gav uttryck åt avdelnin
gens varma erkänsla för den samvetsgrannhet och osparda 
möda kurator ådagalagt vid handhavandet av sin befattning 
ävensom dess höga aktning för det utmärkta sätt, varpå han 
städse hävdat lag och rätt, frihet och sanning. Under detta 
andragande reste sig avdelningens samtliga närvarande med
lemmar från sina platser. Härpå avlägsnade sig kurator. Till 
protokollet antecknades avdelningens förvåning och förstäm
ning med anledning av vicekanslers åtgärd samt tacksamhet 
och förtroende för kurator. 

Enär inga skäl hade åtföljt vicekanslers förfogande om kura
tors suspension, beslöt avdelningen rikta en skrivelse till rek
tor med anhållan om upplysning rörande desamma. 

Hjelt meddelar i sina memoarer, att han besökte Danielson i 
detta ärende och att denne, för att saken skulle få ett lugnare 
förlopp, beslöt sig för att icke avsätta Estlander, utan suspen
dera honom. I överensstämmelse härmed riktade han en 
skrivelse till rektor om kurators suspension på tre månader 
(s. 114). Den utförliga motiveringen han denna gång avgav, 
var synbarligen föranledd av Nyländska avdelningens fram
ställning. 

Som svar på Nyländska avdelningens senaste inlaga till
ställde rektor avdelningen en den 2 februari föredragen av
skrift av Danielsons nyssnämnda skrivelse till honom. Däri 
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refereras ärendet utförligt, och såsom skäl för inskridandet mot 
Estlander hänvisas till avdelningens tvenne skrivelser, den ena 
ställd till rektor och den andra till de övriga avdelningarna. Sär
skilt betonas i Danielsons brey den allvarsamma förseelse 
avsändaodet av den senare skrivelsen utgjorde, emedan den 
innefattade ett försök att uppegga kamratavdelningarna till 
ohörsamhet gentemot eventuella befallningar av universi
tetets t. t. kansler. Beträffande ansvaret för Nyländska av
delningens tillgöranden, heter det i t. f. vicekanslers skrivelse, 
uttalade Herr Rektor den uppfattning, att det i främsta rummet 
bäres av Avdelningens Kurator, vilken i Inspektors frånvaro 
ledde förhandlingarna och även undertecknat sagda skrivel
ser. Vidare framhålles, att Estlander i flere avseenden under
låtit att ställa sig gällande föreskrifter till efterrättelse. BI. a. 
sades Estlander ha underlåtit att inhämta inspektors sam
tycke till de vid Nyländska avdelningens sammanträde den 27 
oktober förehavda ärendena. Dessutom hade han underlåtit att 
till inspektors stadfästelse framlägga dessa beslut, ty som 
inhämtande av Inspektors stadfästelse kan man ingalunda 
betrakta den omständigheten, att Estlander före skrivelsernas 
expediering muntligt omnämnde för inspektor, vad avdelnin
gen beslutat att för rektor skriftligen uttala. (Skrivelserna till 
de övriga avdelningarna torde ej ha anmälts för inspektor). 
Yttermera refereras vad som förevar under samtalet mellan 
Estlander och Danielson. 

Danielson fann, att jurisdoktor Estlander visat sig oför
mögen att uppfatta och uppfylla de med ställningen av kurator 
vid en studentavdelning förenade skyldigheter. Emellertid 
vore den möjlighet icke utesluten, att Estlander efter att 
ytterligare ha erhållit tid till eftertanke, skulle inse det orätta 
i sitt handlingssätt och i enlighet därmed för framtiden ändra 
uppförande, varför t. f. vicekansler prövade rättvist, att han 
under en tid av tre månader, räknat från den 25 innevarande 
januari, avhålles från handhavandet av kuratelet vid Nyländska 
avdelningen. Skrivelsen var, liksom den förra, kontrasignerad 
av Gunnar Palander. 
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De förseelser, vilka påbördades Estiander och vilka till 
stor del rörde förhållandet meilan en inspektor och en kurator, 
framstå som anmärkningsvärt små jämförda med det hårda 
domfäilandet av desamma. Det var icke på grund av dem 
Estlander suspenderades utan av andra orsaker, måste man 
antaga. 1 

Med anledning av vicekanslers skrivelse avgav Estlander 
till protokollet ett längre uttalande, vari han bland annat 
anförde att enär Herr Vicekansler förvägrat honom förmånen 
att för de beskyllningar denne numera preciserat stå till 
svar inför Consistorium, var han tvungen nu avgöra, huruvida 
han skuil<:: efterkomma förfogandet om suspension eller vägra 
göra detta, men hade han, på av honom närmare utvecklade 
skäl, stannat vid det förra. - Vidare utreddes, att Estlander 
före mötet, där beslut om avsändande av de två skrivelserna 
fattades, synbarligen hade tillstäilt inspektor övlig föredrag
ningslista. I sin muntliga anmälan till inspektor efter mötet 
hade han nämnt skrivelsen tiil rektor, varemot den andra 
skrivelsens omnämnande undfallit honom, antagligen emedan 
dess betydelse för honom framstått som underordnad i jäm
förelse med den till rektor. 

1 I sina >>Från händelserika ån> skriver Hjelt (I. 112): Enligt vad Daniel
son i slutet av november (1903) erfarit, hade avdelningarnas tillgöranden i 
Creutzska saken blivit för generalguvernören bekanta, och denne ville där
av göra ett stort nummer mot universitetet, vilket sannolikt redan från 
början legat i hans plan. Han ansåg sig hava fått ett ytterligare bevis 
att avdelningarna, vilka han närmast ville komma åt, voro politiska klub
bar, som stodo under universitetsmyndigheternas skydd. Generalguver
nörens omedelbara inblandning förekoms, men Danielson ansåg, att saken 
under rådande förhållanden icke kunde utan vidare lämnas därhän. -
Såsom tidigare framgått, ansåg Hjelt å sin sida någon vidare åtgärd icke 
hava varit erforderlig i sakens dåvarande skede. Hans nyss återgivna 
uttalande synes vidhandengiva den avvikande uppfattning hos Daniel
son, att universitetets belägenhet krävde en manifestation av de in
hemska akademiska myndigheternas vaksamhet och pålitlighet, och om 
detta antagande är riktigt, framstå Nyländska avdelningen och Estlander 
som det offer, vilket hembars vederbörande. 
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Efter diskussion i frågan, varunder kurator var frånvarande, 
skedde bordläggning. Den 9 februari, då ärendet återupptogs, 
beslöt avdelningen icke välja t. f. kurator under suspensions
tiden och avlät en skrivelse till rektor med vidhållande av 
sin tidigare intagna ståndpunkt samt meddelande ytterligare 
belysning av frågan. Då fil. kand. Eirik Hornborg, som av 
rektor förordnats till t. f. kurator intill den 25 april, icke 
åtog sig detta uppdrag och kuratorsbefattningen sålunda var 
obesatt, förklarade inspektor, att enär avdelningen icke kunde 
lagligen fungera utan kurator han, så länge kurator saknades, 
ansåg sig böra upphöra med utövningen av inspektoratet. 

Avdelningens officiella funktion var sedermera inställd 
till den 25 april, och detta interregnum utfylldes av den verk
samhet, som utövades av ett under mellantiden tillsatt för
troenderåd. 

Wilhelm Chydenius' avgång från inspektoratet 

Då avdelningen åter sammanträdde officiellt den 26 april 
1904 och Ernst Estlander ånyo inträdde i utövningen av 
kuratelet, förelåg ett meddelande från inspektor, professor 
Wilhelm Chydenius, om att han i en skrivelse till t. f. vice
kansler anhållit om att icke för följande triennium bliva 
föreslagen till inspektor för Nyländska avdelningen. Avdel
ningen erhöll del av denna skrivelse, däri inspektor såsom 
skäl för sin avsägelse anförde omständigheterna vid avdelnings
medlemmen C. G. Creutz' utvisning från landet och skiljande 
från universitetet, av vilket ärende huvudmomenten refere
rades. 

Bland annat hänvisar professor Chydenius till sin erinran 
om att avdelningens i dess första skrivelse till rektor i detta 
ärende uttryckta uppfattning synes honom sakna stöd av 
lag: >>Universitetsmyndigheterna i Helsingfors kunde nämligen 
enligt min mening icke, såsom Afdelningen tyktes hafva förut
satt, vägra att värkställa Kanslersämbetets beslut, hvarigenom 

25 
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studerande förvisats från Universitetet. Nyländska afdel
ningen har därjämte genom skrifvelser till medafdelningarna 
uppmanat dessa att i saken vända sig till Herr Rektor, och 
därom har jag ej underrättats.>> 

Beträffande dessa frågor hade Nyländska avdelningen 
emellertid avgivit förklaring, varmed rektor funnit sig person
Iigen tillfredsställd. >>Det syntes och synes mig,>> fortsätter 
Chydenius med anledning härav, >>att denna sak icke pakallat 
vidare åtgärd från Universitetsmyndigheternas sida, men 
Herr t. f. Vicekansler tog däraf anledning att under hot om 
afsättning uppmana Afdelningens Kurator att själf söka 
afsked från kuratelet, ett förfarande, hvilket, såsom hos oss 
främmande, måste väcka ovilja hos Nyländska afdelningen 
och dess Inspektor. jag har då, framhållande, att Inspektor 
ensam ansvarar för Afdelnings beslut, erbjudit mig att i 
skrifvelse till Kanslersämbetet redogöra för saken och, för 
den händelse att min uppfattning däraf ogillades, anhålla om 
mitt entledigande från Inspektorsbefattningen. Detta har 
af Herr t. f. Vicekansler afböjts, och Herr t. f. Vicekansler 
har vid slutet af höstterminen meddelat mig, att han icke 
skulle i saken vidtaga någon annan åtgärd än aflåtande af 
en skrifvelse till Nyländska afdelningen. Men det oaktadt 
förordnade Herr t. f. Vicekansler vid början af innevarande 
vårtermin, att Kurator skulle t. v. afhållas från sin befattning. 
För detta förordnande gafs icke något skäl. Att suspension 
från offentlig syssla, hvilken är disciplinär bestraffning, icke 
motiveras, synes mig strida mot den i 3 & 24 cap. Rättegangs
balken uttalade grundsatsen, att för dom skall gifvas skäl, 
och detta har jag, vid enskild öfverläggning uti Nyländska 
afdelningen uttalat, hvarom jag ock underrättat Herr t. f. 
Vicekansler. Att åtgärden uti Afdelningen väkt stor förbittring 
bör jag här framhålla.>> 

Professor Chydenius uttalar sig vidare om anförandet 
uti t. f. vicekanslers skrivelse, >>att Herr t. f. Vicekansler med 
fästadt afseende därå, att Afdelningen genom sin Inspektor 
för Herr Rektor urskuldat sitt handlingssätt i berörda ärende, 
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ansett möjligt att låta vid denna suspensionsåtgärd bero 
utan att anbefalla undersökning af enskilda afdelningsmed
lemmars förhållande till Afdelningens skrifvelse uti grefve 
Creutz' sak. jämte det jag får meddela, att Nyländska afdel
ningens af mig tidigare omförmälda förklaring icke varit någon 
anhållan om ursäkt och icke häller af mig såsom sådan fram
förts till Herr Rektor, må jag erinra om att sådan under
sökning af enskilde afdelningsmedlemmars yttranden vid 
afdelnings öfverläggningar, som uti Herr t. f. Vicekanslers 
skrifvelse antytts ... (på anförda skäl) ... skulle väcka djupt 
bekymmer icke blott hos den studerande ungdomen, utan 
äfven hos dem, som hafva sig inspektionen av studentafdel
ningarna anförtrodd.)> 

Anledning till oro, heter det vidare, giver även det uti 
Herr t. f. Vicekanslers anförda skrivelse ingående uttalandet, 
att Nyländska avdelningens till medavdelningarna riktade 
uppmaning vore att betrakta )>såsom ett försök att uppegga 
dessa till ohörsamhet gentemot eventuella befallningar af 
Universitetets t. f. Kanslen>. Detta yttrande synes nämligen 
ställa i utsikt flere åtgärder sådana som den emot greve 
Carl Gustaf Creutz vidtagna, vars exceptionella beskaffenhet 
ensam varit anledning till att Nyländska avdelningen begått 
den formella oegentligheten att vända sig till medavdelningarna 
uti en sak, som dessa icke ägt handlägga. Denna Nyländska 
avdelningens skrivelse har i själva verket icke kunnat avse 
att )>uppegga)> de andra avdelningarna till )>ohörsamhet» mot 
Kanslersämbetets förfogande, ty detta har icke på dem ställt 
något lydnadsanspråk. Och skrivelsen har ingalunda manat 
medavdelningarna till någon opposition mot styrelsens i lag 
grundade åtgärder. 

Professor Chydenius säger sig ha ogillat Nyländska avdel
ningens beslut att icke välja t. f. kurator under suspensions
tiden, ty avdelningen hade )>ej bort göra sitt beslut beroende 
af motiven för Kurators suspension)>. 

I slutet av skrivelsen säges: )>Då jag högt aktar den varma 
och frimodiga, ehuruväl stundom af oförstånd missledda, 
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rättskänsla, som under anförda förhållanden besjälat Nyländska 
afdelningen, har det för mig varit synnerligen pinsamt att i 
min egenskap av Inspektor nödgas på formella skäl ogilla 
beslut, i hvilka denna känsla gifvit sig uttryck, så mycket 
pinsammare som jag måste anse, att den nu uppkomna kon
flikten hade kunnat och bort undgås genom ett gentemot 
Afdelningen hänsynsfullare och mer med Universitetets 
traditioner öfverensstämmande förfarande från Herr t. f. 
Vicekanslers sida.>> 

Chydenius hoppades därför, att det han haft äran anföra 
skulle befinnas innebära skäl för hans önskan att icke utnämnas 
t i II inspektor för nästa triennium. 1 

Sedan inspektor på förfrågan från avdelningens sida för
klarat sin avsägelse vara definitiv, yttrade kurator Ernst 
Estlander bl. a.: >>Nyländska afdelningens medlemmar hysa 
den fasta öfvertygelse, och hafva äfven af Inspektors med
delande blifvit däri styrkta, att detta Herr Inspektors steg 
icke kan hafva föranledts af missnöje med Afdelningens hand
lingssätt, hvilket Afdelningen vet att Ni, äfven om detsamma 
icke kunnat af Eder i allo gillas, dock erkänner vara dikteradt 
af Afdelningens rättskänsla och bemödanden att fullgöra sin 
plikt ej mindre gentemot Universitetets styresmän än emot 
sina medlemmar och emot sig själf. - Det hade säkert varit 
Afdelningens lifliga önskan att nu få, i händelse dess tidigare, 
kärvordne ledare, professor Wrede, icke bifölle till, att Afdel
ningen hemstälde, att han blefve till Inspektor ånyo föreslagen 
och förordnad, uttala sig för Eder utnämning. Därmed skulle 
å Afdelningens sida jämväl hafva kommit till uttryck det för
troende, hvarmed Ni, under den gångna tiden af Ert inspek
torat från Afdelningens sida mötts och som Afdelningen 
hoppats att den äfven kunnat på andra sätt lägga i dagen. 

1 En Chydenius närstående person har meddelat mig, att enligt vad 
han har anledning förmoda, den förres beslut att avgå från inspektoratet 
även påverkats av det sätt, varpå han under konflikten personligen blivit 
bemött av vicekansler. 
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Under denna tid har Afdelningen i mångfaldig måtto fått röna 
bevis af Ert lifliga, ungdomliga, impulsrika intresse för Afdel
ningens kulturella och fosterländska sträfvanden och särskildt 
av Er varma, på en djupt syftande rättskänsla baserade nit
älskan för den akademiska friheten, Er omsorg för hägnandet 
af Afdelningsinstitutionen och dess utvecklingsmöjligheter.>> 
Det var med djupt beklagande av professor Chydenius' av
gång som >>Afdelningen nu anhöll att till professor Chydenius 
få bringa uttrycken af sin tacksamhet för allt, hvad han 
verkat till fromma för Afdelningen.>> 

Vid valet av ny inspektor vände sig avdelningen i främsta 
rummet till professor R. A. Wrede, >>som vid återbesättandet 
af inspektoratet för senaste triennium godtyckligt och på ett 
sätt, som uppväkte den djupaste ovilja, blef mot såväl sin 
som Afdelningens önskan förbigången» (enligt Estlanders 
uttalande vid samma möte). Wrede avböjde emellertid denna 
hänvändning, varpå professor Wilhelm Pipping utsågs till 
inspektor. 

Professor Chydenius' avskedsskrivelse som inspektor fram
står ännu i innevarande tid som ett beträffande sin juridiska 
klartänkthet och sin framställningsart i hög grad anmärknings
värt aktstycke. Man erhåller nära nog intrycket, att däri 
Rätten själv slutgiltigt utreder frågan och fördelar sina av
kunnelser över avdelning och kurator, rektor och vicekansler. 
Vad man måste fästa sig vid är det föga förtäckta klander, 
som riktar sig mot den sistnämnde, och detta ehuru skrivelsen 
är ställd till honom. Trots allt har denne veterligen icke på 
något sätt offentligt reagerat mot de uttryckta bedömandena. 

Den karaktär av slutdom, vilande på en öppen och oför
behållsam motivering, professor Chydenius' skrivelse bär, 
väcker därjämte hos en nutida läsare den ofrivilliga känsla, 
att vid dess avgivande stridigheterna voro överståndna, så 
att rättvisan åter otvunget kunde göra sin talan gällande. 

Sådant var emellertid ingalunda tidsläget, vilket tvärtom 
framstod som mer kritiskt och ödesmättat än någonsin förut. 



390 Nyländska studentavdelningen till sommaren 1904 Kap. 
------~---

Chydenius' röst hade höjt sig under ett ögonblick av ett till
fälligt lugn. Knappa tvenne månader efteråt inträffade 
Eugen Schaumans attentat mot Bobrikoff. Sedd i nutidens 
perspektiv väcker Schaumans gärning i kanske ännu högre 
grad än ursprungligen intrycket av en blixt från en till olid
lighet ovädersmättad himmel, en utlösning ur pessimism och 
förtvivlan. 

R. A. Wredes, Th. Homens, Ernst Estlanders och Emil Schy
bergsons deportation 

Såsom åtminstone Edvard Hjelt anför (s. 124}, var det i 
samband med Bobrikoffs död universitetet de första dagarna 
i juli 1904 drabbades av det svåraste rättsövervåld högskolan 
ditintills fått utstå, i det att trenne av dess lärare, R. A. Wrede, 
Th. Hornen och Ernst Estlander deporterades till Ryssland. 
Samtidigt drabbade deportation bankdirektör Emil Schy
bergson. Angående Estlander skriver Hjelt därjämte, att 
dennes skuldkonto hos Plehwe blivit starkt belastat under 
Nyländska avdelningens konflikt med myndigheterna, vilken 
omständighet säkert bidrog till den våldsåtgärd, som under 
sommarn så hårt drabbade Estlander (s. 118). Beträffande de 
tre till deportation dömda universitetslärarna gjorde, enligt 
Hjelt, Plehwe åtskillnad mellan Wrede och de båda övriga, 
men även mellan Hornen och Estlander, vilken sistnämnde, 
enligt Plehwes uttryck, >>tillhörde den krets, från vilken 'mör
daren' Schauman utgått» (s. 132}. Hjelt omnämner de bemö
danden, som av honom och även av vicekansler Danielson 
gjordes till förmån för de deporterade. Det förefaller som om 
de båda själva från början ansett Estlander mera kompromet
terad än de övriga (jfr ss. 124, 125, 132, 133}, och att denne 
därför icke i samma grad som de två andra kunde räkna med 
deras bistånd. Werner Söderhjelm har uppgivit sig ha skäl 
för antagandet, att vicekansler vid förfrågan av Plehwe, huru
vida han personligen kunde ansvara för Wrede, Hornen och 
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Estlander, avgivit jakande svar beträffande den förstnämnde 
men icke beträffande de tvenne senare. 

Min redogörelse för konflikten rörande Nyländska avdel
ningen är i väsentlig grad tillkommen med anlitande av andra 
källor än mina personliga anteckningar, främst Nyländska 
avdelningens arkiv samt på vissa punkter meddelanden av 
Ernst Estlander. 



KAP. XVII 

FÖRENINGEN >>STUDENTER OCH ARBETARE>> 
OCH DESS SOCIALA INTRESSEN 

Sammanslutningens uppkomst och verksamhet 

Det starka, men något yrvakna sociala intresse med ut
präglad vänsterorientering, vilket kännetecknade de unga 
studentkretsarna under den tidigare ofärdsperioden, för
länades i början av år 1902 en delvis praktisk inriktning genom 
ett då uppkommet initiativ. Den 29 januari behandlades vid 
Nyländska studentavdelningens möte en från Svenska arbetar
föreningen i Helsingfors anländ skrivelse, undertecknad G. A. 
Wistbacka och A. Käcklund, däri för huvudstadens svenska 
arbetares räkning anhölls om >>intellektuell hjälp>> och föreslogs 
samarbete i den form, som i de skandinaviska länderna för
verkligats i sammanslutningarna >>Studenter och arbetare>>. 
Ideen som sådan väckte intresse, ehuru det föreföll mycket 
ovisst, vad som kunde göras därav, och för att bedriva saken 
tillsattes en gemensam kommitte, i vilken Einar Runeberg, 
Torsten Mikander och jag representerade nylänningarna. 

Därmed begynte en rörelse, som för längre eller kortare 
tid bragte ett flertal studenter i nära beröring med de svenska 
arbetarna och deras strävanden. De intresserade studenterna 
ingingo som medlemmar i Svenska arbetarföreningen, i vars 
förhandlingar och diskussioner de deltogo, prenumererade på 
veckotidningen >>Arbetaren» och spelade en tid en rätt bety
dande roll inom föreningen. 

Vid tiden för vårt inträde i föreningen var denna mycket 
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svag, utan medvetenhet, mål, sammanhållning och energi. 
Både föreningens och tidningens ekonomi befann sig i bedrövligt 
skick. Det var endast den samlade centralstyrelsen, som gav 
ett visst intryck av kraft och duglighet. Arbetarrörelsen hade 
ännu den tiden på svenskt håll föga gripit omkring sig, och 
det framstod som ovisst, vilken framtid den kunde erhålla vid 
sidan av den finska. Det erbjöd stora svårigheter att finna 
lämpliga personer för de ledande posterna. Men å andra sidan 
tycktes tidsförhållandena erbjuda goda betingelser för utveck
lingen av en kraftfull arbetarrörelse. Tidsströmningarnas 
riktning, pådriven av kampen mot den ryska >>reaktionem, 
ledde åt vänster. Däremot hade man bland de svårigheter 
rörelsen mötte den tiden knappast någon egentlig förnimmelse 
av samlat motstånd från >>borgerligt» håll. Folkliga och allmänt 
humanitära ideer utövade denna tid stark inverkan på sinnena 
inom alla samhällsklasser. Man omtalade som ett exempel, att 
Arvid Mörne en dag i början av januari 1903 i Esbo hållit ett 
föredrag om jämlikhet, däri han förfäktade mycket demokra
tiska grundsatser, och ehuru talrika hemmansägare och med 
dem likställda personer befunno sig i åhörarförsamlingen, hade 
alla med samma entusiasm ryckts med av föredragaren. Man 
hade förnimmelsen av att om en verkligt kvalificerad arbetar
ledare då hade framträtt, så skulle för honom ha erbjudit sig 
en enastående organisatorisk livsuppgift. 

Men verkliga ledartyper, åtminstone färdiga sådana, 
varsnades ej. studenterna anslöto sig till rörelsen mestadels 
endast av tillfälligt intresse, ägnande åt densamma den tid, 
som kunde sparas in på annat håll, och bland arbetarna höjde 
sig ingen i erforderlig grad över omgivningen. Det starkaste och 
dugligaste intrycket gjorde på mig centralstyrelsens ordförande 
snickaren Alfred Hägglund, som valdes till stadsfullmäktig. 
Den nominella redaktören för >>Arbetaren» Reino Drockila, 
vilken brukade anlitas av Kagalen för olika uppdrag,. var en 
stående talare på föreningens möten. En annan stödjepelare 
utgjordes av A. Käcklund, en hygglig, beskedlig, intresserad 
och omedvetet rolig person, med vilken det något skämtades, 
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särskilt då han spelade teater på föreningens tillställningar. 
Han tyckte mycket om att inmänga främmande ord i sina 
uttalanden. Då magister Einar Holmberg anordnade en 
föredragskurs i nationalekonomi inom föreningen, satte Käck
lund in en notis härom i >>Arbetaren», betecknande honom 
som >>denne i nationalekonomiens principer så väl verserade 
och objektivt tänkande kapacitet». - På den tiden framstod 
inom föreningen överhuvud de akademiska medlemmarnas 
hållning i förevarande frågor vida radikalare än arbetar
medlemmarnas. 

>>Arbetardelegationem eller >>Studenter och arbetare» för
sökte efter bästa förmåga bistå föreningen: uppgjorde ett 
gemensamt arbetsprogram, planlade och förberedde ärenden 
för föreningens möten, vidtalade föredragare och anskaffade 
artiklar för >>Arbetaren». Denna sammanslutning uppgick 
emellertid i en på vidare bas stiftad >>Social klubb>> omfattande 
svensktalande studenter i allmänhet och med syftemål att 
bedriva de sociala strävanden, vilka kännetecknade dessa. 
Klubben bildades på ett möte i nationshuset den 25 september 
1902, vari deltogo omkring tjugu personer, de flesta nylän
ningar. Oskar Rosenqvist öppnade mötet och utsågs till 
klubbens första ordförande. Einar Holmberg och Matti Svan
ljung ingingo bland styrelsemedlemmarna. Även Arvid Mörne 
och Max Hanemann voro närvarande. En mycket fram
trädande medlem i klubben var Herman Gummerus. Georg 
Schauman räknades också till denna meningsriktning, men 
torde ej ha deltagit i några möten. Senare anslöto sig till 
densamma Karl H. Wiik och L. Holmberg. Vid ett möte 
den 10 oktober 1902 höll Einar Holmberg ett föredrag om 
Lassalle. Efter arbetarföreningens möte den 14 december 
1901 hölls ett föredrag av Mörne om lagarna och deras upp
komst, särskilt grundlagarna. 

Då redaktör Drockila hösten 1902 begav sig på en fyra 
veckors agitationsresa i Kagalens ärenden, övertog Rosenqvist 
tidningens redigering under hans frånvaro. Den sociala klubben 
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hyste även intresse för att inleda förbindelse med de ryska 

>>oppositionella>> och vände sig i detta syfte till den tidigare 

omtalade läkaren Mikael Vetjeslav i Berlin, men detta initiativ 

resulterade endast i utbyte av några förberedande brev. En 

viss fraktion inom det egentliga socialistiska partiet sades 

stå i förbindelse med arbetarorganisationer i Ryssland och 

Polen. 
Den svenska arbetarföreningens undernärda sorgebarn var 

dess tidning >>Arbetaren>>, som redigerades i ett på nedre botten 

i gården Södra Magasinsgatan 3 beläget rum, vilket delades 

med flera andra samfund. Såvitt jag vet, erlades inget honorar 

ens åt huvudredaktören. Men ännu värre stod det i själva 

verket till med >>Arbetaren>>: åtminstone en tid hade bladet 

så fullständigt utnyttjat sin kredit hos tryckeriet, att nya 

nummer ej fingo komma ut, innan motsvarande betalning 

hade erlagts på den resterande skulden. Det var mycket 

svårt att få ihop de erforderliga beloppen. - I tidningens 

prenumerationsanmälan för år 1903 namngavs en hel rad 

magistrar och studenter i ampla ordalag av Drackila som med

arbetare i tidningen. 
l januari 1903 fick jag sköta om redigeringen av fyra 

nummer av tidningen. Ordinarie redaktören flyttade till 

Lovisa, där han antagit en befattning. Ej heller Hanemann 

och Rosenqvist befunno sig då i staden, och Gummerus hann 

omöjligt. Georg Schauman hade lovat skriva i tidningen, 

men ville ej låta sitt namn framträda. Från pressombuds

mannens sida utsattes tidningen för ständiga trakasserier. 

Sålunda var numret för den 17 januari utsatt för presshinder 

på· icke färre än fem olika ställen, bland annat vållat av ett 

uttalande om ärkebiskop Gustaf Johansson. Denne hade väckt 

förtrytelse genom en artikel i Uusi Suometar, däri han anmälde 

broschyren >>Ännu några ord>> av >>Nemo>> (Lennart Gripenberg) 

och tycktes vilja göra gällande, att de ryska rättskränkningarna 

mot Finland vore en Guds straffdom. Han skrev: >>Om folket 

försummar dessa sina viktigaste plikter (det religiösa och 

sedliga livets befordrande), kan Gud tillåta, att folket berövas 
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rättigheter, till och med dyrbara sådana. Gud är även häri 
rättfärdig. Då Gud värnar politiska rättigheter, bevaras de, 
men om Han tillåter att de borttagas, så hjälpa icke paragrafer. 
Folket har att även i denna sak fråga efter Guds vilja.>>- Om 
någonting förargade oss i hithörande sammanhang, så var det 
prästernas självtillvällade krav på insikt i de högsta mak
ternas rådslut - men den gången ställde sig censorn på ärke
bispens sida. 

I numret för den 24 i samma månad strök censorn den 
ledande artikeln av Hanemann om >>Det gammalsvenska 
partiet». Den 31 uteslöt censuren >>Det socialdemokratiska 
partiets program>>, ehuru detsamma återgivits i andra blad. 
Med anledning härav ringde Rosenqvist upp pressombuds
mannen kamrer A. Lilius, vilken medgav, att förfarandet var 
absurt; han måste emellertid handla på detta sätt med anled
ning av uttrycklig order av presschefen greve Cronhjelm. 
Samma förfarande hade tillämpats på den finska tidningen 
>>Työmies>>. Den förmodan uttalades beträffande det hårda 
censurtrycket på arbetartidningarna, att det var studenternas 
anslutning till arbetarrörelsen, vilken vållade vederbörandes 
ovilja och farhågor. 

I vissa avseenden framträdde arbetarrörelsens dåtida 
politiska karaktär. Den första maj 1902 höll Drockila vid ett 
svenskt fackföreningsmöte ett föredrag om arbetarnas strä
vanden. Han framhöll härvid, att arbetarnas organisationer 
ditintills fått verka någorlunda ostörda av de styrande. Skulle 
de maktägande emellertid börja antasta arbetarföreningarna, 
ja måhända upplösa dem, så finge man dock ej låta modet 
falla. Då skulle man följa de ryska socialisternas exempel 
och bilda hemliga sammanslutningar. Och uppstod verklig 
kamp med de regerande, då skulle i striden arbetarna låta alla 
hänsyn falla. 

Vissa andra initiativ inom samma krets skådades på den 
tiden med vida mindre betänksamhet än vad som kanske 
hade bort komma dem till del. Efter arbetarföreningens diskus
sionsmöte den 7 maj 1903 uppmanade hovrättsauskultanten 



XVII Uppkomst och verksamhet 397 

Jean Boldt några av de närvarande, Gummerus, Rosenqvist, 
Hägglund, mig och några ännu, att stanna kvar för att över
lägga om en sak, vilken komme att framställas av honom. 
Han önskade, att vi skulle utnyttja den till följd av utebli
vandet från värnepliktsuppbåden tillkomna situationen och 
genom en hela landet omfattande agitation verka för landets 
frigörande från all >>militarism>> samt åstadkomma en allmän 
vägran att fullgöra någon som helst krigstjänst. Boldt trodde 
stämningen nu vara sådan, att >>endast några väl utlagda 
bränder skulle över hela landet komma att tända en låga, 
vari hela militärväsendet skulle förgås>>. De socialistiska 
sammanslutningarna borde utsända ett upprop i detta syfte. 
Arbetarpartiet hade, enligt Boldt, frångått sina grundsatser, 
då detsamma, med kretsarna kring tidningen >>Työmies>> i 
spetsen, läto leda sig av opportunistiska beräkningar i stället 
för att följa de klara principerna. Ett rätlinigare program 
vore önskligt bland de finsktalande arbetarna. l Åbo, till 
exempel, hade de organiserade arbetarna agiterat för att de 
värnpliktiga skulle inställa sig vid uppbåden. Boldt ansåg, 
att ett hemligt centralutskott borde bildas, vilket skulle taga 
om hand bedrivandet av de rent socialistiska strävandena i alla 
deras konsekvenser. Det upplystes härvid, att faktor Drockila 
bland finsktalande arbetare hade bildat en sådan krets, vilken 
för närvarande räknade omkring tjugu medlemmar, och att 
stor försiktighet iakttogs vid mottagandet av nya medlemmar. 
Vi överenskomma om att försöka få någon av de våra intagen 
i denna organisation, för att vi genom honom skulle kunna 
bilda oss en tillförlitlig uppfattning om densamma och huru
vida den kunde tillgodose det av Boldt avsedda syftemålet. 

Under några år deltog en grupp studenter i arbetarnas 
demonstrationståg till Tallbacken i Djurgården, vilket den 
tiden företogs den första juni, icke på studenternas dag den 
första maj. År 1902 tilläts svenska arbetarföreningen icke 
att bära en fana med inskriften >>Frihet, jämlikhet, broder
skap>>. Musiken skulle icke heller få spela, innan tåget kommit 
bortom Långa bron. Omkring 20 svensktalande studenter 
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deltoga detta år i tåget bärande sina vita mössor. Följande 
år räknades endast 12 studentmössor i tåget efter svenska 
arbetarföreningens fana, varutöver några enstaka vita mössor 
syntes i nykterhetsföreningarnas led. Året 1902 var Rolf 
Lagerborg och kanske ännu någon annan av Euterpegruppen 
med oss. Då vi från ett upphöjt ställe av vägen hade överblick 
över tåget och de väldiga skarorna, sade Lagerborg, >>Vi skola 
låta berusa oss av anblicken av en folkmassa en marcheh> 
Vid vår sida gingo Herman Gummerus och Max Hanemann. 

jag hade det året åtagit mig att hålla ett av de svenska 
talen på Tallbacken och yttrade därvid, att endast det arbete 
för den allmänna saken var att betrakta som fruktbringande, 
vilket åsyftade praktiska mål, främst ekonomiska och juridiska. 
Alla de vanliga abstrakta slagorden voro överflödiga samt 
ägde ringa eller ingen betydelse, så länge man ej med behörig 
exakthet kunde formulera, vad man åsyftade med dem. På 
fastställaodet av dessa konkreta etapper för utvecklingen 
komme det an. 

Efter mig uppträdde Jean Boldt, vilken synbarligen var 
mycket missnöjd med mitt tal och därav föranleddes till ett 
improviserat direkt angrepp mot vad jag hade yttrat. Arbe
tarna borde aldrig låta de stora målen undanskymmas av 
enstaka ekonomiska och juridiska förmåner, som man till
äventyrs vore villig att >>kasta åt dem>>. Politisk rösträtt vore 
visserligen eftersträvansvärd, men den utgjorde endast ett 
medel för att ernå >>friheten» och kunde missbrukas. Såg man 
en gång de stora målen klara framför sig, så skulle alla små 
hinder lätt bringas ur vägen. - Härpå övergick talaren till 
det han av allt att döma ursprungligen ämnat säga. Den upp
fattning hos den obesuttna befolkningen, vilken tagit sig 
uttryck i >>jorddelningsryktena>>, var fullständigt riktig. Det 
utgjorde en stor orättvisa, att icke var och en som ville det 
finge bruka jorden. Visserligen hoppades de fattiga på hjälp 
från orätt håll. Socialismen borde begagna sig av folkets 
rättsuppfattning och hunger efter jord för att befordra och 
förverkliga den sanning, som låg till grund härför. jordmånen 
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var beredd och väntade på sin brukare, och denna utgjordes 
av socialismen. 

Talet framfördes mycket väl och var utmärkt till formen, 
ehuru fullständigt fritt hållet. Det tycktes också i hög grad 
slå an på åhörarna, även studenterna. Efteråt kommo Boldt 
och jag i ett kortare meningsutbyte, vilket naturligtvis ej 
ledde till något resultat. jag trodde mig ha ådragit mig hans 
definitiva förkastelsedom, men så var icke fallet; tvärtom 
försökte han ständigt under den följande tiden föra fram mig 
genom att föreslå mig till olika förtroendeuppdrag. 

Det var något av uppbådsåren även Mörne deltog i tåget 
till Tallbacken och höll tal för den allmänna rösträtten. 

A v de forna studenterna var det endast Karl Wiik, som 
stannade kvar inom socialdemokratien. Den roll föreningen 
>>Studenter och arbetare>> och dess efterföljare spelade inne
fattade endast en episod, liksom förhållandet var med så 
många andra sammanslutningar av jämförbar art. Må
hända kunde man dock göra gällande, att föreningen under 
ett skede, då existensen av en egen svensk arbetarsamman
slutning stod på spel, medverkade till att bevara densamma 
genom denna kritiska period, då dess assimilering i den 
allmänna finska organisationen låg nära till hands. 

Wilhelm Chydenius om arbetarfrågan 

Vid en av de tillställningar, som Finsk Tidskrift en gång 
om året brukade anordna för sina medarbetare och som den 
gången hölls i Nymark och Stavenows restaurang vid Norra 
Esplanadgatan i övre våningen av huset mittemot teater
esplanaden, (den 21 december 1902), kommo Herman 
Gummerus och jag att sitta invid professor Wilhelm Chydenius. 
Denne kastade sig genast in i en intensiv diskussion med oss 
om socialismen, mot vilken han riktade ett våldsamt och 
förkrossande anfall. >>Herrarna äro båda socialpolitiker,>> 
började han, som om han velat förutsätta, att vi, som ordade 
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så mycket om socialreform, också byggde våra utsagor på vissa 
reella programpunkter, och så blevo vi i en enda fortgående 
attack både beträffande reella synpunkter och principiella 
grundsatser tillintetgjorda och nästan jämnade med marken. 
jag bragtes nästan genast till tystnad, och Gummerus försökte 
en stund ensam hålla Chydenius stången så gott det gick. 
Och dock voro vi icke på det klara med, vilken dennes stånd
punkt innerst inne var, emedan vi tyckte, att han någon gång 
försvarade den ena eller andra tesen blott för att få höra de 
skäl, som kunde anföras mot densamma. >>jag har ingenting 
emot det tusenåriga riket,>> sade Chydenius, >>då tigern och 
lammet beta sida vid sida på gröna ängar,>> men allt sådant 
tal, all agitatorisk retorik lämnade honom fullständigt oberörd, 
så länge det hela endast rörde sig om ord. Även den mest 
välklingande framtidsmusik måste förfoga över något slags 
noter, av vilka man leddes och som man kunde studera. Det 
måste finnas åtminstone någonting av realitet i en samhälls
strävan, och varje rationell socialpolitik var bunden av vad 
som kunde förverkligas. I detta avseende vore han nöjd även 
med det minsta mått av verkliga förslag till en ny ordning. 
Även om man icke strängt kunde fordra, att varje samhälls
kritik förutsätter framläggande av något formulerat nytt 
förslag i stället för vad man ville avskaffa, så måste man dock 
ha rimligt fast grund under de steg man önskar taga framåt. 

Abstrakta framtidsperspektiv äro endast poetik, och ett 
idealsamhälle konstruerar man icke ur ideologier. Aväga
bringandet av ett allmänt broderskap inom samhället stöter 
på ett fundamentalt hinder: det sunda, hos varje människa 
inneboende uppsåtet att vinnlägga sig om sin egen nytta och 
fördel. >>Och om herrarna bygga sina reformer på antagandet 
att människanaturen skall ändra sig för att passa in på 
herrarnas program, då ger jag mig.>> 

Till och med den allmänna rösträtten, ansåg Chydenius, 
uppbars icke av någon sådan princip, vilken skulle verka 
obetingat övertygande på envar. De moderna folkrepresenta
tionerna företedde icke något synnerligen uppbyggligt skåde-
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spel, och det nivellerande en-man-en-röst-systemet innefattade 
icke något särskilt önskvärt mål. I grund och botten sade sig 
Chydenius föredraga de utvaldas välde, ja till och med oligarki, 
emedan han trodde, att i verkligheten större fördel skulle 
ernås genom ett sådant styrelsesystem och enär det egentligen 
endast var principiella omständigheter, som talade däremot. 
Men han gladde sig över Gummerus' uttalande, att arbetarna 
icke komme att utöva repressalier i värnpliktsfrågan, ehuru 
deras krav beträffande rösträttsreform icke (då ännu) hade 
rönt tillmötesgående. 

Som försvar mot Chydenius försökte Gummerus och jag 
åberopa den då begynnande kooperativa rörelsen, vars fram
tidsmöjligheter föreföllo att vara betydande, och som i mot
sats till >>förvärvshandlandena>> företrädde en med socialismen 
parallell ide. Affärstekniskt förelåg ingen annan skillnad 
mellan ett kooperativt företag och ett på >>den enskilda företag
samheten» vilande än att >>profiten>> från det förra kom en 
kollektivitet tillgodo, från det senare en enskild. Man 
behövde icke tveka om vilketdera företaget som representerade 
den större sociala nyttan, och icke heller att i kooperationen 
innelåg en med socialismen besläktad princip. - Chydenius 
föreföll något fundersam, men genmälde, att kooperationens 
inflytande var inskränkt, i det att densamma visserligen syntes 
tillämplig på konsumtionen, men att den knappast kunde 
utsträckas till produktiv verksamhet - en mening som var 
mycket vanlig på den tiden med dess uppfattning om den 
begränsade organisationen av produktiva andelsföretag såsom 
endast omfattande den >>slutna>> gruppen av däri inbegripna 
arbetare. 

Som ett annat exempel på sociala strävanden, vilka såsom 
innefattande samhällelig >>garantism>> sammanhängde med den 
socialistiska åskådningen, hänvisade Gummerus och jag till 
arbetarnas obligatoriska olycksfallsförsäkring, vilken ide den 
tiden begynte föras fram. Chydenius förhöll sig skeptisk till 
möjligheten av att rationellt genomföra denna form av social
försäkring, beroende på svårigheten att i de oändligt varierande 
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enskilda fallen åvägabringa den härvid förutsatta medicinska 
övervakningen. Huru skulle erforderlig läkarattestering fås 
till stånd till exempel vid olycksfall under skogshyggen i 
avlägsna ödemarker? >>Jag skall säga herrarna,>> förklarade 
Chydenius, >>att sålunda drabbade skogsarbetare snällt och 
hyggligt dö i skogen eller i något pörte utan några medi
cinska formaliteter.>> 

Men, avslutade Chydenius den förödelse han åstadkommit 
i det socialdemokratiska lägret, det fanns ingenting han hellre 
önskade övertygas om än att hans åsikter om socialismen 
voro oriktiga. Själv hade han som ung tänkt på samma sätt 
som vi, och han väntade att en gång kunna säga åt Gummerus 
och mig, >>Välkomna till oss!» Emellertid besatt ungdomen en 
märkvärdig förmåga att upplösa gamla axiom och att åväga
bringa det omöjliga. Därför kunde man aldrig i förväg fast
stäJia, vad ungdomen kunde, respektive icke kunde åstad
komma. Nu då också j. V. Tallqvist hade övergått till den 
>>sentimentala>> linjen, räknade sig Chydenius som den enda 
överlevande liberalen, >>Så att herrarna få betrakta mig som 
representant för en utdöende typ, ett slags försvinnande 
mammutdjun>. 

Det var uppenbart, att Chydenius förfäktade olika åsikter 
under diskussionen. >>Jag står ju själv på arbetarnas sida,>> 
sade han en gång. >>Det är just det som jag hört och vetat 
förut,>> inflickade Gummerus, >>och därför har jag också hela 
tiden icke kunnat förstå åtskilligt av det som Professorn har 
uttalat.>> - Professor M. G. Schybergson föreslog den kvällen 
brorskål med Gummerus och mig, men Chydenius gjorde det 
icke. 



KAP. XVIII 

RÖSTRÄTTSFRAGAN OCH PARTIERNA 
(INTILL AR 1904) 

Diskussionen om rösträttsreform 

En representationsreform tedde sig inom framstegsvänliga 
kretsar relativt tidigt under den bobrikoffska eran som ett 
angeläget framtidsmål. I den gamla, vart tredje år samman
trädande fyrakammarlantdagen hade varken städernas eller 
landsbygdens arbetare något inflytande. Ridderskapet och 
adeln samt prästeståndet voro sammansatta enligt bestäm
melserna i respektive stånds särskilda privilegier. I borgar
ståndet valdes medlemmarna av städernas manliga invånare 
på basen av en viss minimibeskattning såsom villkor för ut
övande av rösträtt och enligt röstetal, som stodo i proportion 
till det antal skattören väljarna voro påförda, varvid det i 
olika städer varierande antalet maximiröster till exempel i 
Helsingfors utgjorde 25, medan i vissa andra städer röstskalan 
var obegränsad. Kvinnorna åtnjöto icke valrätt. I bonde
ståndet var valrätten förknippad med äganderätt tilll >>den 
i mantal satta jorden». De svenska medlemmarna hade 
röstövervikt i ridderskapet och adeln samt i borgarståndet, 
och man var medveten om, att vilken demokratisk represen
tationsreform som helst skulle medföra uppoffring av svenskar
nas dominerande ställning. 

Diskussionen gällde emellertid de första åren icke egentligen 
representationsreform, utan endast utvidgning av rösträtten 
främst i borgare- och bondestånden, men även i prästeståndet. 
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Inom de politiska kretsarna i Helsingfors utgjorde rösträtts
frågan redan under de tidigare ofärdsåren ett livligt debatterat 
ämne, och talrika sammankomster höllos i syfte att ernå klar: 
het beträffande de riktlinjer man borde följa. Den 14 maj 1902 
var ett sådant möte omfattande medlemmar av >>det forna 
svenska partiet» (såsom det stundom kallades efter den >>konsti
tutionella>> sammanslutningens tillkomst) sammankallat i Na
tionshuset för att försöka få till stånd en enhetlig resolution i 
rösträttsfrågan. Närvarande voro Arvid, Arthur och Harald Neo
vius, Adolf von Bonsdorff, Georg Schauman, Wilhelm Pipping, 
Birger och Einar Runeberg, Gunnar Castren, Gustaf Mattsson, 
Herman Gummerus, Arvid Mörne, Leo Ehrnrooth, Petrus Nord
mann, Emil Hasselblatt, Ferdinand von Wright, Johannes He
dengren, jag och kanske några till. Man genomgick ett av en 
kommitte uppgjort förslag till resolution. Diskussionen gällde 
förnämligast det inledande uttalandet, kvinnornas rösträtt, 
inkomststrecket för åtnjutande av rösträtt samt eventuella 
tilläggsröster för familjefäder och personer med högre bildning. 
Sedan resolutionen blivit definitivt formulerad, skulle med
lemmarna av partiet beredas tillfälle att underteckna den
samma, varpå publicering på lämpligt sätt skulle ske. Emedan 
åsikterna gingo mycket i sär och man vinnlade sig om att 
sammanföra en så stor grupp personer som möjligt, blev det 
uttalande, som på detta sätt ficks till stånd, mycket vagt på 
alla de avgörande punkterna. 

Omkring den 20 september 1902 försiggick ett av en delega
tion inom svenska partiet sammankallat möte i Nationshuset, 
omfattande omkring tjugu deltagare och åsyftande utredning 
av den ställning svenska partiet borde intaga i rösträttsfrågan. 
Bland de närvarande voro C. G. Estlander, R. A. Wrede, V. M. 
von Born, Emil Schybergson, Adolf von Bonsdorff, Arvid 
Mörne och K T. Oljemark. Mot förslaget om en man en röst 
lära Estlander och med tvekan Wrede ha uttalat sig, medan 
Born och Schybergson lära ha uppträtt för en sådan reform. 
Man beslöt uppskjuta ståndpunktstagande till ett större möte, 
som skulle sammankallas på hösten. Mötet beslöt därjämte 
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uttala, att det svenska partiet ingalunda var att betrakta som 
upplöst, ehuru en offentlig proklamation härom icke för när
varande kunde avgivas. Professor Wrede lär ha framhållit, 
att >>det svenska partiets ärorika namn» icke borde inblandas i 
allehanda kommunala tvistigheter såsom klockarval och dyl. 
utan förbehållas de grundläggande politiska spörsmålen. 

En månad senare sammankallade svenska partiets delega
tion ånyo ett möte i rösträttsfrågan, och därvid var motstån
det mot allmän och lika rösträtt synnerligen stort. Mot sådan 
rösträtt t~lade V. K. E. Wichmann (Gånge Rolf), Ernst Est
lander, R. A. Wrede, F. W. Gustafsson, P. Nordmann, F. W. 
Sundwall, som företrädde Ekenäs, ävensom representanterna 
för Åbo och vissa andra städer, och för densamma V. M. von 
Born, Emil Schybergson, Felix Heikel och Arvid Neovius. 
Man höll mycket bestämt på att det svenska partiet skulle 
fortbestå som parti med sitt skilda program i språkfrågan, 
och någon mötesdeltagare klandrade särskilt, att man inom en 
del yngre kretsar hade ansett sig kunna förklara partiet hava 
upphört att existera. Man kunde ej räkna med att sänkning 
av inkomststrecket för utövning av rösträtt från 800 mark 
skulle erhålla svenska partiets understöd. Ernst Estlanders in
flytande inom partiet uppgavs befinna sig i raskt stigande, 
och han betraktades då som mycket högersinnad. Överhuvud 
hade i rösträttsfrågan en betydlig svängning ägt rum inom 
partiet i sistnämnda riktning, i det att medlemmarna icke 
längre lika allmänt som man tidigare haft anledning att för
moda togo parti för allmän rösträtt. Mörne höll före, att ännu 
nyligen en demokratisk riktning hade varit så allmän inom den 
svenska befolkningen, att man hade kunnat tänka sig bildan
det av >>Svenska folkpartiet>> (därmed angivande den beteck
ning, som sedermera förverkligades vid partiets konsolidering 
under Axel Lilles ledning), men den förskjutning som skett 
beträffande ställningen i de >>folkliga>> frågorna tycktes enligt 
honom hindra skapandet av en sådan sammanfattande organi
sation. 

Ett tvåspråkigt konstitutionellt möte i rösträttsfrågan hölls 
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på Nationshuset i december 1902. Diskussionen inleddes av 
doktor Santeri Ingman (Iv al o), som utvecklade tidningen 
>>Päivälehtis>> rätt radikala ståndpunkt. Därefter uppträdde 
Ernst Estlander i utpräglat konservativ anda, på samma sätt 
som han gjort det kort förut i ett föredrag rörande enahanda 
ämne inför Nyländska studentavdelningen. Estlanders åsikt 
blev ganska skarpt angripen av Ingman, Georg Schauman, 
Werner Söderhjelm, Oskar Rosenqvist (min sagesman) och 
andra och rönte understöd egentligen endast av jarl Hagel
stam, vilken betecknade den framstegsvänliga uppfattningen 
som >>Sentimentalitet>>, på den tiden ett slagord. 

Under ett samtal som jag den 19 december 1902 hade med 
Gustaf Mattsson, framhöll denne den svåra ställning, vari i 
fråga om rösträttsreformen >>intelligensen>> eller de intellek
tuella inom det svenska partiet befunno sig, den till antalet 
växande grupp, vilken företrädde arbetarvänliga strävanden. 
Arbetarna själva krävde ett snabbt genomförande av hithö
rande reformer, vare sig härvid lagens bestämmelser strikte 
skulle kunna fullföljas eller icke, men trots all sympati för deras 
sak i princip kuride man ej gå med på den ringaste avvikelse 
från lantdagsordningen, d. v. s. grundlagen. A andra sidan 
skulle varje försök att hindra arbetarnas lagstridiga krav 
mötas med det gamla misstroendet. Det ungfinska partiet 
visade tendens att skilja sig från de svensksinnade och från 
den gemensamma konstitutionella ståndpunkten, och dess 
hållning i rösträttsfrågan ådagalade, huru mycket mindre man 
på finskt håll i jämförelse med den svenska åskådningen var 
genomträngd av vördnad för rättsordningens helgd. Häri 
låg en väsentlig skillnad mellan de båda folkelementen. Den 
svenska partidelegationen hade tillsatt ett rösträttsutskott, 
vilket utarbetat ett betänkande i frågan, och i januari skulle ett 
stort allmänt möte hållas för att bestämma det svenska par
tiets ställning i detta ärende. Inom utskottet hade motstån
det i princip mot en rösträttsreform varit nästan intet, men där
emot hade man känt sig pessimistisk beträffande möjligheten av 
reformens lagliga genomförande. Mattsson bad mig skriva om 
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arbetarfrågan i Helsingforsposten, liksom jag fått mottaga 
samma uppmaning från Hufvudstadsbladet. 

Vid ett av den svenska partidelegationen sammankallat 
möte den 9 januari 1903 yrkade bland annat landsortsrepresen
tanterna på att svenska partiet som sådant icke skulle fast
ställa någon bestämd ståndpunkt i rösträttsfrågan, enär partiet 
ville vara ett kulturellt, icke ett politiskt parti. Flera represen
tanter från landsortsstäder hade fått direktiv att påverka 
mötet i sådant syfte. Intrycket bekräftades att inom svenska 
partiet motståndet mot rösträttsreformen var starkare än man 
tidigare förmodat. 

Den 21 december 1902 var jag närvarande vid ett av de i 
annat sammanhang omtalade samkväm, som Finsk Tidskrift 
årligen brukade anordna för sina medarbetare och som den 
gången försiggick i Nymark och Stavenows restaurang vid 
Norra Esplanadgatan. jag var inbjuden av professor M. G. 
Schybergson. Andra närvarande voro R. W. von Willebrand, 
Emil Schybergson, Mikael Lybeck, Wilhelm Chydenius, Gustaf 
Heinricius, Knut Tallqvist, J. j. Tikkanen, Edv. Wester
marck, jac. Ahrenberg, Johannes Öhqvist, Bernhard Estlan-· 
der, Herman Gummerus, Georg Schauman m. fl. Mikael Lybeck, 
som var rätt döv, anlände betydligt senare än vi andra och 
ursäktade sig med att han gjort det avsiktligt, >>emedan han 
trodde, att vi vid det laget redan skulle vara så högljudda, att 
han skulle kunna höra oss>>. Han var vid briljant lynne och 
dominerade genast i början en god stund konversationen med de 
kvickheter han sände ut, för varje gång lutande sig framåt 
över bordet och riktande sin hörlurstratt mot mig, som råkade 
sitta mittemot honom, för att uppfånga svar. Ett sådant 
växelsamspråk var för mig totalt överansträngande, särskilt 
som replikskiftet skedde med hög röst under lyssnande tystnad 
vid bordet i övrigt. 

Det var under kvällen mycket givande att lyssna till Emil 
Schybergson, som talade nästan oavbrutet men mycket under
hållande och intresseväckande. Samtalsämnet i denna krets 
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liksom överhuvud allmänt på denna tid var socialismen och 
rösträttsfrågan. Schybergson ansåg, att man omöjligt kunde 
motsätta sig arbetarnas fordran på rösträttsreform. >>Först 
förmår man arbetarna att underteckna en massadress, vari 
bland annat uttryckes folkets förtroende för den fosterländska 
ledningen, och efter det man nått sitt syfte, säger man nej till 
arbetarnas framställningar.>> >>Nemo>> (f. d. senator Lennart 
Gripenberg) skulle snart giva ut en ny broschyr i Berlin, och 
däri komme han även att i viss mån opportunistiskt utveckla 
de fördelar, som åtfölja motståndspolitiken (detta ansågs 
å andra sidan stå i strid med det åskådningssätt man hittills 
lärt sig känna hos Gripenberg). Kampen i värnpliktsfrågan, 
särskilt gällande uppbåden, ansågs av Schybergson komma 
att stundande vår (1903) föras under vida gynnsammare för
hållanden är förlidet år. Under senaste tid hade ett nytt tecken 
på svaghet framträtt hos den ryska regeringen, i det att den
samma sett sig tvungen att återkalla de till Sibirien förvisade 
ryska studenterna. En sådan motståndspolitik som den, vilken 
nu föres av Finland gentemot tsardömet, hade icke varit möj
lig under någon tidigare rysk regering, icke under Nikolaj I 
och icke ens under Alexander I I I. Då satte man ej fingrarna 
emellan vid inskridande mot oppositionella, galgen var nära, 
>>och mången av oss skulle under då rådande omständigheter 
icke sitta hän>. 

De fortsatta opinionsbildningarna i rösträttsfrågan komma 
att beröras i kap. XX I I I. 

Partiåskådningarna 

Den åskådning var överhuvud allmän på olika håll under 
den >>bobrikoffska>> tiden, att det var den svenska befolkningen 
i landet, som gick i sretsen för det fosterländska motståndet 
och i väsentlig grad uppbar detsamma. Endast den menings
skillnad förelåg, att medan man på svenskt håll ansåg denna 
inställning uttrycka en prisvärd medborgerlig dygd, så häv-
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dades på motsatt håll, att svenskarnas envetna politik irrite
rade ryssarna och endast försvårade landets ställning. )>Sämre 
diplomater än svenskarna finns det ej,)> sades prokurator 
Johnsson ha yttrat. 

Börjande från kejsar Nikolaj I I själv härskade inom den 
ryska reaktionära byråkratien uppfattningen, att den finska 
befolkningen i Finland överhuvud var villig att foga sig i de 
åtgärder, med vilka man från ryskt håll önskade hugna vårt 
folk, och att det blott var en grupp oefterrättliga )>schvedo
manen> i landet, som ställde svårigheter i vägen (jfr Reuter, 
Kagalen, I. 97, 217 f.; I I. 293 f.). Denna legend går igen i 
)>Generalguvernör Bobrikoffs berättelse öfver Finlands förvalt
ning från sept. 1898 till sept. 1902)> (s. 176). Plehwe delade 
samma mening (Rein, Lefnadsminnen, s. 396; Hjelt, Från 
händelserika år, I. 25, 33; Reuter, a. a., I I. 294 f.). 

Av det gammalfinska partiet misstänkliggjordes mot
ståndet genom att framställas som en huvudsakligen av Fin
lands svenska folkelement eller dess ledare uppburen företeelse. 
Redan Yrjö-Koskinens )>Öppna brev till mina vännen>, dagteck
nat på hans 70-årsdag den 10 december 1900 och offentlig
gjort dagen därefter i Uusi Suometar, antydde en sådan tanke
gång. I denna skrift uppställer Yrjö-Koskinen bl. a. tre 
programpunkter för )>det finska partiet)>. Den första av dessa 
går ut på att all förbindelse avbrytes med )>den grupp, som nu 
för tiden går under namnet det svenska partiet. I själva 
verket utgöres detta s. k. svenska parti endast av de mest 
utpräglade vikingar, för vilka det finska folkets tillvaro är 
värdelös i bredd med det svenska språkets övervälde. Att de 
följas av en på finska viftande svans ändrar icke saken» (där
med åsyftas de finsksinnade, i synnerhet medlemmarna av 
ungfinska partiet, som anslutit sig till motståndspolitiken). 
Den andra punkten innebär, att det finska partiet i princip 
understöder den inhemska regeringen, i det man förutsätter, 
att denna regering gör vad den förmår för att klarställa läget 
och värna folkets rättigheter; i den tredje punkten framhålles 
såsom det finska partiets främsta uppgift att sträva till stär-
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kande av det finska språket och det därpå grundade finska 

nationalmedvetandet. 
Yrjö-Koskinens >>Öppna brev>> gjorde ett starkt bekläm

mande intryck. Th. Rein, en talesman för den fosterländska 

opinionen, nämner denna skrift den >>Sorgligt ryktbara>> och 

betecknar den som en >>tvedräktsfackla utkastad bland ett för 

sin tillvaro kämpande folk>>; han betonar även, att den in

hemska regeringen, som det finska partiet bör understöda, 

är en regering, >>som i sin nya sammansättning omfattat und

fa1Ienhetspolitiken» (s. 400). 
Ännu mer betryckande verkade den beryktade anonyma 

flygskrift, som under titeln >>Herää Suomi>> (med namn efter 

den bekanta finska nationalistiska Iystringsdikten) utkom i 

december 1902. Den riktade sig mot >>det av de svensksinnade 

anordnade partimötet» (12 november 1902, jfr ss. 161 ff.), vilket 

>>förklarade inbördes krig mellan medborgarna>> och mot >>den 

under namn av 'passivt motstånd' pågående uppviglingen», 

den >>systematiskt bedrivna upphetsningen>>, som >>synbarligen 

bragt vårt land ännu större faror och olyckor än de inträffade 

lagvidriga åtgärderna, som då tiderna bli bättre på överenskom

melsens väg kunna rättas>>. Skriften klagar över att >>de svensk

sinnade och deras bundsförvanten> förfölja >>alla självständiga 

blad>> och >>spänna alla sina krafter för att kväva den fria ytt

randerättel1». Vidare ondgöres skriften över att >>alla Finlands 

kommuner böra sväras in under denna knutstyrelse, emot lan

dets riktiga regering>>, samt redogör för huru Iandet är delat i sty

relsedistrikt, vart och ett med sin chef, som från Helsingfors mot

tager sina order. Och detta sålunda organiserade skräckvälde 

existerar kantänka >>i lagens och rättvisans>> namn! Men lag och 

rättvisa och tidsförhållanden och omständigheter får medborga

ren icke själv uppskatta och ingen annan tolka än den där namn

lösa bestyrelsen, som vill försöka taga landets verkliga styrelse 

i sina händer. - Vår nationella och statliga självständighet är 

sålunda verkligen i fara, men icke blott för utifrån vidtagna 

åtgärders skull, dem var man nog vill avvända, utan lika 

mycket genom det inbördes krig och hat, som nu utsåtts i vår 
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egen mitt. - Då en i huvudsak svensksinnad knutstyrelse, 
som nog så skickligt begagnar också finnar såsom redskap, 
nu strävar att rycka tiii sig regeringsmakten och ögonskenligen 
för vårt folk till fullständigt fördärv, är det oeftergivligt nöd
vändigt att alla de medborgare, som icke vilja ställa sig under 
denna hemliga regerings kommando, utan vilja rädda såväl 
kommunernas som de enskildas frihet och fäderneslandets 
öde, förena sig och ortvis bilda bestyrelser, vilkas syfte skulle 
vara att förhindra alla vanvettiga uppviglingar och bevara 
åt medborgarna deras rätt tiii eget omdöme. 

Gentemot >>Herää Suomi>> författade professor E. N. Setälä 
en motskrift, däri han stämplade den förra >>som en veritabel 
angivelse, som en finsk man gjort hos våra ryska förtryckare>>. 
Den är dessutom >>en falsk angivelse, ty såsom envar vet finnes 
här icke någon hemlig regering, ännu mindre ett parti eller en 
medborgargrupp, som skulle ärna skrida till eller ens uppmana 
vårt folk till våldshandlingar ens under prövningens hårdaste 
dagan>. - Med harm tiilbakavisas insinuationen, att novem
bermötet skulle ha varit ett av svensksinnade anordnat möte. 
>>Detta säger författaren, ehuru han mycket väl vet, att 200 
vid mötet närvarande finsksinnade kunna vittna, att hans 
påstående är falskt.» 

l en annan motskrift författad av Leo Mechelin (>>Herää 
Suomi>> nimisen lentolehden johdosta>>) gentemot de fram
förda anklagelserna fastställes följande: att Finlands folkrepre
sentanter vid 1899 års lantdag, utan hänsyn till partier, i sina 
beslut och uttalanden enhälligt framträdde tiii grundlagarnas 
försvar; - att folkadresserna från mars 1899 och september 
1901 hava ådagalagt den allmänt härskande åsikten om ett 
fasthållande vid grundlagarna; - att den av Uusi Suometar 
förda politiken innebär ett frångående av denna ständernas 
och folkets ståndpunkt; - att detta frångående har givit 
upphov tiii den beklagansvärda inre tvedräkt, som i flygskriften 
åsyftas; -att novembermötet åsyftade ett förminskande av de 
faror, som härflyta ur denna oenighet, genom att arbeta för 
ernåendet av en allmän sammanslutning tiii konstitutionens 
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försvar; - samt att strävanden i denna riktning äro så mycket 
mer behövliga, som under senaste tid den största faran legat 
just i den omständigheten, att generalguvernören och andra 

med honom hava begagnat sig av de i Uusi Suometar predikade 
uppmaningarna till eftergift för att visa de maktägande i 
Petersburg, att folkets flertal uppbär regeringens politik. 

- Också senator K. E. F. Ignatius vände sig i en broschyr 
>>Några tankar om det närvarande sakläget» mot innehållet i 

>>Herää Suomi>>. 
Den tröstlöshet sådana skrifter som >>Herää Suomi>> väckte 

ökades därav, att Finlands sak syntes tillspillogiven, om vårt 
folk uppslet sig självt genom inre strider, och särskilt då den 
hatfyllda språk- och nationalitetsmotsättningen fortfarande 

fick gjuta sitt gift i sinnena. - Åtminstone på svenskt haii 
inom motståndspartiet var man överhuvud benägen att genom 
bojkott eller på annat sätt markera sin förkastelse av undfal

lenheten och dess företrädare, men den vansklighet inställde 
sig härvid, att utdömandet av >>suometarianerna>> måste gälla 
dessa i fosterländsk bemärkelse, icke åsyfta att komma åt 

dem såsom språkliga och nationella antagonister. I motsatt 
fall måste det framstå som omöjligt för mången fosterländsk 
finsksinnad - så ömtåliga dessa frågor voro - att ställa sig 

under samma baner som de svensksinnade, även om det skedde 

i det gemensamma fäderneslandets namn. I detta avseende 
hörde man den uppfattning uttalas, att Kagalen som sådan i 
kampen mot eftergivenheten på finskt håll borde framträda 
så litet som möjligt och lämna uppgörelsen åt de finska lägren 

själva. Då vore det lättare för de konstitutionella finsksinnade 
att bilda front. Men även en sådan begränsning eller uppdel
ning av verksamhetsplanen vore svår att genomföra. 

Indirekt berördes dessa frågor i ett föredrag, som doktor 
Th. Schwindt den 5 maj 1903 höii vid samkvämet efter Ny

ländska studentavdelningens möte och vars ämne egentligen 
hänförde sig till studenternas folkbildningsarbete under de 

stundande sommarferierna. jämte det att han härvid gav 
anvisningar om det sätt varpå studenterna genom att ägna 
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sig åt folkligt upplysningsarbete under sommaren skulle 
kunna gagna den fosterländska saken, framhöll han, huru
som gammalfennomanien hade blivit så stark genom sin demo
kratiska läggning, tack vare vilken densamma vunnit förtroende 
hos en stor del av befolkningen. Våra motståndare hade där
jämte gagnats av det bojkottsystem, som på den fosterländska 
sidan satts i gång gentemot misshagliga antagonister. Den 
fosterländska sakens förfäktare borde taga lärdom av motstån
darna samt inslå en delvis annan taktik, vilken icke skulle 
stöta folk för huvudet genom att framstå som översitteri 
och självförhävelse. Kurator, Ernst Estlander, anslöt sig del
vis till de av referenten i början uttalade åsikterna. Tids
förhallandena frambesvuro verkligen vissa demokratiska ten
denser, varigenom personer, vilka principiellt ingalunda hyl
lade demokratien, måhända nödgades försona sig med vissa 
yttringar av densamma. Angående markerandet av den 
fosterländska ståndpunkten genom att ådagalägga förkastelse 
av de undfallandes handlingssätt i personlig bemärkelse, 
ansåg Estlander det konsekventa hävdandet av fosterlandets 
upphöjda sak även med nödvändighet innefatta avstånds
tagande från de personer, vilka dagtingade med sin plikt. 

Den svenska befolkningen i Finland ansåg även sig själv 
intaga de främsta platserna i den fosterländska försvars
linjen, och där fick den utstå de svåraste förlusterna. Man 
hörde uttalas, att en aktivare inställning på finskt håll vore 
önsklig och att avlösning någon gång borde förekomma (de
cember 1901). Inför den emotsedda representationsreformen, 
vilken komme att nästan utplåna svenska partiets inflytande 
inom lantdagen, hörde man missnöje uttalas inom enstaka 
svenska konservativa kretsar däröver att partiet syntes huvud
löst offra sig utan någon garanti. Svenska partiet tyckte 
>>frossa i sitt eget blod>>; man formligen ävlades på alla håll 
att i fosterlandets namn undantränga allt svenskt, och sådant 
skulle icke ens taga sig erkännansvärt ut i historiens belys
ning. Stora uppoffringar från partiets sida, måhända även 
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de största, kunde ifrågakomma, men detta borde endast ske 
såsom delar i ett rationellt välfärdsprogram. I enskilda 
svenska kretsar spordes, att uppoffring av svenska partiets 
politiska maktställning kunde tänkas, om man därigenom 
vunne tvåkammarsystem. Från finskt håll skulle man ej 
emotse genkänsla för uppoffringar; där komme hetsen att 
fortgå oförändrad. 

julio Reuter framhåller, att de ledande politiska personlig
heterna inom det svenska partiet - män sådana som R. A. 
Wrede, Kasten Antell, Fredrik Stjernvall, V. M. von Born, 
Emil Schybergson - voro samtliga djupt engagerade i bekäm
paodet av den från Ryssland hotande faran och uttalade sig 
icke alls i språkstriden. Vilken ståndpunkt de intogo till 
språkfrågans lösning visade sig först senare, icke så mycket 
i ord som i handling, då de icke blott utan knot fogade sig 
utan även medverkade till den maktavträdelse, som för partiet 
innelåg i representationsreformen (I. 271 ). 

Ett kuriöst rykte i mitten av oktober 1901 förebådade 
ett nytt påbud, enligt vilket ryskan och svenskan skulle bli 
officiella språk i Finland. Finskan skulle uteslutas, emedan 
de ryska officerarna ej tycktes kunna lära sig detta sprak. 
- Detta rykte, som hördes på olika håll, ansågs för ett otymp
ligt försök att utså split mellan de båda språkgrupperna i 
Finland. Ingen tog ett sådant projekt på allvar, men det hade 
väl tillgripits, sedan man insett, att det utspridda ryktet om 
ryskan och finskan ensamma som officiella språk ej burit 
nog god frukt. Emellertid fortlevde ryktet, och även senator 
Yrjö-Koskinen med omgivning sades tala därom och tro därpå. 
Insikt i svenska språket skulle gagna ryssarna beträffande 
deras planer på Sverige. Det uppgavs att i Stockholm ett antal 
ryska officerare studerade svenska för att sedan bli tjänstemän 
i Finland. 

Ä ven om gammalfinnar systematiskt favoriserades av de 
ryska makthavaodena i förhållande till de konstitutionella, 
kunde de förra dock ej ens ur sin egen synpunkt vara till-
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fredsställda med utvecklingen. I den mån de genom de konsti
tutionellas undanträngande hade hoppats få besätta lediga 
statstjänster med sina män, vållades dem besvikelse, i det 
att i talrika fall ryssar blevo utnämnda, såsom bl. a. till lands
sekreterarbefattningen i Nylands län. I grund och botten, 
resonerade man, voro gammalfinnarna ej ryssarna tacknäm
ligare än finnar överhuvud; de voro endast temporärt använd
barare. Nedstämmande för dem måste det även ha varit 
det i en artikel i >>Moskovskija Vjädomosti>> framförda betrak
telsesättet, återgivet i våra tidningar den 15 maj 1903, däri 
det sades rent ut att ej heller gammalfinnarna borde göra sig 
några förhoppningar på ryssarnas bevågenhet. Deras beräk
ningar voro idel fåvitskhet, och en J. R. Danielson var för 
klen för att bygga några broar mellan folket och kejsaren. 
Finland skulle en gång för alla helt och hållet införlivas med 
Ryssland; detta var det oryggliga sakförhållandet. 

Vilken Yrjö-Koskinens ståndpunkt i våra politiska frågor 
hade varit, utgjorde föremål för många rykten och menings
utbyten vid tidpunkten för hans död den 13 november 1903. 
Man talade bland annat om att Yrjö-Koskinen hade dött i 
besvikenhet över de senaste ryska förfogandena, då även 
finska språket sköts åt sidan. Hans förhoppning skall ha varit, 
att ryskan blott skulle intaga den plats svenskan tidigare 
innehaft, och att enbart ryska och finska skulle bli landets 
språk. Därför skall han vid det senaste språkmanifestets 
utfärdande ha privat besökt senatens medlemmar för att 
framföra yrkandet, >>Nu måste motstånd göras!>> Inom senaten 
hade man emellertid menat, att nu var det för sent. Det sades 
även, att man från ryskt håll låtit honom förstå, att man 
ej längre behövde hans tjänster. Yrjö-Koskinens avsikt i det 
sista skall ha varit att personligen uppsöka Plehwe och försöka 
få en överenskommelse till stånd på basen av hans program. 
Innan denna föresats hann sättas i verket, om en sådan hade 
förefunnits, träffades han av döden. En antydan om dylika 
planer hos honom ingick i Uusi Suometars uttalande om honom 
vid hans död. 
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Den gammalfinska synpunkten 

Den 10 december 1902 hade jag ett långt samtal i de 
svävande politiska frågorna med magister, sedermera professor 
Yrjö jahnsson, ansedd som en av de ivrigaste yngre anhängarna 
av gammalfennomanerna och känd därjämte, den tiden, för 
sin sociala orientering åt vänster. Han började med ett skarpt 
angrepp på svenska partiet med anledning av dess talrika 
förseelser, och så rullades hela frågan upp, så vidlyftig den var. 
Ett av mina starkaste intryck under samtalet var, huru litet 
man i olika läger känner varandra, och huru man bedömer 
varandra ohörd. Och naturligtvis hyste jag den subjektiva 
uppfattningen, att man gjorde de svensktalande större orätt
visa än tvärtom. 

Om doktor Axel Lille, då befinnande sig på >>preventiv 
landsflykt>>, hyste jahnsson uppfattningen, att han var en 
emigraot, som övergivit sitt land för att söka sig en lyckligare 
oc~ bekvämare tillvaro borta och som ådagalade sina landsmän 
det mest fördärvliga exempel. Ogillades ej Lille av sitt eget 
parti? frågade han. jag förklarade, huru det hängde ihop 
med Lilles vistelse i Sverige, och vilken orätt dylika beskyll
ningar gjorde honom, även frånsett hans över allt erkännande 
stående förtjänst som ledare för Nya Pressen under dess oför
trutna kamp mot olag intill bladets indragning. Härom sade 
jahnsson sedan ingenting vidare. 

jahnsson ansåg det vara ödesdigert att svenska partiet 
hade motsatt sig rösträttsreform beträffande de vid rådhus
stämma i städerna försiggående valen av medlemmar till 
borgarståndet, och han trodde, att häri endast innelåg en 
maktfråga för partiet. Dessutom hyste han den märkvärdiga 
uppfattningen, att alla voro ense om lagligheten av det för
farande, som föreslagits för sänkning av det med det kom
munala skattöret förknippade valcensus, så att röstmaximum 
bleve två röster. Regeringen hade också förut fastställt val
ordningar med begränsad rösträtt i de städer, som därom 
ansökt. Enär på grund av Lantdagsordningens bestämmelser 



XVIII Den gammalfinska synpunkten 417 
- -- --·~·----------·--------

valcensus och röstskillnad icke utan vidare kunde avskaffas, 
åsyftade man sänkning av röstmaximum till två röster samt 
fastställande av latituden mellan röststrecken så låg, att den 
skulle motsvara endast några få hundra marks skillnad i års
inkomst. Om man sålunda tänkte sig åtnjutande av en röst 
åtfölja till exempel 800 marks årsinkomst, så skulle två röster 
tillkomma den som uppbär 1,000 marks årsinkomst. Detta 
skulle innebära största möjliga av nu gällande lag tillåtna 
anslutning till principen om lika rösträtt. 

Emellertid hyste man på talrika håll övertygelsen, att en 
sådan ändring av grunderna för lantdagsmannaval uppenbar
ligen stred mot lantdagsordningens anda. Om man däremot 
vidgade latituden mellan röststrecken - den åsikt hade fram
förts - så att till exempel redan ett skattöre skulle motsvara 
en röst och förslagsvis tio skattören eller därutöver motsvara 
två röster, så skulle häri uttryckas en rimlig princip och lagens 
helgd vara iakttagen. 

Yrjö jahnsson sade sig i allt vara ense med tidningen 
Uusi Suometar och dess ståndpunkt. jag frågade honom, om 
han ansåg, att de värnpliktiga stundande vår (år 1903) borde 
infinna sig vid uppbåden. På denna fråga ville han ej svara, 
emedan uppbåden kunde vara förknippade med talrika nu 
oberäkneliga omständigheter. jag frågade honom då, om 
han med Uusi Suometar ansåg, att de värnpliktige senaste 
vår hade bort infinna sig. Han svarade, att det väl nog ändå 
hade varit bra, att de hade uteblivit, men att det ej heller 
hade varit olyckligt, om de hade infunnit sig. Under antagande 
av detta sistnämnda fall skulle nog våra statsmän, ledda av 
j. R. Danielson, i Petersburg som erkänsla för folkets väl
förhållande ha kunnat utverka garantier för att ryssarnas vidare 
åtgärder mot Finland därmed hade upphört. jahnsson påstod, 
att alla i Finland voro ense om att landets förryskning borde 
motverkas även för Rysslands egen skull: så att Ryssland 
skulle i Finland äga ett exempel, enligt vilket det kunde 
organisera sina statliga angelägenheter. Skillnaden var blott 
den, att Kagalen och de svensksinnade använde oförnuftiga 

27 
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medel, gammalfinnarna medel, som uppehöllo motståndet 

men undveka en katastrof. - Gjorde senaten vidare något 

motstånd alls? Och fanns det ingenting, som hette rättsord

ning? frågade jag, utan att dock någon belysning kom att 

ägnas den sidan av saken. - Finland skulle räddas från Polens 

öde, det var jahnssons förnämsta norm. 
Nästa lantdag, förklarade jahnsson, skulle erhålla en 

mångfaldigt starkare ställning, ifall densamma, såsom arbe

tarna vilie det, skulle representera hela folket och själva folket. 

Han var visserligen icke säker på, vilken hållning arbetarna 

vid nästa lantdag kunde komma att intaga i förhållande till 

de lockande anbud, vilka kunde emotses från ryskt håll, men 

genom klokhet och varsamhet kunde man rädda sig bland 

blindskären. Viktigt var att själva folkets oförvillade åskåd

ning kunde vid nästa lantdag taga sig uttryck genom folkets 

egna representanter, utan att man finge ingiva dessa andra 

meningar än de själva ägde. 
Kagalen fördömdes av jahnsson helt och hållet, bland annat 

emedan på ett medborgarmöte (den 12 november?) hade 

genomdrivits ett beslut om jämväl personlig bojkott av rege

ringens anhängare. Själv hade jahnsson ej sett denna resolu

tion, men en god vän till honom hade sett den. 

jag försökte på alla punkter gendriva jahnsson så gott jag 

kunde, och vårt samtal blev allt ivrigare, så att vi slutligen 

glömde, var vi befunna oss - vandrande av och an på lands

vägen ute på Malm, där vi båda bodde den tiden. Men sam

tidigt miste tonen av meningsutbytet alltmera den bitterhet 

och undertryckta irritation den ägt i början. Vad jag särskilt 

var angelägen om att belysa var jahnssons uppfattning rörande 

de svenska strävandena; motsatsen mellan den gamla och 

den unga gruppen inom svenska partiet, de ungas intresse för 

arbetarna, vilket var lika stort som hans och större än hans 

meningsfränders; inkonsekvenserna och ihåligheten i hans och 

gammalfinnarnas program; samarbetet med de ryska opposi

tionella partierna; våra strävanden inom den >>sociala klubben>> 

och inom den krets, som uppbar tidningen >>Arbetarem; även 
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nykterhetssträvandena i vilka vi närmade oss honom (han 
förordade bland annat nykterhetsföreningar och nykterhets
kassor ävensom minskning av utskänkningsställenas antal, 
jämte andra restriktioner). Huru diametralt motsatta våra 
tänkesätt än överhuvud tedde sig, blevo vi dock rätt ense i 
åtskilliga frågor, och om vi varit ännu något längre tid till
samman, så tror jag vi möjligen skulle ha kunnat komma 
överens till och med rörande de viktigaste grundsatserna -
Yrjö jahnsson föreföll nämligen att vara en förståelsefull 
karl. 



,, 

KAP. XIX 

DE LANDSFÖRVISADE. - UTOMLANDS 
1903-04 

Landsförvisningar 

Det var redan ganska tidigt under ofärdsåren man enligt 
gängse rykten emotsåg Bobrikoffs utrustande med rättigheten 
att från Iandet utvisa misshagliga personer. jag har en anteck
ning från mitten av september 1901, att härom hade talats 
redan flera gånger förut, men att nämnda tid även väl informe
rade personer tycktes tro därpå, ja, det anfördes, att Bobrikoff 
då redan hade förlänats denna rätt. I detta samband ansåg 
sig folkmeningen även omedelbart kunna utpeka Mechelin 
som en av de första, vilken komme att utvisas, och det sades, 
att han redan hade berett sig på att flytta ur landet, ja att 
kanske icke återvända från den resa, på vilken han då befann 
sig. En av generalguvernören redan uppgjord förteckning 
över personer, som skulle utvisas först, sades den tiden vidare 
upptaga namnen C. Mannerheim, V. M. von Born, Wentzel 
Hagelstam, Konni Zilliacus och kanske ännu ett par. Något 
senare nämndes E. Erkko och P.' Nordmann som hotade med 
landsförvisning. Den senare skall ha komprometterats genom 
en intervju i en tidning utkommande i någon stad i södra 
jylland. Beträffande utvisningar meddelades, att kejsaren 
)>som en nåd)> förordnat att desamma skulle gälla vissa orter 
i kejsardömet eller också utlandet. Varje till kejsardömet 
förvisad person skulle få uppbära ett underhåll av 50 eller 60 
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(några sade endast 10) kopek om dagen, och medlemmar av 
en sådan persons familj skulle ej få följa med. 

I samband med dessa frågor framhölls av en del personer, 
huru tacknämlig utspridningen av slika rykten i många fall 
måste vara för ryssarna, emedan allmänna meningen härigenom 
vandes vid mått och steg, vilka oförberedda skulle väcka upp
hetsning. Då slaget slutligen kom, hade allmänheten redan 
delvis böjt sig. Kanske ryssarna i dessa avseenden handlade 
enligt en medveten plan? hörde man personer undra. Därför 
borde inga demoraliserande rykten få spridas, och särskilt 
borde tidningarna akta sig för att giva offentlighet åt det ena 
eller andra förmodandet av detta slag, rykten om nya förord
ningar och dyl. Man kunde också antaga, att åtskilliga sensa
tionella notiser skulle ha föranlett presshinder, om ej deras 
publicering av någon anledning skulle ha varit lämplig för 
vederbörande. 

Den tidigare nämnda >>diktaturförordningem>, som bland 
annat gav Bobrikoff utvisningsrätt, utfärdades den 9 april 
(27 mars) 1903, och nästan omedelbart därefter begagnade sig 
denne av förenämnda honom förlänade befogenhet. Dikta
turreskriptet trycktes i de officiella tidningarna den 15 april 
och redan den 17 i samma månad talade ryktet om förvisning 
av V. M. von Born, C. Mannerheim, L. Mechelin, Jonas eastren 
och Wentzel Hagelstam, således nästan exakt de långt förut 
i samma avseende utpekade. 

Då jag den 22 april kom till Nya svenska läroverket, märkte 
jag genast, att någonting särskilt hade inträffat. Alla lärare 
såga allvarliga och högtidliga ut och samtalade tyst och ivrigt 
med varandra. jag visste av ingenting, och emedan jag hade 
ett ärende till t. f. rektor magister B. Estland er, vände jag mig till 
honom med min sak, utan att ana vad samtalet gällde. Senare 
fick jag höra, att man undrat över min oberördhet inför den 
senaste händelsen. jag erfor, att V. M. von Born, C. Manner
heim, Eugen och Reguel Wolff, Jonas eastren och W. Hagel
stam hade fått utvisningsorder och hade att inom tre till sju 
dagar lämna landet, annars skulle de komma att förvisas till 
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någon ort i Ryssland. Hos alla hade polisen gått brutalt till
väga och hade till och med verkställt inbrott. Husvisitation 
hade försiggått hos flera personer utöver de förenämnda, 
såsom E. Erkko och juhani Aho. 

Hos Mannerheim hade, enligt vad man hörde omtalas, 
polismästaren Carlstedt själv infunnit sig klockan sju på 
morgonen beledsagad av 15 gendarmer. Greven lät honom 
vänta en halv timme, innan han visade sig. Även grevinnan 
Mannerheim kom tillstädes, varvid hon icke beaktade den 
djupa bugning, varmed polismästaren hälsade henne. Utvis
ningsordern var skriven på erbarmlig svenska. >>jag förstår ej 
det här,>> sade greven, varpå Carlstedt inflickade, >>Det är ej 
heller jag som skrivit det.>> >>Vilka andra personer ha blivit 
antastade av polisen?>> frågade Mannerheim, >>jag är väl ej 
den enda?>> >>Åtminstone kommer ej jag att gå till några andra,>> 
svarade Carlstedt. Man genomgick allt i våningen, till och 
med växtherbarier. Inom sju dagar skulle greven ha att 
förfoga sig över landets gränser. Även grevinnans privat
korrespondens togs i beslag. >>jag hoppas snart kunna åter
ställa grevinnan breven,>> sade Carlstedt, >>och jag kan försäkra 
grevinnan, att det endast blir jag, som kommer att läsa genom 
dem,>> och därvid slog han sig för bröstet. - Enligt en annan 
uppgift skall undersökningen hos greve Mannerheim ha varit 
tämligen ytlig. Flere papper, vilkas innehåll Mannerheim sagt 
äga endast privat intresse, hade Carlstedt utan vidare lämnat 
därhän. När Carlstedt gick bort, skall han ha sagt, >>Det är 
bra, att ingenting hittats, då det ju också annars är så oange
nämt ... >> 

Enligt de första ryktena om hemsökelsen på Sarvlax skall 
gården därvid ha helt och hållet cernerats av militär och inga 
underrättelser fått komma ut. Landssekreteraren Rheinbott 
skall själv ha infunnit sig på egendomen med soldaterna. 
Baron von Born sades ha blivit behandlad som en fånge och 
bland annat hindrats att använda sin telefon. Det var en 
officer som mottog alla uppringningar. Förvaltaren på Sarvlax 
begav sig till Lovisa och meddelade där, att ville man tillgripa 
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våld, så nog skulle man rå med de soldater, som funnos på 
gården. Han ville emellertid ej göra någonting, utan att ha 
rådfrågat några ledande stadsbor, då han ej kunde komma 
i förbindelse med sin husbonde. I Lovisa avrådde man för
valtaren från alla våldsamheter. - De första uppgifterna 
om )>ryssarnas)> vandaliska framfart på Sarvlax, med uppbrutna 
golvtiljor samt sönderskurna tapeter och möbeltyg, demente
rades i viss grad efteråt. Undersökningen hade visserligen 
pågått flera timmar, men ingenting av bohaget var förstört. 
Icke heller hade militär befunnit sig tillstädes, men huvud
byggnaden hade dock bevakats även utifrån. 

Bokhandlaren magister Wentzel Hagelstam skall ej ha 
blivit funnen av polisen. Han var bosatt på Åggelby, och under 
natten kommo åtta poliser åkande dit. Man bröt sig in i hans 
bostad och anställde visitation. Hagelstam tillbragte av en 
tillfällighet den natten på ett hotell i staden. När han tidigt 
på morgonen varskoddes, beslöt han att hålla sig undan och 
förändrade för detta ändamål sitt utseende genom att klippa 
sitt rätt långa hår och raka bort skägget. Han vistades några 
dygn dold hos en syster i Helsingfors och begav sig sedan till 
Sverige med någon hemlig lägenhet. Det meddelades, att 
Hagelstam var speciellt angelägen att undgå polisen, emedan 
han befarade, att hans öde i motsatt fall skulle ha blivit deporta
tion till Ryssland, icke förvisning till utlandet såsom de andras. 
Han lär nämligen i något särskilt avseende vara kompromette
rad; man talar om någon brevväxling, som ryssarna skola 
ha kommit över vid visitationen. 

Även i Hagelstams förlagsexpedition vid Norra Esplanad
gatan skall polisen ha brutit sig in. Man lär ha förstört eller 
kastat huller om buller en massa böcker och andra saker. 
Krapotkins memoarer (andra sade Gorkis berättelser) lära 
utgöra bytet, om det är sant. Polisen säges tro, att Hagelstam 
håller sig dold i staden. Nyligen ringdes Hufvudstadsbladet 
upp av en person, som sade sig vara magister Lundström 
på Hagelstams förlagsexpedition och som enträget ville träffa 
Hagelstam. Nej, han fanns ej på redaktionen. Var månne 
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man kunna träffa honom? Det visste man ej. På redaktionen 
märkte man, att mannen i telefonen något bröt på ryska, 
och då avbröts samtalet, enligt berättelsen. 

Rörande ingenjör Reguel Wolff på Tainionkoski trodde 
man sig veta, att han var rätt skuldfri i politiskt avseende och 
att han icke hade deltagit i någon agitation. Hans förseelse 
skall ha bestått däri, att han en gång hade nekat en gendarm 
tillträde till brukets läsesal och att han vid ett annat tillfälle 
lät rikta en brandspruta mot en gendarm. Emellertid omringa
des bruket av 150 man från det ryska dragonregementet i 
Willmanstrand, och Wolff ålades att inom tre dagar lämna 
landet, anfördes det. 

Förvisningstidens längd har ej angivits för någon av de 
utvisade. Man förmodar, att tiden ej kan bestämmas till 
längre är tre år, d.,v. s. så länge den åberopade förordningen 
har giltighet. Man vet ej heller, huru de förvisade komma att 
förhålla sig. Det säges av några, att greve Mannerheim komme 
att begiva sig till Stockholm, av andra att han ej ämnade följa 
ordern utan stanna kvar. Det sistnämnda anfördes även 
om baron von Born. juriskandidaten Jonas eastren lär komma 
att slå sig ned med sin juridiska byrå i Haparanda och in
rätta filialer på olika orter i Finland. 

Det lär vara säkert, att generalguvernörsadjointen Deutrich 
konfererat med senatorerna angående utvisningarna och att 
de varit ense med honom. Protokollet härom lär även ha 
undertecknats på senatens vägnar. >>Dock är härmed ej sagt, 
att senatorerna äro de som ha tagit initiativet,>> sade mig en 
lärare vid en av stadens högre skolor, därmed uttryckande 
sin uppfattning om vad senaten gällde för den tiden. 

Följderna av dessa dagars händelser och rykten ha varit, 
att alla människor göra sig beredda på husundersökningar 
och därför bränna upp alla farliga papper och avlägsna allt 
annat misstänkligt. 

Den 23 april hörde man omtalas, att innehavaren av ho
tellet vid Imatra Serenius bortförts till Petersburg. Detta 
betraktades som en mycket ödesdiger åtgärd, och för att ej 
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oroa allmänheten över hövan, skulle den hållas hemlig -
meddelade mig min sagesman. 

Ä ven professor Wilhelm ehydenius befann sig under be
vakning, sades det denna tid. En bekant till honom, som 
omtalade detta för mig, hade ej önskat härom fråga ehydenius 
själv, medveten om huru föga personer i sådan ställning alls 
önska bli omtalade i förevarande sammanhang. 

Bland de förvisade befann sig även enligt en några dagar 
senare erhållen uppgift kapten A. Fellman, hos vilken det stora 
kagalmötet i Lahtis hållits. 

Redan i slutet av april 1903 berättade ryktet, att rektor 
M. Rosendal från Uleåborg utvisats, ehuru så i verkligheten 
skedde först i juli. Även beträffande vicehäradshövding 
O. Procope förtäljde ett rykte redan den 17 april, att han 
förständigats att inom 2,1 timmar lämna Iandet och att han 
även gjort det. Han förvisades emellertid först i augusti. 

Sedermera abesannade rykten om utvisningar gällde ett 
stort antal personer, utöver några tidigare nämnda, såsom 
Otto Engström, Emil af Hällström, Max Hanemann, m. fl. 
- Då Eugen Wolff besökte professor Engström för att taga 
avsked före sin avresa, väntade två detektiver hela tiden i 
trappuppgången på honom. Rörande en del andra förvisade 
under dagarna före deras avfärd försäkrade vissa personer, 
att de ej sett dem följda av detektiver, vilket sistnämnda kan 
ha varit riktigt, men även kan ha berott på bristande observa
tion. 

Den 27 april 1903 med tåget 2.30 avreste von Born, Manner
heim, Eugen Wolff och Jonas eastren från Helsingfors till 
Åbo på väg till Stockholm. En stor människomassa följde 
de landsförvisade till stationen, så att järnvägstorget var 
nästan fullt av folk, då hopen omsider begav sig bort från 
stationshuset. eastren och Mannerheim stodo på den sista 
vagnsplattformen, Born på den främre av samma kupe. Tåget 
rörde sig ovanligt långsamt ett gott stycke, så att många kunde 
följa det gående. Även i Kajsaniemi bakom staketet stodo 
täta människohopar. Hurraropen ville aldrig taga slut. Per-
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soner, som voro med om avskedstillfället, försäkrade att de 
sällan övervarit någonting så gripande. Polisen gjorde ingen
ting. (Detta betraktades av några som ett exempel på att 

polisen ej vågade vidtaga åtgärder, som kunde föranleda 
upplopp.) Mannerheim hade förefallit mycket upprörd, 
eastren hade sett ut som om han varit förbi av trötthet. I Åbo 

skulle hyllning av de bortfarande anordnas. - Några dagar 
efteråt hörde man, att lokomotivföraren på det tåg, med vilket 

de förvisade avreste från Helsingfors, skall ha avskedats under 
motiveringen, att han avsiktligt hade fört tåget så långsamt 
ut från stationen, på det att folket så länge som möjligt skulle 
kunna fortsätta sin hyllning. 

De landsförvisade blevo sedan på ett storartat sätt mot- . 
tagna i Stockholm, där en till tusental uppgående folkmassa 
samlade sig på Skeppsbron för att hylla dem. 

Den 5 maj hörde man, att redaktör E. Erkko blivit utvisad 

samt förständigad att inom fyra dagar förfoga sig ur landet. 
Erkko lär vid mottagandet av påbudet ha befunnit sig på 
en agitationsfärd i jyväskylätrakten, varför den honom 

medgivna fristen var mycket knapp. Man antar att Erkko 
komprometterats, då magister j. Lylys brevväxling togs 
i beslag i Viborg. Det sades, att Erkkos förvisning drabbade 

ett av de mest verksamma centra för det fosterländska för
svaret på finskt håll. Bland andra utvisade i maj voro bröderna 

K. och P. Brofeldt i Kuopio och bankdirektör A. Sikio 
Nyslott. 

Man tolkade regeringens avsikter med de sistnämnda 
utvisningarna (utöver den direkta inverkan på värnpliktsfrågan 

och uppbåden) så att det ungfinska partiet skulle mista sina 
ledande män. Därigenom hoppades man få nästa lantdag 

>>promulgatorisk>>, då ungfennomanernas inflytande i borgar
och bondestånden skulle förlamas. >>Mechelin, som får till 

stånd enighet>> är borta och likaså Born, >>som leder oppositio
nen och hindrar alltför stora eftergiften>, påpekades därjämte. 

Hos den svenska regeringen säges den ryska ha gjort före
ställningar om att de landsförvisade från Finland ej borde få 
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vistas i Sverige. - I samband med firandet av första maj 
skall )>Finlandskaja Gazeta)> ha uttalat, att man redan på 
befolkningen kunde märka, att de värsta orostiftarna hade 
utvisats. stämningen är numera ovanligt lugn och på samma 
gång glad, hette det. 

Baron von Borns i mitten av maj 1903 inlämnade anhållan 
att bliva ställd inför laga domstol berömdes av alla som ett 
utmärkt vältaligt aktstycke. )>Icke ett ord behövde tilläggas 
eller tagas bort,)> sade man. Skriften lär ha översatts till ryska 
och tryckts i tusental exemplar för att spridas i Petersburg 
och på andra orter i Ryssland. Ungefär samma tid hörde man, 
att polisen under ledning av Rheinbott gjort en förnyad hus
undersökning på Sarvlax. En stor del av gårdens arkiv och 
bibliotek skall därvid ha bortförts utan någon urskillning, 
omfattande två hästlass. )>Polisen skall ha farit fram som 
tjuvar i ägarens frånvaro,)> hörde man sägas. 

I slutet av juli förvisades ordföranden för stadsfullmäktige 
i Ekenäs seminarielektorn och bankdirektören Mikael Linden. 
I Ekenäs synes man ha betraktat denna förvisning som ganska 
oförståelig, emedan lektor Linden, som visserligen var varmt 
fosterländskt sinnad, ej hade låtit någon oförsiktighet komma 
sig till last. Men han betraktades som den mest betydande 
mannen i staden och det synes som om myndigheterna med 
landsförvisningarna bland annat åsyftat att injaga ängslan 
hos befolkningen överhuvud genom att välja sina offer bland 
bemärkta män i olika landsdelar oberoende av deras personliga 
förvitlighet. 

Det förefaller som om enahanda synpunkter tillämpats 
då ägaren av Gullö gård i Ekenäs landsförsamling P. I. Aschan 
i juni landsförvisades. Under första veckan av augusti spriddes 
i Gullötrakten ryktet, att Aschan hemligen hade återvänt. 
Den genom sina meddelare väl underrättade polisen var genast 
framme för att övertyga sig om ryktets sanningshalt. Men 
polisen vände sig ej direkt till Gullö gård, utan anställde sina 
förfrågningar på de underlydande torpen, där meddelsamheten 
förmodades vara större. At en av torparna, vilken tidigare 
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säges ha angivit Aschan, försäkrade landspolisen, >>Ni skall 
få flytta in i storbyggningen på Gullö, när gården delas.>> 

I augusti drabbades den gamla ägaren av Gerknäs gård 
i Lojo C. G. von Christierson, vilken då uppehöll sig i Norge, 
av förbud att återvända till hemlandet. Också han synes 
ha tämligen godtyckligt utvalts av myndigheterna för att 
påverka landsdelens befolkning. Detektiverna hemsökte Gerk
näs fyra gånger, och husundersökning förrättades där. 

Med doktor Arvid Neovius' utvisning i september ansågos 
myndigheterna enligt allmän uppfattning ha drabbat en av 
de mest aktiva ledarna för det passiva motståndet och Kagalens 
arbete. Rörande vissa andra personer hade allmänheten ej 
alls reda på att de tillhörde Kagalen, men Arvid Neovius' 
verksamhet hade ej kunnat hållas hemlig, och så utsatt hade 
hans ställning varit, att mången undrade över huru han så 
länge hade kunnat undgå förvisning. Neovius sades ha angivits 
av två på denna tid omtalade kvinnliga spioner, vilka först 
arbetade i Helsingfors och sedan överflyttade sin verksamhet 
till Stockholm för att där övervaka de landsförvisade och 
komma smugglingen av illegala skrifter på spåren. 

Färd till Stockholm sommaren 1903 

I juni besöktes jag på Danskog i Ekenäs skärgård av Max 
Hanemann och Arvid Malm, vilka båda hörde till årets värne
pliktsuppbåd och på grund av sitt aktiva deltagande i agi
tationen hade anledning att hålla sig undan. Tillsamman 
seglade vi till Åland i min 18 fots rödmålade >>Klunsen>> (så 
kallad efter den lika benämnda nyländska studentsamman
slutningen), en öppen skötbåt från Geta, bred som en flundra, 
jaktriggad och med en ofantligt lång storsegelbom men all
deles kort gaffel. Den hade försetts med järnköl och svall
bord och hade i fören ett däck, under vilket (med en förlängande 
presenning) tre man kunde ligga skyddade. Byggd för Botten
havets stormar var >>Klunsen» en magnifik sjöbåt, som icke 



XIX Färd till Stockholm sommaren 1903 429 

ens tog stänk över och som med två rev inne tålde praktiskt 
taget vilket väder som helst. Dessutom låg den endast l Y2 fot 
djup, så att man kom fram med den oberoende av farlederna 
blott utkik hölls. Anläggnings- eller ankarplats kunde er
hållas vid vilket rimligt skär som helst. 

Förf:s Geta-båt "Klunsen" 

På Nåtö nära Mariehamn sammanträffade vi med Gabriel 
Biaudet och dennes två bröder Leon och Teddy, vilka bodde 
på Björkö i närheten. Dessa tre hade några dagar tidigare 
återvänt från en färd i skötbåt till Stockholms skärgård, 
därifrån medförande last av förbjuden litteratur. På åter
resan nödgades de ro över Ålands hav med seglen nere för 
lugnets skull och till på köpet i en stor krok mot Signilskär 
för att undvika tullbevakningen. Fjorton timmar hade rodden 
räckt, och därunder hade provianten tagit slut ombord. 

Gabriel Biaudet hade angivits på grund av sin verksamhet 
på Åland, och undersökning hade inletts av länsstyrelsen i 
Abo. Bland annat hade Biaudet låtit välja sig till Finströms 
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kommuns representant i uppbådsnämnden, och syftemålet 
var att han skulle infinna sig vid nämndens sammanträde 
för att avgiva protest. Hans handlingssätt hade blivit känt 
och komme nog att bereda honom obehag. - Biaudet berät
tade, att en något ängslig handlande i Mariehamn hade ut
tryckt farhågor över det vidriga öde, som kunde komma 
att drabba honom, . handlanden, på grund av någon oförsik
tighet han låtit komma sig till last. Han var därför betänkt 
på att sälja sin affär och flytta över till Sverige enligt tanke
gången, att det är bättre att förekomma än förekommas. 
>>Den första ryssarna förvisa,>> sade handlanden åt Biaudet, 
>>är du, och den andra är jag.>> 

Lusten väcktes hos oss att utsträcka vår färd över till 
svenska sidan, vilket vi dock icke trodde vara görligt, emedan 
>>Klunsen» icke var inskriven i någon segelförening och sålunda 
icke åtnjöt förmånen att vara fritagen från tullbehandling, 
varjämte vi saknade pass. Det väckte stort jubel, då Biaudet 
meddelade, att han icke endast förfogade över ett certifikat 
utställt av Ålands segelsällskap för en imaginär båt >>Anna
Lisa>> från Geta, vilken beteckning passade >>Klunsen» för
träffligt, utan även över en klubbflagg i samma sällskap. 
Certifikatet, utskrivet år 1902 med tvåan nödtorftigt ändrad 
till en trea, hade tillkommit för användning vid >>kagaliska>> 
expeditioner till svenska skärgården. För formens skull 
blev >>Klunsen» inskriven i Ålands segelsällskap, men det 
nya certifikatet hunno vi ej vänta på. Vår förtjusning steg 
till sin höjdpunkt, då Biaudet förklarade sig villig att göra 
oss sällskap över till Stockholm - det fanns ännu omkring 
300 kilo rysk litteratur att avhämta på Gräddö i Roslagen. 

Efter nödtorftiga förberedelser i Mariehamn styrde vi 
vid midnatt före den 23 juni för en svag västlig kåre ut på 
Ålands hav i sydvästlig kurs. Ett par timmar senare, vid 
soluppgången över det då spegelblanka havet, syntes de sista 
konturerna av avlägsna höjder vid horisonten bakom oss, 
och då Hanemann och Malm, som haft frivakt, kommo fram 
från sin koj i fören och sömndruckna plirande mot ljuset 
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frågade, vad det var för ett land, fingo de svaret, >>Det är 
Fosterlandet.» - strax därpå och utan att vi till en början 
alls fäste oss därvid, styrde en ångare rakt på oss, och då den 
kom nära, befanns den vara tullångaren >>Vikingen». Maskinen 
stoppades, och ångaren låg stilla invid oss. Vår flagg var icke 
hissad. Biaudet satt i studentmössa vid >>Klunsens>> roder. 
En stark röst från kommandobryggan frågade, vilka vi voro 
och varifrån vi kommo, och Biaudet svarade sanningsenligt. 
>>Ha herrarna ingen klubbflagg, annars måste vi anställa visi
tation? - var är båten inskriven?>> ropade tullmannen. >>l 
Ålands segelsällskap,>> svarade vi i korus. Flagg? det hade 
vi, och i nästa stund vajade Ålands segelsällskaps vapen
prydda duk vid >>Klunsens>> gaffel. >>Ålands segelsällskap -
allt klart då,>> ropades det från bryggan, sedan man där med 
en kikare granskat vår flagg. >>Herrarna få ursäkta, men det 
är nu sådana tider ... >> ljöd rösten där uppe, nu tydligen 
mildrad, och så byttes samtalsämne: >>Vi få nordan i rappet -
adjö!>> >>Vikingen» satte till vår lättnad maskinen i gång och 
begav sig av. Vi sågo huru den styrde från fartyg till fartyg 
ute på havet prejande an dem alla. Efter att ha passerat 
Gräddö anlände vi ~dockan halv sex-tiden e. m. till Norrtälje, 
där vi lämnade >>Klunsen» och togo tåget till Stockholm. 

Det var några oförglömliga dagar och nätter vi tillbragte 
i Stockholm, hela tiden i sällskap med Oskar Rosenqvist. 
Även med Almar Fabritius voro vi mycket tillsamman. Vi 
tyckte, att vistelsen i Stockholm redan hade hunnit påverka 
Rosenqvist, som blivit märkbart elegant och storstadsmässig. 
Han hade kommit över i lustjakten >>]orma>>, som fördes av 
några viborgare, och färden hade varit ganska svår under 
kryss långt ute på Finska viken med Estlands kust tidtals 
i sikte. Rosenqvist hade ännu ej någon bestämd sysselsättning. 
För närvarande läste han korrektur för någon bok, som 
Mechelin skulle giva ut för att gendriva en ryss, professor 
Sergejeffskij, i frågan om Finlands ställning, och han planlade 
även ett eget arbete. 

Tillsamman gingo vi till kapten Henri Biaudet, som be-
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bodde en vacker dubblett vid Birger jarlsgatan. jag hade 
icke sett honom förut, men fick ett starkt intryck av en i yttre 
avseende manlig och synnerligt tilltalande typ och av en fanta
siens rörlighet, som är ovanlig hos oss. Det var en utpräglad 
kagalstämning, som rådde i Biaudets sällskap, och vad han 
berättade återspeglade en beslutsamhet och impulsivitet, 
som ej lätt ryggade tillbaka. Han var sysselsatt med arbete 
på sin doktorsavhandling under professor E. G. Palmens 
ledning, av vilken han synbarligen i olika avseenden var på
verkad, i sin för övrigt radikala, nästan revolutionära åskådning. 
Någon tid förut hade han skaffat sig ett större lån beräknat 
att möjliggöra för honom en bekymmerfri tillvaro tills arbetet 
vore färdigt. Förstudierna för sin bok hade Biaudet bedrivit 
i Rom, och han väntade att få arbetet avslutat före årets 
utgång. Det skulle tryckas i Schweiz. Opponent vid disputa
tionen bleve professor Palmen. Biaudet hade bestämt avråtts 
från att för närvarande återvända hem, emedan ryssarna 
väl kände hans verksamhet som en av de förnämsta förmed
larna av förbindelsen med de regeringsfientliga bland dem. 
Hans plan var emellertid att återvända till själva disputations
tillfället. Även om han bleve utvisad, kunde han nå sitt mål 
genom att begagna sig av de 3-4 respitdagarna. 

Henri Biaudet var ingen beundrare av Mechelin. Denne 
höll nu på att mista sitt inflytande, resonerade Biaudet, vilket 
han emellertid hade utövat alltför länge. Av hans insats 
var ingenting mera att vänta. Han hade mer än någon annan 
landsman haft tillfälle att handla, men hade ej utnyttjat sin 
chans. Till följd av hans inverkan hade den fosterländska 
kampen förts enligt en oriktig linje. Mechelin hade ödslat 
pengar på utländska tidskrifter och tidningsartiklar och för
summat andra verksamhetsmöjligheter. Den engelska tid
skriften >>Finland>> hade slukat 100,000 mark, även >>L'Europeem 
stora summor. - Under hedersord att iakttaga tystnad hade 
Mechelin i god tid innan februarimanifestet anlände till se
naten fått kännedom om dess innehåll. I en så viktig fråga 
hade han ej bort låta binda sig av sitt hedersord; landets 
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hela framtid hade kunnat bero på att manifestet ej fram
trädde som en överraskning. Den person, som fått hans 
hedersord, skall dessutom efteråt ha förklarat, att vad han 
avsett var att kännedom om manifestet ej skulle spridas 
till den stora allmänheten, men att en mindre krets nog hade 
kunnat få veta om detsamma, och att han skulle ha löst 
Mechelin från dennes hedersord, om anhållan därom hade 
framställts. 

Dagen före promulgeringen skall en senator, som kände 
sig osäker, men som var obenägen att promulgera, ha besökt 
Mechelin för att inhämta dennes råd. Mechelin hade då i 
två timmars tid utvecklat de skäl, som enligt honom talade 
för promulgering, och uppmanat senatorn att följa dessa. 
Nästa morgon, sedan Mechelin - såsom Biaudet uttryckte 
sig - hade tagit del av opinionen bland den politiskt vakna 
allmänheten - sände han ett kort brev till ifrågavarande 
senator, meddelande att han vid närmare begrundande kom
mit till det resultat, att promulgering under inga omständig
heter borde ske. Senatorn svarade, att de skäl Mechelin före
gående dag så vältaligt hade klarlagt till förmån för 
promulgering, hade övertygat den andre, i synnerhet som 
Mechelin nu icke anförde ett enda skäl mot en sådan åtgärd. 
- Liknande klander hörde man denna tid på olika håll uttalas 
mot Mechelin, men man kände sig icke viss om i vilken grad 
anmärkningarna grundade sig på verkliga fakta. 

Den italienska medlemmen av 1899 års kulturdelegation 
professor E. Brusa hade enligt Biaudet intagit en vacklande 
hållning i frågan om Finland. I en rysk tidning hade en 
korrespondent skrivit, att professor Brusa meddelat honom, 
att om han, Brusa, från början hade ägt erforderlig insikt i 
den finländska frågan, så hade han ej låtit förmå sig att gå 
finländarnas ärenden. Denna artikel lät Biaudet översätta 
och sände den jämte ett brev till Brusa. Han erhöll två svar. 
Det ena var avsett för publicering i >>Aftonpostem>, vid vilken 
tidning Biaudet då var anställd, och det innehöll endast fraser. 
Det andra brevet var ställt till Biaudet personligen, och däri 

21' 
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var dementien av den ryska korrespondensen ännu svagare. 

En tid därefter befunno sig Biaudet och Werner Söderhjelm 

i Rom samtidigt som Brusa och bjödo denne på middag. 

De märkte, sade Biaudet, huru Brusa bemödade sig om att 

uppskjuta den stund, som ovillkorligen måste inställa sig, 

då hans förhållande till den ryska korrespondenten skulle 

komma på tal. Slutligen gick samtalet över till denna fråga. 

Brusa uttalade sig i mycket försiktiga ordalag, varken hit 

eller dit. Han medgav, att han träffat ryssen, men sade, 

att han ej >>Uttalat sig så som denne skrivit». Biaudet me

nade, att man ej för framtiden kunde med säkerhet från det 

hållet räkna med aktivt intresse för Finlands sak. 

Man visste, sade Biaudet, att ryssarna försökte komma åt 

härden i Stockholm för vår politiska verksamhet. Finlands

båtarna voro konstant övervakade, och finsk-ryska detektiver 

hade iakttagits i staden. Kort förut hade Stockholm gästats 

av baron Nolcken, polismästarens i Petersburg Clayhills' 

närmaste man, som förmodligen hade till uppgift att försöka 

åstadkomma någon form av samverkan mellan den svenska 

och den ryska polisen beträffande de från Finland utvisade. 

Svenska inrikesministern hade utfärdat en uppmaning till 

tidningarna att så litet som möjligt befatta sig med >>Nordisk 

Revy>>, vilken tidskrift även snart komme att nedläggas. 

De landsförvisade i Stockholm hade ännu ej ägnat sig åt 

några bestämda sysselsättningar. Alla intogo en avvaktande 

ståndpunkt tills vidare. Då och då sammanträffade d e med 

varandra, ehuru i regeln icke för något planmässigt ändamål. 

Utan att Lilles intresse för Finland hade svalnat, hade han med 

iver börjat ägna sig åt frågor, som rörde svensk kommunal

och inrikespolitik. - Det gjorde ett egendomligt intryck, 

sade Biaudet, att höra sådana personer som Lille, Zilliacus 

och Hagelstam numera uttala sig som >>fullblodssocialisten>; 

endast Mechelin höll i jämförelse med dem fast vid det hävd

vunna. 
Rörande Konni Zilliacus fingo vi höra om den utfärdade 

ordern, att han genast skulle gripas, om han anträffades inom 
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Finlands gränser. - Fritz Wetterhoff hade förbjudits att 
återvända från en utrikesresa. Han hade utmärkt sig genom 
att ha >>pokulerat och tolkat>> med de kommunala ledamöterna 
av uppbådsnämnderna i sin hemtrakt och förmått dem att 
utebli från sammanträdena. - Den äventyrlige K. G. K. 
Nyman (kallad >>Nyman med munnen» till åtskillnad från 
två andra Nyman, >>Nyman med mustascherna>> och >>kragen 
med Nyman») hade nyligen nödgats lämna hemlandet efter
slagen av polisen för sin värnpliktsagitation. Han hade varit 
farmaceut hemma, men tjänstgjorde en kort tid som något 
slags lantmäterielev i Norrland. 

Rörande de förvisades utsikter att få återvända hem 
visste man ingenting. En viss förhoppning låg väl däri, att 
någon tid för förvisningens fortvaro ej hade angivits. Veder
börande hade synbarligen ej velat binda sina händer. Be
träffande personer, som förvisats från Ryssland, sade sig 
Biaudet veta, att dessa vanligen efter sex månader fingo mot
taga ett anbud att återvända, men på sådana villkor, som 
nästan aldrig kunde antagas. Efter ett par år brukade ånyo 
ett liknande anbud framställas. - Det fanns kanske vissa 
förhoppningar om förvisningarnas upphävande efter tre år, 
den nya förordningens giltighetstid. Men lika antagligt vore, 
att generalguvernörens befogenhet då komme att förnyas. 
Landsförvisning av misshagliga personer var ur ryssarnas 
synpunkt vida att föredraga framom deras förvisning till 
Ryssland. Man kunde med skäl förmoda, att ryssarna åsyftade 
att uppskrämma de eftersatta med hot om förvisning till 
Ryssland för att få dem att frivilligt begiva sig utomlands. 

Det ryska riksrådets majoritet lär motsätta sig beviljande 
av vidsträckta fullmakter åt Bobrikoff. Av de farhågor 
riksrådet hyste i detta avseende hade man i Finland bort 
begagna sig för att hindra Bobrikoffs envälde, ansåg Biaudet. 
Man hade bort låta ryssarna veta, att bägaren nu flödade över, 
och att ställningen i Finland kunde bli farlig för det härskande 
systemet. Nu hade man däremot ådagalagt, att man tål 
vad som helst. 
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Ett stort nummer gjordes denna tid av den nyligen för

siggångna franska protestförsamlingen mot den ryska rege

ringen, vid vilket tillfälle Jean Jaures höll ett stort tal. Mötets 

upphovsmän voro på vår sida Henri Biaudet, lektor Jean 

Poirot och jur. kand. Erik Ehrström. Protesten lär visser

ligen i främsta rummet ha åsyftat pogromerna i Kisjineff 

och först i andra rummet händelserna i Finland, vilka sist

nämnda dock, även de, starkt betonades. Särskilt glädjande 

var Jaures' aktiva del i meningsyttringarna. 
Biaudet hade även medverkat till den socialistiska inter

pellationen i den italienska deputeradekammaren. Han hade 

på uppdrag av de ryska revolutionäras kommitte förhandlat 

med de italienska socialisternas ledare Morelli, vilken inter

pellerade regeringen med anledning av ryska kejsarens emot

sedda besök i Rom. Därvid ifrågasatte Morelli, huruvida 

kejsarens ankomst var välbetänkt, i synnerhet som han ej 

kunde garantera, att hans parti skulle mottaga >>kejsaren

mördarem väl. En av ministrarna bemötte honom och yttrade 

bland annat i något faderlig ton, >>Ni konuner nog inte att 

vissla.>> Härpå skall hela den socialistiska fraktionen ha stigit 

upp och högljutt givit tillkänna, att Morelli talat rätt. 

För Bobrikoff personligen hyste Biaudet utpräglad respekt, 

anseende honom ha ådagalagt betydande skicklighet som 

statsman. Man måste beakta, sade han, att Bobrikoff vid sin 

ankomst till Finland ej alls kände vårt land och folk, och dock 

hade han med osviklig säkerhet beräknat varje steg han tagit. 

Han hade aldrig överskridit gränserna för det väl överlagda, 

icke spänt bågen för högt, ävensom klokt förstått att leda 

folket efter sin vilja. Yrjö-Koskinen och Bobrikoff hörde 

till samtidens största statsmän, ansåg Biaudet. 

Hela midsommardagen var vårt sällskap i rörelse, mest 

på restauranger. Oaktat tidens mångfaldiga betryck var 

det en stämning av övermod och bekymmerslöshet, som grep 

oss dessa flyktande stunder. Endast enstaka ögonblick slog 

ur det förträngda en grundton av nedstämdhet och sorg igenom. 
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Det var särskilt det fullständigt ovissa öde flera av kamraterna 
gingo till möte, vilket vid sådana tillfällen kändes som ett 
sting i själen. Men däremellan log livet bedårligt just då; det 
var fribytarlynne och sorglös yra i en krets av goda vänner 
sammanförda några junidagar i Stockholm. Midsommar
aftonen sutta vi, tretton landsmän, på Berns, där bland andra 
P. I. Aschan slöt sig till oss. En redogörelse för hans förvisning 
trycktes just i >>Veckans Nyheten> författad av honom själv 
och Hanemann. Förvisningsordern var undertecknad endast 
av Kaigorodoff. Dennes förargelse synes Aschan särskilt 
ha väckt genom att i sina skrivelser som kommunalstämmans 
ordförande endast benämna honom >>innehavaren av guvernörs
ämbetet i Nyland>>, ett förfarande som var vanligt den tiden. 
Aschan hade angivits av en av underhavandena på Gullö, 
en fiskare med vilken han hade råkat i delo. Under det all
männa glammet slog Aschan handen i bordet och sade, >>Det 
får jag säga, att nog är det bra mycket trevligare att sitta ute 
än att sitta inne!>> När han av polisen fördes in från Gullö 
till Ekenäs, såg han >>Klunsens>> segel på Ekenäsfjärden, och 
den rödgula korsflaggen verkade som en uppmuntrande häls
ning. - Någon berättade, att en grupp landsmän i stockhalm 
en gång sent efter en sits hade stannat i ett gathörn, tämligen 
högljutt samtalande, innan man skildes åt, varvid från ett 
främmande sällskap hade ropats åt dem över gatan, >>Glada 
gossar!>> >>Ja, glada gossar,>> svarade Jonas Castn!n, som var 
med, >>men fördömt bistra tider!>> 

Hos Gabriel Biaudet, Arvid Malm och mig väcktes lusten att 
ännu utsträcka vår segelfärd, och medan Hanemann stannade 
i Stockholm, bestämde vi oss för en tur med >>Klunsen>> till 
Gotland. Klockan 11-12 tiden natten mot den 27 juni 
avseglade vi från Norrtälje, och klockan 10 följande morgon 
förlorade vi Grönskärs fyr ur sikte med kurs utåt Östersjön. 
Vi seglade hela dagen i stark medvind utan att alls se land. 
Vårt sjökort räckte ej ändå fram till Gotland, så att vi ej 
voro säkra beträffande avståndet eller ens den exakta kursen. 
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Då vi kort före solnedgången trots alla spaningar ej upptäckte 
land förut, sade Biaudet med sitt starkt skorrande uttal, 
>>Om det härr forrtsätterr, gubbarr, trrorr jag tamme f-n, 
att vi kommerr till Pommerrn!>> På kvällsidan prejade vi 
an ett barkskepp, som passerade oss på väg till Finland, o c h 
fingo kursen, vilken visade sig vara den vi följt. Klockan 
lO-tiden på kvällen sågo vi fyrarna på Gotska Sandön, och 
klockan 6-tiden på morgonen landade vi vid den östra fyren 
efter att ha seglat runt ön norröver för mojnande vind. Vi 
dröjde endast ett par timmar på den märkliga ön, sällskapande 
med fyrpersonalen, fortsatte seglatsen och kommo nästa natt 
till Halshuks fyr på Gotland och följande natt till en ort 
några mil norrom Visby. De två senaste dygnen hade vi haft 
svag vind. I Visby stannade vi endast några timmar, emedan 
en stark sydväst blåste upp, av vilken vi ville begagna oss 
för återfärden. Följande natt var den femte i följd, under 
vilken vi hade befunnit oss under segel, med endast två korta 
mellanstunder för ankar, och då sömnen under gång i den 
öppna >>Klunsen» alltid var något bristfällig, nästan över
väldigades vi av trötthet. Medan jag skötte om navigationen 
under timmarna efter klockan 12 på natten, såg jag nära 
nog hallucinationer och måste som oftast stänka vatten i mitt 
ansikte för att ej somna in, en icke ofarlig situation i halv
stormen och den grova sjön. Klockan 12-tiden följande dag, 
den l juli, ungefär ett dygn efter avfärden från Visby, landade 
vi vid Runmarö i Stockholms skärgård. 

Under tiden hade Henri Biaudet fått oroande underrättelser 
från Mariehamn. Ett telegram från hans bror Leon därstädes 
innehöll budskapet, >>Prenez garde, j'ecris,>> vilket icke var 
upplysande men som tolkades gissningsvis så att husi.mder
sökning skett hos bröderna Biaudet. på Björkö. Kort därpå 
anlände från Åland doktor Johannes Hoving, som berättade, 
att Leon och Teddy Biaudet midsommardagen på väg till 
Mariehamn hade blivit anhållna av fyra polismän. Dessa 
sade sig ha order att häkta kapten Biaudet och trodde någon
dera av de anhållna vara denne. Förgäves protesterade Leon 
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och Teddy; de fördes till ordningsmannen i Mariehamn jokinen, 
och först efter lång övertalning fingo de tillåtelse att genom 
vittnen styrka, att ingendera var kaptenen. l tur och ord
ning fördes de härpå till postmästar Godenhjelm, doktor 
Hoving och sjukgymnasten Lennart Hohenthal, vilka alla 
under edlig förpliktelse skriftligen avgåvo det önskade intyget. 
Hollenthal skall ha läxat upp polisen för omdömeslöshet: 
en ung gosse kunde ju ej vara stabskapten. Det var Hollenthals 
ståndaktighet gentemot polisen vid detta tillfälle, vilken 
bragtes i erinran vid aktiva mots.tåndspartiets stiftande under 
den följande tiden och som bidrog till åstundan att försäkra 
sig om hans medverkan. 

Orsaken till kapten Biaudets efterspanande sades ryktesvis 
vara den, att Bobrikoff i ett telegram till guvernör Lang i Åbo 
hade ålagt denne att till varje pris låta fasttaga Biaudet, som 
uppehöll sig på Åland, ävensom sända honom till Helsingfors 
för vidare befordran till Petersburg. Biaudet vore delaktig 
i Sipjagins mord. Man måste telegrafera till svar, att den 
efterspanade ej befann sig på Åland. Men strax därpå kom ett 
nytt telegram med kategorisk försäkran, att Biaudet fanns 
där och skulle fasttagas. Därjämte angavs hans signalement 
synnerligen noggrant. Ungefär samtidigt anlände min
kryssaren >>Asia>> till Björkö och landsatte >>en gendarmgeneral, 
två gendarmöverstar och en hop soldaten>, alla på spaning 
efter kapten Biaudet. Barkasser utsändes för att bevaka 
de olika farlederna, och icke ens en roddbåt kom förbi utan 
att anropas. Några personer på Åland, vilka kände sig hotade, 
rymde hemifrån vid den ryska ångarens ankomst och höllo 
sig dolda. 

Även om överdrifterna i denna skildring voro uppenbara, 
innefattade den närmaste påföljden för oss, att vi icke kunde 
taga någon för b juden last med oss hem. l svenska Aftonbladet 
ingick den 2 juli en redogörelse för händelserna enligt de första 
okontrollerade ryktena; Biaudet hade kvällen förut samman
träffat med chefredaktör Sohlman. Biaudet berättade vidare, 
att han med anledning av >>visiten» hade sänt sitt kort till 
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guvernör Lang och sett till att poststämplingen skedde i 
Mariehamn. >>Huru angenämt det än vore att för min åter
stående levnad åtnjuta billig pension på Schliisselburg eller 
på något liknande ställe,>> sade Biaudet, >>föredrar jag dock 
tills vidare min våning med badrum och dusch vid Birger 
jarlsgatan.>> Han finge också uppgiva tanken på doktors
disputation vid Helsingfors universitet. Även i övrigt hade 
han redan hunnit ändra sfna planer. Han skulle bli korrespon
dent till några skandinaviska tidningar, bland andra Afton
bladet, och på nytt begiva ~ig till Rom för att fullfölja sina 
forskningar vid arkivet i Vatikanen. >>Ingenting har jag haft 
att göra med Sipjagins mord,>> förklarade han, >>men låt se, 
om detsamma kan sägas rörande det nästa.>> 

Biaudet sade sig ha stått och fortfarande stå i förbindelse 
med de revolutionära ryssarna och även med polackerna. 
Mordet i Ufa på guvernör Bogdanovitj hade han vetat av. 
Attentatorns flykt var förberedd och gick över Finland, där 
Biaudet vidtagit de erforderliga åtgärderna. I Stockholm 
bodde tre av de inblandade, alla studenter, hos Biaudet. 

Vi träffade i Stockholm socialisten Axel Weydel, som 
vistats även i Helsingfors. Han hade anmodats av ryska 
revolutionära att ombesörja transport av rysk litteratur 
över Finland och även åtagit sig detta uppdrag. En slup hade 
just inköpts för detta ändamål. Enligt Weydel tycktes dessa 
ryssar förfoga över ganska rikliga penningmedel. Vi tyckte 
det var bra, att ryssarna på detta sätt ffngo bistånd i sina 
bemödanden. Man insåg överallt, vilket hinder den .ryska 
självhärskarmakten på denna tid utgjorde för humani
tära strävanden även utom Rysslands gränser. Själv skulle 
Weydel en månad senare resa till Australien som emi
grant. 

Vi beslöto segla hem tomhänta, särskilt som den uppgiften 
erhölls, att häktningsorder utfärdats även för Gabriel Biaudet. 
Men även i bästa fall finge vi vara beredda på att under hem
färden stöta på tullbevakningen och underkastas visitation. 
De ryska barkasserna skulle vi väl därjämte råka ut för. Det 
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tycktes åter vara oroligare hemma än förr. Vi hörde omtalas, 
att tio nya utvisningar ägt rum. 

Den 3 juli på kvällen avseglade vi i >>Klunsen» från Runmarö 
at Söderarm till. De strålande dagarna i Stockholm voro förbi 
och därmed den obundna sorglösheten. Bland minnen komma 
vi särskilt ihåg den vandring en grupp av oss hade företagit 
klockan 2-tiden en ljusnande morgon av och an längs Strömmen 
förbi Nationalmuseum och åt Skeppsholmen till, fördjupade 
i samtal och betagna av den översvinnliga utsikten och dagern. 

Med klockan i hand toga vi noga upp tiderna då vi passe
rade Söderarm och Kobbaklintar; den sträckan tillryggalades 
på 4 timmar och 20 minuter. Icke en skymt av någon tull
ångare eller tecken på annan bevakning såga vi. Ingen >>Asia>> 
hade heller visat sig i Mariehamnstrakten, endast en oansenlig 
marinångare från Sveaborg. Men huvuddragen av historien 
om Henri Biaudets efterspanande voro sanna. 

Under hemfärden veka vi in till Klovskär, där Gabriel 
Biaudet vidtog anordningar för mottagning av förbjuden 
litteratur, som skulle dirigeras den vägen. Vi besökte dessutom 
som hastigast Kökar och jurmo. 

l London 

Den 11 november l 903 avreste jag till England, där jag 
skulle stanna ett år för arbete på min licentiatavhandling. 
Ett par dagar tidigare besökte jag professor Wilhelm Chydenius, 
hos vilken jag satt två timmar, å ena sidan förlägen över att 
så upptaga hans tid, å den andra fängslad av hans sällskap 
och samtalet med honom. Han meddelade bland annat, 
att även han en tid gått i daglig väntan på utvisningsorder. 
Nu hade farhågorna något skingrat sig: >>man vänjer sig vid 
allt, också vid att leva i ovisshet.>> Om han hade blivit utvisad, 
skulle han ha ställt kosan till Amerika, ej till Sverige, sade 
han. Angående mitt ämne >>Samhällsklassernas uppkomst» 
yttrade han, att >>det skall väl bli någonting i stil med Wester-
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mareks och Hirns arbeten». jag borde ovillkorligen skriva 
min bok på engelska. Då jag uttalade tvivelsmål rörande 
betydelsen av vetenskapliga studier överhuvud under de 
rådande förhållandena, genmälde Chydenius energiskt, att 
just nu en värdefull produktiv vetenskaplig verksamhet i 
Finland skulle effektivt stödja vår sak. En helt annan fråga 
representerade visserligen den ekonomiska sidan. Beträffande 
studenternas förhållanden överhuvud trodde han, att deras 
svårigheter, ekonomiska och andra, skulle allmännare än 
hittills tvinga dem att ägna sig åt förvärvsarbete. - Under 
vistelsen i England borde jag icke endast vara en bokmal; 
jag måste också få känning av engelskt liv och engelsk anda. 
jag skulle följa med tidningarna, gå på teatrarna, någon gång 
även på en music-hall och göra bekantskap även med den 
äldre skönlitteraturen (jag förstod, att han åsyftade författare 
sådana som Thackeray i dennes sociala romaner). Sistnämnda 
sysselsättning skulle jag ägna mig åt genom att göra som så 
många andra: om söndagarna gå till någon park och läsa, 
sittande i en bekväm stol på gräsmattan. 

Med vemod betraktade jag genom kupefönstret trakterna 
kring Ekenäsfjärden, där bakom den närmaste utsikten en 
värld av somrars kära minnen levde, nu höljd i höstkvällens 
nedslagenhet. I Hangö bevittnade jag gendarmernas rege
mente på och vid ångbåten under granskningen av emigran
ternas papper. Blåsten ven kall, och blotta anblicken av det 
svarta vattnet kom en att rysa. Emigranterna strömmade 
ombord i små grupper, och denna gång kände jag mig nästan 
som en av dem. Det var med ett övermått av vanmäktig 
medkänsla jag betraktade dessa blomstersmyckade unga 
kvinnor och karlar, vilka utgjorde en blodstribut från Finland 
till de stora nationerna. >>Arcturus>> lade ut, och utan någon 
överenskommelse, endast driven av en gemensam tanke 
uppstämde emigranthopen på fördäck >>Vårt land>> och 
>>Maamme>>, medan alla viftade med sina näsdukar och allas 
blickar voro riktade hemåt. Endast första strofen sjöngs, 
och så uppstämdes ett hurra för Finland. Några få stämmor 
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- väckande ofrivilligt associationen >>f. d. folkhögskole
eleven> - fortsatte med de båda andra den tiden vanligen 
sjungna stroferna, >>Vårt land är fattigt, skall så bli>> och >>Din 
blomning sluten än i knopp>>. jag var glad att stå i mörker, 
så att min rörelse ej betydde någonting. Ett stycke från mig 
stod magister Heikki Klemetti, även han ivrigt lyssnande till 
sången. Fyrarna lyste. På däck släcktes lamporna, men 
hytterna strålade i ljus. 

Till Köpenhamns redd kom >>Arcturus>> tidigt en morgon, 
medan det ännu var stickmörkt Lotsbåten dök fram ur 
dunklet med sin topplanterna. Köpenhamn lyste med hundrade 
eldar mot oss, och rymden bildade en gloria över staden. Genom 
vagnsfönstren på väg till järnvägsstationen såg jag i skym
ningen på ströget människor skyndande till sina tjänster. 
jag reste vidare över Esbjerg-Harwich. Tidigt en morgon 
rullade mitt tåg in på den rökiga och oestetiska Liverpool 
Street Station. London mottog mig med skymning och dimma. 
Över gatan utanför hängde ett gult och violett moln fullt 
av strimmor och dagrar. Men luften, Londonluften, förnams 
bestormande och betvingande. 

Redan samma dag uppsökte jag doktor Edv. Westermarck, 
som denna tid bodde vid '27 Montague Street alldeles invid 
British Museum, därifrån han kort efteråt flyttade till 8 Rockley 
Road i Shepherd's Bush. Hos Westermarck sammanträffade 
jag med Gustaf Strengell, som den tiden arbetade på en arki
tekturbyrå i London, och samma eftermiddag infördes vi båda 
av Westermarck i British Museums läsesal. Westerrnarek 
brukade säga, att British Museum med sitt enorma kupolbyggda 
läsrum hos honom väckte ett starkt intryck av helgedom. 
jag tyckte det var ett överväldigande ögonblick, då jag i 
Westermareks och Strengells sällskap första gången trädde 
in i det ryktbara Reading-room. 

Det var just den stämningsfullaste stunden i läsesalen, 
efter klockan fyra på eftermiddagen. - Högt uppe under 
domen lysa de elektriska båglamporna vid sina osynliga fästen 
liksom svävande fritt i luften, då och då entonigt fräsande, 
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medan vinterskymningens dimma färgas violett under valvet, 

och ljudvågornas viskande eko sammansmälter till ett ständigt 

tonande sus då och då avbrutet av urets silverklang. I denna 

rymd höres varje buller dämpat, ljudet av en bok som failer 

i närheten förnimmes liksom oändligt långt borta, steg upp-

British Museum 

fattas endast då de passera en, och det svaga genljudet av en 

hostning drunknar i stillheten, liksom kvävd mitt i rummet 

utan att nå fram någonstädes. Fördjupad i sitt arbete och 

smått bländad av bordslampans sken har man ofta förnim

melsen, att man befinner sig ensam i ett helt litet rum. Ser 

man då upp, är det som om med ens väggar och tak skulle 

draga sig undan och en väldig rymd öppna sig över en. - Be

haget av arbetet i British Museums läsrum ökas i hög grad 

av möjligheten att då man önskar en stunds omväxling vandra 

ut i museets gallerier, präglade vart och ett av sin förtroliga 

monumentalitet och gripande ro. 
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Från den tiden framåt hade jag förmånen att under arbetet 
i British Museum en längre tid nästan dagligen få tillbringa 
en längre eller kortare stund i Westermareks sällskap. Till 
de idealiska studieförhållandena hörde ovärderliga ·samtal 
med honom vid gemensamma luncher i någon av de många 

Läsesalen i British Museum 

sma A. B. C. eller Lyans-restaurangerna eller i det dåvarande 
Vietma Cafe i närheten av British Museum, där vi också van
ligen hade te. Middag åts en tid regelbundet hos Malzy vid 
Tottenham Court Road omväxlande med Marguerite eller 
Star and earter vid New Oxford street, om sällskapet var 
större eller tillfället annars märkligare. Tredje man i kollegiet 
var en tid Rafael Karsten. 

London har mycket förändrat sig sedan denna tid. Då 
existerade av de underjordiska elektriska >>tuberna>> endast 
linjen från Shepherd's Bush till Banken, medan de rökiga 
>>District» och >>Metropolitan» linjerna bedrevas med koleldning. 
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Ännu voro också hansom cabs och four-wheelers samt häst
omnibusar de vanliga fortskaffningsmedlen på gatorna. Den 
magnifika trafikleden Kingsway med Aldwych mellan Holbom 
och Strand fanns ännu ej, utan där låg ett omfattande slum
distrikt. 

Från de första tiderna har det mest fängslande intrycket 
av London innefattat vimlet på en av de stora trafiklederna, 
företrädesvis Strand, en frostig vinterafton med färgtonad 
dimma och massor av ljusreflexer. Härvid medverkar för
nimmelsen av att drunkna i människohavet. Rörliga inslag 
i totalbilden beredas av omnibussarnas rader likt vandrande 
annonsplakat med färgklickar och blänkande ytor. Med ljudet 
av trafiken blanda sig tonerna av ett gatpositiv från någon 
skyddad plats slamrande fram de senaste operettmelodierna. 
En obeskrivlig doft av London andas in, en specifik, stimule
rande fläkt av svag stenkolslukt, bensin, parfymerad piptobak 
samt en flyktig bouquet av bräckt skinka och ägg. 

Såsom så många andra pä denna tid gav Westermarck 
i våra fosterländska frågor överhuvud uttryck åt pessimism. 
Härtill bidrog hans uppfattning om våra nationella egen
skaper och förhållanden. Alla nationer äro egoistiska och 
tyranniska, även om de stundom i sitt eget intresse nödgas 
hylla humanitära grundsatser. Särskilt de med det föregående 
sammanhängande finska nationalistiska tendenserna, men även 
andra omständigheter voro bestämmande för den i allmänhet 
mörka dager, vari han såg utvecklingen hemma överhuvud 
och vid universitetet i synnerhet. Visserligen måste envar 
göra allt vad han kunde för det fosterländska försvaret. I 
samband med den betydande andel Westermarck ägt i strä
vandena att påverka den engelska lärda världen till förmån 
för Finland, nämnde han, att ett försök även hade gjorts att 
förmå påven att skriva ett privat brev till kejsar Nikolaj 
i vårt lands intresse. I detta syfte hade Westermarck i Rom 
bedrivit underhandlingar med den påvlige statssekreteraren 
kardinal Rampolla, hos vilken han hade haft tre audienser. 
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Planen strandade emellertid. - Under sommaren 1904 var 
Westennarck betänkt på att resa över till Förenta staterna 
för att hålla föredrag rörande Finland. Han beräknade, att 
resultatet skulle bli bättre, om det egentliga programmet 
skulle innefatta vetenskaplig föreläsningsverksamhet, till 
vilken den politiska skulle ansluta sig. I februari 190,1 inleddes 
Westermareks anställning vid Londons universitet, vilken 
skedde i vissa etapper. 

Under vintern 1904 gästades London av doktor Uno Linde
löt vilken, även han, hade varit synnerligt verksam i England 
för åstadkommande av den europeiska kulturadressen 
sommaren 1899. Vid en gemensam middag, vari Lindelöf, 
Westermarck, guvernör Edv. Krogius och jag deltogo, kommo 
landsförvisningarna på tal, och Lindelöt och Westermarck, 
båda ständiga utrikesfarare, yttrade, halvt på skämt, att det 
fanns ett hårdare öde än att bli utvisad hemifrån, och det vore 
att bli förbjuden att resa utomlands. 

Några av våra förvisade landsmän ställde under föråret 
1904 kosan till London, bland annat för att försöka vinna 
fast fot där. Till dem hörde Karl Söderhjelm (med vilken 
jag en tid bodde tillsamman), Reguel Wolff och Otto Åkesson. 
Konsul Erik Sav6n, som också han slog sig ned i London, 
hade i sista stund räddat sig undan förvisning eller deporta
tion till Ryssland genom att lämna landet, varvid han tog 
vägen över Torneå. Han hade anklagats för att ha medverkat 
vid insmuggling av gevär på fartyg, och i hans hem i Nystad 
anställdes tvenne gånger husundersökning. Av liknande 
anledning som Sav6n hade även Karl Godenhjelm, angiven 
för agitation i värnepliktsfrågan, anlänt till London. Andra 
landsmän, som under denna period en längre eller kortare 
tid vistades i London voro Walter Ekström, som arbetade 
i British Museums läsesal på sin jurisdoktorsavhandling, Lorenzo 
Kihlman, Fredrik och C. E. Björnberg, Wilhelm Chydenius, 
Gustaf Cedercreutz, j. Th. Lindroas och talrika andra. En 
central ställning inom den fosterländska kretsen intog doktor 
julio Reuter, som anlände fram på våren 1904. De gemen-
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samma intressena drogo landsmännen till varandra, och så 
bildades små kotterier, som nästan dagligen sammanträffade. 
De som sökte sig en egen arbetsbana i London funno accep
tabla utvägar vara sällsynta, och överhuvud intogo ännu 
denna tid de flesta i hithörande avseende en avvaktande 
ståndpunkt. En tid hällos detta år till och med regelbundna 
klubbmöten varje onsdag på Monico vid Piccadilly Circus, 
men i allmänhet gällde vallfärderna massor av varierande 
restauranger, av vilka flere kunde uppsökas på samma kväll. 

Påsklördagen den 2 april överraskades jag med ett besök 
av Oskar Rosenqvist, som den tiden var bosatt i Paris och 
som i sällskap med tvenne landsmaninnor kom över till London 
på en tillfällig tur. Vi tillbragte några oförgätliga dagar till
samman, så grundligt som möjligt explorerande staden. Den 
yttre topografiska bekantskapen med London formerades 
väsentligen under färder kors och tvärs genom staden på 
taket av hästomnibussar. Rosenqvist hade tills vidare jäm
förelsevis föga kunnat syssla med sina nationalekonomiska 
studier, men hoppades snart få mera tillfälle därtill. Han 
planlade en studievistelse i Köpenhamn med andelsverksamhet 
som forskningsämne. 

Rysk-japanska kriget 

Den 8 februari bragte morgontidningarna den ödesdigra 
underrättelsen, att efter långvariga underhandlingar de diplo
matiska förbindelserna avbrutits mellan Ryssland och japan, 
och därmed ansågs kriget ha börjat. Ett intensivt, nytt intresse 
beträffande vistelsen i London hade tillkommit. 

Fientligheterna började omedelbart. De första krigs
telegrammen, från Petersburg, meddelade att vid ett angrepp 
på Port Arthur 11 japanska krigsskepp skjutits i sank. Denna 
underrättelse betvivlades visserligen, men måste dock ha någon 
grund, antog man. Klarhet erhölls snart. Det var japanerna, 
som utan formell krigsförklaring hade gått till anfall vid 
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Port Arthur och med torpeder skadat tre av ryssarnas bästa 
fartyg. 

De världspolitiska händelserna utgjorde sedan det domi
nerande intresset icke endast i tidningarnas spalter utan även 
i våra kretsar av landsmän, där man icke kunde undgå att 
på det kännbaraste påverkas av allt, som rörde den ryska 
politiken. För oss medförde det stor tillfredsställelse att just 
då befinna oss i London, detta centrum för nyhetsvärlden, 
där tidningarna nära nog varje stund av dagen i talrika upp
lagor meddelade inkommande telegram på de för senaste nytt 
reserverade spalterna. Denna tid formligen förglömde man sig 
över sina tidningar, man iakttog som aldrig förr tidnings
försäljarnas plakat med uppgift om de märkligaste rubrikerna, 
och huru många gånger skyndade man sig icke ännu sent 
på kvällarna att försäkra sig om ett nyutkommet nummer, 
då någon sista krigsnyhet utropades på gatan utanför. 

I våra kretsar uttalades rätt olika åsikter i frågan om kriget 
komme att fördelaktigt inverka på Finlands ställning eller 
ej. Westerrnarek höll före, att kriget ej skulle befordra någon 
förändring beträffande regeringssystemet i Ryssland; tvärtom 
kunde man emotse att självbevarelsedriften och den upp
flammande nationalkänslan skulle förmå folket att sluta sig 
kring regeringen. I denna uppfattning hade Westerrnarek 
fått stöd av den ryska emigranten och >>anarkisten>> furst 
Peter Krapotkin, som denna tid bodde i London, och med 
vilken Westerrnarek hade sammanträffat. Krapotkin, ryktbar 
bland annat till följd av sin sensationella flyktfrån Peter-Pauls
fästning i Petersburg, hade före krigets utbrott sagt åt Wester
marck, att han betraktade ett eventuellt krig som den största 
olycka för den revolutionära rörelsen i Ryssland, vilken därav 
komme att förlamas, åtminstone för en lång tid. Krapotkin 
anförde som betecknande för stämningen bland de revolutio
nära, att en rysk dam, som hade åtföljt honom på hans flykt, 
förklarat sig sinnad att i händelse av krig anmäla sig som sjuk
syster vid armeen. 

Efter krigsutbrottet läste jag i en tidning ett referat av 

29 
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en artikel, som Krapotkin hade skrivit i denna fråga, och 
däri uttalade han samma åsikter som de ovan anförda. Hade 
det ej blivit krig, så skulle vännerna av framsteg i Ryssland 
ha haft de bästa utsikter att ernå vinningar för sin sak inom 
en snar framtid. Till och med i regeringskretsar vore man över
tygad om att den nuvarande regimen ej kunde fortgå i längden. 
Plehwe skall ha uttalat, att tio år var den längsta tiden för 
systemets fortbestånd; andra ministrar ha uppskattat fristen 
till fem år. Dessa förhoppningar gingo om intet genom kriget. 

En motsatt åsikt företräddes av Uno Lindelöf, vilken 
ansåg, att kriget i vilket fall som helst skulle erhålla stor 
betydelse för Ryssland och bringa den väntade regim
förändringen närmare. Visserligen kunde man ej emotse, 
att de revolutionära skulle begagna sig av själva krigstill
ståndet för befordrande av sina planer, men med freden skulle 
den verkliga faran för regeringen inträda. Kriget kunde emotses 
för Ryssland medföra ekonomiskt trångmål, kanske ruin -
i detta avseende vore påföljden nästan lika, vare sig kriget 
bleve segerrikt eller ej - )>och när. har en revolution utbrutit 
utan att den närmaste orsaken varit förstörda finanser?)> 
Men dessutom föreföll det rätt möjligt, att ryssarna skulle 
bli slagna, och säkert skulle de ej segra utan allvarsamma för
luster. - Enligt min uppfattning kunde ej tvivel förefinnas 
angående riktigheten hos Lindelöfs resonemang. 

Någon dag efter krigets utbrott träffade Westerrnarek en 
ryss, som han kände, en korrespondent till Petersburgtid
ningen )>Novosth>. Denne inledde samtalet med att säga, )>jag 
gratulerar er, finländare!>> Vid ett annat sammanträffande 
kort därpå frågade Westerrnarek av samma ryss, huruvida 
denne kände till om underrättelserna rörande den japanska 
flottans nederlag utanför Port Arthur voro sanna. Härtill 
svarade tidningsmannen, )>jag hoppas, att de ej äro sanna.)> 
Så ryss mannen än var, tycktes han som framstegsvänlig önska 
seger åt japanerna. 

Bland tidningarnas redogörelser från kriget stannade sär
skilt vissa episoder i minnet. - Då i början av kriget en 
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japansk transportångare överraskades av ett ryskt krigsfartyg 
och sänktes, föredroga talrika japanska soldater att gå i döden 
genom att förrätta harakiri, vilken rituella handling de ut
förde på däck för att inför fiendens ögon manifestera sin fos
terländska okuvlighet - en ur europeisk synpunkt nästan 
revolterande heroism. - Enstaka exempel ådagalade, att även 
den ryska marinen hyste en anda av manlighet och bravur. Man 
fäste sig vid kryssaren Varjags och kanonbåten Korejetz' 
undergång utanför Tjemulpo, då de enligt tidningarnas redo
görelser styrde u t ur hamnen, där de icke längre fin go stanna, 
och upptogo striden mot en ofantlig övermakt, som om de gått 
till en fest, med full musik ombord. 

Opinionen i England var självfallet inställd mot Ryssland, 
som ju utgjorde en farlig motståndare icke endast vid Indiens 
gränser utan även annanstädes, och de amerikanska tidnin
garna voro lika sinnade. Överhuvud riktade sig snart sagt alle
städes den allmänna uppfattningen utpräglat mot det ryska 
tsarväldet. Pressen utnyttjade nogsamt de journalistiska mo
menten hos underrättelserna från krigsskådeplatsen. Också 
skämttidningarna uttryckte bittert hån med anledning av de 
ryska motgångarna. Efter det amiral Makaroff gått under 
med pansarfartyget Petropavlovsk, som jämte andra enheter 
löpte ut ur Port Arthur och under återfärden stötte på en av de 
minor japanerna under tiden hade utsatt vid inloppet till ham
nen, avbildade ett amerikanskt skämtblad amiral Skrydloff 
med en högst jämmerfull min hållande i sin hand ett telegram 
från kejsar Nikolaj, däri han beordrades att omedelbart 
>>succeed>> (>>efterfölja>>) Makaroff. - Kejsar Nikolajs förslag 
om avrustning tyckes gå i fullbordan - skrev en annan ameri
kansk tidning - ehuru på annat sätt än kejsaren tänkt sig, i 
det att den japanska flottan nu gör slut på den ryska. -
Ett telegram om att en rysk torpedbåt skjutits i sank utanför 
Port Arthur kommenterades i en amerikansk tidning med 
anmärkningen, att detta meddelande hade knappast väckt 
någon uppmärksamhet i Amerika, emedan man där redan vant 
sig från tanken, att det >>existerar en rysk flotta>>. - Mycken 
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ironi ägnades ryssarnas )>strategiskt beundransvärda reträth> 
och deras rapporter enligt vilka allt, också nederlagen, gick 
som efter noter; allting var förutsett, och ryssarna drogo sig 
ständigt till )>förut iordningställda positionen>. Vid krigets 
slut, sade man, komme det att heta, att )>det var ryssarnas 
plan, att de skulle få stryk i detta krig)>, 

I brev hemifrån uppgavs, att de ryska trupperna i Finland 
ådagalagt stor motvilja mot att sändas till Ostasien. I Tavaste
hus skola fyra soldater vid den där förlagda ryska bataljonen ha 
arkebuserats för rymningsförsök härvid. Ömkliga scener skola 
ha utspelat sig vid ryska truppers avfärd från Helsingfors till 
krigsskådeplatsen. Några soldater hade högljutt gråtit och 
protesterat, så att de måste föras in i vagnarna av sina kamra
ter, och under tiden spelade musiken för att överrösta dessa 
missljud. Bobrikoff själv skall ha misslyckats vid försöken att 
uttaga frivilliga bland trupperna på Sveaborg, varpå han i 
vredesmod föreskrev, att det erforderliga antalet skulle bestäm
mas genom lottning. 

japanernas första framgång tilllands utkämpades vid jalu
floden, om den andra meddelade tidningarna underrättelse den 
29 maj, enligt vilken japanerna under storm tagit den starkt 
befästa ställningen vid Kintschau, det smala näset på den 
halvö, där Port Arthur ligger. Där skola japanerna ha till
fångatagit 30 ryska officerare samt bemäktigat sig 68 grova 
och 10 maskinkanoner, medan deras egna förluster stego till 
3,500 man. Därmed ansågs Port Artburs öde vara beseglat, 
emedan fästningen nu var avskuren från alla förbindelser. 

Eugen Schaumans dag 

Torsdagen den 16 juni, medan Karl Söderhjelm och jag 
åto middag i vårt boarding-house vid Guilford Street, blevo vi 
uppsökta av Walter Ekström, som med en av eftermiddags
tidningarna som källa meddelade oss den skickelsedigra nyhe
ten, att generalguvernör Bobrikoff var skjuten och svårt sårats 
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i magen. Attentatet i Helsingfors hade skett klockan 11 f. m., 
och redan vid 4-tiden samma dag ingick meddelandet därom i 
Londontidningar, varvid visserligen tidsskillnaden på två 
timmar är att taga med i räkningen. jag tillfrågades, om jag 
kände en ung Schauman, son till senatorn; i tidningarna sades 
han vara den som skjutit Bobrikoff, varefter han dödat sig 
själv. Det framstod genast, att banemannen måste vara Eugen 
Schauman, med vilken jag varit klasskamrat i skolan. För
stummade inför underrättelsen erforo vi bland de första, för
virrade intrycken känslan av oändlig lättnad, av befrielse, utan 
att det framstod klart, vari denna bestod. Walter Ekström 
hade tillsamman med Lorenzo Kihlman, Fredrik och C. E. 
Björnberg samt julio Reuter beslutit äta middag hos Pagani 
vid Great Portland Street, och Söderhjelm och jag lovade senare 
ansluta oss till sällskapet på Criterion vid Piccadilly Circus för 
att vi skulle tillbringa aftonen tillsamman. Under tiden upp
sökte vi Erik Sav6n, som bodde i närheten av oss vid 82 Gower 
Street, och även han överväldigades i samma grad som vi andra 
av den stora nyheten, så att han ännu en stund efteråt talade 
om hjärtklappning. 

Kvällen på Criterion blev en fosterländsk samling. För alla 
framstod dagen som en historisk bemärkelsedag, och sam
talet rörde sig uteslutande om det timade, varvid otaliga frågor 
framkallades av den nya situationen. Tidpunkten för det 
skedda måste betraktas som fördelaktig, ansägo vi. Icke lång 
tid förut hade man i Finland åtminstone ganska allmänt hållit 
före, att ett attentat skulle skada landet, eller att vinningen 
därav i alla fall vore oviss. Numera var dock ställningen sådan, 
att en dylik handling knappast längre kunde bringa landet i ett 
svårare läge än vari det råkat. Talet om belägringstillstånd och 
dyl. verkade ej längre skrämmande. Men väl funnos utsikter 
för förändring till det bättre. Attentatet på Bobrikoff ställdes 
även i samband med en kort förut timad demonstration i Djur
gården i Helsingfors, då man ropat, >>Ned med Bobrikoff, 
Plehwe och vår krypande senat!>> tvenne tilldragelser, vilka 
ansågos öka varandras betydelse. Underrättelserna från 
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Finland måste i Petersburg framstå som alltmera ominösa. 
Invecklat i ett farligt krig måste Ryssland inse, att om tillstån
det i Finland gjordes olidligt, kunde det medföra stora olägen
heter även för Ryssland. Någon av oss talade även om sam
verkan med de ryska revolutionära. Dessa komme nu säkert 
att anse oss för långt värdefullare medhjälpare än förut, en 
uppfattning, varav landet skulle ha nytta i samarbetet. Vad 
som framför allt bragte lättnad var medvetandet, att en lands
man omsider utfört en fosterländsk gärning som, huru man än 
betraktade densamma, i alla fall lade i dagen en ädel manlighet, 
vilken man tidigare så ofta saknat i vårt land och som nu av
tvådde utståndna skymfer. I detta ögonblick kände man sig 
åter stolt inför hela världen över att ha Finland till fosterland. 

Stäncligt och åter kretsade samtalet kring spörsmålet, om 
Bobrikoff skulle komma att leva eller ej. Någon trodde sig 
veta, att skottsår i magen nästan alltid äro dödliga. Verkan 
av attentatet, stor i och för sig, skulle bli fullständig, om Bobri
koff dog. De knapphändiga telegrammen analyserades gång 
på gang, utan att man vann klarhet i någon riktning. På något 
håll bland oss uttalades önskan, att Bobrikoff ej skulle dö 
genast; ett slags vedergällnings- eller rättfärdighetskänsla 
krävde, att han först skulle ha att övertänka vad ont han gjort i 
Finland. Så riktades tankarna på vilken uppståndelse skotten 
måste ha väckt i Helsingfors. Där kunde just nu försiggå 
nästan vad som helst. Man förmodade, att folkskockningar 
skulle äga rum på kvällen, och vem visste vilka upplopp som 
då kunde taga sin början. Huru skulle myndigheterna för
fara med Schauman närstående personer? Alltför hårdhänt 
skulle ryssarna dock ej uneler förevarande förhållanden våga 
inskrida i Finland. Man törstade efter nya detaljer. Huru 
skulle man kunna vänta till i morgon? sade någon. 

Fram på kvällen gingo Reuter och någon annan av oss till 
Morning Posts redaktionslokal, där såsom vi visste den i Fin
lanels intresse trofast verksamme Mr. T. L. Gilmour var syssel
satt med att utarbeta en ledare med anledning av attentatet. 
Vid de utsändes återkomst erhölls underrättelsen, att ett nytt 
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telegram medfört budskapet, att Bobrikoff avlidit. >>Alltså 
ändå,>> sade man. 

Följande dag sysselsatte sig alla tidningar med Bobrikoffs 
död. Den finländska frågan tilldrog sig stor uppmärksamhet i 
hela pressen. Förutom Morning Post ägnade åtminstone Times 
och Daily Telegraph ledare åt de senaste tilldragelserna i Fin
land; alla blad kommenterade utförligt telegrammen. I alla var 
tonen den mest sympatiska mot Finland. Ryssland var ju också 
under hela kriget Englands indirekta motståndare, och den 
allmänna, konventionella opinionen om tsarväldet var denna 
tid utpräglad. Attentatet kunde visserligen icke i sig gillas, 
men man anförde alla de omständigheter, som gjorde det för
klarligt. Särskilt Morning Post, under Reuters och Gilmours 
inflytande, följde denna tid med stort intresse de finländska 
angelägenheterna. 

En högre engelsk prästman, en Arc-deacon, vilken bodde 
i samma pension som Sav6n, vände sig vid underrättelsen om 
Bobrikoffs bortgång särskilt till Sav6n, kysste honom på var
dera kinden - en mycket sällsynt gest i England - och ut
tryckte förhoppningen om en lyckligare tid för Finland, 
>mär förtryckaren nu är borta>>. 

Ett antallandsmän hade beslutit att denna dag äta middag 
tillsamman, och det skedde på Trocadero i närheten av Picca
dilly Circus. Några av deltagarna hade stuckit röda nejlikor i 
knapphålet. Vid detta tillfälle höll Reuter ett tal till schau
mans minne. Vilken själskamp hade denne ej måst genomgå, 
och huru övergiven måste han ej ha känt sig. Och ändå, vilken 
beslutsamhet lade han ej i dagen, huru manligt bestod han ej 
sitt prov. Till det sista fullgjorde han sin uppgift: efter det en 
kula redan genomborrat honom själv, hade han ännu kraft 
att jaga en annan efter den för att göra det yttersta i allt. 

En stark stämning för händelsernas betydelse och för fos
terlandet förnams hos alla de närvarande. Då man samman
ställde alla de svårigheter den ryska regeringen hade att utstå, 
måste man tänka sig som mer än en blott möjlighet, att en 
systemförändring vore att emotse. Och mera behövdes ej för 
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att man skulle tänka sig möjligheten som förverkligad. En av 
de första följderna av en förändrad politik mot Finland vore 
de förvisades återkallande. Det vore ej omöjligt, att detta steg 
skulle tagas av regeringen för att lugna den allmänna menin
gen. Förändrades politiken helt och hållet i Finland, så måste 
vidare de personer som olagligt berövats sina tjänster återfå 
dessa. Redan rörde sig samtalet några gånger om huru denna 
fråga skulle ordnas. Bobrikoffs medhjälpare i Finland måste 
få sitt straff, sade man. 

Med Schaumans bild döko hos mig dessa dagar upp minnen 
från vår studenttid, åskådliggörande hans fosterländska radi
kalism, hans egenart och hans godmodiga humor. - Då Ny
ländska avdelningens inspektor professor R. A. Wrede i något 
sammanhang uppmanade avdelningens medlemmar att i 
framställningar rörande Finlands statsrättsliga ställning av
hålla sig från användningen av sådana termer och begrepp, 
vilka endast hade tillämpning på suveräna stater, yttrade 
Schauman efteråt enskilt, att han i alla fall komme att begagna 
sådana termer, )>emedan för mig Finland gäller för en fri och oav
hängig stab>. - Schauman och jag deltogo ett par terminer 
samtidigt i fäktövningarna i universitetets gymnastiksal under 
ledning av Mauritz Mexmontan, magister Elias Roos och 
överste K. Björksten. I avvikelse från undervisningen i övrigt 
avböjde Schauman att öva båda händerna, utan begagnade 
endast den högra; det var som om han tyckt, att för det som 
en man en gång i prövningens stund hade att utföra skulle 
den härdiga högra handen vara tillräcklig. - Då generalen och 
senatorn F. W. Schauman erhöll titeln geheimeråd, lyck
önskade jag Eugen Schauman )>med anledning av den senaste 
geheimerådsutnämningem. Schauman såg på mig en liten 
stund och sade sedan, )>Du är den första, som vänder dig till 
rätt person; alla andra ha trott, att det gällt min far.)> 

En av de mest beklämmande underrättelserna som nådde 
oss denna tid var den om professorerna R. A. Wredes och Th. 
Hornens, doktor Ernst Estlanders och bankdirektör Emil 
Schybergsons deportation till Ryssland. Under den upprörda 
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bitterhet, som detta budskap väckte, framstod som säkert, att 
det ej var blott för sin egen skull dessa fyra fosterlandsvänner 
underkastades ett sådant öde, utan att åtgärden sannolikt 
åsyftade repressalier med anledning av de senaste händelserna i 
Finland ävensom påverkande av den allmänna opinionen samt 
brytande av det patriotiska motståndet. Särskilt ur den sist
nämnda synpunkten föreföll de deporterades öde vara alldeles 
ovisst. - Den 23 juli, då jag tillbragte kvällen hos Wester
marck, talade han om planerna på den protest från universite
tets sida, vilken borde fås till stånd med anledning av de tre 
universitetslärarnas förvisning. Protesten vore erforderlig för 
universitetets egen skull, men en sådan inhemsk åtgärd utgjorde 
jämväl förutsättningen för den mer omfattande plan, som där
med förknippades: en gemensam gensaga från universiteten i 
Europa gentemot de ingrepp i det akademiska arbetet och den 
fria vetenskapliga forskningen, vilka skett genom häktningen 
av de tre universitetslärarna. En sådan protest från den aka
demiska världen skulle kunna fås till stånd, ansåg Wester
marck, om man hemma gjorde början. 

Det politiska lägets förskjutning 

Då Erik Sav6n och jag den 28 juli vandrade längs Oxford 
Street i trakten av Marble Arch, sågo vi en tidningsförsäljare 
hålla fram ett plakat på andra sidan om gatan. Vi stavade 
ihop de otydligt synliga orden, )>Russian minister assassinated)>, 
en underrättelse som bragte oss båda i bestörtning. )>Kan det 
vara Plehwe?)> undrade vi båda på en gång och skyndade till 
den närbelägna tubstationen, dit vi voro på väg och där man 
fick tidningar. Det måste vara Plehwe, tänkte vi, och ingen
dera erinrade sig just någon annan rysk minister, som hade 
kunnat komma i fråga. I en tidning läste vi, att det i själva 
verket hade varit Plehwe, som vid Warschau-järnvägsstatio
nen i Petersburg varit utsatt för ett bombattentat och dödats 
på fläcken. Om mordet på Bobrikoff upprört Finland, så 
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måste hela den ryska statsmakten skakas i sina grundvalar av 
attentat et på systemets mest typiske företrädare. En föränd
ring av något slag måste komma att ske i Ryssland, särskilt 
om även det hotade Port Arthur skulle falla, tänkte man. 
Europa kunde icke i längden tolerera fortvaron av en regering 
sådan som den tsariska. 

I själva verket framträdde en återverkan av de historska 
händelserna i den avspänning, som nu gjorde sig märkbar i 
Ryssland. Under den nya inrikesministern furst Svjatopolsk
Mirski erhöll den medborgerliga opinionen i riket en viss rörelse
frihet. Som påtänkt generalguvernör i Finland nämndes tidi
gast gendarrnchefen, den s. k. >>bödelru>, de Wahl, men utnämnd 
blev den 30 juni furst Ivan Obolenski. Även denne mottogs i 
början med uppenbara farhågor på grund av gängse rykten om 
hårdhet ådagalagd av honom som guvernör i Harkoff, men 
visade sig fran början som en vida hovsammare person än 
hans föregångare. Tidningarna fingo uttala sig friare än förut, 
och lanelsförvisningarna upphörde. Den nya generalguver
nören visade sig icke oåtkomlig för de framställningar, som 
gjordes vid besök hos honom av ledande personer hos oss. 
Den 12 augusti utfärdades kallelse till lantdag att samman
träda den G december. 

Man hörde tidigt åsikten uttalas, att vissa av de landsför
visade borde vid lantdagsvalen uppställas som kandidater. 
Erik Sav6n, som visste, att han i Nystad skulle erhålla kandi
datur vid valen till borgarståndet, vände sig i brev till doktor 
Arvid Neovius i Stockholm med förfrågan, huru man i all
mänhet hade att förhålla sig till lantdagskallelsen och valen. 
Som svar fick han mottaga ett kort brev, vari Neovius hän
visade till en åtföljande utredning, vilken uppgjorts förnäm
ligast i Stockholm. Däri uppmanades valmännen i Finland att 
till lantdagsmän återvälja sådana utvisade personer, vilka 
tidigare varit medlemmar av lantdagen. Ä ven sådana utvi
sade, vilka ej förut varit folkrepresentanter, men som gjort 
sig kända som härtill särskilt lämpliga, borde komma i fråga 
vid valen. På detta sätt skulle folket vidhandengiva sin upp-
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fattning om förvisningarna. - Det framstod som naturligt, 
att särskilt kvalificerade personer bland de utvisade skulle väl
jas till Iantdagsmän. Ifall ryssarna emellertid åtminstone tempo
rärt voro benägna att visa oss tillmötesgående, resonerade man 
på en del håll, så skulle det ådagalägga bristande klokhet hos 
oss, om vi skulle försvåra denna tendens genom att med ens 
fordra eftergifter, vilka måste betraktas som opolitiska. Var 
en försonligare hållning på deras sida allvarligt menad, så 
syntes det lämpligaste förfaringssättet vara att icke försöka 
tvinga dem att formellt desavuera sin tidigare politik, utan att 
småningom bringa deras förfoganden i glömska. Tills vidare 
vore det visserligen osäkert, i vilken grad man kunde förlita 
sig på de tillfälliga tecknen på lindring. 

Den 9 november 1904 lämnade jag London efter att ha 
slutfört det arbete på min licentiatavhandling, vilket jag måste 
verkställa där; det övriga kunde göras hemma. 

·--........ 



KAP. XX 

SOMMAREN 1904 TILL FÖRARET 1905 

Opinionen rörande attentatet mot Bobrikoff. - Det lättnande 
trycket 

Medan Bobrikoffs bortgång otvivelaktigt av Finlands folk 
överhuvud erfors som en intensiv befrielse, höjdes med anled
ning av attentatet jämväl röster av ogillande - mer eller 
mindre uppriktiga. I Finlands Allmänna Tidning för den 
22 juni uttalade senaten >>sin djupaste avsky för det upp
rörande, i landet enastående lömska brott, för vilket General
guvernören Bobrikoff fallit offer, och vilket av alla rättänkande 
kretsar i landet på det högsta fördömes.>> Gammalfinska 
kretsar försökte få till stånd lojalitetsadresser från olika orter 
med beklagande av Bobrikoffs död. I ett sådant upprop 
betecknades Schaumans gärning som >>ett skurkstreck sådant 
som veterligt icke någonsin begåtts av någon ur det finska 
folkets led och varom dess historia ännu aldrig haft att för
tälja. Hans Majestät Kejsarens förtroendeman, Finlands 
generalguvernör, har lömskt blivit mördad.>> I det åtföljande 
förslaget till adress användas liknande ordalag om händelsen. 
- Den nya generalguvernören hälsades välkommen av en 
deputation under ordförandeskap av kontraktsprosten 
j. Johansson, vilken i sitt tal gav uttryck åt >>den fasa, som 
mordet på den högsta maktens representant i Finland, detta 
i våra hävder förut okända brott, vari Finlands folk icke har 
del, väckt hos landets befolkning>> (Jfr Reuter, Kagalen, I I. 
203 f., 218 f). 
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De obligatoriska repressalierna med anledning av Bobri
koffs mord innefattade bland annat häktning av Eugen schau
mans far, geheimerådet F. W. Schauman samt, under misstanke 
för delaktighet, magister Herman Gummerus och konsulenten 
A. j. Collan, vilka fördes till Petersburg, där de höllos in
spärrade flera månader. Som en åtgärd påverkad av den 
stämning attentatet framkallat i regeringskretsar torde man 
jämväl kunna betrakta de tre universitetslärarnas R. A. 
Wredes, Th. Hornens och Ernst Estlanders samt bankdirektör 
Emil Schybergsons deportation till Ryssland. 

Med anledning av de förenämnda akademiska lärarnas 
deportation upplästes vid universitetets inskription för höst
terminen 1904 den 13 september på studenternas vägnar 
protester av filosofiekandidaterna Antti Sarvi och Torsten 
Söderhjelm. 

Deportationen av de tre universitetslärarna var emellertid 
icke en åtgärd av den nya generalguvernören furst Ivan 
Obolenski, vilken visserligen utnämndes redan den 30 juni, 
men först den 18 augusti tillträdde sin post. Såsom i före
gående kapitel omtalats, visade sig denne från början vara 
jämförelsevis moderat. Huruvida en del förekommande 
tecken på benägenhet för avspänning berodde på den nya 
administratorns egen läggning, eller om den relativa försonlig
heten sammanhängde med den ryska regeringens under denna 
tid försvårade ställning, är ovisst. De ryska armeernas mot
gångar under kriget mot japan, ävensom det i Ryssland 
växande inre missnöjet - bland annat framträdande i atten
tatet på inrikesministern Plehwe den 28 juli- hade icke kunnat 
undgå att inom de styrande kretsarna framkalla osäkerhet 
samt temporär beredskap till foglighet. 

Från Ryssland spordes under hösten 1904 bestämda rykten 
om sammankallande av en representantförsamling i Peters
burg, vilken skulle innefatta ombud för semstvosamfunden. 
Man kände mycket litet till dessa åtgöranden, men höll före, 
att desamma kunde komma att erhålla stor betydelse för 
Ryssland. Skillnaden mot förr framstod särskilt beträffande 
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den grad av frihet, varmed de ryska tidningarna numera 
kunde uttala sig i sociala och politiska angelägenheter. Allt
mera öppet berördes i tidningarna frågan om införande av 
konstitution i Ryssland. Det sades ha varit den 19 november 
semstvo-ombudens kongress sammanträdde i Petersburg, men 
redan en vecka senare uppgavs, att densamma hade blivit 
upplöst. Förmodligen hade den befunnits vara otillräckligt 
hanterlig. 

Lantdagskallelsen, som utfärdades den 26 augusti, samman
ställdes även den med den kursskiftning, man tyckte sig varsna 
inom riksstyrelsen. Sedan år 1882 hade ständermötena hållits 
vart tredje år, och vid den tid vi här behandla hade senaste 
lantdag ägt rum år 1900, varför nästa möte hade bort samman
kallas till (början av) år 1903. Ingen kallelse till lantdag 
hördes emellertid av vid den regelrätta tiden, slutet av år 1902, 
och det blev snart tydligt, att lantdagen komme att upp
skjutas. Sedan dess hade frågan om lantdag rätt mycket 
diskuterats inom olika kretsar hos oss, men avgörandet lät 
höra av sig först då ställningen i allmänhet undergått väsentlig 
förändring. 

Man höll det för naturligt, att landsförvisade eller depor
terade, vilka vore lämpliga för lantdagsmannavärvet, skulle 
uppställas som kandidater vid valen. Därmed kunde jämväl 
krav på deras återkallande göras gällande. Sannna argumente
ring beträffande rätten att återvända borde även tillämpas 
på huvudmännen för adliga ätter ävensom på adelsmän, vilka 
erhölle fullmakt att representera vare sig sin egen eller annan 
ätt. 

Dessa kategorier av lantdagsmän beviljades i själva verket 
medelst ett överhetligt förfogande av den 30 november 1904 
tillåtelse )>att uppehålla sig i Finland för deltagande i lantdagens 
sammanträden, intill dess lantdagen varder avslutad)>. 

Lantdagsvalen, vid vilka de )>konstitutionella)> och arbetar
partiet samverkade, voro slutförda i början av november. 
De olika stånden fingo följande sammansättning: i ridder
skapet och adeln 100 konstitutionella och 30 )>suometarianen>; 



XX Det lättnande trycket 463 

i prästeståndet 24 av vardera gruppen; i borgarståndet G7 
konstitutionella, :3 socialister och :3 suometarianer; i bonde
ståndet :37 konstitutionella och 25 suometarianer (jfr Reuter, 
Kagalen, I I. :300). 

I sin ledare för den f:i november l 904 skrev Uusi Su01netar 
under rubriken >>Vaalien päättyessä>> (Vid valens avslutning): 
om våra värsta aningar besannas, och det negativa program
mets företrädare vinna majoritet vid lantdagen, borde enligt 
vår mening regeringen genom att utlysa nya val bereda folket 
tillfälle att uttala sin dom över sina representanters tillväga
gående. 

Den 28 november, någon tid efter min återkomst från 
England, avlade jag ett besök hos professor Chydenius, vilken 
därvid utvecklade sin syn på den politiska ställningen, efter
som jag ju var nykomling. Uppenbart var huru Chydenius' 
åskådningssätt förändrat sig till optimism och frigjordhet. 
Den skepsis och reservation, som tidigare kännetecknat honom, 
var till stor del försvunnen. Visserligen, menade han, visste 
man för närvarande ingenting med säkerhet om läget. Men 
strax efter lantdagens sammanträdande, under tiden mellan 
den f:i och lO december, borde väl någonting förtäta sig ur 
det ovisshetens tillstånd, vari vi befunno oss. Undantags
stadgandena representerade icke det viktigaste spörsmålet, 
som nu borde lösas; det var värnpliktsfrågan såsom nyckel
position striden gällde och som vållade svårigheterna. Vi 
borde icke företaga alla de olika tvisteanledningarna till 
utredning en för en, utan nu gällde frågan hela systemet. 
En gång för alla borde vi försöka få vår sak på rätt, eftersom 
en chans att göra upp med det gamla nu yppade sig. Senaste 
lantdag hade i detta avseende icke befunnit sig i samma gynn
samma läge, och tvivelsutan komme förhållandena åter att 
vara förändrade efter tre år, då nästa lantdag sammankomme. 
Nu förnams situationen som vax, vilket kunde formas vid 
lämplig bearbetning. Det var dock ej säkert, att lantdagen 
ens med den sammansättning den erhållit vore beredd till 
ett så resolut uppträdande som det Chydenius önskade. Enligt 
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hans mening borde lantdagen riskera upplösning, ifall in
ställelse av de olagliga förordningarnas tillämpning ej er
nåddes. 

Då jag framhöll det anmärkningsvärda i att en så betydande 
systemförändring ägt rum i Ryssland, trots att personföränd
ringen var jämförelsevis ringa, yttrade Chydenius, att den 
ryska styrelseregimen kunde liknas vid en oduglig gärdsgård; 
den hade ej fallit, emedan den ej vetat åt vilkendera sidan 
den skulle falla. Nu hade en något starkare stöt satts in på 
den ena sidan, och verkningarna visade sig genast. - Semstvo
ombudens kongress hade icke utan vidare skilts åt, visste 
Chydenius meddela. Tvärtom hade den fattat en serie makt
påliggande resolutioner, vilka innefattade yrkanden på folkets 
delaktighet i lagstiftning och beskattning och på kontroll över 
administrationen. Resolutionerna skulle just denna tid 
föredragas för kejsaren. 

Angående de till lantdagsmän utsedda förvisades åter
kallande uttalade sig Chydenius med för honom osedvanlig 
säkerhet; förordning härom måste vara att förvänta. >>Och 
få en gång lantdagsmännen återvända, skall det väl ej bli 
möjligt för regeringen att underlåta att utsträcka tillåtelsen 
till samtliga förvisade.>> - Mycket har förändrat sig, medan 
civis Landtman varit borta, avslutade Chydenius samtalet. 

Hela Helsingfors var i rörelse den 5 december, då de första 
av de ätervändande utvisade anlände med tåget från Åbo. 
Kring Mechelin samlade sig självfallet den största entusiasmen.' 
Det var ett tillfälle värdigt >>store LeO>>, när hästarna spändes 
ur hans vagn och han drogs hem av sitt folk. Flera studenter 
beklagade sig dagen därpå över ömhet i lederna, >>emedan 
de varit så ovana att vara dragare>>. Åtminstone en del av 
sträckan stod Mechelin i vagnen, >>och,>> berättade en av de 
närvarande, >>allt emellan höll han ett litet tal.>> >>l haven berett 
mig en konungslig hyllning ... >> hördes vid ett sådant tillfälle 
>>Leos>> stämma över vimlet, men fortsättningen kunde min 
meddelare ej uppfatta, emedan den drunknade i folkets jubel-
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sorl. Huru som helst var det en gripande stund, då de 
förvista sönerna på detta sätt återbördades åt fädernes
landet. 

Följande afton återkom Ernst Estlander. Angående hans 
och hans meddeporterades, bankdirektör Emil Schybergsons 
och professor Th. Hornens vistelse på förvisningsorten Novgo
rad hade ryktet berättat, att dem därstädes bevisats sällskaplig 
gästvänskap av guvernören, för vilken de säkert utgjorde en 
ovanlig typ av förvisade, och som skall ha förvånat sig över 
den insikt de ådagalagt i Novgorods historia. 

Av Nyländska studentavdelningen sändes en deputation 
till Kervo dess kurator Estlander till möte för att där över
bringa honom avdelningens första välkomsthälsning. Avdel
ningen hade beslutit möta Estlander på järnvägsstationen in 
corpore och med sin fana i spetsen, men ett telefonförbud från 
rektor omintetgjorde fanans medtagande. Estlander bars 
från stationen på nylänningarnas skuldror till Nationshuset 
genom de täta folkmassorna på järnvägstorget och gatorna. 
Den suggererande inverkan av stora folkhopar i rörelse för
nams nogsamt. Sittande högt över mängden med en blomster
bukett i handen fick Estlander åter och åter lyfta på hatten 
för att besvara hyllningarna. Det var >>folkets röst» som gen
ljöd omkring honom, utan rytm i hurrandet men i en spontan 
och tusenstämmig kör, som lik havets dån höjdes än här och 
än där fortplantande sig över hela folkmassan. Någon ordnad 
sång ficks knappast till stånd, men det kändes varmt och vilt 
hos alla, när Björneborgarnas marsch ekade mot husmassorna 
vid Mikaelsgatan, om också så gott som var och en sjöng för 
sig och man hörde nästan alla stroferna på en gång. Från 
fönstren vinkades med näsdukar och hurrades. Runebergs
esplanaden blev nästan nedtrampad, då en del av folkmassan 
som en våg svepte fram över den för att taga genvägen till 
Kaserngatan. I den fullsatta nationshussalen hälsades Est
lander med ett tal av Eirik Hornborg, men själv kunde han 
endast en kort stund stanna vid välkomstsamkvämet, utan 
begav sig nästan genast till ett politiskt sammanträde, där 

30 
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hans närvaro var nödvändig. De gamla plikterna togo vid 
från första stunden av hans tillstädesvaro. 

Den 21 januari 1905 fick man höra, att de förvisade och 
deporterade meddelats allmän tillåtelse att återvända. stort 
jubel väckte i kamratkretsen underrättelsen om att studeranden 
Oskar Rosenqvists relegation från universitetet upphävts, 
vilket erfors den 21 februari. 

Lantdagen 1904-05 

Lantdagens högtidliga öppnande skedde den 9 december 
1904. Redan betydligt tidigare hade talats om det misshag, 
varmed ridderskapet och adeln erfarit, att till lantmarskalk 
designerats viceordföranden i senatens ekonomiedepartement 
hovjägmästaren Constantin Linder. Den 19 november hörde 
man uppgivas, att generalguvernör Obolenski lovat denna 
värdighet åt senator Linder innan han visste, huru illa sedd 
denne var inom ståndet, och att han efteråt gärna skulle 
ha frångått sitt löfte men ej funnit någon utväg. Linder 
hade av bekanta enträget uppmanats att icke åtaga sig Iant
marskalkens värv, men ej låtit tala med sig, och hade vid 
framhållande av det personliga obehag han komme att ådraga 
sig förklarat, att han nog skulle hålla )>Kagalen>> stången. En 
såsom det sades av 90 adelsmän undertecknad skrivelse blev 
den 25 av en deputation framlämnad till generalguvernören 
av innehåll att senator Linder icke åtnjöt ridderskapets och 
adelns förtroende och därför ej borde utnämnas till Iant
markskalk. Som svar skall furst Obolenski ha svarat deputatio
nen, att denna fråga var för sent väckt och att senator Linder 
i hög grad åtnjöt Hans Majestäts förtroende. Generalguver
nörens kort därpå företagna resa till Petersburg ställdes dock 
i samband med denna uppvaktning. Linder blev emellertid 
utnämnd till lantmarskalk. 

Trontalet väckte allmän besvikelse, emedan det i huvud
sak var avfattat i den gamla, ryska stilen utan ådagaläggande 
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av förståelse för Finlands folks åstundan efter laglighetens 
återställande. Man hade hoppats, att faktiska, konkreta 
eftergifter skulle utlovas i trontalet, men detta skedde endast 
i mycket ringa utsträckning. Rörande det svarstallantmarskal
ken skulle hålla l tronsalen på ridderskapets och adelns vägnar 
hade angrepp på honom förekommit i detta stånd. Det var 
brukligt, att lantmarskalken på förhand uppläste sitt tal för 
ståndet, men Linder syntes ej först benägen att göra så. Tid
ningsmannen och medarbetaren vid Finska notisbyrån Georg 
(>>Goram) Linderoas berättade mig, att han hade vänt sig till 
lantmarskalken för att före akten på slottet få del av dennes 
tal. Efter ett plenum presenterade sig Linderoos för Iant
marskalken i riddarhusets trappuppgång och framförde sitt 
ärende. Under samtalet passerades de två av ett stort antal av 
ståndets medlemmar, vilka tycktes förvånade över lantmar
skalkens intimitet med den föga eleganta tidningsmannen. 
Linder visade sig artig och tillmötesgående och gav sin suppli
kant löfte att få avhämta talet hemma hos den förre, vilket 
Linderoos ej dröjde att efterkomma. Något senare telefone
rade en medlem av första ståndet till notisbyrån och frågade 
av Linderoos, om det var sant, att lantmarskalkens tal del
givits notisbyrån, vartill Linderoos jakade. >>Då är det ganska 
egendomligt,>> anmärkte härvid den telefonerande, >>för lant
marskalken har vägrat att uppläsa sitt tal inför ståndet.>> 
>>Ja,>> genmälde Linderoos, som ej kunde låta bli att skämta, 
>>det måste bero därpå, att lantmarskalken har större förtroende 
för Finska notisbyrån än för ridderskapet och adeln.>> Svaret 
härpå blev en avringning av den förgrymmade adelsmannen. 

Senator Linder hade vid sitt sammanträffande med Linde
roas inlåtit sig i ett ganska utförligt samtal med denne, ehuru 
de icke hade träffats förut. >>Jag kan meddela herr Linderoos,>> 
anförde han bland annat, >>men det får ej bli föremål för någon 
tidningsnotis, att det nog är jag som är pappa för att denna 
lantdag blivit sammankallad.>> Jag frågade Linderoos, om 
lantmarskalken hade använt just de orden, vilket den förre 
försäkrade vara fallet. Dessutom hade Linder yttrat, att 
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de ännu ej hemkomna utvisade skulle få återvända när som 
he st. 

Efter plenum den 9 december överlämnade Linder lant
marskalksstaven åt vicelantmarskalken, den kort förut nobili
serade senatorn O. Wuorenheimo (Bergbom). Den 18 januari 
1905 utnämndes Linder till ministerstatssekreterare och >>befria
des>> en vecka senare från lantmarskalkskapet, varpå Wuoren
heimo den 27 februari utsågs till lantmarskalk. 

En person meddelade mig, att senator Mechelin samma dag 
akten i tronsalen ägde rum skulle ha audiens hos general
guvernören på slottet. En kammartjänare, som fått order att 
ej släppa in någon, avvisade senatorn vid dörren till Obolenskis 
våning. Utan att inlåta sig i samtal med honom tillkallade 
Mechelin en i närheten posterande officer och förständigade 
honom, >>Säg åt denne man, att han öppnar dörren,>> och >>upp 
flög dörren, och Leo stegade in,>> berättade min meddelare. 
- Outtröttlig, vaken och ungdomligt spänstig sades Mechelin 
ha varit vid den lantdag, som nu begynte. Varken prövningar 
eller ålder hade i minsta grad brutit hans kraft. 

Under lantdagen l 904-05 fungerade jag som referent i 
borgarståndet för Hufvudstadsbladet (liksom jag hade hand
haft samma uppgift för Nya Pressen vid lantdagen l 900). 
ständernas förnämsta arbetsuppgift innefattade uppgörandet 
av >>den stora petitionen», vari hemställdes om åtgärder för 
den lagliga ordningens återställande i landet, och därvid upp
räknades i en bilaga de lagstridiga förfoganden, som hade 
vidtagits sedan år 1899, om vilkas återkallande petitionerades. 

Inom vissa lantdagskretsar företräddes den uppfattning, 
att 1904-05 års lantdags första och grundläggande uppgift 
var laglighetens återställande, och att till slutlig behandling 
inom stånden borde upptagas endast sådana ärenden, vilka 
hade avseende på detta mål, medan andra frågor, regerings
propositioner, m. fl., icke finge gå längre än till förberedande 
utskottsbehandling. Detta blev också den ståndpunkt, som 
omfattades av tvenne stånd, ridderskapet och adeln samt 
borgarståndet. 
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Åtminstone i sistnämnda stånd tog en grupp anhängare 
av förenämnda meningsriktning ännu ett steg längre. Vid 
plenum den 28 december höll en av de mest bemärkta repre
sentanterna för Helsingfors stad vicehäradshövding Fredrik 
Jansson ett vältaligt andragande, vilket länge stannade i 
minnet hos dem som hörde detsamma och som mynnade ut i 
följande förslag: I betraktande därav, att grundlagsenliga 
förutsättningar för ett normalt ständerarbete icke föreligga 
och avvaktande svar på den nu beslutna underdåniga fram
ställningen, ajournerar borgarståndet omedelbart sina sam
manträden på en månads tid från denna dag och hemförlovar 
på samma tid sina medlemmar med undantag för ledamöterna 
i de utskott, vilka äga vidare befordra den förenämnda fram
ställningen. Hänvisande till det stundande årsskiftet fram
höll talaren som en plikt för Finlands folk att möta det nya 
året med fullt klara signaler. >>jag är viss därom,>> yttrade 
han, >>att den främsta plikten för envar av· oss är att möta 
detta nya år med frid inför sin rättskänsla och sitt samvete. 
Ty endast i så fall, mina herrar, kunna nyårsklockorna ringa 
in ny lycka för Finlands folk.>> 

Fredrik Janssons förslag uppsköts till dess det slutliga 
avgörandet skett beträffande den stora petitionen, innefat
tande även de övriga ståndens ställningstagande till densamma. 
Då trenne dagar senare denna petition, efter en del samman
jämkningar, enhälligt antogs av ständerna på årets sista dag 
och Janssons ajournerade förslag blev aktuellt, avböjde tal
mannen, hovrättsassessor Hugo Lilius, att upptaga detsamma 
till omröstning. Protest nedlades av Fredrik Jansson, varefter 
han samt medlemrnarna Alfred Carlström, C. E. Holmberg, 
R. M. Labbart och Erik Sav6n avlägsnade sig från plenum. 
Denna demonstration framträdde icke särskilt ostentativ 
för de vid plenum närvarande, emedan det var vanligt i stånds
församlingarna, liksom det är i enkammarriksdagen, att 
medlemmar under sammanträdena avlägsnade sig från och an
lände till sina platser. De fem lantdagsmännen deltoga seder
mera icke i ståndets plena under den av dem angivna tiden. 
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Medan resultatet av 1904 års värnpliktsuppbåd hade 
varit ytterst nedslående ur fosterländsk synpunkt, i det att 
de uppbådades motstånd mot den olagliga värnpliktsförord
ningen föreföll att vara så gott som brutet, ställde sig, efter alla 
de förskjutningar som skett i det allmänna läget, utsikterna 
beträffande 1905 års uppbåd helt annorlunda. 

Med den överblick över ställningen man hade under senare 
delen av februari 1905, ansågs att ett mycket stort antal 
av de uppbådade skulle komma att utebli från årets 
uppbåd. Vid ett i början av mars hållet möte av uppbådade 
studenter var det försvinnande få, som förklarade sig ärna 
gå till uppbåd. De konstitutionellt sinnade studenterna ämnade 
utfärda ett med deras namn, 130 stycken, undertecknat upp
rop tillkännagivande deras avsikt att utebli och uppmanande 
årets övriga uppbådade att följa exemplet. Om detta upp
rop, tryckt i 30,000 exemplar, meddelades den 20 mars, att 
detsamma >>dessa dagan> skulle inkomma till Iandet och här 
utdelas. Några gammalfinska studenter ämnade visserligen 
inställa sig, men sades ej i år komma att utsända några cirku
lär. De konstitutionellas upprop hann ej distribueras, innan 
uppbåden inställdes. 

Värnplikten berördes främst i det partiella svar på stora 
petitionen, vilket avläts den 29 mars och vari meddelades, att 
värnpliktsförordningens tillämpning tills vidare inställdes. 
Detta innebar bland annat inhibering av de uppbådsförrätt
ningar, vilka hade bort vidtaga den 15 april, och häröver var 
tillfredsställelsen stor och allmän. Det föreföll sannolikt, 
att det var utsikterna till uppbådens misslyckande, detta år, 
som medverkade till att vederbörande myndighet hos kejsaren 
tillstyrkt bifall till denna del av ständernas petition. Oför
tydbar var även den svaghet regeringen visat. Ännu i trontalet 
vid lantdagens öppnande förklarade kejsaren, att värnplikts
Iagen ej komme att rubbas. Alla voro emellertid ense om att 
den senaste åtgärden hade en vida mer praktisk än teoretisk 
betydelse; kraven på laglighetens återställande kvarstod. -
Värnpliktsförordningens suspension ställdes i samband med 
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en av regeringen till ständerna avlåten proposition om en årlig 
inbetalning till ryska riksskattkammaren av en kontribution 
på 10 miljoner mark för militära ändamål. Denna proposition 
byggde på ett från inhemskt fosterländskt håll framfört ini
tiativ. Medan kejsarens svar på stora petitionen avvaktades, 
fattade ett enskilt möte av lantdagsmän beslut att genom 
utsedda förtroendemän erbjuda riksskattkammaren en summa 
ur finländska statsmedel såsom bidrag till riksförsvaret L. 
Mechelin, Otto Donner och Felix Heikel framförde i Peters
burg detta anbud, som accepterades. Propositionen antogs 
av ständerna, till en början för ett år framåt. (Schybergson, 
Finlands politiska historia 1809-1919, ss. 298 f.) 

I samma kejserliga reskript, som inställde tillämpningen 
av värnepliktsförordningen, upphävdes även förordningen 
om domares avsättlighet, men övriga punkter av stora petitio
nen förblevo oavgjorda. 

Orosrykten från Ryssland 

Ryssland skakades regeringens ställning alltmera genom 
motgångarna under kriget. Sin dödsfärd till Ostasien inledde 
den ryska Östersjöflottan under amiral Rosjdestvenskij på 
hösten 190,1 med den försmädliga episoden vid Doggerban
karna på Nordsjön, då engelska fiskefartyg en natt utsattes 
för beskjutning och åsamkades förlust i gods och människo
liv, emedan ryssarna, synbarligen under panikstämning, 
bland dem trodde sig se japanska torpedbåtar. 

Medan flottan befann sig på sin färd, hörde man den 2 
januari att dess egentliga mål Port Arthur hade fallit i japa
nernas händer. Denna fästning hade under sin belägring en 
lång tid utgjort centrum för det med krigshändelserna före
nade intresset, och ehuru dess fall länge hade varit bebådat, 
verkade den slutliga underrättelsen som en överraskning. 
Kommendanten Stössel omtalades med aktning; han hade 
gjort sin plikt till det sista, trodde man sig veta. Man förnam, 
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att tiden bar stora avgöranden i sitt sköte. Skulle ej alla dessa 
slag mot den ryska kolossen återverka på styrelsesystemet? 
Man kunde ej dölja för sig, att Finland i nödens stund ånyo 
hade beskärts ett ödets tillfälliga ingripande till dess förmån. 
En detalj var att budskapet från Ostasien anlände nästan sam
tidigt som den stora petitionen blev färdig, men petitionen 
hann förr. 

Till lands ledo ryssarna nederlag på nederlag. Efter en 
långsam färd runt Afrika nådde Rosjdestvenskijs eskader 
de japanska vattnen och blev där den 27 maj 190;) av japanerna 
nästan förintad vid ön Tjusjima. Nu inleddes fredsunderhand
Iingar, och den 5 september slöts freden i Portsmouth (i Ame
rika), då Ryssland bland annat erkände japans protektorat 
över Korea ävensom till samma land avträdde sin arrenderätt 
över Port Arthur. 

Från Ryssland anlände under året upprepade budskap om 
inre oro. Den 20 januari 1905 meddelade ett rykte, att kej
saren vid den s.k. jordanfesten i Petersburg varit utsatt för 
ett attentat i det att en projektil exploderade i hans närhet. 
Den sades ha härrört från en av de salutgivande kanonerna, 
och ehuru det även talades om slarv vid användningen av 
ammunitionen, tycktes ingen människa tro annat än att ett 
mordförsök förelåg. Det uppgavs, att kejsaren var sårad. 
Någon trodde, att det var en handbomb, som kastats mot 
honom samtidigt -som saluten pågick. 

Ungefär vid samma tid hörde man att stora politiska 
strejker pågingo i Petersburg. Den 23 januari cirkulerade i 
Helsingfors förvirrade rykten om blodiga sammanstötningar 
föregående dag i Petersburg. Dessa rykten befunnos seder
mera gälla det tåg av arbetare, som under ledning av prästen 
Gapon den 22 januari, )>den blodiga söndagem, trängde fram 
mot Vinterpalatset i Petersburg för att till kejsaren framlämna 
en böneskrift med yrkande på press- och församlingsfrihet, 
likhet inför lag, 8-timmars arbetsdag och andra krav, som 
hörde till det socialistiska programmet. Tåget blev påskjutet 
och skingrade sig, lämnande ett antal dödsoffer på platsen. 
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- Det var rörande dessa händelser en bekant till mig, en 
lotsofficer, vilken uppsökte mig den 2:1 januari, under stor 
upphetsning berättade följande, som han hade hört. En 
formlig revolution med blodiga gatustrider hade tagit sin 
bör j an i Petersburg. sextusen arbetare låg o skjutna, men 
ändå hade militären kommit till korta. En folkhop räknande 
200,000 man hade omringat Vinterpalatset och framlämnat 
ett ultimatum, vari kejsaren lämnades en dags rådrum för att 
tillmötesgå folkets fordran på konstitution. Enligt ett rykte 
skulle kejsaren ha lyckats undkomma från Vinterpalatset 
Folkmassans ledare prästen Gapon (vars namn var känt redan 
då), sades ha blivit skjuten, likaså stadsprefekten. Upprö
rande scener hade utspelats, såsom då miltären vid ett till
fälle stod i begrepp att giva eld och folkmassan kastade sig 
ned på marken. Därvid beordrades kosacker och gendarmer 
till häst att rida över de liggande. Regeringen sades ådagalägga 
den största villrådighet. 

Den 17 februari hörde man, att storfurst Sergej Alexandro
vitj, generalguvernör i Moskva och utpekad såsom en av 
ledarna för det reaktionära blocket i Ryssland, dödats vid ett 
bombattentat i Moskva. 

Den 4 mars 1905 meddelades, att kejsaren utfärdat ett 
manifest om sammankallande av en representativ församling i 
Ryssland. Man undrade (såsom så många gånger förut), 
om detta skulle innebära det första steget till en ny, revolutio
nerande omdaning av kejsardömet. Så bestämt förenämnda 
uppgift än hade delgivits, hörde man sedan på länge inga vidare 
fakta i fråga om en rysk folkrepresentation. 



KAP. XXI 

NATIONALSTREJKEN 30 OKT. 6 NOV. 1905 

De inledande händelserna 

Mot slutet av oktober 1905 erfors att läget i Ryssland hade 
blivit alltmera kritiskt. strejkerna utbredde sig och berörde 
även järnvägstrafiken, oroligheter förekomma i Petersburg 

. och Moskva, och regeringen sades icke längre behärska situa-
tionen. 

Händelsernas vittfamnande perspektiv påverkade i hög 
grad sinnena i Finland. Med spänd uppmärksamhet följde 
man med allt som timade bortom gränsen. Då oron utbröt 
i handling även hos oss, var det säkert mycket komplicerade 
och olikartade strävanden, som härvid bestämde olika kretsar 
hos oss. 

De första ryktena om inhemsk strejk kommo från Viborg, 
där järnvägspersonalen upphörde med sitt arbete. Meningen 
sades ursprungligen vara den att järnvägen från Petersburg 
till Valkeasaari eller möjligen ända till Viborg skulle försättas 
ur funktion för att i den ryska strejkens intresse isolera riks
huvudstaden. Emellertid grep strejken omkring sig som en 
löpeld. Inom mycket kort tid hörde man, att trafiken upphört 
på sträckan från Viborg västerut till Kouvola. Även i Helsing
fors höll järnvägspersonalen möten, och nästan med ens var 
strejken allmän på alla linjer. 

Den 30 oktober tedde sig stämningen i Helsingfors mycket 
upprörd. Klockan 3 till 4 tiden på dagen slutade vatten
ledningen att fungera i högre våningar, vartill orsaken dock 
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ej var strejk utan den plötsligt stegrade åtgången, då man 
överallt genom att fylla badkaren m. m. skyndade att förse 
sig med vatten för alla eventualiteter. Rätt mycken besvär
lighet vållades, då telefonerna avstängdes. 

studentkårens välfärdsutskott 

studentkåren sammanträdde tvenne gånger den 30 för 
behandling av frågan om anslutning till strejken. Vid det första 
mötet, under ordförandeskap av O. M. Hohenthal, voro åsik
terna mycket delade. Man talade entusiastiskt för, till exempel 
Arvid Mörne, och betänksamt mot. Avgörandet uppsköts 
till det följande mötet. Under mellantiden hade händelserna 
hastigt utvecklat sig. Mötet på eftermiddagen beslöt med alla 
röster mot en (avgiven av en son till professor E. G. Palmen) 
att förklara allmän studiestrejk. Ett >>välfärdsutskotb> till
sattes, däri de olika avdelningarna var för sig invalde två 
representanter. jämte Karl H. Wiik företrädde jag Nyländska 
avdelningen i detta utskott och var i denna egenskap med 
om den intensiva verksamhet, som strejkdagarna utvecklades 
i studenthuset. 

Välfärdsutskottet konstituerade sig omedelbart och valde 
till ordförande Antti Kaasalainen och till viceordförande 
O. Ivl. Hohenthal. strejken skulle omfatta all verksamhet 
vid universitetet förutom avdelningslivet Anslag härom 
uppsattes på de olika inrättningarnas dörrar. Partigruppernas 
agitationskommitteer mobiliserades för att övervaka att 
strejken blev effektiv. Särskilt visade ungfinnarnas kommitte, 
ledd av studeranden K. W. Forstadius, stor aktivitet. Nästa 
morgon kom Forstaditts och avgav rapport om att allt var 
gen omfört. 

En deputation avsändes den 30 till universitetets då
varande rektor R. A. Wrede för att bringa studentkårens 
åtgärder till hans kännedom, och en annan besökte de fyra 
stora tidningarnas redaktioner för att uppmana dem att 
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nästa dag låta bladen utkomma utan censurering. Ytterligare 
en deputation bragte underrättelse om studentkårens strejk
beslut till arbetarföreningen och mottogs med stort erkännande. 
Välfärdsutskottet beslöt inrätta ett kansli och indelade sig i 
vakter om två och två för att upprätthålla dejoureringen. 

Medlemmar av studentkårens välfärdsutskott och stafetter; från höger: 
Leino Pentzin, J. A. Pärnänen, Aleksi A. Ilmonen, G. Landtman, Atle 
Wilskman, O. M. Hohenthal, Arv o Mannelin (Inkilä; sittande), Toivo Muren 

(Muroma), Väinö Tanner 

Nästan genast befanns det nödigt att öppenhålla kansliet 
dag och natt. Emedan välfärdsutskottet sammanträdde såväl 
på förmiddagarna som eftermiddagarna och medlemmarna 
dessutom upptogos av dejoureringen på kansliet, voro de 
mycket litet i tillfälle att personligen följa med vad som i 
övrigt skedde i staden. De vilkas verksamhet dessa dagar 
var uteslutande knuten vid studenthuset, bragtes illusionen 
av att denna lokal utgjorde ett av de förnämsta centra för 
den medborgerliga rörelsen. Det verkliga centrum var emel-
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lertid de konstitutionella partiernas (ungfinnarnas och svens
karnas) huvudkvarter i Nyländska nationshuset 

En uppjagad sinnesstämning hade bemäktigat sig envar. 
Man kände sig övertygad om att stora tilldragelser förestodo, 
ja att tidpunkten var historisk, men ingen visste, vad som 
komme att ske. Ett folk hade lämnat den förnuftiga betänk
samhetens mark och gett sig in på riskfylld äventyrlighet. 

Vid välfärdstoskottets sammanträde den 31 oktober 
föredrogs ett av en delegation uppgjort förslag till resolution, 
som skulle uttrycka åtminstone utskottets ståndpunkt i 
förhållande till strejken, enär studentkåren fattat sitt strejk
beslut föregående dag utan någon saklig formulering. Resolu
tionsförslaget lydde: >>Finlands studenter betyga sin sympati 
för den i Ryssland nu pågående frihetsrörelsen, vilken de anse 
sig bäst kunna främja genom att inom Finlands gränser verka 
för det rådande ryska byråkratiska systemets avlägsnande, 
därmed hävdande principen att Finlands folk ensamt åligger 
nydaningsarbetet i detta land. Under yrkande på att de 
tjänstemän, vilka med vett och vilja i Finland understött 
det nuvarande systemet, avgå från sina poster för möjliggörande 
av samhällets reorganisation, förklara Finlands studenter en 
allmän studiestrejk.>> Gentemot denna resolution uppträdde 
utskottsmedlemmen Sulo Wuolijoki, vilken icke tycktes anse 
densamma motsvara uppfattningen på socialistiskt håll. Ären
det uppsköts, men frågan om antagandet av en formel förföll 
sedan av sig själv, emedan en sådan på grund av de fort
skridande händelserna hade blivit betydelselös. 

Förutom massor av studenter kommo och gingo i student
huset nästan oavbrutet allehanda deputationer. Bland annat 
uppvaktades välfärdsutskottet av en deputation från den då 
så impopulära polisen, som meddelade att även den strejkade. 
Musiksalen uppläts åt poliserna för ett möte, där en del av 
dem uppträdde i uniform, andra utan, många föga förtroende
väckande till utseendet. I polishopen visade sig även den en 
tid beryktade och något tvivelaktige studenten K. G. K. 
Nyman, som dessa dagar tycktes vara med på ett hörn överallt. 
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Efter mötet kommo poliserna utmarscherande från musik
salen i gåsmarsch under sång. - En gång anlände en deputa
tion tullbetjänte för att erhålla anvisningar om huru de hade 
att förhålla sig beträffande sina ämbetsuppgifter under strejken. 

studentkårens skyddsgarde formeras 

Den 31 oktober bildades jämväl studentkårens garde. 
Anmälningarna mottogos på vårt kansli, och man hann knappt 
anteckna ledarnas namn och adresser. De olika avdelningarna 
formerade sig själva, och endast ledarna behövde infinna sig 
på kansliet för anmälan, då deras grupp var färdig. Även 
ett kompani skolelever anmälde sig. Överste Ivar Gordie höll 
ett möte med de olika cheferna, därvid strängt hävdande 
principen, att studentgardet ej skulle få uppträda beväpnat 
utan endast verka genom sitt moraliska inflytande. Vårt 
kansli befann sig först i övre våningen i >>tjäderrummeb>, så 
kallat på grund av sin dekorering, men då gardet alltmer 
tillväxte, inrättades för detsamma ett särskilt kansli. Leino 
Pentzin och K. W. Forstadius voro bland gardets ledare. 
Under dagen anlände en flock skolelever med fickorna fulla 
av revolvrar och patroner, vilka de avlämnade hos oss. Vapnen 
uppgåvos vara sända som en gåva från >>Aktiva motstånds
partiet». Enligt mottagen anvisning såldes revolvrarna sedan 
för 5 mark stycket, och de influtna medlen skulle användas 
av välfärdsutskottet Senare kom kontraorder angående 
försäljningen, men som det varit att förmoda, hade lagret, 
trettio till fyrtio stycken, gått åt i en handvändning. 

Händelser och interiörer under strejken 

Ett medborgarmöte hölls den 31 oktober i Frivilliga brand
kårens hus, men dit hunno välfärdsutskottets medlemmar ej 
begiva sig. Samma dag uppsöktes generalguvernören Obolen-
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ski av olika deputationer för utövande av påtryckning på 
honom. Först inställde sig en deputation, vars tillkomst hade 
utgått från >>Aktiva motståndspartiets>> krets. Medlemmarna 
utgjordes av Arvid Mörne, Herman Stenberg, Herman Gum
merus, Gabriel Biaudet och en arbetare joutsenniemi, och 
dessa hade med acklamation låtit välja sig för sin uppgift av 
en folkhop i det fria efter det Mörne hade hållit ett tal. Åtföljd 
av en ansenlig flock människor begav sig deputationen till 
generalguvernörens bostad och fick företräde. Hela senaten 
befanns samlad hos generalguvernören. Mörne höll i folkets 
namn ett tal till Obolenski, vari han påyrkade dennes och 
senatens avgång. Biaudet, som stod med i deputationen, 
märkte sig vara föremål för särskild uppmärksamhet av ett 
par närvarande militärer, och förklaringen befanns vara den, 
att han i bakfickan hade en batong, som honom ovetande 
stack fram utanför rocken. Av de närvarande senatorerna 
tillrättavisades Ernst Neovius (Nevanlinna) av deputationens 
talare, emedan han ej hade stigit upp för folkets representanter. 
Detta besök hos Obolenski blev senare klandrat, men själva 
voro de >>aktiva>> mycket tillfredsställda över sin åtgärd. De 
ansågo sig nämligen så ha rubbat fattningen hos Obolenski, 
att denne sedan icke längre gjorde motstånd inför den konstitu
tionella sammanslutningens deputation, vilken infann sig en 
stund efteråt, utan föll till föga för dess krav. - På kvällen 
talade man mycket om den svåra paniken utanför general
guvernörshuset, då folkmassan blott på grund av ropet >>kosac
kerna komma!>> begav sig på vild flykt, kvarlämnande på 
platsen mängder av galoscher och paraplyer. 

Mörkret var intensivt om kvällarna, och intrycket av 
hemlighetsfullhet ökades av de stora tilldragelser man tyckte 
vara förhanden. Även från fönstren lyste det endast sparsamt, 
då ju det elektriska ljuset och gasen ej fungerade. Mycket 
allmänt gingo stadsborna omkring med elektriska ficklampor, 
vilka av okynne eller missriktad övervakningslust brukade 
riktas mot ansiktet på mötande personer. Fram på natten 
syntes endast strejkpatrullerna gå av och an på sina pass, två 
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eller tre tillsamman mitt på gatan. De vita näsdukarna kring 
armen angåvo deras funktion. Senare införde arbetarnas 
väktare röda bindlar. Alla dessa övervakare sågo mycket 
självmedvetna ut. Staden var på dagen full av sådana vakter, 
endast på nödtorftigaste vis organiserade. 

Redan den l november hörde man om den första tvisten 
mellan avdelningar av studenternas . och arbetarnas garden. 
Det var en av polyteknikernas kårer, som under tjänstgöring 
på poliskammaren råkade i delo med arbetargardet Arbetarna 
hotade med att storma hela poliskammaren och driva bort 
alla andra. 

jämte Väinö Salminen sändes jag den dagen till den socialis
tiska strejkkommittens kansli i, jag vill minnas, något ärende 
rörande telegrafen. Å ena sidan ville man gärna bibehålla 
telegrafförbindelsen med Petersburg, å den andra fann man 
det betänkligt att, såsom det sades, kommendanten på Svea
borg stod i ständigt utbyte av chiffertelegram med rikshuvud
staden. Arbetarföreningens allmänna kansli var inrymt i gården 
Georgsgatan 31, det speciella strejkkansliet i gården n:r 27 
vid samma gata. Genom en stor folkhop fingo vi inträda i ett 
yttre rum, där våra namn och ärendets art skulle uppgivas. 
Därefter anmäldes vi hos strejkkornmitten och mottogas med 
en viss högtidlighet. Tydligen kände man sig väl berörd av 
detta besök från studenternas sida. Man tycktes på arbetarnas 
kansli ha tänkt på samrna sak som vi, och jag vill minnas, att 
våra synpunkter omfattades. 

Den stora frågan för dagen gällde arbetarnas yrkande på 
sammankallande av en enligt lika och allmän rösträtt vald 
nationalförsamling, vilken skulle stifta nya grundlagar för 
landet. I valen skulle såväl män som kvinnor, vilka fyllt 
21 år, få deltaga. De konstitutionella motsatte sig kravet på 
nationalförsamling, och underhandlingar bedrevas mellan dem 
och arbetarna. Även inom välfärdsutskottet hade denna fråga 
väckt rneningsolikhet. De flesta medlemrnarna yrkade på att 
studentkåren skulle sammankallas för att uttala sig rörande 
den ifrågasatta nationalförsamlingen. Till en början höllo 
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endast tre av oss för att ett sådant möte i bästa fall skulle bli 
betydelselöst, men att det kunde åstadkomma en farlig splitt
ring. Det enda minoriteten åstadkom var att något gemensamt 
förslag till resolution ej skulle framläggas av välfärdsutskottet; 
om ett sådant hade avgivits, skulle det på grund av opinions
riktningen då i början säkert gått ut på godkännande av 
arbetarnas fordringar. Frågan skulle refereras av Sulo Wuoli
joki från socialistisk ståndpunkt och av mig från konstitutionell. 
Kåren sammankallades till den 2 november. För att få material 
till mitt andragande besökte jag den konstitutionella delegation 
vilken underhandlade med arbetarnas. jag träffade delega
tionen på Helsingin Sanornats redaktionslokal, där den väntade 
på arbetarnas ombud, vilka emellertid uteblevo. För de 
konstitutionella närvoro Adolf von Bonsdorff, Georg Schauman, 
Tekla Hultin och ett par andra. Underhandlingarna sades 
framskrida tämligen otillfredsställande. jag erfor, att de 
konstitutionellas förslag då gick ut på sammankallande av en 
lantdag, vars mandat skulle inskränka sig till reglering av 
bevillningsbudgeten och genomförande av en representations
reform på grundvalen av lika och allmän rösträtt och två
eller enkammarsystem. >>För min del hoppas jag ännu, att 
det blir enkammare,>> sade baron von Bonsdorff. 

studentkårsmötet öppnades i närvaro av rektor professor 
R. A. Wrede, vilken i ett tal uppmanade kåren till ordning 
och måttfullhet, varpå han avlägsnade sig. Sulo Wuolijoki 
framförde i ett kortare andragande de skäl, som enligt honom 
talade för sammankallande av en nationalförsamling, och 
därefter utvecklade jag den konstitutionella ståndpunkten 
om iakttagande av laga former vid nydaningsarbetet oberoende 
av huru långt gående demokratiska reformer man än tänkte 
sig. Diskussionen blev rätt livlig, men det befanns snart, 
att tänkesätten under den närmast föregående tiden undergått 
en märkbar förändring till förmån för lagliga reformmetoder. 
Då medlemmarna av välfärdsutskottet Antti Sarvi och j. A. 
Pärnänen anhöllo om ordet, trodde jag, att de skulle tala för 
förslaget om nationalförsamling, men det befanns, att de 

31 
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talade emot. Edward järnström, G. A. Lundeli och några 
andra medlemmar av utskottet omfattade redan från början 
den konstitutionella åskådningen. Socialisternas först rätt 
häftiga andraganden avmattades alltmera. Någon resolution 
fattades ej, och jag tror, att ej ens riågon omröstning förekom. 

En dag infann sig doktor A. O. Forsström (Hainari) hos 
välfärdsutskottet för att få studentkårens understöd för ett 
medlingsförslag i frågan om sammankallande av national
församling. Det hade väckts på gammalfinskt håll, där man 
överhuvud under strejken tycktes vara tämligen isolerad, och 
gick ut på att lantdagen skulle sammanträda i laglig ordning 
men endast för att utlysa val av nationalförsamling. Doktor 
Forsström hoppades, att detta förslag skulle kunna omfattas 
av alla. Vi ansägo emellertid, att opinionsbildningen redan 
hade gått så långt, att ingen vidare skulle beakta nya förslag, 
och avböjde att giva honom vårt understöd. 

studentkåren beslöt, att dess garde skulle skiljas från 
arbetarnas och undandragas kapten Johan Kocks befäl, under 
vilket arbetarnas ställt sig. Av studentgardet skulle en större 
avdelning ständigt hållas i beredskap i studenthuset, men 
den skulle få föras ut endast i samråd med välfärdsutskottet 
och om förhållandena så oundgängligt fordrade. Befälhavare 
blev efter det överste Gordie dragit sig tiiibaka kapten Gösta 
Theslöf. 

I poliskammaren rådde stor villervalla. Allehanda smärre 
polisärenden måste prövas och avgöras, och ingen fanns som 
egentligen var befogad härtill. Ater och åter kommo bud med 
anhållan om juridiska biträden tiii poliskammaren, och dit 
sändes därför jurister bland studenterna. Många salomons
domar fälldes säkert dessa dagar i polisinrättningen. Ingen 
ordnad avlösning förekom där heller. Upprepade gånger in
funno sig studenter hos oss för att meddela, att de hållit ut 
där så och så länge utan avlösning men ej mäktade längre. 
Det var mest socialdemokratiska studenter, som under de 
senare dagarna stannade kvar vid arbetet i poliskammaren, där 
arbetarna huserade. Uppskrämda utlänningar infunno sig 
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ofta, även hos oss, för att erhålla upplysningar. På polis
kammaren expedierades alla ärenden summariskt, och nära 
nog vilken medlem av arbetarkommitten som helst eller andra 
tjänstgörande tycktes anse sig befogade till exempel att visera 
utländska pass. Man talade om ett kostligt samtal mellan 
studeranden Wilhelm Spåre (>>Spili>>) och den utvakade och 
nervöse kapten Kock, varunder den förre med sin flytande 
tunga överväldigade kaptenen med argument ur den inter
nationella rätten i förhållande till utlänningar för att få sin 
uppfattning genomdriven i någon sak och även lyckades den 
gången. 

Den vanliga körtrafiken var helt och hållet inställd på 
gatorna, och endast arbetarnas bud åkte obehindrat omkring. 
Deras hästar buro som märken röda band vid tygellaget. Även 
Finlands statsjärnvägar trafikerades uteslutande av arbetarna 
i deras ärenden på order av deras strejkkommitte men ingen 
annan. 

Under denna tid hade sanitetsstationer av en improviserad 
röda kors-organisation upprättats på en mängd ställen i staden 
bl. a. i skolor. På dessa förbandsplatser tjänstgjorde läkare, 
medan ett utomordentligt stort antal av stadens unga damer 
fungerade som sjuksköterskor. Sängar och förbandsmaterial 
hade anskaffats i stor mängd. sjuksköterskorna buro ett rött 
kors på en vit armbindel, och sådana märken sågos de senare 
strejkdagarna på kanske de flesta kvinnor man mötte. Ingen 
eller synnerligt ringa sysselsättning hade man på sanitets
stationerna. 

studenthuset erinrade dessa dagar om ett improviserat 
fältläger. På de olika kanslierna dejourerade ständigt ett 
antal yngre cives, vilka användes som stafetter och som buro 
ett särskilt märke (en brun armbindel med merkuriistav och 
åskviggar), som man lär ha kommit över på telegrafen. Vid 
ytterdörren stodo vakter, vilka avfordrade alla inträdande 
lösen. Det var för övrigt denna tid den lättaste sak för vem 
som helst att även på gatan skaffa sig vetskap om lösen. Den 
vakthållande delen av gardet logerade i den dåvarande restau-
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rangen 1 ovre våningen, och de olika studentavdelningarnas 
kårer hade dessutom särskilda rum. Man hade bäddat med 
halm på golven, och anblicken av de olika logementen särskilt 
nattetid hörde till strejkveckans sevärdheter. En del av man
skapet sov under natten, men de andra tycktes ej ha ro därtill 

Från de kvinnliga studenternas röda kors-station i studenthuset 

utan sysselsatte sig med kort- eller schackspel omgivna av 
åskådare. Lägret var försänkt i halvdunkel med endast här 
och där ett brinnande stearinljus i en stake eller buteljmynning. 
Vid en disk försiggick servering dygnet om anordnad av de till 
röda kors-organisationen hörande kvinnliga studenterna. Re
volvrar, patroner och batonger lågo framme, men behövde 
ingenstädes användas. Gevär hade man ej under hela tiden. 
Ingen annan olycka skedde heller än den att en pistol brann 
av i Viborgska gardets rum, varvid kulan genomborrade ett 
bord. Många kårmedlemmar voro iförda höga stövlar samt 
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en sweater under rocken, och vapnen buras med ledig vårds
löshet. Man intog allmänt sina måltider på studenthuset. 
Mjölkbrist inträdde tidigt i staden, och fördelningen av mjölk 
omhänderhades särskilt för barnens räkning av röda kors
avdelningar. Bland ledarinnorna för röda korset i studenthuset 
framträdde studerandena Tyyne Söderman och Aduli Burjam. 
Ungefär lika som i studenthuset såg det ut i Nyländska nations
huset, de konstitutionella gruppernas högkvarter. Där uppe
höila sig nylänningar och andra svenska studenter. Golven 
sågo liksom hos oss förskräckliga ut. 

Mycken osäkerhet vållades av ryktena rörande den ryska 
militärens hållning. De ryska soldaterna voro dessa dagar 
konsignerade i sina kaserner, men väntades när som helst 
kunna rycka ut. Den l november meddelade ett rykte, att en 
rysk artilleriavdelning var på väg till staden från Tusby längs 
landsvägen, och att överstarna G. Gadolin och K. A. F. Procape 
hade rest ut för att möta ryssarna och underhandla med offi
cerarna. Nu skulle det komma att gälla, hette det, men våra 
utsände synas ha nått sitt syftemål, eftersom ingen militär 
aktion hördes av. Ryssarna sades ha tågat kring Tölöviken 
och förlagts i Åbokasernen. En av de första strejkdagarna 
meddelades, att en soldatdeputation hade underrättat arbetar
föreningen om att militären ej skulle komma att skjuta på fol
ket, om den bleve utkommenderad. Någon visste berätta, att 
ryssarna beredde sig på att själva angripas, och att platsen 
utanför marinkasernen på Skatudden hade underminerats 
i försvarssyfte. 

Från ett möte av ryssar, som hölls i ryska gymnasiet, kom 
till välfärdsutskottet en anhållan om att vi skulle utsända 
någon person, vilken för ett följande ryskt möte skulle redo
göra för ställningen och finländarnas avsikter. Oron och för
skräckelsen sades vara stora bland de på orten bosatta ryssarna. 
Man visste ej vad folkrörelsen gällde och befarade ett allmänt 
angrepp på ryssarna. jag utsågs till medlem i en deputation, 
som skulle avsändas till det ryska mötet. Vi ville ha professor 
j. j. Mikkola till ordförande, men denne kunde i hastigheten 
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ingenstädes anträffas. För att ej lämna ryssarna utan varje 
underrättelse sändes jag till deras möte med uppgift att 
meddela, varför deputationen ej blivit av. Mötet försiggick 
i ryska Alexandersteatern (n. v. operan) och gjorde ett ytterst 
kuriöst intryck. Salongen var full med folk men låg försänkt 
i stickmörker. Ridån hade dragits upp, och på scenen stod 
ett bord med en stor petroleumlampa utan kupa, den enda 
belysningen. Man hörde ett starkt sörJ av röster men såg 
nästan ingenting. Ehuru mötet redan pågått en god stund, 
hade man ännu ej ens valt ordförande. På scenen vid lampan 
figurerade en doktor jefimoff, som tycktes vara en av ledarna, 
och som under det han talade till församlingen vandrade av 
och an på golvet som en skådespelare. jag gick in scenvägen 
och lät kalla på honom. Då han hörde, att studentdeputationen 
ej blivit av, frågade han mig, om jag ej på eget bevåg ville 
tala till församlingen och meddela, vad finländarna tänkte 
och förehade. Efter någon tvekan gick jag in härpå, och en 
tillstädesvarande student A. Troupp skulle översätta mina 
ord till ryska. jefimoff vände sig till församlingen och till
kännagav mitt ärende. Man applåderade. Så steg jag fram till 
lampan för att åtminstone visa mitt ärliga ansikte och fick 
en ny applåd. Nästan ingenting syntes utom ansiktena på 
de allra främsta raderna. jag utlade, vad strejken avsåg, 
att den ingalunda var riktad mot här boende ryska familjer, 
gentemot vilka man endast hyste vänskapliga känslor, liksom 
man även beundrade och erfor sympati för det ryska folket 
som sådant. Det var endast det dåvarande ryska regerings
systemet i Finland man ville avlägsna, och i detta avseende 
hoppades man på förståelse av alla rättänkande ryssar. Troupp 
översatte mina ord stycke för stycke, och jag kunde kontrollera, 
att han gjorde det mycket väl. Sedan applåderade man igen, 
varpå jag bugade och drog mig tillbaka. Något senare samma 
dag anlände till röda korsets kansli i studenthuset en gåva 
av 99 mark, några penni och 11 kopek, vilka insamlats vid 
mötet i ryska teatern. 

Schismen mellan studenternas och arbetarnas garden blev 
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aiit större. studenterna i gardet voro upprörda över det sätt, 
varpå de bemöttes på poliskammaren. Arbetargardets ledare 
kapten Kock sades vara mycket oberäknelig och halsstarrig. 
Det var också utomordentligt svårt att få träffa honom. 
>>Han sover och får ej störas,>> sades det ständigt. Vid hans 
sida stod Matti Kurikka. På torget utanför poliskammaren 
förekom ett slags vaktparad, då arbetargardena avlöste var
andra under försök att uppbjuda militärisk stramhet och pli. 
En dag såg jag en röd avdelning marschera längs Alexanders
gatan under ledning av en chef, synbarligen en f. d. soldat, 
som mycket träffande härmade sina forna löjtnanter. >>Vänster, 
höger,>> kommenderade han högljutt, under det han bland 
annat gick baklänges i takt med marschen och svängde en käpp 
på axeln som en värja. 

Splittringen meiian det Höda>> och det »Vita>> gardet var 
fuilständig, och en allvarsam konflikt kunde ögonskenligen 
inträffa när som helst. Underhandlingarna mellan de konsti
tutionella och arbetarna hade avbrutits. Man såg de röda öva 
sig i exercis. Även studenternas välfärdsutskott räknade några 
socialistiska medlemmar, bland vilka O. V. Kuusinen och Sulo 
Wuolijoki särskilt framträdde. Deras verksamhet i utskottet 
betraktades av oss andra med misstro, då det befanns, att de 
omedelbart underrättade arbetarkommitten om våra beslut. 
Wuolijoki sades ha varit med i den arbetardeputation, som 
besökte furst Obolenski och som bland annat förklarade, att 
de röda flaggorna med Finlands heraldiska gula lejon, vilka 
hissats på en del offentliga byggnader, icke tillkommit genom 
de organiserade arbetarnas åtgärd. Vid en häftig dispyt i 
välfärdsutskottet medgåvo Kuusinen och Wuolijoki, att de 
i utskottet ansågo sig representera den socialistiska ståndpunk
ten och handlade därefter. Sedan den gången uteblevo de från 
våra möten, men uppträdde dock sedan ånyo någon gång under 
den allra sista tiden. 

Den 4 november försiggick ett stort socialistiskt möte på 
j ärnvägstorget, där en ny senat eller provisorisk regering 
omfattande 24 medlemmar valdes under häftiga tal mot de 
borgerliga. Av denna regering blev dock intet. 
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Manifestet av den 4 november 

Redan tidigt hörde man, att en deputation avrest till 
Petersburg (man hörde särskilt talas om assessor P. E. Svin
hufvud och doktor H. Renvall) för att försöka få det konstitu
tionella partiets yrkanden godkända. Den 2 november medde
lades, att deputationen återvänt med ett arbetartåg. strejken 
i Petersburg sades då hålla på att biläggas. Deputationens 
resa uppgavs ha utfallit mycket tillfredsställande, och man fäste 
sig vid den omisskännliga optimism, som nu gjorde sig gällande 
bland de konstitutionella ledarna. >>Till och med egen militär 
skola vi få,>> hette det, men då tillades på mera betänksamt 
håll, >>Nå, nå, vi skola ej lova för mycket.» Ett politiskt mani
fest förebådades, vari alla de konstitutionella fordringarna 
skulle vara beviljade. På socialistiskt håll försäkrades av 
Valpas och Kurikka talet om ett manifest endast vara tomma 
rykten, tillkomna för att lugna allmänheten. På kvällen den 
4 november utdelades det samma dag daterade manifestet 
i maskinskrivna exemplar, om vilka man slogs. Ett sådant 
jubel som det då uppkommande hade jag knappast varit med 
om förr. I den stora salen utanför vårt kansli steg en person 
upp på en stol och läste upp plakatet mitt i lägerlivet. Man 
ville ej tro sina öron. Alla politiska >>ryska !agan> av betydelse, 
vilka man i hastigheten mindes, voro ju försatta ur kraft, 
februarimanifestet, diktaturförordningen, värnepliktslagen, för
ordningen om tjänstemännens avsättlighet, m.fl. Lantdagen 
var sammankallad, och ständerna skulle få rätt att kontrollera 
regeringens åtgärder. Man stimmade om varandra under all
männa fröjdebetygelser. 

Obolenski och senatens medlemmar befunno sig ombord 
på pansarfartyget >>Slava>>, där underhandlingarna bedrevos 
av Mechelin och andra på de konstitutionellas vägnar, sades 
det. Den 5 erfor man den första osäkra versionen om den nya 
senatens sammansättning, med Otto Donner som chef för 
ekonomiedepartementet samt F. G. Björnberg, V. M. von 
Born, Edv. Hjelt, K. F. Ignatius, H. Lilius, Aug. Nybergh, 
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F. Stjernvall, P. E. Svinhufvud och O. Wrede som ledamöter. 
Mechelin skulle bli ministerstatssekreterare och R. A. Wrede 
chef för justitiedepartementet. De faktiska utnämningarna, 
vilka skedde först den l december och vilka visserligen om
fattade endast rent konstitutionella namn, gestaltade sig rätt 
olika. Mechelin blev chef för ekonomiedepartementet och 
senatorer i detta departement O. Donner, K. F. Ignatius, 
K. Antell, L. Gripenberg, Aug. Nybergh, K. j. Ståhlberg, 
H. Lilius, F. Stjernvall samt senatör utan portfölj j. K. Kari, 
den sistnämnde utsedd ur socialisternas led som ett erkännande 
av deras andel i den stora omvandlingen. Från ministerstats
sekreterarposten avgick C. Linder, och ny innehavare av 
denna befattning blev den 5 februari 1906 general August 
Lang h off. 

De sista konflikterna med arbetarnas garden. - strejkens 
avveckling 

I och med manifestet av den 4 november och löftet om 
utnämning av en konstitutionell senat framstod för den all
männa meningen strejken som slut. Det förklarades, att ar
betena skulle återupptagas följande morgon, den 6 november, 
klockan 9. I överensstämmelse härmed öppnades även flera 
butiker på morgonen. Arbetarna fordrade emellertid, att 
strejken skulle fortsättas, åtminstone tills de fått besluta 
i saken. Deras möte skulle hållas den 6:e fram på dagen. Röda 
gardet, vilket alltmera gjorde sig gällande som ett slags ord
ningsmakt i staden, förbjöd butikernas öppnande. En avdel
ning av röda gardet kom på förmiddagen anryckande till 
hörnet av Unions- och Norra Esplanadgatorna, utförde en 
tvärmarsch under de kringståendes ironiska handklappningar 
och avspärrade Unionsgatan på detta ställe. Även vid Senats
torget avstängdes Unionsgatan på samma sätt, och ändamålet 
sades vara att skydda Stockmanns vid sistnämnda gata be
lägna vapenbutik för plundring. En stund var trafiken spärrad, 
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men sedan avslappades disciplinen, folk började tränga sig 
igenom, och icke långt senare drogos de två avdelningarna 
bort. Ä ven ridande rödgardister uppträdde vid ett tillfälle 
för att skingra folkmassan. 

Kort därpå ryckte studentgardet ut längs Östra Henriks
och Norra Esplanadgatorna under anförande av kapten Theslöf. 
Butikerna vid Esplanadgatan fingo anvisning att öppna. 
Gardet fortsatte marschen längs Unionsgatan och mötte vid 
hörnet av Senatstorget en avdelning av de röda, som kom 
tågande längs Alexandersgatan. Det var där den beryktade, 
lyckligtvis oblodiga sammanstötningen inträffade, då de 
röda på visst avstånd kommenderades halt av den vite befäl
havaren, som i likhet med männen i hans främsta led stod med 
pistol i handen (de bakre leden saknade vapen). De röda skulle 
ej få rycka närmare, ty då skulle >>varje steg kosta blod>>. 
Efter en stund fick emellertid den röda avdelningen begiva sig 
vidare, och även studentgardet tågade hem. 

Denna utmarsch väckte ogillande inom välfärdsutskottet, 
och schismen mellan utskottet och vita gardets befälhavare, 
vilken ansågs ha handlat egenmäktigt, upptogs på ett student
kårsmöte samma dag, ja till och med inför en för ändamålet 
tillsatt undersökningskommission, i vilken från studentkårens 
och polyteknikernas sida invaldes professor C. E. Holmberg 
och doktor Z. eastren samt från vita gardets (som avgjort 
slöt sig till sin chef) överste Gadolin. Intresset upptogs dock 
ej länge av dessa frågor. 

Vid studentkårsmötet förklarades strejken avslutad. Medan 
mötet pågick, trädde i salen det elektriska ljuset i funktion, 
vilket skedde mycket långsamt. Först syntes i lamporna endast 
en svag glöd, vilken småningom utvecklade sig. Man utpekade 
ljuset för varandra, och allas blickar riktades däremot. Dag 
inträdde åter över Finland och dess huvudstad. 

Då spänningen var över, märkte man, huru utmattad 
man hade blivit av dessa dygns upphetsning och vaka. Inom 
kort begav sig envar hem till sig. Gatorna voro ännu mörka, 
men inne fungerade ljuset. Den 7:e gingo spårvagnarna åter, 
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och alla butiker voro öppna. Bland arbetarna rådde dock 
fortfarande dov misstämning. Man ansåg sig där h.a blivit 
bedragen på strejkens resultat. 

Överste Gadolin, en av de inhemska officerare som tagit 
verksam del i underhandlingarna med ryssarna och vilka 
bland annat tack vare sin språkkunskap vid detta och talrika 
andra tillfällen gjorde vår fosterländska sak betydande tjänster, 
berättade för mig, huru irriterad stämningen bland den ryska 
militären hade varit under de kritiska dagarna. I synnerhet 
hade en befälhavande general i Nylands kasern varit nervös 
och oresonlig. )>Vad är det som försiggår här?)> ropade han en 
gång. )>Man ser alla dagar huru medborgargarden exercera, 
och huru man beväpnar sig. Vi veta om ingenting, men vi 
kunna ej tolerera det. Om lugnet ej är återställt inom 12 tim
mar, kommer jag att låta flottan bombardera Helsingfors!>> 
Som infanteriofficer hade han ingenting att göra med flottan, 
så att Gadolin tog hotelsen med lugn. At en annan hysterisk 
rysk officers omgivning gav han under hand rådet att låta 
denne komma till sängs och få vila; det var vad han behövde 
för att återfå sitt förnuft. Överste Gadolin uttalade sig avgjort 
erkännande om furst Obolenski beträffande hans hållning 
under strejken. Denne hade väl förstått att bedöma situatio
nen, ehuru strejken i ryska ögon måste ha tett sig synnerligt 
betänklig. Oaktat generalguvernören förfogade över makt
medel, med vilka han lätt hade kunnat nedslå varje motstånd, 
hade han underlåtit att använda dem mot folket, utan hade 
i stället tålmodigt underkastat sig att mottaga allehanda 
deputationer. Man behövde ej tveka om att militären utan 
svårighet hade kunnat undertrycka strejken och att inför 
densamma folkmassan skulle ha skingrat sig som agnar för 
vinden. Furst Obolenski var för sitt förhållande under strejken 
förtjänt av all aktning. 

Huru som helst hade Finlands nationalstrejk utfallit 
ofantligt mycket lyckligare än vad som hade kunnat inträffa. 
Vilket ögonblick som helst hade den hotande sammandrabb
ningen mellan borgerliga och socialister kunnat bliva blodig 
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verklighet, och detsamma gällde den ryska militärens utryck
ning. Vardera eventualiteten skulle ha varit oberäkneligt 
ödesdiger, och det är högst sannolikt, att någondera eller var
dera skulle ha inträffat, om strejken hade varat också blott 
några dagar längre. De krav från vårt håll, vilka framfördes 
i Petersburg, bedrevos där med skicklighet och sattes in i 
det rätta ögonblicket, då den ryska regeringens maktlöshet 
var som störst. Endast bland arbetarna, vilkas planer på en 
nationalförsamling hade gått om intet, rådde besvikenhet. 

Den 2 november avgick furst Obolenski från general
guvernörsposten och till hans efterträdare utnämndes verklige 
geheimerådet Nikolaj Gerard, en person som enligt Edv. 
Hjelts karakteristik >>bar prägeln av hög ämbetsmannatyp 
med ett avmätt, korrekt men vänligt sätt i sitt uppträdande>> 
(Från händelserika år, I I. 182). Han betraktades som human 
och liberal till sitt sinnelag. 

Den konstitutionella författning, som infördes i Ryssland 
genom det s. k. oktobermanifestet med en demokratiskt vald 
>>riksduma>> samt riksrådet som ett överhus, blev under denna 
period aldrig tillfullo förverkligad, utan fortlevde endast till 
namnet. Efter en kort övergångstid återvann reaktionen sin 
makt. Det vulkaniska mullrande, som sports i den under
jordiska världen, visade sig dock i Ryssland utgöra ett bety
delsefullt symptom. Även i Finland ingick nationalstrejken 
av år 1905 både i inre socialt och i yttre politiskt avseende 
som en länk i en serie skickelsedigra tilldragelser, vilka i allt
mera blodig följd avlöste varandra intill vintern 1918. 



KAP. XXII 

DET AKTIV A MOTST AND ET 

Finska aktiva motståndspartiets första >>Meddelande>> 

Den första underrättelsen om >>Finska aktiva motstånds
partiet>> anlände som en överraskning till talrika personer i 
slutet av november 1904 i form av ett tryckt >>Meddelande>>, 
som av det då nybildade partiet utsändes. Till mig anlände 
detta cirkulär den 26 november och var poststämplat i Hel
singfors föregående afton klockan åtta. Dess lydelse var föl
jande. 

Finska aktiva motståndspartiet 
Meddelande 

Med fästat avseende därpå: 
1:o. Att envåldsmakten faktiskt blivit införd i Finland genom 

utfärdandet och tiilämpningen av manifestet av den 15 februari 
1899 samt utövats genom en räcka av sedan denna tid av den ryska 
regeringen med tiilhjälp av Finlands senat vidtagna, våra lagar, 
vårt nationalmedvetande och vårt människovärde kränkande vålds
åtgärder; 

2:o. att tiii följd av envåldsmaktens införande medborgarna 
jämväl äro, ej blott befriade från sina förpliktelser mot den ej längre 
konstitutionella monarken, utan även, på grund av envåldsmak
tens natur och syfte, skyldiga att med alla tiii buds stående medel 
arbeta på dess avskaffande och på återförande av ett konstitutio
nellt styrelsesätt; 

3:o. att ett enbart passivt motstånd visat sig icke vara tiilfyllest; 
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4:o. att enligt vår övertygelse Finland genom överenskom
melse kan vinna nödiga och tillräckliga garantier för sin statliga 
autonomi och för det nationella samhällsskickets självständiga ut
veckling i demokratisk riktning endast av ett folkstyrt Ryssland, 

har ett antal medborgare från olika delar av landet samman
slutit sig för att under namn av >>Det finska aktiva motståndspar
tieh med all kraft och under samverkan med de olika oppositionella 
elementen i ryska riket arbeta på avskaffande av självhärskarmak
ten inom Finland och sålunda understöda dessa oppositionella ele
ments strävanden att även i Ryssland få det autokratiska syste
met ersatt med ett fritt demokratiskt statsskick. 

På grund av sitt innehåll och sin tillkomst överhuvud under 
dåvarande förhållanden ansågs förenämnda skrift av talrika 
mottagare vara ett falsarium utsänt i provokatoriskt syfte för 
att framkalla förvirring ävensom demoralisera det laglighets
medvetande man städse hade förknippat med de fosterländska 
strävandena i Finland. julio Reuter omtalar, att bland foster
ländskt sinnade personer i ledande ställning, vilka fullt och 
fast trodde proklarnationen härröra från polis- eller gendarrn
håll var överste K. Antell, vilken i första utbrottet av sin 
indignation hade för avsikt att i tidningspressen avslöja >>Med
delande>> som ett eklatant bevis för den politiska polisens sarn
vetslösa metoder. Ragnar Furuhjelrn, som tillhörde aktiva 
motståndspartiet under dess allra första verksamhetsperiod, 
berättade i vilken förlägenhet han befann sig, då hans anför
vant överste Antell i hans sällskap uttryckte sin förgrym
melse över det ryska underrättelseväsendets moral, utan att 
han, Furuhjelrn, såg sig i stånd att direkt upplysa honom 
om verkliga sakförhållandet. 

Vid distributionen av >>Meddelande>> hade mottagarnas namn 
och adresser åtminstone på en del av försändelserna skrivits 
av Filemon Tiderman, vilken denna tid tjänstgjorde på Nylands 
bank. Hans handstil blev igenkänd av hans överordnade bank
direktör B. G. S. von Troil, vilken kallade Tiderman till sig 
och gav honom en farbroderlig förmaning beträffande poli
tiska stämplingar. 
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Partiets uppkomst 

Byggande på de impulser för aktiv politisk gärning, vilka 
redan tidigt hade framträtt hos enskilda personer eller grupper, 
skedde stiftandet av Aktiva motståndspartiet som organi
sation under följande omständigheter. 

Den s.k. Stockholmsriksdagen, vilken försiggick den 3-5 
september 1903, framkallade hos en del yngre, för handlings
kraftig verksamhet ivrande deltagare stark besvikenhet till 
följd av den modlöshet och passiva stämning man därvid 
såg framträda. Efter det egentliga mötet samlade sig de 
missnöjda för att utbyta åsikter om läget. Till denna grupp 
hörde Konni Zilliacus, Viktor Furuhjelm, Otto Åkesson, Henri 
Biaudet, Reguel Wolff, Wentzel Hagelstam, Arvid Mörne, 
Herman Gummerus, Almar Fabritius, Oskar Rosenqvist, 
m. fl. Någon sammanslutning blev emellertid ej av den gån
gen. Densamma bildades först ett år senare (Gummerus, 
Aktiva kampår, s. 55). Med den större aktivitet man eftersträ
vade synes från början ha åsyftats utförande av terroristiska 
dåd och attentat. Mörne uppsökte rektor M. Rosendal, som 
då vistades i Uppsala, för att inhämta dennes mening angående 
inaugurering av en politik, som byggde på användning av 
fysiska våldsmedel, och rönte instämmande av honom. I sitt 
svar hänvisade Rosendal till uttalandet i Wilhelm von Schwerin 
om >>höga kast>>, som spelas >>om liv, om död>>. Under den föl
jande tiden var det också förnämligast på planläggande av 
attentat de små aktivistiska grupperna riktade sina bemö
danden. 

Bland annat hade de aktivistiskt sinnade ogillat majori
tetens vid stockholmsriksdagen avböjande av associering med 
den radikala flygeln inom den ryska oppositionen. Medan 
Kagalen, som representerade mötets majoritet, genom vissa 
av sina anhängare, särskilt Adolf Törngren och Arvid Neovius, 
upprätthöll kontakt med de ryska konstitutionella, tog den
samma bestämt avstånd från varje förbindelse med de revo
lutionära organisationerna. Den zilliacuska gruppen däremot 
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eftersträvade samarbete jämväl med de ryska revolutionärerna. 
Det var på Zilliacus' initiativ Pariskonferensen 30 september 
-5 oktober 1904 kom till stånd med syfte att till gemensamma 
överläggningar sammanföra olika oppositionella element i 
Ryssland. På grund av den tvekan, som inom Kagalen, liksom 
bland flertalet av de landsförvisade, spordes beträffande 
associering med de revolutionära ryssarna, hade Zilliacus redan 
tidigare varit betänkt på att utbryta den radikala flygeln av 
det finländska motståndspartiet till en särskild organisation 
och låta densamma representera sig vid konferensen. Emeqan 
det visade sig, att i konferensen i Paris komme att deltaga icke 
enbart revolutionära fraktioner bland ryssarna utan även 
liberalt-konstitutionella, beslöt stockholmsgruppen att låta 
representera sig. Till företrädare för >>den finska oppositionen» 
vid konferensen utsågos Zilliacus och Arvid Neovius, varjämte 
Mechelin reste till Paris som >>konsultativ>> medlem av dele
gationen. 

Konferensen i Paris omfattade flera ryska och polska partier, 
ävensom det georgiska revolutionära federalistpartiet, den 
armeniska federationen samt >>den finska oppositionen». Bland 
de vid sammankomsten fattade resolutionerna berördes Fin
land i den följande: konferensen påyrkade >>avskaffandet av 
självhärskardömet och upphävaodet av alla de åtgärder, 
som kränkt Finlands i konstitutionen grundade rättigheten> 
(Reuter, >>Kagalem>, I I. 326 f.). 

Faststäiiandet av tidpunkten för resolutionernas offent
liggörande framkallade för Finlands vidkommande svårig
heter. De, enligt Herman Gummerus' uttryck, >>gammalkonsti
tutionella>> hos oss hyste betänkligheter rörande klämmarnas 
bekantgörande vid denna tidpunkt (Aktiva kampår, s. 81; 
jfr dens., Konni Zilliacus, s. 159), emedan lantdagskallelse 
var utfärdad i Finland och man befarade, att regeringspartiet 
skulle missbruka kunskapen om konferensen. Vore det tak
tiskt klokt att äventyra utgången av lantdagsvalen samt själva 
lantdagsarbetet genom tillkännagivandet, att motstånds
partiet associerat sig med diverse ryska revolutionära element 
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och genom sina fullmäktige undertecknat resolutioner av revo
lutionärt innehåll? (Reuter, a. a., I I. 328). Det konstitutionella 
motståndspartiet hoppades erhålla majoritet i tre, möjligen 
alla fyra stånden, men man befarade, att opinionen skulle bli 
>>vettskrämd av att höra om samarbete med nihilisten> (Ernst 
Estlander, Friherre Viktor Magnus von Born, s. 460). I samråd 
mellan de av Kagalen ledda kretsarna i Helsingfors och Stock
holm krävdes, att omnämnande av de finländska represen
tanterna vid konferensen skulle uteslutas såväl ur deklaratio
nen som ur det för publikation avsedda protokollet (Gumme
rus, Konni Zilliacus, s. 160). 

Härmed försattes Zilliacus i en rätt svår belägenhet då 
han, konferensens initiativtagare och ordförande, desavoue
rades av sin egen grupp. situationen räddades av honom 
genom att han för att erhålla behövligt stöd förverkligade 
tanken att sammansluta de radikalare, merendels yngre 
elementen inom det fosterländska motståndet till en egen 
partiorganisation. Detta nya parti, >>Finska aktiva motstånds
partiet», inträdde i den ryska alliansen och förtog därmed 
det ogynnsamma intryck, som det timade utövat på de ryska 
organisationerna (Gummerus, a.a., s. 162; jfr Reuter, a.a., 
I I. 328 f.). 

Till det aktiva motståndspartiets formella stiftande togs 
första steget vid en sammankomst i slutet av oktober 1904 
hos den person, vilken sedermera framstod som partiets ledare 
inom Finland, vicehäradshövdingen Johannes Gummerus i 
dennes bostad Kronbergsgatan 3. Antalet deltagare i mötet 
var 6; tillräckligt med anhängare räknade man att få senare. 
Enligt Johannes Gummerus' formulering stiftades det nya 
partiet i syfte att taga fasta på de förbindelser, som knutits 
med de ryska oppositionsmännen och >>följande en högre rätts
morals bud, med alla tänkbara och möjliga kampmedel föra 
striden mot det ryska förtrycket utan att rygga för att bryta 
med den fastställda laglighetsprincipen, som vårt land ända 
hittills har följt>> (Gummerus, a.a., s. 163). 

Ett andra förberedande möte hölls i Stockholm den 12 

32 
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november. Anslutning till den nya organisationen vanns 
bl. a. av Eugen Wolff, M. Rosendal, Viktor Furuhjelm, Otto 
Åkesson, Evert Broms, Ossian Procope, Eric von Troil, Almar 
Fabritius, m. fl. (s.a., s. 164). 

Fem dagar senare, den 17 november, försiggick >>Finska 
aktiva motståndspartiets>> konstituerande möte i Helsingfors 
i närvaro av ett 30-tal personer och under ordförandeskap av 
doktor Gunnar Castren. Till programmet förklarades höra 
>>ett energiskt aktivt och hänsynslöst motstånd mot tyranniet 
och dess verktyg>> ävensom samverkan med de oppositionella 
partierna >>i övriga delar av det ryska riket», särskilt >>de ryska 
revolutionärerna>> (s. a., s. 166; jfr Reuter, >>Kagalen», I l. 329 
f.). Några dagar senare utsändes partiets första, tidigare 
nämnda »Meddelande>>. Det nya partiets tillkomst räddade, 
såsom tidigare anförts, Pariskonferensen från fiasko. I dess 
namn undertecknade Konni Zilliacus konferensens resolutio
ner. Den 3 december offentliggjordes de sistnämnda i tid
skriften >>L'Europeen» i Paris och därpå i andra publikationer 
(s.a., s. 167). Konferensen i Paris behandlas utförligt av Adolf 
Törngren (Med ryska samhällsbyggare och statsmän, ss. 
93 ff.) och av Konni Zilliacus (Från ofärdstid och oroliga år, 
I I. 21 ff. och 33 ff.). 

I samma anda som konferensen i Paris verkade den i 
Geneve, vilken sammanträdde den 2-9 april 1905 och vid 
vilken sju av de i ryska riket hemmahörande missnöjda poli
tiska grupperna voro företrädda, nämligen ryska socialist
revolutionära partiet, polska socialistiska partiet, armeniska 
revolutionära-socialistpartiet, lettiska socialdemokratiska för
bundet, vitryska socialistiska grornadan och finska aktiva 
motståndspartiet. Konferensen var emellertid föga represen
tativ för de inom Ryssland faktiskt härskande oppositionella 
meningsriktningarna, i det att endast ett av de talrika ryska 
partierna deltog. Ä ven representanter för det ryska social
demokratiska partiet hade visserligen infunnit sig, men drogo 
sig snart tillbaka på grund av misshälligheter med de övriga 
grupperna. Företrädare för Finska aktiva motståndspartiet 
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voro Johannes Gummerus och Viktor Furuhjelm. Konni 
Zilliacus, som konspirerade med de mest konträra parter, 
både med ryssar och japaner, och som just den tiden var 
engagerad i förberedelserna för John Grafton-affären, uteblev 
från konferensen av sistnämnda anledning - och, såsom 
Herman Gummerus anmärker, måhända även för att undgå 
besvärliga interpellationer om sina japanska förbindelser 
(Konni Zilliacus, s. 178). 

Den vid mötet antagna resolutionen, som berörde Finland, 
hade följande lydelse: >>Vad Finland beträffar, vilket bibehål
ler sin ställning av en autonom konstitutionell stat och förty 
icke deltager i den centrala konstituerande församlingen, 
ansluta sig samtliga i konferensen deltagande partier till det 
finska folkets, särskilt proletariatets strävan att med för 
detsamma tillgängliga medel ernå sammankallandet av en 
konstituerande församling, vald enligt allmän och lika röst
rätt, genom direkta val med slutna sedlar» (Gummerus, Aktiva 
kampår, s. 127; Reuter, >>Kagalem, I l. 338 f.). 

Finska aktiva motståndspartiets sammansättning 

Den stora formella uppgift, som frambesvurit Aktiva 
motståndspartiet, innefattades i dess förenämnda utländska 
representantskap. Så löst sammanslutna de olika aktivistiskt 
verksamma eller sinnade grupperna och personerna överhuvud 
voro, är det icke lätt att i övrigt skapa sig en klar bild av vad 
det Aktiva motståndspartiet verkligen innebar under dess 
korta existenstid. Ett av centra i lokal bemärkelse bildade 
kansliet i gården Estnäsgatan 7. Mer eller mindre verk
samma deltagare i den aktivistiska rörelsen voro i Helsing
fors utöver tidigare nämnda personer Gabriel Biaudet, A. J. 
Collan, Carl Frankenh<euser, Lennart Hohenthal, Fredrik 
och Adolf Klingstedt, Mauritz Mexmontan, A. V., Bruno 
och John W. Nylander, Antti Sarvi, V. O. Siven, Herman 
Stenberg, Wolter stenbäck och John Österholm m. fl. Herman 
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Gummerus, en av rörelsens ledare och dess hävdatecknare, 
befann sig utomlands under den första perioden av partiets 
verksamhet och blev medlem först vid tiden för national
strejken hösten 1905. Synnerligen förtjänstfunt och positivt 
verksamma under etapptjänst vid bistående av flyktingar 
och andra voro flere egendomsägare i Porkalatrakten i Kyrk
slätt, av vilka några även deltoga i gruppens åtgöranden i 
Helsingfors; bland dem voro Gösta Nordberg på Bergstad gård, 
Richard Kaiiström på Sunds, Johannes Bäckström på Meiian
gård och K. F. Bäckström på Skeppars. Även ett flertal 
damer medverkade inom sammanslutningen, såsom Annie 
Furuhjelm, Aino Malmberg, Signe Mörne, Elin Nylander, 
Ebba Procope, Alma Söderhjelm, Hanna Åström m. fl. Men 
dessa personer och andra, som räknades tiii den aktiva kret
sen i aiimän bemärkelse, bildade ingalunda någon enhetlig 
organisation, utan tiiihörde tvärtom olika grupper, vilka delvis 
tiii och med avsiktligt verkade skilt för sig. 

Attentatsplaner mot W. von Gross. - Bombtillverkning 

Det var i första hand Aktiva motståndspartiets attentats
planer, som innefattade det nya draget i vår fosterländska 
politik och som tiiidrog sig aiimänhetens uppmärksamhet. 
Att beakta är emeiiertid, att även frånsett Eugen Schaumans 
ödesgärning politiska attentat utgjorde föremål för verksamhet 
inom olika kretsar åtminstone något år före partiets uppkomst 
och att terroristiska dåd likaså oberoende av parti et utfördes 
under dess verksamhetstid. 

Inom den grupp, vilken bland andra Gabriel Biaudet till
hörde, diskuterades utförligt planerna på en aktiv motstånds
kampanj i aiimänhet, byggande på attentat. I planläggnin
gen ingick denna tid i särskild grad bemödandet att atten
tatorn skulle undkomma; en hederlig karls liv ansågs för mycket 
värt för att offras för en usling. Syftemålet var att undan-
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röja de värsta. En av dessa ansåg man f.d. nyländska studen
ten, poliskommissarien Waldemar von Gross vara. Den tiden 
riktades hämnarnas bemödanden särskilt mot förrädare 
bland de egna landsmännen, och det planlagda dådet mot 
v. Gross betraktades därför som ett slags inre uppgörelse. Van
hedern att en f. d. student tjänade fienden som spion måste 
avtvås. Så inträffade det, att Herman Gummerus, Arvid 
Mörne och en tredje student en oktoberkväll beväpnade 
vaktade på v. Gross nära dennes bostad vid Nylandsgatan 
38 för att överfalla och avdagataga honom. Enligt varierande 
meddelanden utgjordes beväpningen av revolvrar, resp. 
>>Sandpampan>. "Lyckligtvis för båda parterna underlät offret 
emellertid den kvällen att infinna sig, och ej heller i annat 
sammanhang kom planen till utförande. 

I stället inslogs ett annat förfarande för att bringa 
v. Gross om livet. Konspiratörerna fingo veta, att v. Gross bru
kade besöka en landspolis i Esbo, Weckström, bosatt i Bemböle 
by, varvid de värda kumpanerna hade för vana att fira natt
liga dryckeslag. Vid ett sådant tillfälle skulle v. Gross skjutas, 
och uppgiften anförtroddes Gabriel Biaudet. Nödtorftiga 
anordningar vidtogos, och planen skulle sättas i verket, då 
bud erhölls, att v. Gross befann sig ute hos sin gillesbroder. 
En sådan underrättelse anlände en kväll i november 1903, 
och med en pålitlig hyrkusk åkte Biaudet ut till Petas egen
dom, därifrån han begav sig den återstående vägsträckan till 
fots, beväpnad med en revolver. Den nattliga vandringen 
längs okända vägar var över all beskrivning kuslig - därtill 
i ett sådant ärende. Weckströms hus låg vid landsvägen 
men företaget var så illa förberett, att Biaudet endast hade 
fått ungefärliga upplysningar om ställets belägenhet i övrigt. 
Förnämligast räknade han som vägledning med den honom 
meddelade uppgiften, att ljus syntes. Men i själva verket 
såg han intet sådant ljus, och trots alla bemödanden kunde 
han ej finna Weckströms bostad. Slutligen måste han upp
giva letandet och begav sig till fots till Köklax, där en annan 
person av gruppen var vidtalad att taga emot honom. 
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Biaudet och v. Gross voro f. d. klasskamrater i Läroverket 
för gossar och flickor och hade varit mycket nära vänner, 
och fortfarande kände sig Biaudet i viss bemärkelse fäst vid 
sin urspårade ungdomsförtrogne. Utan att någon annan av de 
invigde visste därav, var det Biaudets avsikt att, om han träf
fade v. Gross, icke skjuta ned honom med kallt blod utan tvinga 
honom till duell under lika villkor. Biaudet medförde endast 
sin egen revolver, men räknade med att v. Gross skulle vara 
beväpnad. 

De unga entusiasternas attentatsförehavanden framgingo 
överhuvud ur sporadiskt uppflammande indignation, men 
saknade systematisk planmässighet. För att erhålla medver
kan av, såsom en av gruppens medlemmar uttryckt sig, >>en 
verklig karl», vände man sig till Lennart Hohenthal, tillkal
lande honom från Österbotten, där han vistades, i förhopp
ning om att få honom inrollerad i sin krets, vilket även lycka
des. Såsom båda österbottniska studenter kände Herman 
Gummerus och Habenthai varandra förut, och vid de yngre 
bröderna Biaudets häktning på Åland sommaren 1903 hade 
Hohenthal uppträtt på ett så resolut sätt mot polisen, att 
uppmärksamheten genast hade fästs vid honom. Från denna 
tid blev Habenthai centrum inom gruppen. Det var i samför
stånd med kamraterna han associerade sig med polisen och 
gendarmerna, därvid följande satsen, >>man måste ha reda 
på fienden för att kunna bekämpa honom>>. Han höll kamra
terna underrättade om sina rön bland poliser och gendarmer. 
Habenthai bodde en tid hos Biaudet, därtill bland annat upp
manad av gendarmerna, som redan hade sina blickar riktade 
på den senare och önskade hålla honom under övervakning. 

Det var genom Habenthai gruppen kom till insikt om att 
man borde söka värdigare föremål för attentat än diverse 
polismän, och härvid framstod Bobrikoff själv som den man, 
för vars undanröjande varje bemödande borde uppbjudas. 
Samtidigt ägnades mycket huvudbry åt utfinnaodet av det 
gentemot ett sådant högvilt lämpliga attentatsförfarandet. 
En tid tänkte man sig möjligheten av att bringa något tåg, 
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på vilket Bobrikoff skulle färdas, att urspåra, och för detta 
ändamål reste Biaudet till Viborg för att där orientera sig 
rörande utsikterna för ett sådant attentat. Han fann chanserna 
små; företaget innefattade ett vågspel med alltför stor sanno
likhet att misslyckas. - Även ett direkt revolverattentat ut
fört under någon av Bobrikoffs promenader eller annars 
diskuterades. Helst tänkte man sig fortfarande möjligheten 
för angriparen eller angriparna att undkomma, och opti
mistiskt föreställde man sig vissa utsikter härvid ingalunda 
uteslutna. 

I samband med de påtänkta attentaten framfördes under 
överläggningarna på en del håll det allmänna betraktelsesättet, 
att det icke var attentatshandlingen såsom sådan, vilken sist 
och slutligen innefattade det viktigaste, utan den återverkan 
handlingen skulle utöva på den allmänna opinionen, med andra 
ord, det sätt varpå handlingen bleve uppfattad. Den enskilda 
attentatorns liv spelade i och för sig ingen roll, men iscensätt
ningen borde bli sådan, att handlingen framstode som stor 
och ädel, väckande genklang och sympati. Det var de ideella 
påföljderna av ett attentat, som innefattade ett avgörande 
moment, och endast genom tillgodoseende av dessa omstän
digheter kunde handlingen bli verkligt betydelsefull. Sär
skilt spekulerade vissa inom gruppen över dessa grundfrågor 
rörande det politiska attentatets filosofi. 

Längst utvecklade sig på denna tid, hösten l 903, inom 
gruppen planerna på ett bombattentat mot Bobrikoff. -
Vid bemödandena att anskaffa bomber kommo gruppkam
raterna i beröring med maskinkonsulenten j. A. Collan och 
John W. Nylander, vilka arbetade tillsamman och som experi
menterade med sprängbomber i Lembois, där den sistnämnde 
var bosatt. Av dessa två erhöll gruppen ett Hecepb> för bomb
tillverkning innefattande följande tillvägagångssätt. I en 
bleckburk ingöts s.k. >>fennia-metalh>, som är mycket hård men 
lätt splittras, och därmed bekläddes kärlets väggar till viss 
tjocklek. Härpå fylldes burkens inre med dynamit. För tänd
ningen användes kaliumklorat och strösocker, vilken bland-
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ning insattes i en liten påse, och däri stacks in en mycket 
tunn och spröd glastub fylld med en stark syra (svavel- eller 
möjligen salpetersyra). Glasröret var så skört, att det brast 
vid en starkare stöt, och i samma ögonblick syran kom i be
röring med påsens innehåll exploderade denna blandning, 
vilken i sin tur antände dynamiten. 

Enligt det av Collan och Nylander erhållna receptet till
verkades emellertid inom gruppen endast bomber för experi
mentella försök, vilka utfördes i Åggelby. Därvid visade sig 
bomberna äga mycket stark sprängkraft, vilken dock verkade 
med rätt ojämn styrka åt olika håll. Collan och Nylander 
förberedde för sin del planen att utför stupet vid Observatorie
bergen kasta en bomb på Bobrikoff, vilken tämligen regelbun
det till fots brukade passera Strandvägen nedanför. Hohenthal 
och Biaudet hyste egna attentatsplaner, vilka den förstnämnde 
skulle utföra. För detta ändamål försågos de med färdiga 
>>äkta>> bomber av Collan och Nylander, vilka tillverkade 
sådana i ganska stort antal. Emedan bomberna exploderade 
sämre, då de blevo gamla, brukade Nylander då och då vid 
överenskommelse infinna sig hos Biaudet med en ny bomb. 
Han begagnade sig därvid av en med lock försedd korg av 
typiskt utseende, vari den stora och tunga bomben transpor
terades. En gång i Gabriel Biaudets frånvaro lämnade Nylander 
i den förres bostad i >>Wredeska passagen» en bomb, och för 
att Biaudets yngre broder, som mottog pjäsen, skulle handskas 
varligt med densamma, sade han att förpackningen innehöll 
sylt. Då Biaudet kom hem, såg han sin bror jämte ett par 
kamrater spela kort kring ett bord, mitt på vilket en petro
leumlampa stod ovanpå bomben. 

Lennart Hohenthals plan på bombattentat mot Bobrikolf, hans 
medhjälpare Gabriel Biaudets häktning och Edv. Hjelts inskri

dande 

Som ett lämpligt ställe, från vilket en bomb kunde kastas 
mot Bobrikoff, hyrdes av Hohenthal ett rum hos en fru Molda-
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koff boende vid Fabiansgatan i övre våningen av huset snett 
emot generalguvernörsresidenset Man hade reda på att Bobri
koff regelbundet klockan lO-tiden brukade återvända längs 
Fabiansgatan från en längre promenad, och detta tillfälle 
ansågs ägnat för ett attentat. Hohenthal skulle kasta bomben, 
och emedan han ej kunde luta sig ut genom fönstret för att 
iakttaga de promenerandes ankomst, posterade sig Biaudet i 
Esplanaden för att därifrån signalera till Hohenthal, då säll
skapet syntes. Ett hinder mötte emellertid de sammansvurna: 
Bobrikoff beledsagades ständigt av sin fru och sin adjutant, 
vilka gingo var på sin sida om honom, och attentatorerna ville 
icke kasta bomben så >>att gumman kom med>>. 

Tiden led, nervositeten hos konspiratörerna steg alltmera, 
och faran för upptäckt växte för varje dag. Till följd av den 
iögonfallande vakthållningen i Esplanaden blev särskilt denna 
uppgift allt vanskligare, och Biaudet måste upphöra därmed, 
emedan han märkte sig vara under observation av detektiver. 
För att i någon mån kunna överblicka den trånga Fabians
gatan fortsatte Hohenthal sin vakttjänst stående på en stol 
innanför fönstret. Ett avgörande måste ske, och man beslöt, 
att om ej Bobrikoff tidigare komme ensam, så skulle bomben 
i alla fall kastas den 5 februari, hundraårsdagen av Runebergs 
födelse. Det ansågs, att under förevarande omständigheter 
ödet hade fogat, att gärningen skulle utföras just den dagen. 
Den 3:e februari firade vännerna en avskedsfest tillsamman. 
Biaudet hade dessa dagar erhållit full visshet om att han var 
skuggad, i det att individer av välkänd typ följde honom 
vart han än gick. Att hans iakttagelser icke hade misslett 
honom visade sig däri, att han den 4 februari klockan fem på 
morgonen i sin bostad utsattes för en mycket grundlig hus
undersökning. En förklädnads- eller maskeringsutrustning, 
som Biaudet förvarade i en kappsäck, tycktes detektiverna 
icke förstå sig på. Biaudet var förtvivlad över att innehava 
en personförteckning, vilken hade kunnat verka mycket 
komprometterande och som bland annat upptog samtliga 
medlemmar i gruppen. I och för sig ägde denna lista ingen 
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politisk betydelse, emedan den endast innefattade de perso
ner, som iklätt sig garantiförbindelse beträffande utgivningen 
av josefina Bengts >>l nyländska stugon>, men polisen, som ej 
ägde insikt i litterära ting, hade därav kunnat göra det be
tänkligaste bruk. Emellertid erfors icke, att polisen skulle 
ha begagnat sig av denna lista. 

Biaudet kunde ej tänka sig annat än att hemsökelsen hos 
honom berodde på att polisen hade upptäckt de attentats
planer, i vilka han var delaktig. Men så var icke fallet. Först 
senare fick Biaudet vetskap om att polisens intresse för honom 
berodde på att vid häktningen av studerandena O. W. Eriksson 
och B. K. Westlin i Vasa efter deras misslyckade attentat 
mot polismästaren därstädes A. F. Enehjelm, hos den ena av 
dem anträffades ett från Helsingfors avsänt brev, som var 
undertecknat >>B.>> och vars författare visade sig vara under
kunnig om deras planer. Denne B. förmodades av polisen vara 
Biaudet, vilken därför indrogs i efterspaningarna. 

. Efter slutförd visitation fördes Biaudet till poliskammaren. 
Där befann sig rektor professor Edv. Hjelt, vilken såg allvarsam 
och orolig ut. I motsats till Biaudet hade Hjelt fått reda på 
anledningen till den förres häktning. En av de första frågor 
som riktades till Biaudet var den, när han hade ankommit 
till Helsingfors för den pågående vårterminen. Utan att 
erinra sig det exakta datum och utan att heller fästa avseende 
därvid nämnde Biaudet den ungefärliga dagen. Då inflickade 
Hjelt, >>Kommer icke herr Biaudet orätt ihåg?>> tilläggande, 
>>För övrigt framgår datum av er anmälningsblankett.>> Rektor, 
som av tidigare anledning haft sin uppmärksamhet riktad 
på Biaudet, hade kort förut vid ett tillfälle tilldelat denne en 
skrapa, emedan han icke jämlikt då gällande föreskrifter 
hade anmält sig hos honom vid sin ankomst till staden, och 
Biaudet hade vid sammanträffandet på poliskammaren icke 
hörsammat påminnelsen. Då rektor hänvisade till Biaudets 
anmälan, måste han ha vetat, att denne icke alls hade inlämnat 
någon sådan. Biaudet förstod emellertid av rektors inpass, 
att datum för hans ankomst till staden ägde någon viss ehuru 
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för honom okänd betydelse, och att den av honom uppgivna 
dagen var ogynnsam för hans intressen. Sammanhånget 
visade sig sedermera vara, att någon dags senare datum för 
Biaudets ankomst till Helsingfors än det av honom först 
uppgivna skulle ha uteslutit honom från misstanken att ha 
författat det med B. undertecknade brevet, som hittats hos 
konspiratörerna i Vasa. Biaudet var emellertid på sin vakt 
och modifierade sina följande svar i enlighet med den antydan 
han tyckte sig ha erhållit av rektor. 

Undersökningen leddes av kommissarien Pekonen, vilken 
satt vid ett bord, varemot rektor och, naturligtvis, Biaudet 
stodo. Medan förhöret pågick knackade en polis på dörren 
och trädde in samt lade ett papper på Pekonens bord, varvid 
Biaudet på grund av Pekonens ansiktsuttryck märkte, att 
det bragte något meddelande av vikt. För att få se, vad bud
skapet innehöll, tog Biaudet fram en cigarrett, låtsade sakna 
tändstickor och steg fram till Pekonens bord liksom ämnade 
han begagna sig av en tändsticksask, som låg där. >>Kanske 
det ej är comme il faut att röka,>> tillrättavisade den något 
chockerade rektor Hjelt sin klient, men på Biaudets anhållan 
förklarade Pekonen, >>Var så god.>> Biaudet lyckades läsa på 
pappreret, >>Bockskägget insatt i cellen n:o (den och den).>> Att 
>>Bockskägget>> var John W. Nylander kunde ingen som kände 
dennes utseende tveka om. Också han hade således råkat fast, 
och Biaudets naturliga slutledning var att det måste ha skett 
i samband med upptäckten av enahanda bombaffär, som gällde 
även honom själv. 

Då inträffade en tillfällighet, som yttermera vilseledde 
Biaudet och som bekräftade dennes antagande om orsaken till 
hans häktning. En polisman knackade ånyo på dörren och 
bar in med stor försiktighet en korg precis dylik den Nylander 
brukade använda vid sina bombtransporter. Biaudet kunde 
ej tänka sig annat än att Nylanders bombförehavanden voro 
uppdagade och att polisen nu i korgen förfogade över bevis
material mot honom själv. Korgen innehöll emellertid någon
ting helt annat, nämligen Pekonens middag. Då Pekonen 
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frågade, >>Ha herrarna haft någonting med bomber att göra?>> 
trodde Biaudet, att bevis voro för handen och kunde därför 
ej blankt neka, men försökte diplomatiskt bagatellisera saken 
genom att förklara, att man i största allmänhet hade talat 
om att skjuta den ena eller andra eller kasta en bomb över 
honom. Förhöret räckte till kvällen med uppehåll för en 
mycket god middag, som Biaudet på polisens försorg fick sig 
tillsänd från det närbelägna Societetshuset. 

Rektor Hjelt övervar förhöret så länge hans tid medgav. 
Tillfället var honom mycket olägligt; följande dag skulle 
Runebergs hundraårsminne firas vid universitetet, och rektor 
hade fullt upp med förberedelser för denna högtidlighet, vid 
vilken han även skulle officiera. Betänkligast för Biaudet 
var att hans förbindelse med Nylander hade fastställts, och 
hos den sistnämnde hade vid hans häktning i Lembois en 
mängd förgripligt material påträffats. Under förhöret försökte 
Biaudet tolka bombaffären som fantasteri och misslyckade 
försök åsyftande inhemska förrädare. Ingenting särskilt kom 
emellertid fram vid undersökningen i jämförelse med vad 
Biaudet befarat att därvid hade kunnat bringas i dagen. 

Rektor hade synbarligen påyrkat Biaudets överföring tiii 
universitetets karcer, och efter förhöret gick Pekonen in därpå. 
En polis skulle beledsaga Biaudet till universitetet. Utanför 
poliskammaren väntade emellertid en av universitetets pedeller 
ditsänd av rektor, och han sade åt polismannen, >>Den här 
är en så liten f-n (åsyftande Biaudet), att jag nog reder mig 
ensam. Gå du och drick öl; här är en mark.>> Då polismannen 
utan vidare drog sina färde, sade pedellen åt Biaudet, att han 
hade order av rektor att föra honom icke till universitetet utan 
till rektors bostad i huset Nikolajgatan 5. Vid mottagandet 
av Biaudet sade Hjelt, >>Det är min skyldighet att hålla er i 
karcer. Men ingenstädes är föreskrivet, var karcer befinner 
sig, och det kan lika gärna vara här hos mig som annanstädes.>> 
Biaudet fick kvällsvard hos rektor, och denne tycktes ha varit 
beredd på att åt honom upplåta sitt eget sovrum för natten. 
Men då framhöll Biaudet, att han visserligen i hög grad upp-
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skattade Herr Rektors vänlighet, men att han icke ville, att 
universitetet för hans skull försattes i dilemma, vilket kunde 
ske, ifall omständigheterna bleve kända. Han föredroge därför 
att begiva sig till universitetet och tillbringa natten i karcer 
därstädes - hurudant det än vore och även om natten där 
bleve vida oangenämare. Därmed ansåg sig Biaudet bunden 
av sitt ord att stå till förfogande och icke försöka rymma 
innan han kommit inom karcers väggar. Rektor biföll, och 
Biaudet begav sig ensam över Senatstorget till universitetet, 
där han mottogs av en vaktmästare, till vilken rektor hade 
telefonerat. Hos denne tillbragte Biaudet natten. 

Hela dagen hade Biaudet torterats av tanken på Lennart 
Hohenthals väntan i det hyrda rummet vid Fabiansgatan -
med bomben! - där ertappande kunde ske när som helst. 
Denne måste ovillkorligen varskos och bomben fås avlägsnad. 
Den enda som kunde hjälpa var rektor, och denne måste se 
till att Hohenthal fick bud. Så snart Biaudet erhållit tillfälle 
därtill vände han sig bevekligt till Hjelt och avlade bekännelse 
rörande attentatsplanerna i all den utsträckning, som var 
nödvändig. Hjelt föreföll formligen slagen med häpnad inför 
det han fick höra angående omfattningen av bombtillverkning 
och terroristiska planer. Vad Hjelt gjorde för att varna Hohen
thal fick Biaudet icke veta. I själva verket var i detta avseende 
åtgärd från rektors sida överflödig. Vid Gabriel Biaudets 
häktning hade nämligen hans yngre bror Teddy anat oråd, 
varför han anmälde om saken för någon av honom känd person 
tillhörande gruppen, och denne vidtog nödiga mått och steg. 

Hjelt svek emellertid icke Biaudets förtroende. Risk för 
Lennart Hohenthals ertappande i rummet vid Fabiansgatan 
förelåg icke längre efter den genom Teddy Biaudet framförda 
varningen. Rektor gjorde sig dock mödan att efterleta Hohen
thal och fick slutligen tag på honom sent om aftonen. Han 
omtalar i sina memoarer, att Hohenthal (vars namn han icke 
anför i detta samband) var ytterst överraskad över rektors 
kännedom om saken och att Hohenthal av honom förmåddes 
att på heder och ära lova att undanskaffa det farliga godset 
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och helst sänka det i havets djup (s. 166). Hjelt hade jämväl 
lovat Biaudet att icke yppa attentatsplanen för någon annan 
än det bud, som skulle sändas till Hohenthal. Dessa frågor 
ansåg sig rektor emellertid nödsakad att upptaga med vissa 
andra personer, bland dem R. A. Wrede, varigenom det blev 
bekant, att attentatsförsök varit i görningen. - Hjelt nämner, 
att förhandenvarandet av en terroristisk komplott, i vilken 
studenter voro delaktiga, för honom utgjorde en fullkomlig 
överraskning och väckte hos honom stark oro och allvarliga 
bekymmer. Genom det passerade voro hans nerver alltför 
upprivna för att han vid de akademiska Runebergshögtidlig
heterna nästa dag skulle ha kunnat besjälas av någon fest
stämning (ss. 165 f.). 

Rektor synes ha ansett sig nödsakad att kvarhålla Biaudet 
över natten för att sätta polisen i tillfälle att nästa dag fort
sätta förhöret med denne. Men nästa dag var Runebergs 
hundraårsdag, då polisen var fullt upptagen av andra ange
lägenheter och då därtill på kvällen vissa stäringar förekommo 
i samband med förbudet rörande offentlig illumination, och 
intet förhör blev av. Biaudet stannade på universitetet till 
följande kväll, ungefär ett dygn. Då gick han helt enkelt ut. 
Han var lämnad ensam i lokalen, och intet hindrade honom 
att avlägsna sig. Biaudet hyste uppfattningen, att rektor 
önskade, att han skulle försvinna. 

Biaudet begav sig först till Finns i Esbo och därifrån till 
Johannes Bäckström på Mellangård i Porkalatrakten, där han 
vistades några veckor. Efterspanad av detektiver och på
verkad av sin föreställning om att polisen ägde en betänklig 
insikt i bombaffären och attentatsplanerna samt befarande 
att man genom honom kunde uppspåra de hemligheter han 
kände till, beslöt han söka sig ut ur landet. För att icke på 
grund av sitt lätt igenkännliga utseende ertappas, begagnade 
han icke någon av de vanliga rutterna, utan reste med häst 
till Korsnäs i Österbotten och tog sig därifrån till Björkö. 
Hans mening var att över Kvarken begiva sig över till Sverige. 
Efter äventyrliga irrfärder i svår snöstorm anlände han till 
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Valsörarna och blev där anhållen av en tullen tillhörande 
bevakningspatrull, som mis&tänkte, att han var en spion. 
Emedan Biaudet saknade pass anmälde tullbetjäningen om 
saken per telefon för tullförvaltaren V. Poppius i Vasa, vilken 
lät föra honom till denna stad. Poppius underrättade rektor 
Hjelt om Biaudets anhållande. I förmodan att tullförvaltaren 
eljest vore tvungen att utlämna Biaudet åt polisen sände 
Hjelt en pedell till Vasa för att föra Biaudet till Helsingfors, 
vilket skedde. 

Biaudet fick för Hjelt redogöra för sitt flyktförsök och 
tillsades av denne att följande morgon anmäla sig på polis
kammaren, meddelande där, att han hade hört att han var 
efterfrågad. Något annat tillvägagående var under rådande 
förhållanden icke möjligt, skriver Hjelt i sina memoarer. 
Hjelt underrättade per telefon Pekonen om Biaudets närvaro 
samt att denne följande dag skulle inställa sig på poliskam
maren, men anförde ingenting om huru han hade fått Biaudet 
i sina händer. Emedan Hjelt därförinnan ville sondera Pekonen, 
bad han denne besöka sig, och Pekonen berättade därvid allt 
vad undersökningen bragt i dagen. Resultatet av polisens 
efterforskningar var klent, men man hade dock reda på att en 
komplott mot generalguvernörens liv förelegat. Bl. a. nämndes 
planen att kasta en bomb på honom från Observatoriebergen 
eller på Katrinegatan den bestämda dag han den vägen plägade 
gå till senaten eller att anbringa en helvetesmaskin under 
hans vagong vid resa till Petersburg. Pekonen tycktes emel
lertid hålla före, att dessa planer sedan någon tid hade upp
givits, varvid han sade sig avsiktligt leda undersökningen så 
att ingen skulle därav bli svårare komprometterad utan att 
tvärtom glömskans slöja skulle kunna kastas över hela affären. 
Han lät Hjelt förstå, att han gjorde detta på egen risk och 
i patriotiskt syfte. Hjelt tillägger emellertid som sitt intryck, 
att även polismästaren och guvernören, måhända till och 
med generalguvernören denna tid önskade, att ett tilltänkt 
attentat mot den sistnämnde icke skulle bli bekant. Även 
prokurator Soisalon-Soininen (Johnsson), som Hjelt besökte, 
tycktes vara av samma mening. 
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Biaudet meddelar från sitt sammanträffande med Hjelt 
efter rymningsfärden till Kvarl5:en, att på något sätt hela 
situationen och stämningen tedde sig helt annorlunda än den 
förra gången. Hjelt var nu förvånansvärt optimistisk och 
säker, som om farhågor icke längre förefunnits. Antydningsvis 
framkom även anledningen härtill under samtalet. Det var 
förändringarna i det allmänna politiska läget, som gjorde sig 
gällande. Nederlag i Ostasien hade lidits, och ryssarna, osäkra 

. om ställningen hemma hos sig, voro rädda för att oväsen och 
oroligheter skulle uppstå i Finland. 

Vid ett nytt förhör på poliskammaren slingrade sig Biaudet 
ur alla farligheter. Ä ven Nylander klarade sig lyckligt vid 
polisundersökningen, utan att någonting rörande bombaffären 
vid Fabiansgatan kom i dagen. 

Under förhöret erbjöd kommissarien Pekonen åt Biaudet 
pass för resa utomlands, och samma anbud erhöll Nylander. 
Men, tillade Pekonen, herrarna måste resa genast; om ett par 
dagar kan ställningen ånyo vara förändrad. Biaudet begagnade 
sig av detta tillfälle att komma ur landet och reste till Stock
holm och efter en del bråk samt en förnyad häktning lyckades 
Nylander följa hans exempel. 

Under vistelsen i Sverige erhöll Biaudet anställning som 
lärare vid Värmlands folkhögskola. I sin av den då förvisade 
redaktör Julius Sundblom rekommenderade ansökan beteck
nade sig Biaudet som >>finländsk flykting>>, vilken omständighet 
skall ha medverkat till att han erhöll befattningen. Efter 
avslutningen av läsåret 1904-05 återvände Biaudet till 
Finland. 

I motsats till sina kamrater överhuvud, vilka hatade 
Bobrikoff av allt hjärta, hyste Biaudet.mot denne fiende ingen 
personlig hämndlystnad. I Biaudets ögon var Bobrikoff en 
fosterländsk ryss, vilken trodde sig gagna sitt land. Med sin 
politik åsyftade Bobrikoff icke att skada Finland, utan att 
tjäna sitt fosterland. Han var en person, vilken leddes av 
sitt pliktmedvetande. 
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De av Aktiva motståndspartiet föranstaltade attentaten 

De attentat, vilka enligt Herman Gummerus Aktiva mot
ståndspartiet räknar såsom sina föranstaltningar äro följande 
(jfr Aktiva kampår, s. 135). 

Den 6 februari l 905 fälldes prokuratorn Eli el Soisalon
Soininen av Lennart Hohenthal.medelst skott ur en brownings
pistol. Denna gärning åsyftade att utgöra en revolt mot det 
svartaste bland det svarta, det egna förräderiet. I sitt försvarstal 
såsom Hohenthals juridiska ombud under rättegången anförde 
P. E. Svinhufvud, hurusom den mördade, därtill lagarnas 
högsta väktare, bland annat tjänstgjort >>som en vägvisare åt 
våra vedersakare, undervisande dem, huru de mot motstån
darna bäst skulle under sken av berättigande använda finsk 
lag.>> - Det är emellertid tvivelaktigt, i vilken grad attentatet 
mot Soisalon-Soininen kan tillräknas Aktiva motståndspartiet, 
enär det är känt, att Hohenthal själv i olika avseenden visade 
sig angelägen om att upprätthålla distans mellan sig och detta 
parti. 

I Viborg blev den för sin brutalitet särskilt förhatlige 
guvernören Mjasojädoff den 20 mars l 905 påskjuten och sårad 
av Matti Reinikka, men undkom med livet. Salovaaras attentat 
mot generalguvernörsadjointen Deutrich på Alexandersgatan 
invid Senatstorget den l 9 juli l 905 misslyckades. Man hörde 
uppgivas, att aktiva medverkande vid attentatet efteråt 
uttryckt sin indignation över att de hade försetts med en så 
dålig bomb. Ytterligare nämner Gummerus bland de attentat 
Aktiva motståndspartiet står för det mot guvernör Papkoff, 
utan att dock anföra attentatorns namn eller, lika litet som 
vid de övriga fallen, meddela närmare omständigheter. 

Tidskriften >>Framtid>> 

Ehuru veckotidskriften >>Framtid>> icke officiellt utgavs av 
Aktiva motståndspartiet, kan den betraktas som dess språkrör. 

:33 
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Detsamma gäller den finskspråkiga tidskriften >>Vastaisuus>>, 
vilken grundlades i maj 1906 och upphörde år 1907. 

>>Framtids>> provnummer utsändes den l december 1905, 
och dess regelbundna utkommande, med Herman Gummerus 
som utgivare under det första året, skedde från början av år 
1906. Det var den genom nationalstrejken temporärt för
värvade tryckfriheten, som möjliggjorde tiiikomsten av ett 
sådant organ som >>Framtid>>. Allmänheten häpnade över den 
radikala, självsäkra och respektlösa ton, som merendels känne
tecknade uttalandena i >>Framtid>>. Det intryck man i våra 
dagar erhåller vid förnyat studium av artiklarna i tidskriften 
reflekterar den under förtrycksperioden gängse dogmatiska 
tron på vissa abstrakta begrepp och slagord av revolutionär 
klang samt fördömande av alla och allt, som avvek från envar 
författares absoluta men icke proberade axiom. Envålds
makten, tiii exempel, tiiiades prägeln av ett ont i och för sig; 
på grund av dess natur och syfte äro medborgarna skyldiga 
att med alla till buds stående medel arbeta på dess avskaffande, 
heter det redan i partiets >>Meddelande>>. Det är måhända 
undfallenhetens självklara förkastande som gör, att dess 
politik icke i >>Framtid>> ansättes på något särskilt iögonen
fallande sätt, men så mycket mera ådagalägges kritisk oförson
lighet i förhållande tiii den konstitutionella meningsriktningen, 
som om denna utgjorde den egentliga motståndaren. Mechelins 
senat, på vars förmåga och resurser enorma fordringar ställas, 
utgör ett av de förnämsta föremålen för tidskriftens tadel. 
Den mångskiftande samhällskritik tidskriften utövade inne
håller jämväl krav och postulat, vilka i vår tid framstå som 
misshugg till och med ur synpunkten av den ide >>Framtid>> 
särskilt uppgives förebåda, Finlands oavhängighet. - Emel
lertid är det möjligt, att ett organ behövdes för den revolu
tionära, antimonarkiska oppositionen i vårt land, ägnat att 
giva vid handen, att hela folkmeningen i Finland ej präglades 
av lojal undersåtlighet, utan manifesterande eller åtminstone 
väckande intrycket av ett potentiellt hot, som kunde erhålla 
farlig utbredning. 
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Provnumrets innehåll kan måhända 1 sm mån betraktas 
som en exponent för tidskriftens allmänna riktning. 

I den redaktionella av Herman Gummerus författade 
programartikeln >>Vårt mål» förklaras, att den grupp tidskriften 
företräder icke kan känna sig tillfreds med återställandet av 
den lagliga samhällsordning, som rådde i landet före år 1899 
- ens om den dåtida ställningen kunde återvinnas. Inga 
garantier förefinnas nämligen för att icke ett nytt februari
manifest kan komma att kasta oss in i en ny författningskamp. 
Så länge i Ryssland det gamla systemet, om än försett med 
diverse lappar av västerländsk färg, icke är uppryckt med 
roten, så länge kunna icke heller vi uppgiva striden. - Det 
är icke av monarken, som Finland kan mottaga sin magna 
charta, utan av det suveräna folket självt. En på folkets egen 
maktfullkomlighet vilande representation bör vara målet för 
våra strävanden. Endast en sådan representation kan vara i 
stånd att genomföra det stora sociala nydaningsarbete, som 
förestår oss. -Att i sin mån bidraga till realiseringen av detta 
framtidsmål, det är vår tidskrifts uppgift. Det är naturligt, 
att politiken, som i detta nu uppslukar alla andra intressen, 
för närvarande skall dominera i tidskriftens spalter. Därutöver 
skall tidskriften emellertid ägna oavlåtlig uppmärksamhet även 
åt olika kulturella spörsmål, särskilt åt >>den sociala frågan», 
vars lösning är den uppgift vårt folk nu näst efter ernående av 
politisk frihet har sig förelagd. 

I följande artikel benämnd >>'Revolutionen' i Finland>> 
och signerad >>Observator>> (Konni Zilliacus) lämnas en utförlig 
översikt över nationalstrejken. Den deskriptiva delen av 
artikeln beledsagas av mästrande kritik riktad mot det konstitu
tionella partiet. Det var Finlands arbetare, vilka hade genom
fört storstrejken, och ehuru de behärskade ställningen, hade de 
trätt tillbaka vid avgörandet. Detta hade de gjort till följd 
av insikten, att den huvudlösa panik, som spritt sig bland den 
konstitutionella allmänheten, lätt hade kunnat framkalla in
bördes blodsutgjutelse jämte andra därav härrörande påföljder. 
Hellre än att vedervåga detta, drogo sig arbetarna tillbaka, 
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skrives i artikeln. Därmed erhöJio de >>konstitutioneila>> led
ningen så obestritt, att de icke ansägo sig behöva taga hänsyn 
tiii andra partier och folkelement vid fördelningen av roiierna 
för den närmaste framtiden. ja, icke ens med det egna partiet 
ansåg sig dess ledande klick behöva rådgöra om den blivande 
regeringens sammansättning, utan uppsatte förslagslistan och 
inlämnade den för vidare befordran med fuJI byråkratisk 
sekretess. Lika litet spordes något försök att med partiet i 
dess helhet - än mindre med andra partier - överlägga om 
ett program för den närmaste framtidens utveckling. De 
konstitutioneiia vågade icke taga steget ut ens i fråga om 
representationsreform. De >>gammalkonstitutioneila>> höiio på 
ett förslag till representationsreform med två kamrar, den ena 
folkvald, den andra en typisk klassrepresentation, men partiet 
som sådant vågade icke bestämma sin ståndpunkt i denna fråga. 
>>Den finska revolutionen stannade på halva vägen, och därmed 
har resultatet icke blivit mera än halvhet på aJia håll.» 

En tredje artikel, författad av Gunnar eastren och kallad 
>>Det programlösa partiet» är direkt riktad mot det konstitu
tioneiia partiet. Den ironiska tonart, som präglar artikeln 
överhuvud, tillämpas bland annat vid återgivandet av de 
bildades fruktan för det röda gardet, ehuru detsamma >>så 
mönstergiiit upprätthållit ordningem>. - Det konstitutionella 
partiet uppgives ha förklarat, att det genom nationalstrejken 
ernått vad det velat. Ett parti som nått sitt mål, säges det, 
har i allmänhet två utvägar, att upplösa sig eJier att uppställa 
ett nytt program. Partiet valde icke den förra utvägen, >>denna 
låt så vara något romantiska 'död i skönhet'>>. Ej heller 
bestämde sig partiet för ett nytt program, om ett sådant ens 
vore möjligt att uppgöra,>>- så himmelsvitt skilda åskådningar 
mötas i dess vida fanuu Partiet har valt den väg, som icke 
finnes. Det fortsätter att existera utan program, >>blott litande 
på minnenas kraft, på tröghetslagen som håller medlemmarna 
ihop>>. Icke ens inför de pågående lantdagsvalen har partiet 
sänt ut något program. Partiet har icke intagit någon bestämd 
ståndpunkt i den brännande frågan om enkammar- eiier två-
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kammarsystem, därmed nogsamt undvikande vad som för 
författaren synes te sig som det enda klara och rationellt 
ofrånkomliga programmet (ehuru det ej utsäges): enkammar
system med allmän och lika, direkt rösträtt. 

Den fjärde artikeln, av Herman Gummerus, >>Rätten att 
demonstrera>>, innefattar ett principiellt försvar för folkets 
rätt att genom demonstrationer vidhandengiva sin opinion. 
Varför hade socialdemokraternas föresats, att genom mass
demonstrationer söka inverka på den snart sammanträdande. 
lantdagens beslut i frågan om representationsreform, injagat 
sådan förskräckelse? frågas i artikeln. Författaren ogillar 
Helsingfors staelsfullmäktiges >>förhastade>> beslut om bildande 
av ett skyeldsgarde eller en polisreserv >>med speciell uppgift 
att skydela representationen för eventuell våldsamhet från 
arbetarnas sida>>. Det ligger en viss naivite, heter det, i åskåd
ningssättet >>att folkrepresentationen bör sättas i tillfälle att 
rådslå utan 'yttre påtryckning'>>. Folkopinionen är nämligen 
en gång för alla känd, >>och om ännu därtill något tiotusental 
arbetare samlas utanför ständerhuset, avvaktande ständernas 
beslut, bör väl detta icke utgöra annat än en bekräftelse på 
folkopinionen. Skall det förmenas envar av huvudstaelens 
arbetare att i egen person giva denna bekräftelse?>> 

Antag till och med, fortsätter artikeln, att stämningen 
bland demonstranterna utanför ständerhuset skulle bliva orolig, 
att uneler elen allmänna upphetsningen rop skulle höjas för 
våldsamheter eller till och med försök skulle göras att skrida 
till sådana - det enda fullt säkra medel att avstyra dem är 
att överlämna ordningens upprätthållande åt demonstranterna 
själva. Ty att uppställa till representationens >>skydd>> en 
förstärkt poliskår, det är enelast ägnat att ytterligare reta 
stämningen. - >>Det som icke ens arbetarnas värsta veder
sakare kunnat undgå att erkänna, är elen mönstergilla ordning, 
det lugn och elen osvikliga disciplin, som dessa till tiotusental 
uppgående folkmassor städse visab - Det är klart, >>att en 
sådan misstro mot röda gardets redliga avsikter måste på det 
djupaste kränka arbetarna.>> 
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Det var den 28 och 29 maj 1906 de bebådade massdemon
strationerna sattes i verket utanför Ständerhuset, åsyftande 
att under stunden för själva avgörandet påverka stånden till 
förmån för enkammarsystem, varvid hoparnas hotfulla skrän 
hördes ända in i plenisalarna och misshagliga lantdagsmän 
efter plenas slut fingo företaga formliga gatlopp genom den 
upphetsade mängden. 

Redan från början erhöll i arbetarkretsar skyddsgardet 
namnet )>slaktargardeb. 

)>Framtids)> innehållsrika provnummer upptager ännu flera 
artiklar, däribland ytterligare tvenne mot den under organisa
tion varande borgerliga skyddskåren i Helsingfors (vilken 
angreps även i flera senare nummer). Klandret bygger särskilt 
på farhågan, att stiftandet av skyddskåren skall leda till en 
väpnad inbördes kamp. Överhuvud präglas tidskriftens inne
håll i väsentlig grad av negativ kritik; man saknar nästan 
fullständigt positiva programutredningar, till och med i 
representationsfrågan. - De egna program Aktiva motstånds
partiet godkände vid vissa av sina allmänna möten, förefalla 
att ha tillkommit som en principiell nödvändighet; de synas 
ha åstadkommits med möda och ha ägt betydelse endast vid 
tiden för avfattandet. Artiklar klargörande konkreta mål för 
det politiska arbetet söker man så gott som förgäves i )>Fram
tids)> spalter. Vad man emellertid kan säga är att tidskriften 
i sina fem årgångar innehåller en stor mängd belysande tids
historiska dokument. ·Ä ven i socialpsykologisk bemärkelse vore 
tidskriften ägnad att bereda ett intressant studium. 

)>Framtids)> redaktion utgjordes åren l 907 och l 908 av 
Herman Gummerus och Filernon Tiderman, åren l 909 och 
1910 av Johannes Gummerus och Karl Mannelin. Det sista 
numret, för den 30 december l 910, slutar med den korta 
notisen, )>Utgivandet av Framtid upphör med detta nummeu> 
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Aktiva motståndspartiet som organisation 

Medan iden om aktiv kamp mot Finlands ryska förtryckare 
och deras medhjälpare inspirerade talrika fosterländskt hän
givna personer och mindre grupper, av vilka några mer eller 
mindre på egen hand omsatte sina strävanden i positiva hand
lingar eller försök, synes Finska aktiva motståndspartiet som 
organisa tio n från början i ringa grad ha besjälats av tro på 
sin egen uppgift och livskraft. Detta vidhandengives därav, 
att redan årsmötet den 19 november 1905, det första efter 
partiets stiftande, debatterade frågan, huruvida icke de för
ändrade politiska förhållandena betingade partiets upplösning 
(Gummerus, Aktiva kampår, ss. 156 ff.). 

Under våren 1906 förnyades yrkandena på partiets upp
hörande och företogas till behandling vid ett möte den 20 maj. 
Till dem som förordade upplösning hörde Konni Zilliacus, vars 
argumentering härvid var följande. Partiets verksamhets
uppgift var av två slag, dels en revolutionär, dels en politisk. 
Den förra uppgiften gick ut på medverkan till självhärskar
maktens störtande i Ryssland och fördrivning av dess hejdukar 
från Finland. Men för självhärskarmaktens upphävande i 
Ryssland kunde under de efter storstrejken rådande för
hållandena i Finland intet parti härstädes verka. Beträffande 
åter den senare, politiska uppgiften, vilken innefattade spri
dande av demokratiska ideer och genomförande av sociala 
reformer, hade redan så stora vinningar gjorts, att för detta 
ändamål en revolutionär verksamhet ej kunde komma i fråga. 
Icke ens en sådan reformpolitik kunde vårt parti bedriva, 
emedan allmänheten ej hade förtroende för partiets medlemmar 
på grund av den terrorism, som satt sin stämpel på partiet. 
Även för det nybildade Voimaförbundets skull vore det nöd
vändigt att upplösa Aktiva motståndspartiet Ensamt för sig 
var partiet nämligen för svagt för att kunna genomföra folk
beväpning, och samarbete med andra partigrupper för detta 
ändamål var svårt av redan nämnda anledning, den terrorism, 
som stod på partiets program. Partiets affärer borde avvecklas 
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genom tillsättande av ett likvideringsutskott - Mot upp
lösning talade främst Johannes Gummerus, vilken i huvudsak 
hävdade, att trots representationsreformen partiets mål ej 
hade uppnåtts; ett revolutionärt parti var fortfarande av 
nöden (s. a., ss. 167 ff.). Vid omröstningen avgåvo 17 personer 
sina vota för upplösning, bland dem Konni Zilliacus, Annie 
Furuhjelm, Br. Nylander, V. O. Siven och O. Åkesson. Mot 
upplösning röstade 20, bland dem Johannes och Herman 
Gummerus, Aino Malmberg, M. Mexmontan och Arvid Mörne. 
Konni Zilliacus anmälde efter mötet skriftligen sin avgång 
från partiet, vilket dåmera enligt Herman Gummerus uttryck 
bildade >>en liten isolerad grupp>> (s. a., ss. 167-170; dens., 
Konni Zilliacus, ss. 225 ff.). 

Ett förslag om avlägsnande av terrorismen från partiets 
program förkastades vid samma möte med 30 röster mot 8. 
Majoriteten ansåg, att terroristisk verksamhet visserligen under 
de då rådande förhållandena var utesluten, men att partiet 
ej borde binda sina händer för framtiden. 

Frågan om upplösning var ett återkommande ärende vid 
partiets möten, varvid det dock icke framgår, huruvida i detta 
fall synpunkten av >>död i skönhet>> eller icke tillgodosågs. 
Spörsmålet om partiets vidmakthållande eller icke upptogs 
ånyo vid partiets andra årsmöte, den 18 november 1906 under 
Gunnar eastrens ordförandeskap. Därvid röstade 7 av de 
närvarande för upplösning, 16 emot, varjämte några personer 
avhöllo sig från deltagande i omröstningen. Följden av detta 
avgörande var att G. Castren, A. V. Nylander och V. O. Siven 
utträdde ur partiet, och deras exempel följdes av flera med
lemmar i landsorten (Gummerus, Aktiva kampår, ss. 172 ff.). 

Till någon del ur samma medborgarkretsar som Aktiva 
motståndspartiet framträdde det s. k. Voimaförbundet, vilket 
verkade för allmän folkbeväpning samt ungdomens övning i 
vapnens bruk. Vid Voimasammanslutningens första offentliga 
representantmöte i oktober 1906 tillsattes emellertid en egen 
centralstyrelse för förbundet, som därigenom blev oavhängigt 
i förhållande till Aktiva motståndspartiet Den 9 november 
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samma år utfärdades senatens befallning till Voimaförbundet 
att upplösa sig (Gummerus, Aktiva kampår, ss. 164 ff.). 

John Grafton-episoden, denna historiska och genom sin 
omfattning och djärvhet sensationella vapeninsmugglings
affär, vilken ofta förknippas med Aktiva motståndspartiet, 
faller emellertid utom partiets verksamhetsområde, i det att 
den organiserades av Konni Zilliacus och subventionerades 
från japanskt håll. Planen gick ut på hemlig vapeninförsel till 
Ryssland, varvid Zilliacus utverkade, att en del av lasten 
avsågs för Finland (s. a., ss. 130 f.). Det illa planlagda företaget 
slutade som bekant med grundstötning utanför Jakobstad 
och fartygets sprängning. 

Det terroristiska uppsåtet, vilket hade gett huvudprägeln 
åt partiet vid dess framträdande, ansågs inom kort av partiets 
män på grund av de förändrade förhållandena icke längre 
kunna förverkligas (s. a., s. 159). - En viss skugga kastades 
på partiet av en del osympatiska, synbarligen av oansvariga 
element utförda lönnmord på underordnade poliskonstaplar 
(bl. a. ett i en bekvämlighetsinrättning i teateresplanaden i 

. Helsingfors), och detsamma kan sägas om hithörande tendenser 
inom den ungdomliga grupp, som kallade sig >>Verikoirat» 
(>>blodhundarna>>). - Även senare, under generalguvernör 
Seyns hårdnande regim, >>kunde ingenting uträttas här hemma 
på den aktiva linjen>> (Gummerus, >>John William Nylander 
70 ån>, i Hufvudstadsbladet, 23. II I. 1939). 

Fortfarande upprätthöll partiet. förbindelse med revolu
tionärt sinnade ryssar och bistod ryska flyktingar, men detta 
innebar icke någonting för partiet särskilt kännetecknande. 

Om partiets verksamhet från hösten 1906 är ej mycket att 
säga, skriver Herman Gummerus (Konni Zilliacus, s. 230). 
Ett försök att hindra den fortgående avmattningen av partiets 
verksamhet gjordes av Henri Biaudet, vilken framställde ett 
förslag till ett nytt fördjupat program för partiet. I detta 
program, som antogs av ett extra partimöte den 5 januari 1907, 
lydde ~ 1: >>Finska aktiva motståndspartiets mål är Finlands 
politiska oavhängighet och en republikansk, fullt demokratisk 
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författning för Finland.)> Det var första gången partiet uttalade 
sig för Finlands lösryckande från Ryssland. Ännu i det utkast 
till ny författning för Finland, vilket enligt uppdrag av års
mötet den 18 november 1906 åt partistyrelsen hade utarbetats 
av Gunnar Castren, ingick programpunkten: )>Finland skall 
konstitueras som en republik och dess ställning till Ryska 
riket skall bestämmas genom en särskild unionsakb (Gum
merus, Aktiva kampår, ss. 166, 173; Reuter, )>Kagalem, I I. 
339 f.). Huru självständigheten skulle ernås, framgår icke ur 
programmet, anmärker julio Reuter, ävensom att dess reali
serande var så mycket svårare, som man härför icke kunde 
göra sig räkning på bistånd från ryssarna. Några åtgärder 
för det nya programmets förverkligande vidtog partiet icke 
(Reuter, a. a., I I. 340). Partiets verksamhet avtynade mer och 
mer. Från år 1908 existera ännu protokoll från styrelsesamman
träden. Finska aktiva motståndspartiet upphörde utan formell 
upplösning (Gummerus, a. a., s. 176). Såsom tidigare nämnts 
fortsatte )>Framtid)> att utkomma till slutet av år 1910. Efter 
tidskriftens upphörande )>drogo sig så gott som samtliga med
lemmar av det forna partiet tillbaka från det politiska livet» 
(s. a., ss. 176, 179). 

Till bilden av Aktiva motståndspartiet hör, att partiet 
icke tillkom under den mörkaste perioden av förtrycksåren 
som en reaktion mot den fosterländska förtvivlan. Partiets 
första )>Meddelande)> i november 1904, varigenom detsamma 
för allmänheten tillkännagav sitt framträdande, skedde vid 
en ljusning i det politiska läget under återverkningarna av det 
japanska kriget, då bl. a. de landsförvisade beviljades tillstånd 
att återkomma. Förebådandet av terroristisk aktivitet väckte 
bl. a. ogillande hos Helsingin Sanomat, som den l oktober 
hade efterträtt den kort förut för alltid indragna )>Päivälehth>, 
varvid klandret särskilt vållades av att vid detta skeae 
grundade förhoppningar om bättre tider funnos och ständerna 
inom kort skulle samlas för att rådslå om laglighetens åter
ställande (Helsingin Sanornat 27. X I. 1904; jfr Reuter, a. a., 
I I. 331 ). Icke heller utsträcktes partiets verksamhet in på den 
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följande tid, då den ryska reaktionen satte in i förnyad och 
ännu hårdare form under Seyns generalguvernörskap. Liksom 
ett organiserat fosterländskt motstånd överhuvud var obefint
ligt under Seyns övermäktiga och förkvävande regemente, 
gällde detta, såsom vi sett, även Aktiva motståndspartiet 
I huvudsak inföll sålunda detta partis verksamhetsskede 
under den relativt lugna och hovsamma intervallen mellan 
Bobrikoffs och Seyns våldsperioder, således under året hösten 
1904 till hösten 1905, behärskat i början av lantdagens verk
samhet och sedan av storstrejken, samt under L. Mechelins 
och Edv. Hjelts tvenne korta konstitutionella epoker som 
ledare för den inhemska regeringen under vår författnings
kamp. 

Iden om Finlands oavhängighet, förkunnad bl. a. av Aktiva 
motståndspartiet som en formell programpunkt under dess 
sista, tynande skede, hade varit död under flera år, då världs
kriget under helt förändrat sakläge öppnade nya utsikter för 
densamma. Ödet inskred då med den maktkonstellation, vilken 
under alla omständigheter skulle ha utgjort en ofrånkomlig 
förutsättning för självständighetens förvärvande: samverkan 
med faktorer utom Finland, med vilka vårt eget. kraftuppbåd 
kunde koordineras. 



KAP. XXIII 

AREN 1906-1909 

Opinionerna rörande nydaningsarbetet och representations
reformen 

Den 4 november 1905, samma dag manifestet angående 
den lagliga ordningens återställande var daterat, utfärdades 
även kallelse till urtima lantdag att sammanträda den 20 
december. Detta ständermöte - det sista i Finlands historia 
liksom även den sista i Europa sammankommande folkrepre
sentationen omfattande de fyra )>ståndem>, adel, prästerskap, 
borgare och bönder - förelades bl. a. förslag till fullständig 
representationsreform, eller såsom det officiellt hette, )>Förslag 
till ny grundlag angående folkrepresentationen i Finland med 
tillämpning av den allmänna och lika valrättens grundsatser, 
varvid de lokala styrelseorganen skola vara ansvariga illför 
folkrepresentationen i landeb. 

Partiställningen vid 1905-06 års lantdag var i det när
maste densamma som vid lantdagen ett år tidigare, med en 
något större övervikt för den konstitutionella sammanslut
ningen (se ss. 462 f.). 

Det största intresset vid förberedelserna för representations
reformen koncentrerade sig kring frågan, huruvida en- eller 
tvåkammarsystem skulle införas. I denna fråga, vilken redan 
vid talrika tidigare tillfällen varit föremål för principdebatter, 
hade meningarna från början gått i sär. Inom de gemensamma 
konstitutionella organisationerna och sammankomsterna, så
som Kagalen och de av densamma anordnade mötena, avstod 
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man överhuvud just av denna anledning från att försöka 
ernå en gemensam ståndpunkt. Man kringgick denna fråga 
eller angav sin mening i allmänna ordalag. jag erinrar mig 
sammankomster, vid vilka sådana resolutioner fattades som 
att, ifall enkammarsystem införes, böra garantier skapas 
mot träffande av förhastade avgöranden; antages åter två
kammarsystem, bör det ske under sådana former att folk
viljans genomförande ej kan förhindras, och dyl. - A andra 
sidan kunde till försvar för det konstitutionella partiet göras 
gällande, att detsamma ingalunda utgjorde ett socialt parti 
i vanlig bemärkelse, utan en nationell sammanslutning åsyf
tande alla som ivrade för försvaret av landets lagliga rätt, 
och att därför inom >>partiet>> olika sociala meningsriktningar 
kunde sammanföras. 

Före lantdagsvalen, vilka försiggingo i början av december 
190:), sammanträdde ett konstitutionellt möte i Helsingfors 
den 17 november, vilket räknade så många deltagare, att det 
måste fördelas på två skilda lokaler, Brandkårshuset och det 
d. v. Societetshusets festsal; detta dubbelmöte uttalade sig 
till förmån för enkammarsystem. 

Något definitivt, för kandidaterna bindande valupprop 
utfärdades icke av de konstitutionella. De till partiet hörande 
lantdagskandidaterna lämnades med avseende på enkammare 
eller tvåkammare fria händer, och en vid mötet den 17 novem
ber med acklamation godkänd kandidatlista upptog även 
anhängare av tvåkammarsystemet (Reuter, >>Kagalen», I I. 
36,1 f.). Vid ett svenskt möte den 13 november konstaterades, 
att flertalet av mötesdeltagarna var av den åsikten, att två
kammarsystem vore att föredraga, men någon resolution 
fattades icke (s. a., I I. 364). Den ungfinska gruppen godtog 
vid ett möte den 16 november enkammarsystemet. Gamrnal
finnarna ställde sig på samma ståndpunkt samt förordade 
inkallande av en nationalförsamling (s. a., I I. r363). 

I den nya senatens programförklaring avgiven av Leo 
Mechelin anfördes, att spörsmålet om representationsreformen 
>>har inom Iandet med det livligaste intresse omfattats, och 
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har därvid en stark opinion för enkammarsystem gjort sig 
gällande>>, men något direkt engagemang skedde icke i frågan 
om en- e Il er tvåkammare (s. a. I I. 367). 

Den av senaten tiiisatta kommitten för uppgörande av för
slag till representationsreform, under ordförandeskap av profes
sor Robert Hermanson, förkastade med stor majoritet förslaget 
om tvåkammarsystem. Th. Rein, som i likhet med ordföranden 
samt Felix Heikel och T. Boisman hörde till minoriteten, 
omtalar att han vände sig tiii Mechelin för att höra dennes 
mening, huruvida minoriteten borde inlägga reservation, men 
Mechelin avrådde. Olika medlingsförslag diskuterades, 
bl. a. ett >>tudelat enkammarsystem>>, resp. en >>gransknings
nämnd>>. Slutligen antogs ett av Heikel framställt förslag om 
tillsättande av ett s. k. >>stort utskott» vilande på förutsätt
ningen att lantdagens medlemmar måhända vore villiga att 
lyssna till ett av dem själva för slutlig prövning valt förtroende
råd (Rein, Lefnadsminnen, ss. 467 f.). Vid lantdagen, som 
avslutades först den 18 september 190fi, togs det stora steget 
ut till enkammarrepresentation med allmän och lika såväl 
rösträtt som valbarhet gällande för män och kvinnor vid 2·1 
års ålder. För allmänheten utgjorde en tidssymbol för den 
efter storstrejken sammanträdande 1905-06 års lantdag 
den nyss förut landsförvisade friherre Viktor Magnus von 
Borns utomordentliga uppbärande av lantmarskalksvärdig
heten. 

En av den mechelinska senatens åtgärder var att rensa 
ämbetsmannakåren från ryssar, vilka olagligt blivit utnämnda. 
Överhuvud gick den allmänna opinionen strängt till doms 
med dem, som hade seglat upp under ofärdsregimens skydd. 
- Universitetets d. v. vicekansler statsrådet j. R. Danielson 
hörde till dem, vilka blevo föremål för häftiga angrepp, och 
hans avgång krävdes. Han hade, såsom Edv. Hjelt framhåiier, 
visserligen icke på något olagligt vis blivit innehavare av sin 
befattning, men han hade efterträtt Th. Rein, vilken tvingats 
att avgå på grund av sitt konstitutionella tänkesätt. Angrep
pen mot Danielson började redan i november. Inom universi-
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tetet utövades påtryckning på honom, men han fann då ännu 
icke anledning att avgå, emedan ett sådant steg, enligt hans 
mening, skulle ha varit ett uttryck av svaghet. Hjelt anför 
även det andra motiv för Danielsons kvarstående, att normala 
förhållanden ännu icke rådde vid universitetet så länge hög
skolan hade en rysk man i spetsen för sin styrelse. Emellertid 
ökades under dröjsmålet missnöjet och misstroendet. På 
studenternas vägnar framförde en deputation hemställan till 
Danielson, att han skulle draga sig tillbaka. En magister 
representerande den finska konstitutionella sammanslutningen 
uppläste den finska adressen i sådant avseende, och då den 
svenska adressen skulle föredragas av en annan magister, 
avbröt Danielson uppläsningen, förklarande att han hade 
förstått innehållet, vilket han förmodade vara detsamma 
i båda adresserna. Han vände sig därefter till deputationen 
och efterfrågade de motiv man hade att anföra. Som svar 
meddelades, att man icke var beredd att framställa en detal
jerad utredning, utan hänvisade endast till strävan att vid 
universitetet återställa den lagliga ordning, vilken där varit 
rådande före statsrådet Reins avskedande ävensom att bereda 
upprättelse åt den sistnämnde i likhet med andra för sin lag
trohet avskedade tjänstemän. - En av deputationens med
lemmar anförde för mig, huru plågsamt uppdraget hade varit, 
i det att detsamma bland annat hade utförts i statsrådets 
hem och, såsom situationen kom att gestalta sig, i närvaro 
av hans familj. statsrådet Danielsons hållning hade varit 
värdig, samtidigt som den tycktes uttrycka en viss högdragen
het och bitterhet. Ett tragiskt drag framträdde i den starkt 
nedsatta synförmåga, som redan då gjorde sig gällande hos 
honom. 

Efter det general August Langhoff utnämnts till mi
nisterstatssekreterare den .5 februari l 906 och till t. f. kansler 
den \1 i samma månad (beträffande båda befattningarna efter 
statsrådet E. Oerstroem såsom tjänstförrättande), reste stats
rådet Danielson till Petersburg och anhöll om entledigande 
från vicekanslersbefattningen. Enligt konsistorii enhälliga 
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framställning blev statsrådet Th. Rein ånyo utsedd till vice
kansler (jfr Hjelt, Från händelserika år, l. 184 ff.). 

En allmän avspänning gjorde sig temporärt gällande i 
Jandet genom nydaningen efter storstrejken. Också vid uni
versitetet, såsom Edv. Hjelt anför, gestaltade sig förhållandena 
för en tid framåt vida lugnare än de varit tidigare. Ofärds
årens efterdyningar voro naturligtvis förnimbara vid universi
tetet, men mera upprivande händelser och förvecklingar, 
säger Hjelt, inställde sig icke under återstoden av hans i de
cember 1907 avslutade rektorstid (1. 181 f.). 

Bland arbetarna spordes emellertid ett dovt missnöje. 
Deras radikala reformideer hade oväntat erhållit luft under 
vingarna vid nationalstrejkens utbrott, men det ernådda 
resultatet innebar enligt dem ett åsidosättande av deras krav, 
medan den konstitutionella gruppen hade hemfört vinsterna. 
En antisocial bitterhet och misstro spred sig bland arbetarna, 
vilka icke hade uppgivit sina fordringar på en omgestaltning 
av samhällssystemet i deras anda, även om detta skulle ske 
under frångående av den i lag bestämda ordningen. Otåligheten 
var för stor för att man hade önskat avvakta eventuella vin
ningar enligt den parlamentariska proceduren, vid vars hand
havande man dessutom förnam sig underlägsen, liksom man 
ej heller litade på det borgerliga samhällets erforderliga re
formvillighet, varav en laglig nydaning var beroende. Dessa 
strävanden iakttogos med oro på borgerligt håll, och i olika 
avseenden uppbjödos bemödanden för att få arbetarna att 
vidmakthålla lugn samt hysa förtroende för den lagliga sam
hällsordningens funktion. 

Bland de snart sagt otaliga studentsammanslutningar, 
vilka pläga avlösa varandra under det akademiska livets väx
lingar, verkade under ett par år efter nationalstrejken >>Svenska 
studentföreningen», vilken på sitt program hade upptagit 
jämväl en del politiska strävanden i frisinnad och liberal 
anda. Under föråret 1906 utgav föreningen en politisk strö
skrift n:r l (den enda i serien) >>Reformarbetet och laglighets
frågan» av G. L., riktad till arbetarna och framhållande bety-
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delsen av de lagliga formernas iakttagande vid socialt upp
byggnadsarbete. Efter en kort blick på utvecklingen inne
fattande den gamla lantdagen med dess fyra stånd och redo
görelse för innebörden av det under behandling varande för
slaget till representationsreform, inskärptes betydelsen av att 
lag får ändras endast i laga ordning. Huru omfattande för
ändring man än åsyftar får densamma ej ske annorlunda 
än på lagligt sätt. Därför ha alla förslag om sammankallande 
av en allmän nationalförsamling, som skulle ordna alla poli
tiska frågor, blivit motsagda på lagtroget håll, enär lagen ej 
vet av en sådan församling. Viktigare än allt annat var att 
noggrant fasthålla den lagliga ordningen för lagstiftnings
arbetet. En förordning, som tillkommit på annat sätt, vore 
ingen lag och behövde ej efterföljas. En sådan lagstiftning 
skulle leda till laglöshet, strid och förvirring. Reformers 
genomdrivande genom våldsmedel skulle innebära en stor 
olycka för vårt land. Det vore särskilt viktigt att ordning 
skulle upprätthållas hos oss i närvarande tid, då faror hota 
oss från våra fiender i Ryssland. Även under iakttagande 
av lagens anvisningar äro huru långt gående nydaningar som 
helst möjliga. 

Den 20 juli 1906 stadfäste kejsaren den nya lantdagsord
ningen att gälla från den första nästföljande oktober. 

Händelser Ryssland. Sveaborgs- och Hagnäskravallerna 
sommaren 1906 

Den nya ryska representativa församlingen, Hiksdumam>, 
sammanträdde den 20 maj 1906 omfattande 524 medlemmar. 
A v de talrika i du man företrädda partierna angåvo >>oktobris
terna>> nominellt sitt konstitutionella intresse genom sitt namn 
efter det kejserliga manifestet av den 30 oktober 1905, då 
riksduman instiftades. Överhuvud företrädde partiet emeller
tid en regeringsvänlig, med tiden alltmera konservativ, ja 
reaktionär riktning. Det största partiet var >>konstitutionella 

34 
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demokraten> (>>kadetterna>>), vilka framstodo som represen
tanter för det nya kulturella och progressiva Ryssland påverkat 
av västeuropeiska ideer men samtidigt bibehållande sitt 
nationellt ryska väsen. Radikala oppositionsmän voro social
demokraterna, >>trudoviki>> och en del andra vänsterpartier. 
Längst till höger befann sig de >>äktryska männens förbund>>, 
även kallat >>svartsotnjan», efter kosacktruppernas indelning 
i enheter på 100 man, en sotnja. Även de olika mitionalite
terna i Ryssland voro i duman representerade av sina egna 
grupper. 

Oordningar inträffade fortfarande vid olika tidpunkter i 
Ryssland, bl. a. vid flottan i Kronstadt. Den 31 juli 1906 
utbröt en militärrevolt på Sveaborg, och med de ryska solda
terna och matroserna gjorde arbetarnas sedan nationalstrejken 
kvarstående röda garde gemensam sak. Den 2 augusti skedde 
på Hagnäs torg i Helsingfors en sammandrabbning mellan en 
utryckande avdelning av det bland de borgerliga bildade 
skyddsgardet och socialisternas röda garde, varvid 7 med
lemmar av det förra nedskötos. Någon disciplinerad polis 
existerade icke sedan nationalstrejken. Upploppet på Svea
borg bröts genom bombardemang från krigsfartyg. Rysk 
militär ingrep för ordningens återställande i Helsingfors. -
I och med dessa händelser hade ett utbrott skett av under
jordiska sociaa krafter markerande en etapp av de revo
lutionära tidsströmningarnas utveckling i Finland. 

Resor somrarna 1906, 1907 och 1908 

Under den sommar då Sveaborgsrevolten och >>Hagnäs
kravallerna>> inträffade, befann jag mig utomlands. Min färd 
gick med korta uppehåll i Liibeck, Hamburg, Hannover, 
Cassel med Wilhelmshöhe över Frankfurt am Main till Mainz, 
därifrån jag företog Rhenfärden till Köln, varefter jag fortsatte 
resan över Aachen, Paris och London till Cambridge, där jag 
tillbragte sommaren under arbete i universitetsbiblioteket. 
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I London fick jag höra om magister Valter Meinanders bort
gång med blindtarmsinflammation som dödsorsak. Då jag 
under min resa så länge hade varit avskuren från under
rättelser hemifrån, hade jag ej ens vetat, att han varit sjuk. 
Han hade varit en av de mest verksamma inom kamratkret
sen. Det sista värv han hunnit fullborda före sin död var ska
pandet och den första tidens ledning av Pärnå folkhögskola. 

På återfärd från England besåg jag Ostende, Briigge, 
Briissel, Antwerpen, Haag med Scheveningen, Osnabriick och 
Bremen. Sommaren 1907 reste jag över Berlin, Leipzig, 
Weimar, Wiirtzburg till Mannheim och Heidelberg, därifrån 
jag företog en cykeltur över Karlsruhe, Rastatt, Strassburg, 
Saarburg, cyklade över den franska gränsen till Luneville, 
därifrån jag över Nancy for med tåg till Paris. Den sommaren 
arbetade jag vid biblioteket i Oxford. Även följande sommar, 
1908, tillbragte jag i Oxford, besökande på vägen dit några 
för mig nya städer: Oldenburg, Groningen, Harlingen, Amster
dam, Haarlem och Leiden samt på återvägen några orter 
i Tyskland. 

Politiska händelser i Finland och Ryssland åren 1907-1909 

Vid de första enkammarvalen, till 1907 års lantdag, hade 
antalet valberättigade ökats från omkring 125,000 till omkring 
l, 125,000. I valen deltogo omkring 899,000 röstande, och valda 
blevo 80 socialdemokrater, 59 medlemmar av det gammal
finska partiet, 26 ungfinnar, 24 av svenska folkpartiet, 9 
agrarer samt 2 >>kristligt sinnade arbetare>> (de två sistnämnda 
partierna för första gången framträdande vid ett politiskt 
val). Till talman utsågs P. E. Svinhufvud, vilken beklädde 
denna post under en hel serie av lantdagar. 

Den mechelinska konstitutionella senaten mötte under 
fullföljande av sina strävanden allt större svårigheter, och efter 
en verksamhetsperiod av något över två år nådde den sin 
ändalykt. Ur formell synvinkel var det angrepp från inhemskt 
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håll, som störtade Mechelins styrelse. Grundlagsutskottets 
betänkande avgivet i mars 1908 i anledning av en interpella
tion angående värnaodet av Finlands statsrättsliga ställning 
uppbars endast av utskottets konstitutionella medlemmar, 
medan såväl socialister som >>suometarianen> och agrarer hade 
inlämnat reservationer. Under den långa debatten vid plenum 
var det främst suometarianerna, vilka gingo till anfall mot re
geringen. >>Man hade intrycket av en bestämd avsikt att störta 
den mechelinska senaten,>> skriver Edv. Hjelt. Först föll 
suometarianernas reservation mot socialisternas, vilken sedan 
segrade mot betänkandet. Suometarianerna hade avhållit 
sig från den avgörande omröstningen och förhjälpte sålunda 
indirekt socialisterna till seger (Hjelt, I. 203). Med anledning 
härav inlämnade senaten demissionsansökan. På högre ort 
såg man ingalunda med blida blickar, att senaten tillämpade 
den parlamentariska principen om sitt beroende av lant
dagen, men å andra sidan var tillfället lämpligt att få Mechelin 
och några andra ledamöter av senaten avlägsnade och ersatta 
med personer från det förra regeringspartiet. I överensstäm
melse hänned bifölls endast Mechelins och några andra sena
torers avskedsansökningar. Vid senatens komplettering rönte 
iden om en koalitionsregering understöd, vari de olika partierna 
vore representerade. En sådan senat blev jämväl efter långva
riga slitningar mellan de konstitutionella och suometarianerna 
utnämnd den l augusti 1908, varvid Edv. Hjelt, vilken sedan 
den 2 december 1907 hade tillhört Mechelins senat, tillträdde 
platsen som viceordförande i ekonomiedepartemcntet. Den 
nya senaten omfattade fyra ungfinnar, fyra gammalfinnar 
och två svenskar. 

I Ryssland trädde efter händelserna i oktober 1905 greve 
S. j. Witte såsom ministerpresident i spetsen för styrelsen, 
men efterträddes redan år 1906 av I. L. Goremykin, efter vilken 
samma år P. A. Stolypin blev ministerpresident. En alltmera 
reaktionär riktning gjorde sig ånyo gällande i kejsardömets 
styrelse. Efter att den första riksduman hade blivit upplöst, 
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inkallades en ny duma i mars 1907. Enär jämväl den andra 
duman ådagalade en alltmera oppositionell tendens, blev även 
den upplöst av regeringschefen Stolypin, varvid samtidigt en 
ny vallag utfärdades, vilken gav de högre ställda samhälls
klasserna avgjord övervikt i den tredje duman, som samman
trädde i november l 907. Denna duma, som vidmakthöll sig 
i fem år, beredde Stolypin ett pålitligt stöd. 

Till adjoint hos generalguvernören Gerard utnämndes i 
november 1907 utan hans medverkan på initiativ av Stolypin 
general F. A. Seyn, tidigare en av Bobrikoffs ivrigaste med
arbetare. Gerards redan då förutsedda avgång skedde den 
16 februari följande år, då general WI. Boeckmann utnämndes 
till hans efterträdare. Gerards avgång betecknas av Hjelt 
som ett stort steg mot den gamla våldsreginiens återinförande 
i Finland (I. l 96). Boeckmann var visserligen en i grunden 
välvillig person och önskade vårt land intet ont, men var 
mycket rädd om sin ställning och orolig för det intryck hans 
åtgärder skulle framkalla i Ryssland (Hjelt, I. 196 f.). 

Den 2 juni l 908, utan legislativ förberedelse och utan att 
myndigheter i Finland hade fått tillfälle att uttala sig, ut
färdades ett kejserligt förfogande, enligt vilket alla Finland 
gällande ärenden, vilka berörde Rysslands intressen, skulle 
behandlas av den ryska ministerkonseljen, vilken härigenom 
gjordes till en instans vid föredragning av sådana ärenden 
för kejsaren. Ännu en gång användes >>rikslagstiftningem> eller 
ett angränsande begrepp som argument för de ryska angreppen 
mot Finland. Detta förfogande >>kunde anses såsom den offi
ciella introduktionen av en ny ofärdsregim>> (Hjelt, a.a., I. 234). 
Reskriptet, vars ödesdigra betydelse i Finland var uppenbar, 
framkallade dock icke längre någon sådan storm som den av 
februarimanifestet väckta; allmänheten, van vid ryska över
grepp, ansåg sig ha funnit, att protester voro ändamålslösa. 
Redan samma månad begagnade sig ministerrådet av sin nya 
befogenhet för ett egenmäktigt beslut rörande stämpelskat
ten i Finland och ingrep därmed i lantdagens bevillningsrätt 
(Schybergson, Finlands politiska historia 1809-1919, s. 330). 
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Sedan den år l 907 valda lantdagen blivit upplöst och 
nyval förordnats, vilket skedde enligt beslut av ryska minister
rådet, sammanträdde den nyvalda lantdagen den 5 augusti 
1908. Edv. Hjelt, som fyra dagar tidigare hade blivit utnämnd 
till chef för senatens ekonomiedepartement, meddelar att i 
förväg oroande uppgifter hade erhållits rörande det förestående 
trontalets innehåll. Däri uttalades nämligen enligt Hjelt, 
bl. a., att vid lantdagen åsikter framträtt, vilka innebura 
en >>fullständigt falsk>> uppfattning om Finlands ställning till 
Ryssland. Detta uttryck kunde tolkas såsom gällande den 
allmänna i landet rådande och av lantdagen omfattade menin
gen samt uppfattas såsom en tillrättavisning åt eller kränk
ning av lantdagen, och en stark misstämning emotsågs komma 
att taga sig uttryck, anför Hjelt. Hans bemödande att genom 
generalguvernören Boeckmann utverka en ändring av talet 
lyckades icke. Hjelt erhöll emellertid av generalguvernören 
den förklaring, att talet icke åsyftade att klandra opinionen 
vid lantdagen överhuvud utan enskilda uttalanden, främst 
från socialistiskt håll. På denna distinktion tog Hjelt fasta, 
och utnyttjande situationen fick han av generalguvernören 
begivande att, i samråd med senatens övertranslator i ryska 
språket, giva talet den form på svenska och finska, att det 
>>med återgivande av ryska textens mening, icke skulle verka 
stötande>>. Av denna tillåtelse begagnade sig Hjelt, och det 
lyckades honom och övertranslatorn >>att genom nyansering i 
uttrycken giva talet en något mildare form, utan någon av
vikelse från originaltextem. Också talmannen Svinhufvuds 
svarstal, rörande vilket generalguvernören i förväg hade 
hyst farhågor, befanns hovsamt till formen, och lantdagens 
högtidliga öppnande, varvid Hjelt själv uppläste de inhemska 
av honom >myanserade>> versionerna av trontalet, avlöpte i 
allo väl. >>Boeckmann var nöjd,>> skriver Hjelt (a.a., I. 211). 
- I betraktande av senator Hjelts ovananförda redogörelse 
finner man det anmärkningsvärt, att någon nämnvärd åt
skillnad icke framträder vid jämförelse av trontalets svenska 
och finska versioner med dess ryska avfattning (den sistnämnda 
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enligt Finlandskaja Gazeta; ryskspråkiga aktstycken intogos 
icke i de tryckta lantdagshandlingarna). I den ryska texten 
utsäges icke, att )>åsikter vid lantdagen framträtt, vilka inne
bura en 'fullkomligt falsk' uppfattning om Finlands ställning 
till Ryssland)>, utan det heter där att under förhandlingarna 
vid lantdagen upprepade gånger )>uttalats meningan> (»Bhi3Ka-
3hiBamich MHtHiSI» ), vilka röja )>förefintligheten av en full
ständigt falsk uppfattning)> »(cy~ecTBOBaHie coBepweHHO 
JIO)I{Haro noHMMaHiSI») om detta lands ställning inom W årt 
rike. Praktiskt taget detsamma utsäges i den svenska (och 
den finska) texten: Under förhandlingarna vid lantdagen ha 
upprepade gånger )>yttranden fällts)>, vilka röja )>förefintlig
heten av en alldeles skev uppfattning)> o. s. v. 

Lantdagen sammanträdde. till en ny session i februari 1909, 
och det högtidliga öppnandet skedde den 18 i samma månad. 
Talmannen, Svinhufvud, hade av generalguvernören Boeck
mann underrättats om kejsarens önskan, att i svaret på tron
talet endast de föreskrivna betygelserna av undersåtliga käns
lor skulle komma till uttryck. Emellertid berörde Svinhufvud 
i sitt tal jämväl det bekymmer, som rådde i landet med anled
ning av det förenämnda förfogandet av den 2 juni 1908 och 
ministerrådets inblandning i Finlands angelägenheter. Talet, 
som upplästes även i rysk översättning, väckte anstöt hos de 
närvarande ryssarna och betraktades som insubordination. 
Efter någon tvekan därom, huruvida lantdagen skulle upp
lösas eller endast hemförlovas till hösten, verkställdes det 
förra alternativet, vilket skedde den 22 februari, innan Iant
dagen ens hade hunnit börja sitt arbete. 

Nya val utskrevos, men innan lantdagen sammanträdde 
till nästa session, föll koalitionssenaten. Hjelt meddelar, att 
på grund av de talrika förevarande statsrättsliga tvistefrågorna 
det framstod som klart, att koalitionssenaten, om den ville 
upprätthålla den konstitutionella laglighetsprincipen, icke 
länge skulle kunna bestå. Mest brännande var den förenämnda 
frågan om ryska ministerrådets beredning av Finland rörande 
ärenden, och de konstitutionellt sinnade senatorerna hade 
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berett sig på att falla på den. Men såsom det ofta plägar gå 
vid sådana tillfällen, var det en helt annan fråga och av andra 
rang, vilken gav den närmaste anledningen till senatens av
gång, nämligen ingressen till jordlegolagen. Lantdagen hade 
under hösten 1908 antagit en lag, som avsåg att trygga tor
pare och övriga jordarrendatorer i deras ställning, och minister
rådet hade intet att anmärka mot lagen såsom sådan, men 
framhöll att enär lagen hade antagits av en lantdag, vilken 
sedermera blivit upplöst, densamma vore ogiltig och icke hade 
bort föredragas för kejsaren. Därför försågs lagen med en 
ingress av innehåll, att . den blivit stadfäst >>Undantagsvis 
och utan att för denna gång fästa avseende vid att lagen utgått 
från en upplöst lantdag>>. Då senaten icke kunde förena sig 
om ett sådant uttalande, och en hemställan i ärendet hos kej
saren icke ledde till avsett resultat, avgingo de konstitutio
nellt sinnade senatorerna, så att endast de gammalfinska 
kvarstodo. En rekonstruktion av ekonomiedepartementet 
visade sig icke möjlig, och på hösten 1909 avgingo även de 
gammalfinska senatorerna. >>Den inom det gammalfinska 
partiet omhuldade föreställningen, att man inom deras grupp 
hade större förutsättningar än inom de svenska och ungfinska 
partierna att med framgång handhava den rysk-finska poli
tiken, hade icke visat sig riktig,>> skriver Hjelt (a.a., I. 251). En 
fullständigt ny senat bestående av hel- eller halvryssar till
sattes. Från denna tid framåt stod senatens ekonomiedeparte
ment främmande för landets befolkning, och ryska språket 
var där rådande. justitiedepartementet besattes med män 
bland regeringens anhängare. 

Det upphörande fosterländska motståndet under Seyns general
guvernörskap 

I slutet av november 1909 utnämndes general F. A. Seyn 
till generalguvernör efter general Boeckmann som avgått. 
En ny tid inträdde, vilken bar samma prägel som ofärdsåren 
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1899-1904. Med februarimanifestet 1899 har beträffande 
dess betydelse i förryskningsavseende jämförts lagen av den 30 
juni 1910 rörande rikslagstiftningen, enligt vilken ärenden, 
som beröra riksintressen skola behandlas av den ryska riks
duman, riksrådet och ministerrådet. En vidlyftig förteckning 
över sådana ärenden utgavs, hänförande sig till nästan alla 
samhälleliga verksamhetsområden. Finland skulle i riksrådet 
företrädas av två och i riksduman av fyra medlemmar. 

Folkrepresentationens upprepade protester rönte föga 
gehör. Lantdagsupplösningar följde efter varandra, och tal
rika ödesdigra förryskningsåtgärder genomdrevas i olaglig 
väg. 

Det är anmärkningsvärt, att ehuru de förnyade angreppen 
mot Finlands nationella existens framstodo lika, eller ännu 
mera hotande än under de tidigare ofärdsåren och kröntes 
med större framgång än då, så förekom icke längre någon 
samfälld organisation av det fosterländska motståndet. Kagal
sammanslutningen, som hade nedlagt sin verksamhet vid 
storstrejken, återupptog densamma icke, vartill åtminstone 
en anledning har uppgivits vara den förlamande nationella 
antagonismen inom landet. Liksom av enahanda orsaker 
Kagalen under sin sista verksamhetstid hade rönt växande 
svårighet beträffande sin sammanhållning, hade under den 
följande mellanperioden den inre nationella avogheten vuxit 
för stark för att man skulle ha kunnat ernå gemensam foster
ländsk enhetlighet. Icke heller )>Fria Ord)> eller någon annan 
av )>kagaltidningarna)> vann efterföljare under ofärdsperiodens 
andra skede. Den utländska broschyr- och presspropagandan 
vidmakthölls emellertid fortfarande av en Mechelin, en julio 
Reuter m. fl. 

Hemma uppbars motståndet förnämligast av enskilda per
soner och grupper, vilka icke ville eller icke kunde svika sin 
plikt. Medlemmarna av magistraten i flera städer fördes till 
ryska fängelser, emedan de vägrade att hörsamma den av 
riksrådet utfärdade )>likställighetslagem>, vilken åsyftade att 
bereda i Finland bosatta ryska medborgare samma lagliga 
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ställning som landets egqa medborgare, bland annat medde
lande dem rätt att här idka näring efter anmälan hos de kom
munala myndigheterna på vederbörande orter. Viborgs hov
rätt, efter storstrejken återställd i sin gamla sammansättning, 
indrogs i stridigheterna rörande >>likställighetslagem> och 
drabbades för andra gången av övervåld, i det att 23 av dess 
ledamöter och tjänstemän - enligt uppgift samtliga med 
undantag för den fogliga, gammalfinska hovrättspresidenten 
- fördes till Petersburg, där flera av dem länge böllos i fän
gelse. Överhuvud var dock den samfällda entusiasmens tid 
förbi, medan bitterhet, besvikenhet och trötthet fyllde sin
nena och förlamade handlingskraften. Det fanns personer 
bland >>undfallenhetsmännen», till och med prostar, vilka fri
villigt vinnlade sig om att lära sig ryska som ett viktigt medel 
för att ernå befordran. Vad fosterlandet krävde i uppoffring, 
det gavs ännu av enskilda, emedan det så måste vara, och det 
skedde av pliktkänsla ävensom på grund av den sedan fädernas 
tid inlärda fosterländska troheten. Hos många levde ännu det 
ödesbundna medvetandet om att land skall med lag byggas 
på vankfri heder, men förtröstan på framtiden var ringa. 
Detta avsnitt av vår historia har av Eirik Hornborg i >>Finlands 
hävden> rubricerats >>I dödsskuggans dal». 

Tillkomsten av Eugen Schaumans gravvård 

Inom Nyländska studentavdelningen, vilken Eugen Schau
man hade tillhört, framkallade tillgivenheten för hans minne 
i början av december 1905 initiativet till uppförande av en 
vård på hans grav, varvid skriftlig hänvändning skedde till 
övriga avdelningar att vara med; de uppmanades att envar 
utse tvenne medlemmar i en gemensam kommitte, som skulle 
bedriva frågan. Förslaget bifölls av samtliga avdelningar 
utom tvenne. Tavastländska avdelningen meddelade i början 
av februari 1906 i en skrivelse undertecknad av kuratorn 
Gunnar Palander (Suolahti) och sekreteraren Vihtori Raevuori, 
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att Nyländska avdelningens framställning icke gav anled
ning till någon som helst åtgärd från Tavastländska avdelnin
gens sida. Ungefär samtidigt anlände emellertid en skrivelse 
från den ungfinska tavastländska studentsammanslutningen 
>>Hämäläisten nuoret>> (>>Unga tavastlänningar>>) undertecknad 
K. W. Forstadios och Yrjö Kajava samt delgivande att enär 
densamma erfarit, att Tavastländska avdelningen på ett 
mindre lämpligt sätt vägrat att utse medlemmar i kommitten 
för uppresande av en vård på Eugen Schaumans grav, så hade 
avsändarna ansett det vara sin plikt att ur sin krets välja 
dessa två medlemmar. Satakunda avdelning förklarade, att 
ehuru densamma högaktade Eugen Schaumans gärning, 
ansåg den icke den innevarande tiden lämplig för planens för
verkligande, varför avdelningen avböjde att utse delegerade. 
Ä ven i detta fall förklarade sig den motsvarande ungfinska 
föreningen, >>Nuorsuomalaiset satakuntalaiseb (>mngfinska sata
kundensen>) villig att för sin del låta representera sig i den 
samfällda kommitten. Sydfinska avdelningen, vilken tillkom 
år 1906, ställde sig likaledes på sidan om insamlingen. 

Den gemensamma kommitten sammanträdde några gån
ger och beslöt avdelningsvis anordna en penninginsamling 
för vårdens åstadkommande. 

Eugen Schaumans lik hade bisatts på begravningsplatsen i 
Malm, där trots utställd polisvakt en del blomsterhyllningar 
förekomma. Senare, och särskilt efter storstrejken, skedde 
uppvaktningar där öppet, och bland annat utfördes på platsen 
sång av Malms sångförening. 

I maj 1906 vidtog Eugen Schaumans far geheimerådet F. W. 
Schauman åtgärder för förverkligande av den önskan han 
ända sedan sonens död hade hyst, att denne skulle jordas 
på Näsebacken i Borgå i samma grav, vilken inneslöt stoftet 
av hans mor, Elin Maria Schauman, dotter till biskopen i 
Borgå Frans Ludvig Schauman. På morgonen den 9 maj 
upptogs kistan ur graven på Malm i närvaro av de anhöriga. 
Ehuru kistan legat nästan två år i jorden, befanns den ganska 
väl bibehållen. Även den dödes kropp hade bevarat sig så 
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pass väl, att då kistan öppnades av kronolänsmannen i Hel
singe magister G. E. Holmström, den avlidne kunde igen
kännas. Kistan insveptes i en rödgul korsfana och dekorera
des med lagergirlander, och på försorg av länsman Holmström 
och dåvarande föreståndaren för Solhems trädgårdsanlägg
ningar i Malm magister Eric von Rettig, blomstersmyckades 
även den godsvagn, vari kistan insattes. På eftermiddagen 
utförde sällskapet M. M. sång vid båren. Med aftontåget samma 
dag fördes kistan till järnvägsstationen i Borgå. 

Universitetets rektor, professor Edv. Hjelt, hade förbjudit 
studentkåren att sammanträda för behandling av frågan om 
deltagande i Eugen Schaumans bisättning i Borgå, med anled
ning varav efteråt en protestskrivelse framlämnades till honom 
av konstitutionella studenter representerande samtliga stu
dentavdelningar. Därjämte hade rektor uttalat önskvärdheten 
av att Nyländska studentavdelningen vid bisättningstillfället 
skulle uppträda utan sin fana. Ville avdelningen medtaga 
fanan, så borde den anhålla om tillstånd därtill av rektor. 

Nyländska avdelningens >>Allmänna beredningsutskott>> före
slog, att avdelningen in corpore med sin fana skulle deltaga i 
högtidligheten i Borgå. Som avdelningens kurator, sedan 
kalenderårets början, hade jag att i denna fråga bedriva 
förhandlingarna med rektor. För sin del ville rektor icke 
förbjuda fanans medtagande, men erbjöd sig att till t. f. 
kansler general Aug. Langhoff telegrafiskt framföra avdel
ningens önskan att använda fanan. jag ansåg mig icke kunna 
biträda förslaget om hänvändning till t. f. kansler, emedan 
resultatet under de förevarande omständigheterna kunde 
betraktas som givet på förhand, och enär det icke föreföll 
riktigt att engagera t. f. kansler i detta ärende och ansvaret 
härför, varigenom saken skulle förlänas onödigt omfattande 
betydelse. Rektor vidhöll emellertid sitt förslag. Vid möte 
den 8 maj beslöt avdelningen att medtaga sin fana vid hyll
ningen i Borgåsamt att icke begagna sig av rektors erbjudande 
att telegrafiskt inhämta t. f. kanslers mening. Rektor hade 
emellertid redan till t. f. kansler avsänt ett så lydande tele-
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gram, >>Nyländska avdelningen har beslutit medtaga sin fana 
vid Eugen Schaumans bisättning i Borgå. Generalguvernören 
(Gerard) hyser betänkligheter. Anser Ni medtagande av fanan 
tillrådligt?>> Härpå anlände följande svar från t. f. kansler, 
>>I förevarande fall förenar jag mig med generalguvernören 
och anser det för min plikt att i universitetets intresse på det 
bestämdaste avstyrka medtagande av studentavdelningens 
fana till Borgå.>> Rektor tillställde mig t. f. kanslers telegram 
jämte ett brev, vari han endast framhöll, att i telegrammet 
kanslers >>mening otvetydigt framgår». 

Ärendet upptogs av avdelningen ånyo vid ett extra möte 
den 9 maj. Under det mötet ajournerades för en stund, besökte 
jag rektor för att erforderlig klarhet i saken skulle vinnas. 
Efter det jag tackat rektor för det av honom erhållna brevet 
och telegrammet samt för hans beredvillighet att genast mot
taga mig, framhöll jag, att varken brevet eller telegrammet 
innehöll något uttryckligt förbud mot fanans medtagande. 

Rektor svarade: Det är uppenbart, att telegrammet avser 
ett bestämt förbud, om också formen ej är kategorisk. Kanslers 
anvisning är väl motiverad av den för oss främmande uppfatt
ning rörande studentavdelningarnas fanor, vilken alltsedan 
dessas tillkomst gjort sig gällande i ryska kretsar. Även t. f. 
guvernören i Nylands län har uttalat sig mot fanans medta
gande. Ett sådant uttalande som kanslers måste vara bin
dande för studenterna. 

jag: I vanliga fall vore detta så. Men Herr statsrådet för
står, att Nyländska avdelningen, vars pietetsfyllda plikt
medvetande berörts på en punkt, där dagtingan icke är möj
lig, icke anser sig kunna foga sig under annat än ett även 
formellt bindande förbud. 

Hjelt: jag inser icke, varför avdelningen vill framtvinga 
ett sådant. 

jag: jag behöver icke särskilt be Herr statsrådet om 
förståelse för avdelningens inställning. Avdelningen önskar 
begagna sig av alla lojala medel för att kunna hylla Eugen 
Schaumans minne med sin fana. Om avdelningen skulle frångå 
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sitt beslut om fanans medtagande, utan ett bestämt påbud, 
skulle avdelningen anse sig själv ha del däri, att fanan icke 
komme att vara med. 

Hjelt: Telegrammet måste tolkas som ett bestämt påbud. 
jag: Det är att beakta, att telegrammet ej är ställt till 

avdelningen utan till Herr statsrådet, och det berör sålunda 
icke automatiskt den förra. 

Hjelt: Telegrammet måste naturligtvis vara ställt till 
mig, eftersom det utgör svar på en förfrågan av mig. jag hade 
ju framställt denna utväg för att bringa avdelningens önskan 
till kanslers kännedom. - Avdelningen måste besinna vad 
som står på spel. Ville avdelningen riskera även vilka värden 
som helst för att kunna tillfredsställa sin nu föreliggande 
åstundan? 

jag: Nej, Herr statsråd, men avdelningen ser icke den nu 
förevarande risken i denna dager. 

Hjelt: Ni känner til! vad jag i saken anfört. 
jag: Herr statsrådet vet vad som rör sig inom ungdomen 

i detta nu. Med kännedom om stämningen tror jag mig kunna 
utgå från, att avdelningen skulle anse sig brista i den pietet 
densamma är skyldig en upphöjd ide, om densamma skulle 
vika inför annat än ett uttryckligt förbud. 

Hjelt: Även studenter böra låta bestämma sig av sitt 
förnuft, ej endast låta en känslostämning råda. Ni är ju ändå 
förståndigt folk i avdelningen, och jag tror mig kunna vädja 
till er besinning och er eftertanke. - jag är villig att gå så 
långt som att uttala, att jag tolkar telegrammet som ett förbud. 

jag: De formella betänkligheterna äro därmed icke full
ständigt undanröjda. Avdelningen vore måhända benägen att 
i telegrammet inlägga en annan tolkningsmöjlighet 

Hjelt: I intet fall kan efter detta telegram fanans med
tagande komma i fråga. Då hade telegrammets avsändande 
ej alls bort ske. Men även oavsett detta telegram skulle hän
vändning till t. f. kansler ha blivit gjord från annat håll. 

Jag: jag får sålunda betrakta Herr statsrådets uttalande 
så att det, på grund av telegrammet, innefattar ett förbud. 
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Hjelt: Om icke precis så, så därhän, att jag icke ger för
utsatt tillåtelse till fanans medtagande. - På min fråga om 
skillnaden härvid, förklarade han: I sak innefattar detta det
samma; förbud innebär ingripande, där tillåtelse ej är nöd
vändig; vägran att meddela tillåtelse innebär sakligt enahanda, 
där tillåtelse är nödvändig. 

Härmed slutade samtalet i sak, varefter rektor ännu i 
privat ton frågade, huruvida jag trodde, att hans handlingssätt 
vore ägnat att väcka ovilja bland studenterna, vartill jag 
nekade. Om mitt uttalande hade avgivits någon tid senare 
och åsyftat studenternas uppfattning om Edv. Hjelt i allmän
het, skulle det ha kunnat innefatta ett oförbehållsamt 
erkännande, men på ifrågavarande tid hade den ovisshet, som 
präglade studentopinionen rörande honom ännu icke full
ständigt skingrats. 

jag återvände till avdelningsmötet undrande över den 
indecision rektor hade ådagalagt vid avgörandet av en formell 
fråga, vilken därtill icke tycktes ha kunnat äga större betydelse 
för honom själv: varför han i det sista hade velat undgå att 
utfärda ett uttryckligt förbud för Nyländska avdelningen att 
vid det berörda tillfället medföra sin fana. Vad som däremot 
hade framträtt under samtalet var intrycket av hans omsorg 
om universitetet, hans välvilja i förhållande till studenterna 
och hans tålmodighet under en utdragen argumentering. 

Efter det Nyländska avdelningens sammanträde ånyo 
konstituerat sig, redogjorde jag för innehållet av samtalet med 
rektor. Diskussionen på mötet blev lång och upprörd. Såsom 
var att vänta, framhölls på en del håll, att kategoriskt förbud 
mot fanans medtagande ej hade utfärdats, varför avdelningen 
borde vidbliva sitt tidigare i frågan fattade beslut. Andra 
ansågo, att ett förbud från rektors sida förelåg. statuterna 
gåva rektor rätt att förbjuda fanans uttagande, och dessa 
måste följas så länge de ägde giltighet. Inspektor professor 
Wilhelm Pipping sade sig icke kunna till omröstning upptaga 
ett förslag, som innebure ett trotsande av rektors befogenhet 
i förenämnda avseende. 



544 Åren 1906~ 1909 Kap. 

Under den bitterhet, som bemäktigade sig de nyländska 
studenternas sinnen, då dem förmenades att som kår med sin 
fana i döden hylla hembygdens hjälte, föreslogs av några, att 
fanan skulle brännas, av andra att den skulle sänkas med 
Eugen Schaurnan i dennes grav. På en del håll försökte man 
ännu vindicera sig till en motivering för fanans medtagande 
trots allt. Med anledning av inspektors vägran att till om
röstning upptaga förslag, som strede mot rektors rätt, hem
ställdes sålunda bland annat, att det officiella avdelnings
mötet skulle avslutas, men att omedelbart därpå nylänningar 
skulle sammanträda för att besluta om deltagande i jord
fästningsakten medförande fanan, väl vetande att de där
igenom bröto mot statuternas bestämmelser. Ett likartat 
förslag gick ut på att avdelningen skulle besluta att in corpore 
deltaga i högtidligheten, men att enskilda nylänningar skulle 
åtaga sig ansvaret för fanans medförande. 

slutligen enade sig avdelningen om resolutionen, att enär 
avdelningen icke såsom sig borde fritt och oförhindrat samt 
på ett fullt värdigt sätt kunde hylla Eugen Schaumans minne, 
skulle densamma icke alls officiellt deltaga i begravningen. 
Därjämte förenade sig avdelningen om beslutet att icke officiellt 
uppträda med sin fana, förrän den varit i tillfälle att med 
densamma hedra Eugen Schaumans minne. Efter det dessa 
beslut fattats och avdelningsmötet avslutats, försiggick ett 
inofficiellt möte av nyländska studenter, varvid beslöts att 
genom kurator en krans från Nylands studenter skulle ned
läggas vid bisättningsakten. Samma möte beslöt vidare, att 
kistan skulle bäras av nyländska studenter från järnvägs
stationen till graven på Näsebacken, vartill geheimerådet 
Schauman hade givit sitt samtycke. 

Den lO maj l 906 var en strålande och varm vårdag. Över 
hela Borgå stad vajade flaggorna i statsvapnets färger på 
halvstång. En mycket stor menighet hade infunnit sig, även 
från huvudstaden, därifrån ankomsten skedde med tåg och 
ångbåt. Iförda studentmössa och frack buro nyländska 
studenter kistan till Näsebacken. Sorgtåget avfilmades och 
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ätergavs sedermera på biografteatrar, sannolikt en av de 
tidigare i Finland upptagna rörliga filmbilderna. 

Sorg och vemod men även stolthet och förtröstan präglade 
akten på graven med dess rika skörd av blomstergärder. 
Det tedde sig naturligt, att särskilt Molnets broder-motivet 
upptogs i flera av talen. Adolf von Bonsdorffs tal utlöste 
varm och stark känsla och även Anders Allardts, på Borgå 
stads vägnar, samt Tekla Hultins. En gripande symbolisk 
vision väcktes av >>Atenarnes sång>> utförd av sångarskaran och 
musikkåren gemensamt. 

I Hufvudstadsbladet för den 11 maj gav rektor Edv. Hjelt 
den officiella versionen av konflikten med Nyländska student
avdelningen, däri det bland annat heter, att enär avdelningen 
icke ansåg sig kunna tillmötesgå t. f. guvernörens önskan om 
att fanan icke borde medtagas vid begravningen, >>Överenskoms 
att rektor telegrafiskt skulle inhämta t. f. kanslers mening 
i frågan». T. f. kanslers svar innebar ett bestämt avstyrkande 
av fanans medtagande. Rektors decision blev, att >>på grund 
av t. f. kanslers bestämt uttalade mening och t. f. guvernörens 
uttryckliga och fullt befogade önskan, ett tillstånd från rektors 
sida icke kunde ifrågakomma>>. Genom åtgärd från nyländskt 
studenthåll fogades till samma tidningsmeddelande ett tillägg 
med delgivande av den nyansering avdelningen ville giva 
förklaringen, varför densamma icke kunnat uppträda med 
sin fana vid Eugen Schaumans bisättning i Borgå. 

Då jag någon tid efteråt sammanträffade med rektor 
återupptog han denna fråga. Efter en artighet rörande den 
formella korrekthet Nyländska avdelningen på det hela taget 
ådagalagt vid sin behandling av denna sak, antydde rektor 
en viss förebråelse för att avdelningen genom sitt tillägg till 
relationen i Hufvudstadsbladet tycktes ha velat blottställa 
rektor. Han sade sig icke förstå, varför avdelningen syntes 
ha önskat försvåra hans ställning genom att ensidigt hävda 
sin egen åstundan i stället för att om icke stödja rektor, så 
åtminstone ägna honom förståelse. Beträffande denna syn
punkt kände jag mig på något sätt benägen att giva rektor 

35 
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rätt, ehuru jag icke sade så. A andra sidan kände jag mig 
icke viss om huruvida vi icke stödde rektors officiella ställning 
genom vår opposition mot honom. 

Det första tillfället, då Nyländska avdelningen ägde att 
tillämpa sitt beslut att icke uppträda offentligt med sin fana, 
innan avdelningen varit i tillfälle att därmed hedra Eugen 
Schaumans minne, var vid begåendet av hundraårsjubileet av 
j. V. Snellmans födelse den 12 maj l 906, således endast några 
dagar efter beslutets fattande. Härom underrättade avdel
ningen festkansliet som svar på dess uppmaning att deltaga. 

Det väntade tillfället för Nyländska avdelningen att under 
sin fana bringa Eugen Schaumans minne sin hyllningsgärd 
erbjöd sig den 10 maj 1908, då avdelningen företog en upp
vaktning vid graven i Borgå. Vid verkställandet av sitt beslut 
härom torde avdelningen icke ha iakttagit alla för sådana 
hyllningsbetygelser gällande bestämmelser, eftersom avdel
ningen efteråt av sådan anledning erhöll en tillrättavisning av 
dåvarande rektor professor I. A. Heikel. 

En liten episod hänförande sig till återfärden med ångbåt 
från Borgå efter Eugen Schaumans bisättningshögtidlighet 
har stannat i minnet. Dagen var mycket varm, och till följd 
härav blev ombord på båten konsumtionen av läskdrycker 
så stor, att förrådet därav tog slut. Ombord befunno sig några 
akademiska herrar, vilka temporärt hade avsagt sig bruket 
av alkoholdrycker. De hade nämligen av alkohollagstiftningens 
otillfredsställande läge hos oss föranletts att förbinda sig att 
icke förtära spritdrycker, innan en alkoholförhållandena 
ordnande lagstiftning kommit till stånd. 1 Törsten bland de 
till nykterhet förbundna färddeltagarna blev allt svårare. 
Ombord stod slutligen att få endast öl. En av de ifrågavarande 
herrarna var professor Th. Hornen, vilken föreföll att särskilt 

1 Det uppgives, att då en av de i förpliktelsen deltagande herrarna 
per telefon om kvällen från den restaurang, där sammankomsten skedde, 
underrättade sin fru om det beslut de fattat, skall han Ila mötts med 
anmärkningen, >)Då måtte ni vara bra fulla nu.>) 
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plågas av sin törst. slutligen tycktes han börja advocera 
rörande situationen, eftersom man hörde honom fråga av 
restauratrisen ombord, >>Har ni icke något riktigt alkoholsvagt 
öl?>> men vilket besked han fick och huru han förfor med anled
ning härav undgick mig. 

Medan den ganska långvariga insamlingen av medel för 
en minnesvård över Eugen Schauman på dennes grav försiggick 
inom de olika deltagande studentkorporationerna, hade den 
gemensamma kommitten nästan upphört att finnas till, och 
jag tror, att jag en tid var den enda kvarstående medlemmen. 
Då insamlingen avslutats och samfällda åtgärder skulle vid
tagas för vårdens utförande, förnyades kommitten, vilket 
skedde genom en skrivelse från Nyländska avdelningen till de 
övriga deltagande korporationerna. Av de under mellantiden 
tillkomna nya avdelningarna avböjde sydösterbottniska avdel
ningen i en skrivelse undertecknad av Kaarlo Koskimies och 
j. K. Torppa att medverka. I februari 1908 utlystes tävlan 
om förslag till minnesvård, och emedan resultatet denna gång 
icke blev fullt tillfredsställande, anordnades en ny tävlan 
mellan de i den första tävlingen deltagande konstnärerna. 
Härvid ställdes Valter jungs förslag i främsta rummet och 
lades till grund för utförandet. Vården stod färdig i juni 1910. 

Några nyländska studentepisoder 

Den temporära lättnad, som efter nationalstrejken inträdde 
i det politiska läget och som förnams även inom student
kretsarna, återspeglades bland annat i det tal Nyländska 
avdelningens inspektor professor Wilhelm Pipping höll vid 
avdelningsmötet den 18 september 1906 till de nyinträdande 
medlemmarna. Inspektor framhöll, huru mycket som ändrat 
sig sedan den äldre kamratgenerationens inträde i avdelningen. 
Då hade den studerande ungdomens tid varit upptagen av 
kampen för försvaret av landets rätt. Om också denna kamp 
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nu var ändad med seger för rättssaken, förestodo måhända 

nya strider av annan innebörd. Omvälvningsförsök hotade 

särskilt från sådana element bland landets egen befolkning, 

vilka voro besvikna över det nu ernådda sakläget. Mången 

skulle törhända tveka om den rätta vägen; dock såg inspektor 

i ungdomens oförvillade rättsbegrepp en borgen för landets 

framtida lycka. 

Den. 17 november 1906 försiggick Nyländska avdelningens 

stora folkbildningslotteri under ledning av friherrinnan Anna 

af Schulten som allmän ordförande, kommerserådinnan Hilma 

Schildt, ordförande för lotterisektionen, senatorskan jully 

Ramsay, ordförande för programsektionen, statsrådinnan Anni 

Öhman, ordförande för landsortssektionen, samt ett stort 

antal andra damer såsom medlemmar av de olika sektionerna. 

Tablåerna vid själva festen på det dåvarande Societetshuset 

voro anordnade av greve Louis Sparre. Lotteriet inbragte 

det för den tidens förhållanden betydande beloppet av något 

över 67,000 mark. 
I oktober 1906 togs inom Nyländska avdelningen initiativet 

till de Mninnesfönsten> i nationshussalen, för vilka likartade 

fönster i Oxford och Cambridge colleges utgjorde förebilder. 

Fönstren blevo färdiga till årsfesten 1909. 

Efter att ha varit tjänstledig vårterminen 1908 fullbordade 

jag mitt triennium som kurator för Nyländska studentavdel

ningen med höstterminen samma år. Ett år efteråt anträdde 

j ag den resa, varunder jag stannade utomlands tre och ett 

halvt år i nästan oavbruten följd, därav två år i Nya Guinea, 

ävensom fullbordande färden runt jorden. 
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Ehrnrooth, G. R., general, 146. 
Ehrnrooth, Leo, senator, 409. 
Ekhammar (Ekholm), H. J., fil. 

doktor, 227. 
Eklund, Artur, fil. mag., 73. 
Eklund, J. H., godsägare, 153, 280. 
Ekström, Walter, professor, 447, 

4.52, 4:53. 
Elgh, Konstantin, redaktör, 

tryckeriägare, 284. 
Elving, Rudolf, bergsråd, -Hl. 

Emigrationen, 68, 142, 142 f., 230, 
279, 442 f.; försök att förvärva 
ett eget finländskt kolonial
område, 85 f. 

Eneberg, Waldemar, senator, 79, 
152, 269 f., 288. 

Ene bäck, J. A., prost, 145. 
Engström, Otto, professor, 78, 

160, 165, 308, 353, 425 (2). 
Eriksson, O. W., student, 506. 
Erkko, Eero, redaktör, 79, 96, 157, 

171, 422; landsförvisad, 420, 426. 
Estlander, Bernhard, fil. doktor, 

rektor, 178 f., 248, 407, 421. 
Estlander, C. G., professor, stats

råd, 83, 404. 
Estlander, Ernst, professor, 156 f., 

158, 160 (3), 161, 274, 354, 391, 
405 (2), 406; deltagit i Lahtis
mötet april 1 H03, 164, f.; kurator 
för nyländska studentavdelnin
gen, 165, 355; uttalande om de 
uteblivna uppbådade värneplik
tiga studenterna, 224; om Oskar 
Rosenqvists relegation, 363 f.; 
om Almar Fabritius' relegation, 
365; om C. G. Creutz' relegation, 
366-388; motsättningen i för
hållande till Edv. Hjelt, 371-
378; konflikten med J. R. Da
nielson, 378-390; E. om W. 
Chydenius' avgång från inspek
toratet, 388 f.; om bojkott av 
undfallenhetsmän, H3; deporta
tion, 390, 456 f., 461; återkomst, 
-HJ5 f. 

Estlander, Georg, fil. mag., 175 ff., 
195. 

Etter, Paul v., general, 132. 
»Euterpegruppell», 3!J8. 

fabritius, Almar, fil. mag., 261, 
:354, 36:!, 364 f., 369, 431, 495, 
4()8. 

Fabritius, Arvid, student, 261. 
Fager, Paul (Waerland, Are), 

skriftställare, 130; medverkan 
vid massadressen 189fl, 52; vid 
värnepliktsadressen 1901, 126 f., 
127, 131, 145 (2); förf. av bro
schyren >>Moab i sin örtagård•>, 
129 f. 

Februarimanifestet 1899, 2:3 f., 
kap. II I, 40-81, 533; mani fes-
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tets ordalydelse, 40 f.; •>grund
stadgandena•>, 41 f.; manifestets 
mottagande, 42 ff.; kampen rö
rande manifestets promulgering, 
45 f.; den 18 februari en natio
nell sorgdag, 46; folkindignatio
nen med anledning av mani
festets promulgering, 47 ff.; 
massadressen 49-78; inlednings
talet vid de medborgerliga mö
tena, 55 f.; adressens ordalydelse, 
59 f.; den obesuttna lantbefolk
ningens misstro mot adressen, 
62 ff.; befolkningens uppfattning 
om adressen, 65 f.; stora depu
tationen, 69, 74, 146; adressens 
återverkningar, 74 ff.; dam
världens sorgdräkter med an
ledning av februarimanifestet, 
76 f.; andra liknande manifesta
tioner, 77; massadressens fi
nansiering, 77 f.; •>den mörka 
dagem (18 februari), 78 ff.; 
Mechelin om adressen, 411; ryk
ten om Mechelin och februarima
nifestets promulgering, 432 f.; 
februarimanifestets upphävande 
4 nov. 1905, 488. 

Fellman, August, kapten, 163, 425. 
Fellman, G. E., senator, 214, 216. 
Filosofiska föreningen, 298 f., 311. 
Finlandskaja Gaseta; se Tidnings-

pressen. 
Finlands oavhängighet; Axel Lilles 

tal 9 april 1902, 357 f.; Aktiva 
motståndspartiets inställning, 
514, 521 f., 523. 

Finska folkkaraktären; reflexioner 
om, 4 f., 39. 

Finska litteratursällskapet, 236 f. 
Finsk Tidskrift, 399, 407. 
Folkadresser; se Februarimanifes-

tet; Värnepliktsadressen; en folk
adress påtänkt redan hösten 
1891, 360 f. 

Folkbeväpning, planer på; se 
Våldsmedel under vår foster
ländska kamp. 

Folkbildningssträvanden; se Folk
upplysningssträvanden. 

Folkkaraktären; se Finska folk
karaktären. 

Folkupplysningssträvandena i sam
band med det fosterländska 

motståndet, 31 f., 74, 82 ff.; 
studenternas och universitets
lärarnas folkupplysningsverk
samhet, 301, 323 ff.; •>hemsko
lorna>>, 326 f. se studenterna. 

Forselles, jenny af, fil. doktor, 356. 
Forsman, jaakko, professor, 298. 
Forsman, Kaarlo; se Koskimies. 
Forstadius, K. W.; se Korte. 
Fosterländska bildningssamfundet, 

83 f. 
Fosterländsk tillförsikt, resp. 

misströstan; se Politiska opi
nioner. 

Framtid; se Aktiva motstånds
partiet; Litteratur. 

Frankenhaeuser, Carl, arkitekt, 
godsägare, 499. 

Frankenhaeuser (f. Åström), Han-
na, fru, 500. 

Frasetti, Petter, student, 174. 
Freudenthal, A. 0., professor, 344. 
Fria Ord; se Litteratur. 
Friberg, Maikki, fil. doktor, skrift

ställarinna, 96. 
Frimärken, 16, 91 f.; •>sorgmärkem, 

91 f. 
Fuchs, rysk landssekreterare i Vi

borg, 278. 
Furuhjelm, Annie, skriftställa

rinna, 500, 520. 
Furuhjelm, Edvard, guvernör, 272. 
Furuhjelm, Elis, protokollsekrete

rare, 200. 
Furuhjelm, Ragnar, professor, 162, 

316, 33~ 337, 357, 379, 494. 
Furuhjelm, Viktor, hovrätts

assessor, 495, 498, 499. 
Fänrik Ståls sägner; deras foster

ländska betydelse, 29, 178 f., 
325. 

Förbjuden litteratur; se Litteratur. 
Förryskningssträvandena; se Mot

ståndspolitiken; Politiska läget; 
Politiska opinioner. 

Gadolin, Guido, överste, 485, 490, 
491. 

Gammalfinska (>>finska>>, >>gam
mal-fennomanska>>, •>suometari
anska•>) meningsriktningen och 
partiet, 84, 158 f., 270 f., 272, 
318; ledarskapet inom partiet, 
48 f., 147; cirkulär från partiet, 
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148; upprop i värnepliktsfrågan 
okt. 1 fJ02, 230; gammalfinsk 
deputation för att utverka att 
vid avskedanden ledigblivande 
tjänster skulle förbehållas in
hemska män, 2-15, 278; bitterhet 
med anledning av den gammal
finska eftergivenhetspolitiken, 
295 f.; det gammalfinska par
tiet och nationalitetsfrågan, 
40\l ff., 416-41 9; Yrjö-Koskinens 
>>Öppna brev>>, 409 f.; >>Herää 
Suomi>>, 410 ff.; gammalfinska 
partiets politiska utsikter, 414 f.; 
den gammalfinska uppfattningen 
om Kagalen, 418; meningsyttrin
gar angående attentatet mot 
Bobrikoff, 460; angående frågan 
om representationsreform, 525; 
Uusi Suometar angående Iant
dagsvalen 1904, 463; den 
gammalfinska ståndpunkten an
gående sammankallande av en 
nationalförsamling, 482; gam
malfinska partiet och den meche
linska senaten, 535; gammal
finska partiets uppfattning att 
detsamma bättre än ungfinska 
och svenska partierna var ägnat 
att handhava den rysk-finska 
politiken, 536. 

Gapon, G., rysk präst och 
revolutionär, 472 f. 

Gardesbataljonen; se Militären. 
Gatskyltarnas språk, 92. 
Gebhard, Hannes, professor, 306, 

324. 
Geitlin, Fritz, läkare, 51. 
Genetz, A. O. G., senator; se 

J ännes. 
Genevekonferensen 2-9 april 

1905; se Sammankomster. 
Gerard, N., generalguvernör, 42, 

533, 541. 
Gilmour, T. L., engelsk journalist, 

454, 4.55. 
Godenhjelm, Karl, direktör, 2.54 f., 

447. 
Godenhjelm, Uno, postmästare, 

439. 
Gordie, Ivar, överste, polismästare, 

71, 7.5,79, 146,279,3.54,478,482. 
Goremykin, I. L., rysk minister

president, .~:{2. 

===== 

Granfett (f. Procope), Ebba, fru, 
174, 500. 

Granfelt, Aarne; se Kuusi. 
Gripenberg, Alexis, överdirektör 

i fångvårdsstyrelsen, 28.5 (2). 
Gripenberg, J. A., guvernör, 264. 
Gripenberg, Lennart, senator, 

239 f., 2.52, 292, 395, 408, 48\l. 
Gross, Waldemar v., poliskommis

sarie, 279, .500 ff. 
Grotenfelt, Kustavi, professor, 

158. 
Grotenfelt, N. B., kammarråd, 293. 
Groundstroem, Ivar, referendarie

råd, 282. 
Groundstroem, Oskar, byråchef, %. 
Gråsten, Ernst, bankdirektör, 167, 

20\l. 
Gummerus, Herman, professor, 

227, 334, 338, 404, 407, 461, 47\J, 
.513; verksam inom arbetar
rörelsen, :{94 f., 397 f., 399-402; 
verksam inom Aktiva motstånds
partiet, 495, 496, 500, .501; 
utgivare av Veckans Nyheter, 
173; utgivare av Framtid, .514, 
51.5, .517, 518. 

Gummerus, Johannes, legations
råd; verksam inom Aktiva mot
ståndspartiet, 4\l7, 49\l, 518, 
520 (2). 

Gummerus, Valentin, senator, 28i'l. 
Gustafsson, F. W., professor, 49, 

309, 40.5. 
Guvernörerna och länsstyrelserna, 

91' 24.5, 265, 272 ff., 278. 

Haagkonferensen för utredning av 
frågan om ernående av varaktig 
fred, 53. 

Hagelstam, Jarl, professor, l 611, 
40(i. 

Hagelstam, Wentzel, fil. mag., 
bokhandlare, skriftställare, 7D, 
282 f., 283, 420 f., 42:{ f., 434, 
4\l5. 

Hagman, Lucina, professor, 18\l. 
>>Hagnäskravallerna>> augusti 1\lOti, 

530. 
Hainari (Forsström), A. 0., 

fil. doktor, 482. 
Hallberg, Mauritz, statsråd, S:'L 
Halme, A. H., pastor, 1\JD. 
Halonen, Eemil, bildhuggare, :H2. 
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Hanemann, Max, redaktör, 226, 
316, 425, 428, 430, 437 (2); 
verksam för värnepliktsadressen 
1901, 149; verksam i samband 
med värnepliktsuppbåden 1902, 
224, 227, 230; i samband med 
uppbåden 1903, 252, 256 (2), 
260, 261 (2); inom arbetarrörel
sen, 343, 394 ff., 398, 523. 

Hansson, Edvin, läkare, 324. 
Hasselblatt, Emil, bibliotekarie, 

404. 
Hedengren, Johannes, fil. mag., 
15~ 16~ 200, 22~ 311, 333, 
335 ff., 358, 382, 404. 

Hedlund, B. V., överste, 196, 211. 
Heikel, Felix, bankdirektör, 405, 

4 71' 526 (2). 
Heikel, I. A., professor, 546. 
Heinricius, Gustaf, professor, 407. 
Helsingin Sanomat; se Tidnings-

pressen. 
Hermanson, Robert, professor, 156, 

306, 526. 
Himberg, Karl, lektor, 127 f., 132, 

144. 
Hirn, Yrjö, professor, 442; verk

sam vid den utländska Finlands
propagandan, 157. 

Hjelt, Edvard, universitets rektor, 
senator, 72, 79, 80, 298, 301, 302, 
306 (2), 310, 336, 508, 528, 532; 
angående studenternas delta
gande i namninsamlingen för 
värnepliktsadressen 1901, 126, 
147, 150; angående de uteblivna 
uppbådade studenterna, 230; ut
verkade frigivning av häktade 
studenter, 225, 260, 274, 301, 
320, 363; angående relegation 
av studenter för uteblivande 
från värnepliktsuppbåden 1903, 
252; H. och Plehwe, 298, 306, 
320 ff.; H. och Th. Rein, 304 f., 
306, 313 f., 314, 317, 318; åsikter 
om, 319 f., 543; H. och studen
ternas föredragsverksamhet, 328 
-332; inskridande med anled
ning av J. Hedengrens tal 
vid studentkårens årsfest 1902, 
366 f.; H. och Oskar Rosen
gvists relegation, 363 f.; H. och 
Almar Fabritius' relegation, 365; 
H. och C. G. Creutz' relegation, 

366-371, 376 f., 385; idemot
sättningen mellan H. och Ernst 
Estlander, 371-378; H. och 
konflikten mellan J. R. Daniel
son och Ernst Estlander, 378 ff., 
382 ff., 386, 526; angående de
portation av universitetslärare, 
390; senator, 488; viceord
förande i senatens ekonomie
departement, 532, 534; H. om 
generalguvernör Gerard, 492, 
533; om generalguvernör Boeck
mann, 533; inskridande i Len
nart Hohenthals och Gabriel 
Biaudets attentatsplaner mot 
Bobrikoff, 506-512; H. och 
lantdagen 1908, 534 f.; den 
hjeltska senatens fall, 535 f.; 
H. och frågan om studentkårens 
samt Nyländska studentavdel
ningens deltagande i Eugen 
Schaumans bisättning i Borgå, 
540-546. 

Hjelt, Ludvig, vicehäradshövding, 
288. 

Hohenthal, Lennart (Eric Alven), 
sjukgymnast, 439, 499; atten
tatsplaner mot Bobrikoff, 502, 
504-510; attentat mot Soisalon
Soininen, 513. 

Hohenthal, O. M., vicehäradshöv
ding, 475 (2). 

Holmberg, A., tryckerifaktor och 
redaktör, 64, 125 f., 128. 

Holmberg, C. E., professor, 469, 
490. 

Holmberg, Einar, fil. mag., re
daktör, 394 (3). 

Holmberg, Leo, redaktör, 394. 
Holmberg, Werner, vicelandskam

rerare, 289. 
Holmström, G. E., fil. mag., läns

man i Helsinge, 289, 540. 
Holsti, Rose-Marie (fru Schwabe

Hansen), student, 362. 
Hornen, E. A., professor, 309. 
Hornen, Th., professor, 157, 158, 

160 (2), 317, 546 f.; deportation, 
390 f., 456 f., 461; återkomst, 
465. 

Hornborg, Eirik, fil. doktor, 356, 
385, 465, 538. 

Hougberg, Verner, kamrerare, 
208 f. . 
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Hoving, Johannes, läkare, 438, 
-139. 

Hovrätterna; se Domstolar. 
Hultin, Tekla, fil. doktor, 96, 491, 

545. 
Husundersökningar, 22, 157 f., 

282 f., 422 ff., 427. 
Hyrkuskarnas mundering i Hel

singfors ändrad från ryskt till 
västerländskt snitt, 25. 

Hård af Segerstad, Karl, arkitekt, 
304, 351. 

Hägglund, A., arbetarledare, 393, 
397. 

Häktning, 22; medlemmar av ma
gistraten i flera städer, .537; 
medlemmar i Viborgs hovrätt, 
5:18. 

Hällbcrg, Karl, läkare, 281. 
Hällström, Anni af, lantbruks

rådinna, 134, 136 f., 148. 
Hällström, Emil af, lantbruksråd, 

115, 116 f., 131, 133 f., 136, 140, 
!Hl, 425. 

Hällström, Johannes af, fil. mag., 
51 f., 292 f. 

lgelström, Andrej, kapten, uni-
versitetslektor, bibliotekarie, 
105, 109. 

lgnatius, Kaarlo, hovrättspresi
dent, 162. 

lgnatius, K. E. F., senator, 412, 
-188, 489. 

Illegal litteratur; se Litteratur. 
llmonen, Aleksi A., lektor, 47<i. 
lndrenius, B. A. H., generaldirek-

tor i tullstyrelsen, friherre, 285, 
:105. 

lnkilä (Mannelin), Arvo, fil. mag., 
-176. 

!stos (E.) tavla >>Anfall>>, 22. 
Iv al o ( lngman), Santeri, fil. dok

tor, redaktör, 40<i. 

jahnsson, Yrjö, professor, 324, 
416-419. 

jaktföreningen; verksam för an
skaffande av skjutvapen, 39. 

Jamalainen, P., generalpostdirek
tör, 169, 291. 

Jansson, Algot, folkskollärare, 172. 
Jansson, Fredrik, vicehäradshöv

ding, 4G9. 

jantunen, Pekka, affärsman, 340. 
japansk-ryska kriget 190-1-1905; 

se Ryssland. 
jaures, Jean, fransk politiker, 43<i. 
jefimoff, rysk doktor, 486. 
jeleneff, E., rysk tjänsteman vid 

länsstyrelsen i Nyland, 3G5. 
jernström, Johannes, agronom, 

240. 
Johansson, Gustaf, ärkebiskop, 

118 f., 120, 242, 3()1, 395 f. 
John Grafton-affären, 499, 521. 
Johnsson (Eliel), prokurator; se 

Soisalon-Soininen. 
Johnsson, Mikael, professor, mi

nister; se Soininen. 
jorddelningsrörelsen och den obe

suttna befolkningen, 62 ff., 
betänkliga tendenser bland denna 
befolkning, 82, 115 f., 127, 134 
-141, 14<i, 32:1, 548; ny torpar
lag, 133, 138. 

jung, Valter, arkitekt, 547. 
Jännes (Genetz), A. O. G., senator, 

207. 
järnefelt, Arvid, skriftställare, 

93. 
järnström, Edward, fil. doktor, 

482. 

Kaasalainen, Antti, fil. doktor, 475. 
Kagalen, 154-158, 333; tidigare 

politiska organisationssträvan
den, 31, 33 ff.; uppfattningar om 
Kagalen, 418, 428; Kagalens 
vid nationalstrejken 1905 ned
lagda verksamhet upptogs icke 
under den förnyade förtrycks
perioden, 5:l7. 

Kaigorodoff, M. H., guvernör, 121, 
128 f., 1:32, 142, 146, lfi·J, 201, 
208, 2Hi, 217, 218, 235 (2), 24fi, 
248 f., 256, 272, 273, 280, 28fi, 
289 f., 365, 437. 

Kairamo (Kihlman), Oswald, pro
fessor, 248, :lOG. 

Kaitokangas, Juho, poliskommissa-
rie, 206 f., 273. 

Kajava, Yrjö, professor, 5:39. 
Kallström, R., possessionat, 500. 
Kari, J. K., senator, 480. 
Karis Kungörelser; se Litteratur. 
Karsten, Rafael, professor, 445. 
Karttunen, Uuno, fil. doktor, 33:1. 
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Kejserliga eskadern; besök i Bro
marf, 54. 

Key, Ellen, skriftställarinna, 7·1. 
Kianto (Calamnius), Ilmari, skrift

ställare, 337 f. 
Kihlman, Lorenzo, prokurator, 447, 

453. 
Kiselcff, C., arkitekt, assessor, 348. 
Kiseleff, F., konsul, godsägare, 255. 
Klemetti, Heikki, musiker, pro-

fessor, 443. 
Klingstedt, Adolf, doktor-ingenjör, 

239, 254, 499. 
Klingstedt, Fredrik, professor, 

253 f., 499 .. 
Knape, Ernst V., läkare, skrift

ställare, 68, 324, 327. 
Knorring, A. L. v., guvernör, lag

man, 289. 
Kock, Johan, kapten, chef för 

»röda gardet•>, 482, 483, 487. 
Kommunalläkarna och värne-

pliktsuppbåden, 222, 234. 
Konstitutionella partiet; inställ

ning till frågan om representa
tionsreform, 524 ff.; föremål 
för angrepp av Aktiva mot
ståndspartiet, 51-1, 51G f. 

Konstnärsgillet; plantering av 
>>Mechelins ek•> i Djurgården, 89. 

Kooperativa rörelsen; W. Chyde
nius om, 401. 

Korte (Forstadius), K. W., läns
man, 475, 478, 539. 

Koskimies, (Forsman), Kaarlo, uni
versitetssekreterare, 24 7, 312, 
313, 547. 

Kraemer, Karl v., läkare, 301 f. 
Kraemer, Wilhelm v., guvernör, 

272. 
Krogius, Edvard, guvernör, 447. 
Krogius, Lars, kommerseråd, 279. 
Kulturadressen, den europeiska av 

år 1899 och »Pro Finlandia•>, 88. 
Kurikka, Matti, arbetarledare, re

daktör, 487, 488. 
Kuropatkin, A. N., rysk krigs

minister, 105, 106. 
Kuusi (Granfelt), Aarne, fil. mag., 

246, 247, 247 f. 
Kuusinen, O. V., medlem av stu

dentkårens wälfärdsutskott•> un
der nationalstrejken 1905, 487. 

Kyrkan; se Prästerskapet. 

Kyrkslätt Kungörelser; se Littera
tur. 

Käcklund, A., arbetarledare, 392, 
:393 f. 

Labbart, R. M., bankdirektör, 46\J. 
Lagerborg, Hj., generalpostdirek-

tör, 16, 169, 290 f. 
Lagerborg, Rolf, professor, 3\18. 
Lagus, Ernst, rektor, 345. 
Landsförvisningar och deportatio-

ner, 2G5, 266, 269, 3G5, 366 ff., 
:~\JO f., 420-428, 441, 44 7 f., 
456 f., 461; de landsförvisade 
i Stockholm, 434-437; de lands
förvisades återkallande, 436, 45(i, 
458, 4G2, 4M ff.; 468; landsför
visade som kandidater vid lant
dagsvalen 1904, 458 f., 462, 4G4. 

Landtman, I. A., överkassör i 
Finlands bank, 8 f., 17 f., \J7. 

Lang, T. H.; se Langinkoski. 
Langhoff, August, general, mi

nisterstatssekreterare, friherre, 
439, 440, 489, 527, 540 ff., 545. 

Langinkoski (Lang), T. H., guver
nör, 439, 440. 

Lantdag; medelst vissa landsför
visningar ansågs regeringen 
önska utöva inverkan på lant
dagsvalen, 426; lantdagen 1904-
1905, 458 f., 462 f., 463, 4G4, 
4 66-4 71; lantmarskalksfrågan 
vid HJ04-1905 års lantdag, 
466 ff.; >>stora petitionen» vid 
samma lantdag, 468-471, 472; 
frågan om ajournering av stän
dernas arbete tills svar på stora 
petitionen ingått, 4G8 f.; lant
dagen 1905-1906, 488, 49G f., 
52·1 (2), 525, 52G; lantdagen 
1907, 531 f.; lantdagen 1908, 
534; lantdagen 190\J, 53.'>; lant
dagsupplösningar, 537. 

Lavonius, Wilhelm, försäkrings
direktör, 323, :327. 

Leino, Kasimir, fil. doktor, skrift-
ställare, 96. 

Leiri, Fjalar, läkare, 252. 
Lemström, K. S., professor, 344. 
Lenning, Hjalmar, bibliotekarie, 

71. 
Liakka, Niilo, kansliråd, 324. 
>>Likställighetslagen», .'>37 f. 
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Lilius (Listo), Akseli, referendarie-
sekreterare, pressombudsman, 
396. 

Lilius, Albert, professor, 51. 
Lilius, Axel, kapten, senatsöver

translator, lärare i ryska, 105 f., 
181, 185, 232 f., 257, 263, 269 f., 
307. 

Lilius, Hugo, senator, 469, 488, 
489. 

Liljenstrand, A. W., professor, 
kansliråd, 345 f. 

Lille, Axel, jur. doktor, redaktör, 
22, 45, 79, 87, 157, 158, 165, 167, 
168, 261, 337, 416, 434; initiativ 
till att de fyra morgontidnin
garna i Helsingfors publicerade 
samma ledande artikel om feb
ruarimanifestet, 46; tal för ett 
oavhängigt Finland vid Ny
ländska studentavdelningens års
fest 1902, 357 f.; stiftare av 
>>Svenska folkpartiet», 405. 

Lindelöf, Uno, professor, 447; verk
sam vid den utländska propagan
dan för Finland, 157, 447; om 
det rysk-japanska krigets emot
sedda inverkan på läget i Ryss
land, 450. 

Linden, Mikael, seminarielektor, 
bankdirektör, 127, 145, 292, 427. 

Linder, Constantin, senator, mi
nisterstatssekreterare, 214, 466ff., 
489. 

Linderoos, Georg, redaktör, 467 f. 
Lindfors, J. af, general, 117. 
Lindman, K. F., professor, 127, 

129, 131 f. 
Lindqvist, Hilda, postförestån

dare, 144. 
Lindqvist, Rafael, fil. mag., 

skriftställare, 207 f. 
Lindström, Karl, universitetslek

tor, 179. 
Litteratur; transitering av för

bjuden rysk litteratur genom 
Finland, 94, 110, 111, 174-177, 
440; broschyrer, 48, 129 f., 
161 f., 408, 410 ff., 528 f.; >>ocen
surerade•> skrifter, 171-174, 29J, 
365; förbjuden rysk litteratur 
farlig att inneha vid husunder
sökningar, 365; propagandatid
ningar och artiklar i utlandet, 

432; Finsk Tidskrift, 399, 407; 
Framtid och Vastaisuus, 513-
518, 522; Fria Ord, Vapaita 
Sanoja, Vapaita Lehtisiä, 103, 
118, 122, 171 ff., 231' 242, 290, 
537; Kyrkslätt och Karis Kun
görelser, 172 f.; Nordisk Revy, 
434; Nyländska Posten, 173; 
Veckans Nyheter, 173 f., 437; 
Veckobladet, 173; Viikon Var
relta, 174. 

Lindroos, J. Th., ingenjör, 447. 
Lindroos, Wigilius, possessionat, 

64. 
Lodenius, Elias, fil. mag., redaktör, 

172, 227. 
London; uppgifter från åren 1903-

1904, 443 ff. 
Loo, E., rådman, 164, 274 f. 
Lundell, G. A., lektor, 482. 
Lundgren, W., pressombudsman, 

281 f. 
Lybeck, Mikael, skriftställare, 

407. 
Lyly, J., fil. doktor, 426. 
Lönnbeck, Albin, fil. doktor, rek

tor, 186, 188. 
Lönnbeck, Gustaf, skolråd, 181. 
Lönnrot, Elias, professor, 90, 325; 

Lönnrotsstatyn, 236 ff.; Lönn
rots byst i Nationshuset, 347. 

Magistraterna, städernas; ryska 
förföljelser mot, 537 f. 

Makaroff, rysk amiral, 541. 
Malm, Arvid, fil. mag., 253, 428, 

430, 437. 
Malmberg, Aino, skriftställarinna, 

500, 520. 
Mannelin, Karl, fil. mag., 518. 
Mannerheim, Aina, sångerska, gre

vinna, 132, 157, 422. 
Mannerheim, Carl, bankdirektör, 

greve, 209, 420 ff., 424, 425, 426. 
Manninen, Otto, professor, 324, 

333. 
>>Marsza>>, >>kagal-lustjakt•>, 122. 
Marthaförbundets stiftande, 84 f. 
Massadresser; år 1899, se Febru-

arimanifestet; år 1901, se Värne
pliktsadressen; en folkadress på
tänkt redan 1891, 360 f. 

Mattsson, Gustaf, fil. doktor, 79, 
168, 333, 339, 404, 406 f. 
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Maximoff, polismästaradjoint, 20(5, 
207, 210. 

Mechelin, Cely, fröken, 89. 
Mechelin, Leo, senator, 5, 22 (2), 

Kl, 112, 161, 165, 292, 426, 431, 
-134, 468, 471, 496, 523, 525 f.; 
ledarskap inom de politiska 
organisationerna, 33 f.; le
darskap inom propagandan för 
Finland i utlandet, 34, .537; 
slutligt utformat massadressen 
av år 1899, 59; 60-årsdag, 89 f.; 
ordförande vid mötet på Tur
holm den 3 augusti HJO!, 117; 
uppfattningar om M., 155 f., 
432 f.; tal vid Nyländska stu
dentavdelningens årsfest 1902, 
:15fi f.; genmäle mot broschyren 
>>Herää Suomi>>, 411 f.; lands
förvisad, 420, 421; återkomst, 
464 f.; verksam under national
strejken 1905, 488, 489; senator, 
489; den mechelinska senatens 
störtande, 531 f.; Mechelin 
om representationsreformsfrågan, 
525 f., 526. 

Meinander, Valter B., fil. mag., 
l Hl f., 14G, 316, 531. 

Melartin, poliskammarsekreterare, 
273. 

Messman, J. W.; se Miesmaa. 
Meurman, Agathon, kommunalråd, 

204, 244. 
Mexmontan, Mauritz, fil. mag., 

fäktlärare, 71, 211 f., 456, 499, 
520. 

Mickwitz, Alexander (Axel), fil. 
doktor, 50. 

Miesmaa (Messman), J. W., fil. 
mag., redaktör, 201. 

Mikael Nikolajevitj, storfurste, 114. 
Mikander, Torsten, folkskolin

spektor, 150, 392. 
Mikkola, J. J., professor, 485 f. 
Militären; allmänna uppgifter, 20, 

132 f., 221' 223, 232 f., 247, 
258; den inhemska militärens 
indragning, kap. X, 190-197; 
de finländska bataljonernas höga 
militära rykte, 38; våra in
hemska officerares förtjänst om 
vårt land, 94, 190, 196 f., 491; 
dragonregementets upplösning, 
lllt, 191-196; skarpskyttebatal-

jonernas upplösning, l!lO f.; 
gardesbataljonens upplösning, 
196 f. Se Värneplikten. 

Mjasojädoff, N. A., guvernör, 270, 
272 f., 278, 513. 

M. M., sångsällskapet, 540. 
Molischeff, rysk student, inrikes-

minister Sipjagins mördare, 
106. 

Morelli, italiensk politiker. 
Moring, K. A., professor, 51. 
Mossarosch, rysk tidningskorre-

spondent, 16, 17, 8G. 
Motståndspolitiken, den foster

ländska; dess allmänna art, 
3 ff., 24 f., 26, 27, 28 f., 321 f.; 
R. A. Wrede om det foster
ländska motståndet, 9; dess 
mål i författningskampens bör
jan, 12; undfallenhet bland 
tjänstemännen, 2·:1, 27; föreställ
ningen att februarimanifestet 
skulle öppna medborgarnas ögon 
för fördärvligheten av undfallen
het och nödvändigheten av det 
lagliga motståndet, 46 f., 267; 
uppdelning mellan det foster
ländska motståndspartiet och 
undfallenhetsmännen, politisk 
bojkott, 4 7 f., 86 f., 333 f., 412 f., 
418; motståndssträvandenas fi
nansiering, 77 f., 222; bojkott av 
ryska handelsbutiker, 87; ryska 
revolutionäras uppfattning om 
vår motståndspolitik, 112; opi
nioner rörande det passiva mot
ståndet, 161 (2), 162 f., 271, 408, 
410 ff., 415; den allmänna upp
fattningen om att den svenska 
befolkningen gick i spetsen för 
det fosterländska motståndet, 
408 ff., 413 f.; det upphörande 
organiserade fosterländska mot
ståndet under Seyns general
guvernörsskap, 533, 536 ff. Se 
Aktiva motståndspartiet; Kaga
len; Politiska läget; Politiska 
opinioner; Våldsmedel under vår 
fosterländska kamp. 

Munck, Lennart, general, guvernör, 
272. 

Muren, E., pastor, 209 f. 
Muroma (Muren), Toivo, student, 

476. 
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>>Mörka dagen>> (18 februari), 46, 
78-81. 

Mörne, Arvid, fil. doktor, skrift
ställare, 158, 159, 160, 200, 226, 
227, 239, 249, 316, 317, 324 (2), 
:l53 f., 393, 404 (2), 475; ini
tiativtagare till de tvåspråkiga 
sammanslutningarna av konsti
tutionellt sinnade studenter, 
333 ff.; M. om J. R. Danielsons 
broschyr, >>Mihin suuntaan?>>, 
334 f.; kandidat vid student
kårens val av viceordförande 
april 1902, 339 f.; tal vid ny
ländska studentavdelningens 
middag för de från Nytand 
hemmahörande medlemmarna 
av stora deputationen, 74; tal 
vid invigningen av det nya 
nationshuset, 336, 351 ff.; kan
didat vid kuratorsvalet i ny
ländska avdelningen vårtermi
nen 1902, 355 f.; intresse för 
arbetarrörelsen, 353, 394 (2), 
:~99; plan rörande ett »svenska 
folkpartiet», 405; ordförande för 
Aktiva motståndspartiets depu
tation hos generalguvernören 
Obolenski under nationalstrejken 
1905, 479; verksam inom Aktiva 
motståndspartiet, 496 (2), 520; 
attcntatsplaner, 501. 

Mörne, Signe, doktorinna, 500. 
Möten, medborgerliga; se Samman

komster. 

National- eller storstrejken 30 okt. 
-6 nov. 1905, kap. XXI, 474-
492; de inledande händelserna, 
474 f.; studentkårens välfärds
utskott, 475-4 78; studentkårens 
skyddsgarde, 478, 482, 483 f.; 
deputationer hos generalguver
nören Obolenski, 479; arbetarna 
under strejken, 480 f.; röda kors
avdelningar, 485; schismen med 
arbetarna, 486 f., 489-492, 
528; manifestet av den 4 nov., 
488 f.; erkännande åt generalgu
vernören Obolenski för dennes 
förhållande under strejken, 491; 
Konni Zilliacus om strejken, 
515 f. 

Nationalitetsmotsättningen; se 
Parti motsättningen. 

Nationshuset; se Nyländska stu
dentavdelningen. 

Naukler, Alfred, kyrkoherde, 53 f., 
55, 128. 

Neovius, Arthur, bankdirektör, 
15G, 404. 

Neovius, Arvid, fil. doktor, 
156, 157, 404, 405, 458; för
bindelse med de ryska oppositio
nella, 109, 175 f., 195, 49(;; 
landsförvisad, 428. 

Neovius, Dagmar, fröken, 15(;. 
Neovius, Harald, arkitekt, 15ti, 

404. 
Neovius, Lars, fil. doktor, skolråd, 

181 f. 
Nevanlinna (Neovius), Ernst, 

professor, senator, 479. 
Nikolaj II, 53, 70, 101, 10:1, 108, 

1:~2 f.; 150, 153 f., 234, 264, 409, 
451, 472; allmänhetens uppfatt
ning om kejsaren, 135. 

Nordberg, Gösta, godsägare, 260, 
500. 

Nordenskiöld, A. E., vetenskaps-
man, friherre, 88. 

Nordenskjöld, Erik, professor, :111. 
Nordisk Revy; se Litteratur. 
Nordman, J. A., referendariesek-

reterare, 294. 
Nordmann, Petrus, fil. doktor, wo, 

280, 350, 404, 405, 421. 
Nordqvist, Harald, fil. doktor, 

274. 
Nordqvist, Oscar, fil. doktor, fis-

keriinspektor, 293, 294. 
Norman-Hansen, C. M., läkare, 149. 
Nya Pressen; se Tidningspressen. 
Nyberg, John, jordbrukare, 173. 
Nybergh, August, senator, l 63, 

182, 488, 489. 
Nyholm, poliskommissarie, 20G f. 
Nykterhetssträvanden, 419, 546. 
Nylander, A. V., tryckeridirektör, 

490, 520. 
Nylander, Bruno, stationsinspek

tor, 499, 520. 
Nylander, Ellen, fröken, 500. 
Nylander, John William, kapten, 

skriftställare, 145, 200, 214, 499; 
medverkan vid värnepliktsad
ressen 1901, 126 f., 129; deltagit 
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i grekisk-turkiska kriget 18H7, 
127; medverkan vid Karis Kun
görelser, 17:l; attentatsplaner 
mot Bobrikoff, so:~ f., 507, 
.'i08, 512. 

Nyländska Posten; se Litteratur. 
Nyländska studentavdelningen, 

301, 311 f., 314, :HH, :l22, 332, 
kap. XVI, :342-:~01; R. A. Wre
des avgång från inspektoratet, 
W. Chydenius' utnämning, 
342 ff.; >>Klicken>> och >>Klunsen>>, 
3'10, 355; kuratorsvalet v. t. 
1002, :;54 ff.; årsfesten l 002, 
3.'i6 ff.; Ernst Estlanders suspen
sion från kuratelet, 378-:385; 
avdelningens officiella funktion 
temporärt inställd, 385; före
ningen >>Studcnter och arbetare>>, 
362-402; tillkomsten av Eugen 
Schaumans gravvård, frågan om 
avdelningens deltagande i schau
mans bisättning i Borgå och 
fanans medtagande därvid, 
538-547; avdelningens beslut 
att icke officiellt uppträda med 
sin fana, förrän den varit i till
fälle att med densamma hedra 
Eugen Schaumans minne, 544, 
546; folkbildningslotteriet hösten 
1 OOG, 548; gamla nationshuset, 
343-340; Haseringsfestem, 
350 f.; inflyttning i det nya 
nationshuset, :JS0-354, devisen 
över teaterscenen, 77; Edelfelts 
fönstermålningar i trapphuset, 
358 f.; det konstitutionella par
tiets huvudkvarter i nations
huset under nationalstrejken 
1005, 4 77, 485; >>minnesfönstrens>> 
tillkomst, 548. 

Nyman, K. G. K., student, 435, 
477. 

Oavhängighet; se Finlands oav
hängighet. 

Obesuttna befolkningen; se Jord
delningsrörelsen. 

Obolenski, Ivan, generalguvernör, 
furste, 458, 461, 466, 468, 478 f., 
470, 487-402. 

>>Ocensurerade>> skrifter; se Litte
ratur. 

Oerstroem, E., ministerstatssekre
teraradjoint, 315, 316, :lGG, 527. 

Officerare; se Militären. 
Ojanen, Kaarlo, talman i bonde

ståndet, 244 f . 
Oljemark, K. T., lektor, 4(H. 
Olycksfallsförsäkring, obligatorisk; 

W. Chydenius om, 401 f. 
Opinioner; se Politiska opinioner. 
Oroligheter; se Ryssland; Vålds

medel under vår fosterländska 
kamp. 

Paasikivi, K. J., bankdirektör, 
minister, 330. 

Palmen, E. G., professor, friherre, 
204, 224, 318, 326, :33fl, :l40, 432, 
,175; broschyren >>Återblick och 
framtidsmål>>, 48; P. och le
darskapet inom det gammal
finska partiet, 48, 147. 

Palmen, J. Ph., senator, friherre, 
208. 

Palmgren, Alvar, professor, 203 f., 
316, 355 f. 

Palmgren, Axel, minister, lll4. 
Palmgren, John, postdirektör, 2H1. 
Papkoff, A., rysk guvernör, 513. 
Pariskonferensen :JO sept.-5 okt. 

1 H04; se Sammankomster. 
Parti-, nationalitets- och språk

motsättningar; språkliga stridig
heter, 10 f., 32G, 414; uppfatt
ningen att sinnet för rättsord
ningens helgd var mindre ut
vecklat bland den finska be
folkningen än bland den svenska, 
406; uppfattningen att den 
svenska befolkningen gick i spet
sen för det fosterländska mot
ståndet, 408 ff., 41 :~ f.; finska 
nationalistiska tendenser, 446; 
den nationella antagonismen en 
anledning till att Kagalen ej åter
upptog sin verksamhet under den 
seynska förtrycksperioden, 537. 
Se Motståndspolitiken; Gammal
finska, Ungfinska och Svenska 
partierna. 

Passiva motståndet; se Motstånds
politiken. 

>>Paulov>>, doktor (Mahnovetz-Aki
moff ?), rysk revolutionär, 111 
f f. 
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Paulutzki, A., poliskommissarie, 
279. 

Pekonen, Vilho, poliskommissarie, 
79, 216, ::HJJ f., 507, 511, 
512. 

Pellervo-sällskapets grundlägg-
ning, 8:3, 325. 

Pennanen, Matti, fil. mag., 33:3. 
Pentzin, Leino, rektor, ·176, ·!78. 
Pessimism; se Politiska opinioner. 
Petander, pressombudsman, 129 f. 
Pipping, Hugo, professor, 223 f., 

31-1, 356; verksam inom den 
utländska propagandan för Fin
land, 157; kurator för Nyländska 
studentavdelningen, 35-1 f. 

Pipping, Wilhelm, professor, 38!!, 
·lO-~, 5-13, 5-17. 

Plehwe, \V. v., ministerstatssekre
terare, t. f. universitetskansler, 
rysk inrikesminister, 103, 105, 
107 f., 110, 119, 153, 225, 
231, 2·11, 265 (2), 273, 298, :J07 
(2), 308, 310 (2), 363, 372; 
W. Chydenius om P., 103; 
P. om värnepliktslagen, 199; om 
uppbåden 1902, 203; motsätt
ningen Plehwe-Bobrikoff, 265, 
271, 3:30 ff.; P. och Th. Rein, 
298, 300, 303-:306; besök på 
studenthuset 26 april 1900, 
:301 f.; P. och Edv. Hjclt, 298, 
306, 320 ff.; P. och studenternas 
föredragsverksamhet, :328-332; 
P. om dc deporterade universi
tetslärarna, 3\lO f.; P. om den 
rådande regimen i Ryssland, 
-150; död, 457 f., 461. 

Pobjädonostseff, K. P., överproku
rator i den heliga synoden, 105, 
106, 107. 

Polen; ryska revolutionäras upp
fattning om Polens ställning, 112. 

Poliskåren, 279, 530; dess uni
former, 279; lantpolisen, 27() f. 

Politiska läget; inverkan av rysk
japanska kriget, -14 ff.; lättnad 
i det politiska trycket höstsom
maren 190-1, 1.58 f., 4tH, 463. 
Se Politiska opinioner. 

Politiska opinioner; vid ofärdsårens 
början, 1-6, 1 O; medvetandet 
om att Finlands kamp samman
föll med kam pen för de högsta 

humanitära intressena, 6, 296; 
pessimistiska åskådningar, 8 f., 
258, 295 f., 537 f.; opinionen 
för Finland i utlandet, 34 f., 
87 ff.; kulturadressen år 1899 
och >>Pro Finlandia>>, 88; under
dånighet under den kejserliga 
makten, :Hl, 65 f., 1:38; växande 
politisk liknöjdhet, 115 f.; bitter
het med anledning av det inre 
politiska läget, 2\l4 f.; W. Chy
denius om den fosterländska 
pessimismen, 295 ff.; opinioner 
om vår politiska kamp, 3.51 ff., 
4-16; meningsyttringar i Frank
rike och Italien mot ryska rege
ringen, •l3ti; opinioner rörande 
envåldsmakten, n f., 514, 519. 
Se Motståndspolitiken; Politiska 
läget; Sociala intressen. 

Polon, Edvard, vicehäradshövding, 
50, 157. 

Polon, Knut, bankdirektör, 339. 
Polyteknikum; relegation av stu

denter vid polyteknikum och 
universitetet med anledning av 
uteblivande från värnepliktsupp
båden, 262, 301. 

Poppius, W. G., gcneraltulldirck
tör, 511. 

Postverket; postmanifestet av år 
1891, l; de inhemska frimärkena, 
Hi, 91 f.; >>sorgmärkcm, 91 f.; 
brevhemlighetens upphävande, 
>>Svarta kabinettet», 21, 1 GO, 
290 f.; åtgärder för att i foster
ländskt intresse befordra post
gången, 325. 

Pressen, presscensuren; se Tid-
ningspressen. 

Procope, Ebba; se Granfelt. 
Procope, K. A. F., general, ,185. 
Procope, Ossian, vicehäradshöv-

ding, 164, 425, 498. 
Procope, Victor, general, minister

statssekreterareadjoint, 72, 298. 
>>Pro Finlandia>); se Politiska opi

nioner. 
Protopopoff, D. D., rysk skrift

ställare, 75 ff., 101 f.; W. Chy
denius om, 101 f. 

Prästerskapet; troddes i början 
komma att aktivt deltaga i det 
fosterländska försvaret, 5; frå-
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gan om avskedande av präster, 
2G5 f. Se Värneplikten. 

Publikationer; se Litteratur; 
Tidningspressen. 

Påven; försök att få stöd av påven 
till förmån för Finland, 446 f. 

Päivälehti; se Tidningspressen. 
Pärnänen, J. A., fil. doktor, 476, 

481. 

Raevuori, Vihtori, fil. mag., 538. 
Rampolla, Mariano, kardinalstats

sekreterare, 44fi f. 
Ramsay, C. E., general, friherre, 

133. 
Ramsay, Jully, statsrådinna, 548. 
Ramsay, Wilhelm, professor, 160. 
Rein, Gabriel, d. ä., professor, 

302 f. 
Rein, Gabriel, d. y., professor, 333. 
Rein, Nanny, fröken, allmän krans

binderska, 303. 
Rein, Sofia, statsrådinna, 85, 303 ff., 

306, 308. 
Rein, Thiodolf, professor, t. f. vice

kansler, 72, 83, 298, 302, 319, 
:l28, 336, 526; avskedande, 2:l2, 
303-319; hyllningar därvid, 
311-319; hans personlighet, 
298 ff.; R. och Plehwe, 298, 300, 
:l03-306, 320 ff.; promotor vid 
1900 års promotion, :302 f.; 
anekdot om, 30-1; R. och Edv. 
Hjelt, 304 f., :iOG, 315; R. om 
Bobrikoff, 305; R. och J. R. Da
nielson, 308 f.; studenternas 
uppfattning om R., 31.0 f.; 
R. och Yrjö-Koskinens >>Oppna 
brev>>, 410; ånyo vicekansler, 
526 ff. 

Reinikka, Matti, attentator, 513. 
Renvall, Heikki, senator, 488. 
Representationsreform; se Röst-

rätts- och representationsreform. 
Restaurangernas musikprogram, 

censurering av, 170. 
Resvoy, N. T., bokhandlare, 80. 
Rettig, Eric v., fil. mag., 540. 
Reuter, J. N., professor, 155, 160, 

447, 453, 454, 455 (2), 49,!, 522; 
om det passiva motståndet, 
162; verksam inom propagandan 
för Finland utomlands, 157, 537, 
455. 

Reuter, O. M., professor, 1GO. 
Rheinbott, A., landssekreterare, 

308, 36G, 422 f., 427. 
Riksduman; se Ryssland. 
•>Rikslagstiftningem; i samband 

med februari manifestet, kap. I II 
(särskilt 43 f); lagen av den 
2 juni 1908, 5:l3 f.; lagen av 
den 30 juni 1910, 537. 

Ritavuori (Rydman), Heikki, 
minister, :l38. 

Roditscheff, P. I., kadettledare, 
t. f. minister för Finland efter 
marsrevolutionen 1917, \l8. 

Roos, Elias, fil. mag., "15G. 
Rosendal, M., rektor, 161, 210, 

2.'51, 2\l1 f., 425, 495, 498. 
Rosenqvist, G. G., professor, 160, 

162 242 309 
Rosen'qvist', O~kar, svenska han

delshögskolans direktor, 231, 
406, 431, 406, 431, 448, 495; 
verksam vid värnepliktsupp
båden Hl03, 247, 248; angivelse 
mot, häktning, förvisning från 
universitetet, resa utomlands, 
259, 3G2 ff., :lG9; verksam vid 
arbetarrörelsen, 3fl4-397; rele
gationen upphävd, '1Gfi. 

Rosenqvist, V. T., rektor, pro
fessor, 10:3. 

Rosjdestvenski, S. P., rysk amiral, 
471, 472. 

Runeberg, Birger, professor, ny
ländska studentavdelningens t.f. 
kurator, 11G; ledare för namn
insamlingen i Nyland för värne
pliktsadressen 1fl01, 116, 11fl, 
120, 122, 133, 148 f., 149, 404. 

Runeberg, Einar, läkare, 3fl2, 404. 
Runeberg, J. L.; uppvaktningar 

vid Runebergsstatyn, 70; illumi
nation Runebcrgsdagen, 7fl, 80 f.; 
hundraårsdagen av R:s födelse, 
50:3, 508; R:s byst i Nations
huset, 347. Se Fänrik Ståls 
sägner. 

Runeberg, J. W., professor, 83, 
309, :Ho (2). 

Runeberg, Walter, bildhuggare, 
k !l. 

Ruuth, Martti, professor, 105. 
Rydberg, Viktor, skriftställare; 

porträtt målat av Edelfelt 
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Nyländska studentavdelningens 
ägo, 34G, 348. 

Rydman, Heikki; se Ritavuori. 
Rykten; inflytande på den allmänna 

opinionen, deras användning som 
politiska påtryckningsmedel, 
:20 ff., 45 f., 421. 

Hyssland, ryska folket; opinioner 
hos oss om, 2 ff.; den »politiska>> 
och den »sociala>> revolutionen 
samtidigt förestående i Ryss
land, 7; divergerande politiska 
riktningar inom regeringskretsar 
i Ryssland, 13, 14; Ryssland 
och den europeiska kulturopinio
nen, 35 f.; ryska eskaderbesök 
i skärgården, 5-1; jordbesittnings
systemet i Ryssland, ()2; rykten 
om ryska provokationer för att 
framkalla upplopp eller för att 
ådagalägga förekomsten av en 
orolig sinnesstämning i Finland, 
70 ff., 73; transitering av rysk 
litteratur genom Finland, 94, 
110, 111, 174~177, 410; dc 
rvska >>liberala>> och >>revolutio
n"är<l>>, kap. V, n:J~11:{, 218; de 
>>politiskes>> chiffersystem, 113; 
dc ryska studenternas intresse 
för Finland, D8; revoltrykten 
från Ryssland, 98 ff., l 03 ff., 
109, 132, 202, ·171 ff., ·174, 529 f.; 
W. Chydenius om dc ryska oppo
sitionella, 1 O l ff.; intresset hos 
oss för ett fritt Ryssland, 358; 
finansiella svårigheter och 
korruption i Ryssland, 104 f.; 
svaghetstecken hos den ryska re
geringen, 408; terroristiska före
havanden, 43\l, 440; frågan om 
samverkan med de ryska oppo
sitionella, 93 ff., 1 ()5, 2H5, 3:3(), 
418,'~ 4!0, 4H5~199, 521; för
bindelse mellan våra arbetare 
ochide ryska revolutionära, 395, 
3Ufi f.; rysk-japanska kriget 
1\l04~1U05 och dess inverkan 
på läget i Ryssland och Finland, 
448~-152, 458, 4()1, 471 f., 512, 
;)22; attentat på storfurst Sergej, 
473; förhoppningar om en regim
förändring i Ryssland sommaren 
och hösten 1904, 455 f., 4G4, 
512, 522; rykten om samman-

kallande av en representativ 
församling i Ryssland, 103 f., 
4fH f., 4()4; de revolutionära 
om den planlagda riksduman, 
112 f.; första riksduman, H5, 
473, 529 f., 532 f.; andra och 
tredje riksduman, 533; återgång 
till reaktion, 492; utländska 
protester mot pogromer i Ryss
land, B6; de ryska minister
presidenterna åren 1905~Hl07, 
S32 f. De rysk-karelska gård
farihandlarena; se jorddelnings
rörelsen. Ryska tidningar; se 
Tidningspressen. Ryska språk
lektioner; se Skolorna. 

Råbergh, Herman, biskop, 15, 
118, 120, 149, 1 s:~, 2·+2. 

Rådhusrätterna; se Domstolar. 
>>Röda gardet>>; se Arbetarrörel

sen. 
Rösträtts- och representationsre

form, 517, :>18, 520, 524 ff.; 
W. Chydenius om den allmänna 
rösträtten, 400 f.; rösträttsfrå
gan och partierna, kap. XVIII, 
4o;J~41 H; diskussionen om 
riisträttsrcform, ·103~408, 41 R; 
arbetarnas krav på samman
kallande av en nationalförsam
ling och snabb representations
reform även om den komme att 
ske olagligt, .1()(), 418, 480 ff., 
528 f.; svenska partiet och frågan 
om rösträttsreform, 40fi f., + 13 f., 
41fi f.; frågan om en- eller två-
kammarsystem, -•14; Aktiva 
motståndspartiet och frågan 
om representationsreform, an
grepp på det konstitutionella 
partiet, 51 fi ff., 520. 

Salminen, Väinö, professor, 480. 
Sammankomster, fosterländska, 

23, 158~163; Turholmsmötet 
3 aug. 1901, 117 f., 121, 126; 
12 nov. 1902 på hotell Kämp, 
1(31, 162, 240, 291, 410, 411 (2), 
418, 42S; juristmötet i Lahtis 
april 1903, 1()3 ff.; >>stockholms
riksdagen>> sept. 1903, 1()5, 49S; 
Pariskonferensen 30 sept.~ 

5 okt. 1904, 49G, 498; Geneve
konferensen 2~\l april 190.5, 
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498 f. Se Rösträtts- och repre
sentationsreform; studenter. 

Sandell, Emil, kommunalläkare; 
verksam vid massadressen 189H, 
5:3, 61, 67; verksam vid värne
pliktsadressen 1901, 128, 143, 
HL • 

Sanngren, bankfröken, Hangö, 
142. 

Sannholm, Zefyrinus, Bromarf 
kommuns medlem i stora depu
tationen 1899, 55, ti9, 120. 

Sarva (Lindström), Gunnar, fil. 
doktor, skolråd, 334. 

Sarvi, Antti, fil. kand., 461, 481, 
499. 

Satakunda studentavdelning, 389 f. 
Sav6n, Erik, konsul, 447, 452, ,155, 

457, 45/l, 469. 
Schauman, Elin Maria, generalska, 

539. ~ 

Schauman, Eugen, 500; verksam 
vid anskaffande av vapen för 
studenternas räkning, :Hl; även
tyr under kosackkravallerna 
1/l april 1902, 212; attentat 
på Bobrikoff, 3\JO (2); Eugen 
Schaumans dag i London, 452-
457; minnen om Schauman, ·156; 
tillkomsten av Schaumans grav
vård, 538-547. Se Bobrikoff. 

Schauman, F. W., general, sena
tor, geheimeråd, 456, 4G1, 5:HJ, 
544. 

Schauman, Georg, fil. doktor, över
bibliotekarie, 70, 8:-l, 3\14, 395, 
404, 40(5, 407, 481. 

Schauman, Th., överste, 192-1%. 
Schildt, Hilma, kommerserådinna, 

ti8, 548. 
Schipoff, N. N., generalguvernörs

adjoint, l \15, 264, 305. 
Schulten, Anna af, professorska, 

friherrinna, 54/l. 
Schwertzkoff, guvernör, 23'1. 
Schwindt, Th., fil. doktor, 157, 

158, 412 f. 
Schybergson, Emil, bankdirektör, 

78, 20/l, 404, 405, 407, 414; om 
rösträttsfrågan, 408; om värne
pliktsuppbåden, 408; om mot
ståndspolitiken, 408; deporta
tion, 390 f., 456 f., 461; åter
komst, 465. 

Schybcrgson, M. G., professor, HJ, 
402, 407. 

Senaten; opinionen angående sena
ten och senatorerna, 18, 2fi, il(i, 
150, 151 f., 15!J, 21-1 f., 218, 23G,, 
265, 271, 2!J1, 418, 424, 453; 
kampen rörande senatens pro
mulgering av februarimanifcstet, 
cJ5 f.; senaten och Bobrikoff, 76, 
2G3, 2G4, 265, 2fi8 ff.; senaten 
och ryska språket, 190 f., 2ti9, 
270; senaten och värncplikts
uppbåden 1902 och 1903, 20:-l, 
231, 232, 264; senatens uttalande 
med anledning av Bobrikoffs 
död, 4GO; senatens ombildning 
efter nationalstrejken under 
Mechelin, 4/lil f.; den mechelinska 
senatens störtande, 5:31 f.; den 
hjeltska senatens fall, 5:l5; frukt
lösa försök att rekonstruera se
naten, 536; senatens förrysk
ning, 53G. 

Serenius, U. V. T., hotellchef, 421. 
Sergej, storfurste, generalguver

nör i Moskva, l OG, -173. 
Setälä, E. N., professor, 8:3, 411. 
Seyn, F. A., generalguvernör, 1 Hi, 

521, 523, 5:3:3, 5:3G. 
Sikio, A., bankdirektör, 42G. 
Silander, Herbert, redaktör, (i4, 

128, 143. 
Sipjagin, D. S., rysk inrikesminis-

ter, 105 ff., 264, t:i9. 
Sirelius, U. T., professor, 33:l, 3:i9. 
Siven, V. 0., läkare, 499, 520 (2). 
Sjöblom, F. J. F., biträdande 

brandmästare, 217. 
Sjöros, Bruno, professor, 222, 

224 f., 275, 281, 282, 316. 
Sjöros, Max, fl!. mag., 454. 
Skolor; historieundervisningens 

fosterländska tendens, 178 f.; 
de ryska språklektionerna, 179-
185; Nya svenska samskolan 
(Lönnbeckska), 68; en konflikt 
vid denna skola, 185-189. 

Skolöverstyrelsen, 291, 292. 
Skrydloff, rysk amiral, 451. 
Skyddskår, medborgerlig, bildad 

i Helsingfors, 216, 218, 517 f. 
Snellman, J. V., senator; 100-års 

jubileet av hans födelse, 5HL 
Social klubb, 394 ff., 418. 



566 Register 
-- ------~--

Sociala intressen; ungdomens so
ciala radikalism, () f.; tids
opinionens demokratiska inrikt
ning, 3D3; vänsterradikal åskåd
ning bland vissa landsförvisade, 
434; den historiska serien av 
sociala utbrott, 140 f., 492, 530; 
Aktiva motståndspartiets so
ciala reformpolitik, 51D f. Se 
Arbetarrörelsen; Politiska opi
nioner. 

Socialförsäkring, W. Chydenius om, 
101 f. 

Sohlman, Harald, chefredaktör 
för Aftonbladet, 4:Hl. 

Soinincn (Johnsson), Mikael, pro
fessor, 32,1. 

Soisalon-Soininen (Johnsson), Eliel, 
prokurator, 7D, 147, 153, 2W, 
220, 2(il!, 273, 271, 2157 f., '10\l, 
511; omdöme om, 270 f.; för
slaget att medelst böter tvinga 
kommunerna att utse med
lemmar i uppbådsnämnderna, 
233; attentatet mot, 513. 

Sordavala seminarium, 266. 
>>Sorgmärkem; se Frimärken. 
Sparre, Louis, konstnär, greve, 5c!8. 
Spioneri och angivelser, 27\l ff., 

2DO, 421! (2), 437; rykten om 
införande av spionsystem, 1\l f.; 
fruktan för spioner, 2:l f., G8; 
vanställande gendarm- o. a. rap
porter, clO:J; provokationsfara, 
:i 54. 

Språkbestämmclser; språkmani-
festet 20 juni 1\JOO, HO f.; frågan 
om de ryska språkintygen, :i34; 
rykten om finskan, eventuellt 
svenskan jämte ryskan som 
officiella språk, 414; ryska språ
kets landvinningar, 415, 53(), 
838. Ryska språket vid mili
tären, se Värneplikten; vid se
naten, se Senaten; i skolorna, 
se Skolor. 

Språkmotsättningar; se Parti-, 
nationalitets- och språkmotsätt
ningar. 

Sparbössor >>för lag och rätt», 283. 
Spårc, Wilhelm, affärsman, 483. 
statsvapnet och dess färger, 92. 
Stenberg, Herman, fil. mag., 333, 

47\J, c!()\J. 

Stenbäck, Lauri, läkare, 33H. 
Stenbäck, Wolter, sekreterare 

Turistföreningen, 4HH. 
Stenius, Gustava Sofia, stats

rådinna, 346. 
Stenius, K. F., bankdirektör, stats-

råd, 346. • 
Stcnström, F., borgmästare, 125 f. 
Stjernvall, F., senator, 293, 414, 

48D. 
>>Stockholmsriksdagem; se Sam

mankomster. 
Stolypin, P. A., rysk ministerpresi

dent, 532 f. 
Stora deputationen; se Februari

manifestet. 
storstrejken; se Nationalstrejken. 
Strandberg, J. F., possessionat, 

52, (j() f. 
Streng, E., hovrättspresident, 

287 f.& 
Strengell, Gustaf, arkitekt, ,143. 
Strömberg, Georg, generaldirektör 

i järnvägsstyrelsen, 152, 285. 
studenter; omdömen- om 1880- och 

18!Hl-talets studentgenerationer, 
1 f., 3()1 f.; fosterländska strä
vanden, 2, 10, 29-3:1, 158; 
vänstersociala intressen, (i f.; 
studenternas organisationspro
jekt, 32 f.; anskaffande av vapen, 
anordnande av skjuttävlingar, 
:lD; R. A. Wredes tal om februari
manifestet och studenternas för
hållande till den genom 
manifestet skapade situationen, 
44; studentkårens uppvaktningar 
vid Alexander I !:s och Rune
bergs statyer, 54, 70 ff.; förslaget 
att studenterna skulle anlägga 
sorgflor kring den svarta randen 
på sina mössor med anledning 
av februarimanifestet, 77; stu
denter misstänkta av de ryska 
myndigheterna för delaktighet 
i demonstrationerna >>den mörka 
dagem, 7\l; studenterna och 
den obesuttna befolkningen, 116; 
relegation av studenter vid uni
versitetet och polyteknikum med 
anledning av uteblivande från 
värnepliktsuppbåden 1903, 262, 
377; studenternas folkupplys
ningsverksamhet, 323-332, 



Register 567 

412 f.; Bobrikoffs och Plehwes 
inskridande mot studenternas 
föredragsverksamhet, 328-332; 
bemärkta strävanden och sam
mankomster bland studenterna, 
333-341; sammanslutning av 
konstitutionellt sinnade studen
ter, 333 ff.; studentkårens års
fest 1902, 335 f.; studentkårens 
valmöte april 1902, 338 f.; den 
konstitutionella och den gam
malfinska meningsriktningen 
inom studentkåren, 338 ff.; ryk
ten att oroligheter skulle fram
provoceras av ryssarna vid stu
denternas firande av första maj 
åren 1902 och 1903, 340; diverse 
uppträden, 340; Bobrikoffs miss
tro mot studentavdelningarna, 
384; föreningen >>Studenter och 
arbetare>>, 392-402, 418; stu
denters deltagande i arbe
tarnas demonstrationståg till 
Djurgården, 387 ff.; protest från 
studenternas sida med anledning 
av universitetslärares deporta
tion, 461; >>Svenska studentföre
ningen», 528 f. Se de olika stu
dentavdelningarna var för sig; 
Hjelt, Edv.; Nationalstrejken; 
Rein, Th.; Universitetet; Värne
plikten. 

studenthuset; Plehwes besök i den 
26 april 1900, 301 f.; studenthu
sets invigning 26 nov. 1870, 344 f. 

studentsång, 302, 317, 340 f.; 
våra fosterländska sånger och 
de ryska officerarna, 341. 

Ståhlberg, K. J., president, 291, 
489. 

stämpelskatten, ryska minister
rådets beslut angående, 533. 

Stössel, A. M., rysk kommendant 
på Port Arthur, 471. 

Sundblom, Julius, redaktör, 512. 
Sundell, A. F., professor, 306. 
Sundwall, F. W., seminariedirek-

tor, 127, 131, 132, 292, 405. 
Sundwall, Johannes, professor, 127, 

130, 150. 
Suolahti (Palander), Gunnar, pro

fessor, 379, 393, 538. 
>>Suometarianen>; se Gammalfinska 

meningsriktningen och partiet. 

Suomussalmi, sommar tillbragt i, 
90. 

Svanljung, Matti, vicehäradshöv
ding, 312, 313, 394. 

Sveaborgsrevolten 1906, 529 f. 
Svenska meningsriktningen och 

partiet, 396, 405, 418; svenska 
partiet och frågan om rösträtts
reform, 404 (2), 405, 406 f., 
416 f., 526; Arvid Mörne an
gående stiftande av ett >>svenska 
folkpartiet>>, 405; den allmänna 
uppfattningen att den svenska 
befolkningen gick i spetsen för 
det fosterländska motstån
det, 408 ff. Se Politiska opi
nioner. 

Sverige-Norge och kejsar Nikolajs 
inbjudan att deltaga i Haagkon
gressen för utredning av frågan 
om ernående av en varaktig fred, 
53; förhållandena mellan Sverige 
och Finland, 11 f.; uppgift om 
rysk påtryckning på Sveriges 
regering angående de från Fin
land landsförvisade, 426 f. 

Svinhufvud, P. E., president, 489; 
ordförande vid juristmötet i Lah
tis april 1903, 163; verksamhet 
under nationalstrejken 1905, 488; 
juridiskt ombud för Lennart 
Hohenthal, 513; lantdagstalman, 
531, 535. 

Svjatopolsk-Mirski, P. D., rysk 
inrikesminister, furste, 458. 

sydfinska studentavdelningen, 539. 
sydösterbottniska studentavdel

ningen, 547. 
Synnerberg, C., kansliråd, skolråd, 

181. 
Söderhjelm, Alma, professor, 322, 

500. 
Söderhjelm, Karl, hovrättsråd, 447, 

452, 453. 
Söderhjelm, Torsten, fil. doktor, 

461. 
Söderhjelm, Werner, professor, 158, 

160, 317' 323, 390 f., 406, 434; 
verksam inom den utländska 
Finlandspropagandan, 157; fos
terländskt tal om ungdomen, 
159 f.; tal till Th. Rein, 318. 

Söderhjelm, Woldemar, prokurator, 
48, 322. 
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Söderholm, Arthur, kommerseråd, 
118. 

Söderström (f. Söderman), Tyyne, 
fru, •185. 

Takolander, Alfons, fil. doktor, 
seminariedirektor, 128, 144. 

Takolander, Gunnar, jur. kand., 
bankdirekör, 172, 227. 

Talas, Onni, professor, minister, 
333. 

Tallqvist, J. V., professor, 402. 
Tallqvist, Knut, professor, 407. 
Tanner, Väinö, professor, 476. 
Tavastländska studentavdelnin-

gcn, .538 f. 
Tavaststjerna, W. N., skolråd, 

181 f. 
Tegengren, Gustav, fil. doktor, 

skolråd, 186. 
Telefonerna; uppgifter om tele-

fonsamtalens övervakning, 21 f. 
Therman, Uno, bibliotekarie, 27:1. 
Theslöf, Gösta, general, 482, ·!90. 
Tiderman, Filemon, börsledare, 

-19,1 518 
Tidni~gspre.ssen; de ryska Fin

landsfientliga tidningarna, 13 f., 
295, 115; Bobrikoff om tidnings
pressen, 1G, 17; tidningspropa
gandan för Finland i utlandet, 
34 ff.; tidningscensuren, 3'1, 
IG6 ff.; åtgärder för att öka 
tidningarnas spridning, 325; 
friare pressförhållanden inträ
dande höstsommaren 190-1, ·158; 
tryckfrihet förvärvad genom 
storstrejken 1905, 514; Nya Pres
sens kamp för Finlands rätt, 
13, 1:1, 157, 357, 416; Nya Pres
sen angående februarimanifestet, 
45; Axel Lilles initiativ till att 
de fyra morgontidningarna i 
Helsingfors publicerade samma 
ledande artikel om februari
manifestet, ·16; Nya Pressens 
indragning, 91, 131, 167 f., 
168 (2); Arbetaren, 355, 392, 
393-396, 418; Finlandskaja Ga
seta, 427; Helsingin Sanomat, 
522; Päivälehti, 406, 522, 415, 
417; Uusi Suometar, 411, 412, 
463. 

Tiitinen, sotarmästare, 248 f., 25(} f. 

Tikkanen, J. J., professor, 407. 
Tjernischeff, inspektor för de ryska 

läroverken i Finland, 307. 
Tjänstemän; ställda till ansvar 

för undertecknande av värne
pliktsadressen 1(}01, 152 f., 15·1; 
avskedanden, 1Gl, 265 f., 272, 
284-295; gammalfinsk deputa
tion för att utverka att vid 
avskedanden ledigblivande 
tjänster skulle förbehållas in
hemska män, 233 f., 278; >>De
cemvirernas>> uttalande i samma 
riktning, 247; tjänstemännens 
subordinering under sina över
ordnade, 265, 275-279; för
ordning att mål anhängiggjorda 
mot tjänstemän skulle inställas, 
273 f., 286; insamling till förmån 
för avskedade lagtrogna tjänste
män, 27G; ryska språket inom 
tjänstemannakåren, 277 f.; för
utsättningar för ordensförlä
ningar, 277; gammalfinska par
tiet och tjänstemännen, 41-1 f.; 
ny tjänsteed, 293; frågan om 
tjänstemännens avsättlighet, 
n l' 488; tjänstemannakårens 
rensning från olagligt utnämnda 
ryssar efter nationalstrejken 
1(}05, 526. 

Tolstoj, Leo, skriftställare; vädjan 
till från finländskt håll, n:3. 

Tolvanen, 0., student, 247. 
Topelius, Guy, fil. mag., 17\l. 
Topelius, Zachris, 5, :19, 314, :325, 

:361. 
Torppa, J. R., fil. mag., 547. 
Trarieux, L., fransk senator, med

lem av kulturdelegationen 1899, 
88. 

Troil, B. G. S., v., bankdirektör, 
guvernör, friherre, 494. 

Troil, E. W. S. v., lagman, friherre, 
498. 

Troil, K. U. A. S. v., överste, fri-
herre, 25G. 

Troupp, A., läkare, 486. 
Tschepurnoff, A. I., general, 207. 
Tudeer, C., senator, 16. 
Tunkel o (Ekman), E. A., professor, 

322. 
Tunzelmann v. Adlerflug, gendarm

ryttmästare, 212. 
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Turholmsmötet 3 aug. 1901; se 
Sammankomster. 

Törne, P. O. v., professor, 317. 
Törngren, Adolf, läkare, 157, 495, 

4D8. 

Undfallenhetspolitiken; se Mot
ståndspolitiken. 

Ungfinska meningsriktningen och 
partiet, 47, 4\l, 3:38 ff.; inställning 
till frågan om representations
reform, 525. 

Unionen, kvinnoförbundet, 83, 327. 
Universitetet, kap. XIV, 2!11'-~322; 

lämnat relativt oantastat under 
den allmänna russificeringen, 
:'JOO f.; deportation av lärare, 
:lOJ, 390 f., 45G f.; protest från 
studenternas sida med anledning 
av, 461; promotion 1\lOO, 302 f.; 
universitetslärarna och värne
pliktsadressen 1901, 306; Bobri
koffs angreppslust mot universi
tetet, 384. Se studenter; de 
olika studentavdelningarna var 
för sig; Polyteknikum; Hjelt, 
Edvard; Rein, Thiodolf; m. fl. 
Relegation av studenter, se 
Värneplikt. 

Uotila, Eljas, jur. kand., Hi9, :l6G. 
Upplopp, tanken på uppror; se 

Våldsmedel under vår foster
ländska kamp. 

Uschakoff, Anna, doktorinna, 128, 
143 f. 

Utlandet; förhoppning om stöd 
i· vår fosterländska kamp, El f.; 
propagandan för Finland i ut
landet, 34 f., 157, 446 f., 537. 
Se Politiska opinioner. 

Uusi Suometar; se Tidningspressen. 

Waerland (Are); se Fager. 
Wainio, E. A., docent, pressom

budsman, 170 f., 282. 
Wallensköld, A. G., professor, 160, 

318; verksam inom den ut
ländska propagandan för Fin
land, 157; ceremonimästare vid 
1900 års promotion, 303. 

Valpas, E., arbetarledare. 
Vapaita Lehtisiä, Vapaita Sanoja; 

se Litteratur. 
Veckobladet; se Litteratur. 

Wecksell, H. W., prost, 121 f., 
133 f. 

Wendt, Ernst v., redaktör, 224, 
33:l. 

Westermarck, Edvard, professor, 
314, 407, 441 f., 443, 4,15, 44G, 
457; verksam inom den ut
ländska propagandan för Fin
land, 157, 446 f.; i Filosofiska 
föreningen, 2H9; försök att få 
stöd av påven för Finland, 446 f.; 
anställning vid Londons uni
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