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FÖRETAL. 

Här föreliggande arbete grundar sig i huvudsak på brev 
till författaren, till ett antal av 1,200, några brevkoncept 
och anteckningar samt redogörelser och uttalanden, vilka 
de första åren avlämnades till »De äldres råd», en avdelning 
av »Kagalen», sedan under 1905 till lantdagsdelegationen och 
efter novembermanifestet samma år ända till våren 1909 
till viceordföranden i senatens ekonomiedepartement. För 
åren 1910-1914 gåvos redogörelserna till en för den ut-
ländska propagandan tillsatt finanskommitt, under krigs-
åren åter till lantdagsdelegationen'). Händelserna under 
åren 1914-1918 ingå icke i detta arbete, men ha tidigare, 
om ock ofullständigt, behandlats i en uppsats, Politiska 
trevare under krigsåren, Anteckningar från resor i Skan-
dinavien, publicerad i Svenska Litteratursällskapets Histo-
riska och Litteraturhistoriska studier för 1934. För att göra i 
synnerhet breven, men också övriga källskrifter förståeliga för 
läsaren, ha de infogats i en sammanhängande skildring av 
händelser och åtgärder, i vilka förf. på ett eller annat sätt med-
verkat, ofta som initiativtagare. Därvid har i första hand 
anlitats av förf. tidigare utgivna arbeten, såsom »Från våra 
dagars Ryssland», »Den tredje duman» och »Med ryska sam-
hällsbyggare och statsmän». För den senare delen av arbetet 
ha »På utländsk botten» och »Ryssland i revolution» kommit 
till användning. Då dessa arbeten nedskrevos redan för länge 
sedan måste man förutsätta, att förf. då hade händelserna i liv-
ligare minne än nu tjugosju till fyrtio år senare, och därför ha 

1) Såväl brev som anteckningar ha nyss överlämnats till riksarkivet. 



en del stycken skrivits av med endast sådana förändringar, som 
betingats av bevarade anteckningar. Detta gäller i synnerhet 
samtalen. 

För att konstatera riktigheten av tidsföljden och de anförda 
uttalandena ha dessutom anlitats »L. Mechelin» av Norden-
streng, »Sju år såsom Finlands representant» av Langhoff samt 
»Från händelserika år» av Edv. Hjelt. I boken förekommande 
personnamn ha skrivits så som personerna själva gjort det 
på franska i brev och på visitkort. 

Till följd av en ögonsjukdom har förf, helt och hållet varit 
hänvisad till att endast diktera, och nedskrivandet har verk-
ställts med andras hjälp. 

Helsingfors, den 10 mars 1941. 

Adolf Törngren. 



INLEDN ING. 

Efter det för Ryssland olyckliga Krim-kriget begynte 
under Katkoffs ledning yrkanden på förryskning av rikets 
icke-ryska delar att allt oftare framträda. Under 1863-64 års 
lantdag läxade Katkoff upp vår lantdag i sin tidning Moskows-
kija Vjedomosti och sade skarpt, att det ryska folket, som i sig 
självt är välvilligt och som förståndiga människor kunna leva 
tillsammans med, icke tillåter den separatistiska riktning, som 
det unga Finland tyckes vara böjt för. Han sade: »Rysslands 
härskare, skall oaktat sin svaghet för denna provins (ett bort-
skämt barn), aldrig kunna gynna det politiska oberoende, som 
finnarna eftersträva, utan att rådfråga det ryska folket. 
Administrativ autonomi: Ja. Politisk separatism: Aldrig.» 
Ehuru Alexander I I icke kunde undgå att påverkas av allt det 
som berättats honom om hatet och ovänskapen, som ryssarna i 
Finland voro utsatta för, var han i alla fall »stark» nog att hålla 
tillbaka alla ansatser att förändra Finlands statsrättsliga 
ställning. Hans efterträdare Alexander III vacklade något 
och ingrepp gjordes, såsom t. ex. fallet var med postmani-
festet 1892. 

Men först med Nikolai I I:s tronbestigning fingo förrysk-
ningssträvandena luft under vingarna. 

Krigsministern Kuropatkin yrkade på den ryska värnplik-
tens utsträckande till Finland och hans stabschef Bobrikoff 
gjordes till generalguvernör. Ehuru denne oftast betraktats 
som en inkarnation av förryskningen, var han dock icke 
upphovsmannen till den, utan endast ett underordnat och 
villigt — för att icke säga illvilligt — redskap i den ryska 
regeringens hand. Hans första uppgift skulle bli att genom-
föra en ny värnpliktslag i Finland, men man kom dock snart 
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underfund med, att en sådan lag fordrade lantdagens sam-
tycke, och beslöt på Pobedonostseffs förslag att inkalla en 
urtima lantdag. Strax därpå blev det uppenbart att lantdagen 
icke komme att godkänna den ifrågavarande lagen. Lant-
dagens rätt måste därför beskäras, vilket skedde genom ett 
manifest av den 15 februari 1899. Så snart denna statskupp 
blev känd i Finland väckte den oerhörd bestörtning, och man 
föreställde sig att den icke hade kunnat komma till stånd 
annorlunda än genom att kejsaren förts bakom ljuset. 

Ett första uttryck för oron i landet blev den s. k. »Stora 
deputationen». Att denna deputation icke beviljades företräde 
inför kejsaren väckte mycket uppseende, kanske mera utom-
lands än hemma, och efter några månader avsändes på ut-
ländskt initiativ en annan deputation under ledning av den 
franske senatorn Trarieux, som medförde 12 adresser ställda 
till Rysslands kejsare från olika länder och undertecknade 
av 1050 personer, representerande eliten av det bildade Europa. 
Icke heller denna deputation blev emottagen, men väckte 
dock mycket mera uppseende i Petersburg än den inhemska 
500 man starka »Stora deputationen» och föranledde den 
ryske utrikesministern att giva Rysslands ambassadörer och 
ministrar utomlands order att höra sig för hos regeringarna, 
hos vilka de voro ackrediterade, huruvida dessa stodo bakom 
respektive adresser. Deputationens ledamöter blevo natur-
ligtvis förbittrade över bemötandet i Petersburg. Och för-
bittringen tog sig uttryck bl. a. i ett tal vid en frukost i Hel-
singfors, där ett uppehåll gjordes på deputationens hemresa. 
Detta tal hölls av den holländska ledamoten professor W. van 
der Vlugt, vilken bl. a. yttrade: »Vi ha icke blivit mottagna 
av Hans Majestät kejsaren av Ryssland, men vi komma icke 
att nöja oss därmed, utan vi komma att vända oss till ett annat 
majestät — till pressen.» Och han höll ord. Han blev en flitig, 
aldrig tröttnande försvarare av Finlands rätt. Båda dessa 
deputationer gåvo den närmaste tiden rikligt stoff till artiklar 
och föredrag utomlands. 

Urtima lantdagen godkände ej det ryska värnpliktsförsla-
get, utan utarbetade ett eget, som i sin tur icke vann kejsarens 
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sanktion. Allt detta vållade ett uppskov på två år, och den 
ryska värnpliktslagen utfärdades först den 12 juli 1901. 

Försök att organisera en opposition gjordes redan hösten 
1900 av senator L. Mechelin, som för ändamålet samman-
band några redan förut arbetande kommitter med en del nya. 
Endast tre å fyra av dem kommo att verka en längre tid. 



UPPBÅDEN. 

1 januari år 1901 kom överste Kasten Antell, ordförande 
i svenska partidelegationen, till mig med ett förslag att resa 
till Petersburg för att där tala med ekonomiedepartementets 
dåvarande viceordförande Constantin Linder, som för till-
fället vistades i denna stad. Antell hade varit den ene av de 
två finländare som inkallats till en i Petersburg dessa år tillsatt 
rysk kommittémed uppgift att utarbeta ny värnpliktslag för 
Finland. Om Antell vände sig till mig på eget initiativ eller 
om han konfererat med andra därom, känner jag ej. Att 
han tänkt på mig hade troligen sin orsak i att jag stod i skyld-
skap till Linder. Då hade jag ännu icke varit i tillfälle att 
aktivt deltaga i den politiska oppositionsrörelsen. Avsikten 
var att jag för Linder skulle framhålla det nödvändiga i att.  
Senaten avstyrkte promulgation. Som förevändning för resan 
betjänade jag mig av sonen Hjalmars uppmaning att besöka 
honom. Han uppehöll sig vid denna tid i Petersburg. 

Jag blev mycket väl mottagen av Constantin Linder, men 
det var rätt svårt att komma in på det politiska gebitet. Jag 
kunde knappast heller tro, att han skulle fästa avseende vid 
vad jag, som han sett alltsedan mina pojkår, hyste för poli-
tiska åsikter. Emellertid lyckades jag småningom framföra 
mitt ärende, och för att yttermera fortsätta samtalet tog han 
mig med sig i släden, då han åkte till Vinterpalatset, till vars 
ingång jag följde honom. Han skulle nämligen för kejsaren 
framlägga Senatens åsikt i frågan. Vilken uppfattning Senaten 
givit uttryck åt, kände jag då ej. Det är ej heller troligt att jag 
lyckades påverka Linder. Av en knapphändig anteckning 
framgår emellertid, att Linders åsikt var följande: »Om fin-
narna uppträda positivt (icke avböjande?) kommer rikskonsel- 
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jens protokoll ej att föreläggas kejsaren. Icke säga ett ord om 
lagligheten. Senatorerna beslutit icke rätta översättningsfelet 
i § 45 R. F.» 

Ca. tre veckor senare for Antell själv till Petersburg i avsikt 
att ställa sig i förbindelse med en del medlemmar av riksrådet, 
innan detta upptog värnpliktsfrågan till behandling, vilket 
skulle ske den 9 februari. Antell hade medtagit jur.kand. 
Eric Ehrström som sekreterare, för den händelse en sådan 
skulle behövas, vilket dock icke lär ha kommit i fråga. Ehr-
ström hade tidigare, enligt ett brev av den 22 januari 1901 
till mig från W. Ahlqvist, tjänsteman vid statssekretariatet, 
spetsat sig på att bliva Constantin Linders privatsekreterare 
under dennes vistelse i Petersburg, en förhoppning som natur-
ligtvis icke förverkligades. 

Antell besökte en del riksrådsmedlemmar, såsom Saburoff 
och greve Pahlen. I ett brev av den 19 februari 1901 skriver 
Walter Ahlqvist följande: 

»Beträffande Antells mission så är den nu slut i det han i dag 
avreser till H:fors. Det är rätt svinaktigt om de personer han här 
besökt efteråt gjort narr av honom.» (Under inga förhållanden 
kunde dock Saburoff höra till ovanantydda kategori.) »Emellertid 
har det hela tiden synts mig, att han tagit alltsammans litet sang-
viniskt för att ej säga naivt. Jag tror ej att sådana förfarna poli-
tikusar som en Saburoff, en greve Pahlen, en Obrutscheff, tvärt 
skulle ha tagit hans lärdomar i öronen första gången de hava för-
månen att se karlen. Han, Antell, syntes dock anse, att de beto på 
mot förväntan bra. Överhuvud är det ej värt att skänka A:s verk-
samhet här någon synnerlig betydelse, varken i en eller annan rikt-
ning. Det kommer väl att slås åtskilligt mynt av den såväl i det 
Mechelinska lägret, där väl densamma kommer att överskattas, som 
i det Koskinenska, där man skall stämpla den som positivt skadlig 
och ägnad att minska de tre senatorernas auktoritet.» (Vilka utsetts 
att närvara vid riksrådets sammanträde.) »A' propos dessa så 
borde det göras klart för C. L. (Constantin Linder) att de ej böra 
få uppträda som torpare, då de äro delegerade för den finska rege-
ringen här. Faktum är att Bergbom bor i ett bås på finska järn-
vägsstationen bortom all ära och redlighet. Nog är det fan om han 
har anspråk på att bättre folk skall besvara hans visiter där. Den 
andra, von Blom, bor i ett billigt officerskasino som är avsett för 
fattiga armsfänrikar. Det är ju gränslöst uselt. Jag kan ej fatta 
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att inte C. L. gjorde anmärkning däremot då han var här. Jag 
talade därom med kanslichefen Oerstroem, han log djävulskt, för 
honom och hans anhang är det naturligtvis nyttigt, ju eländigare 
vi uppträda. Från riksrådets gårdagssammanträde vet man berätta 
att en omröstning ägt rum, samt att den utfallit till vår förmån 
sedan Frisch som ordf. röstat i för oss vänlig riktning. Eljes voro 
rösternas antal lika. Av ministrarna stod (finansministern) Witte 
ensam på vår sida.» 

Vid det sista sammanträdet avgåvo senatorerna Bergbom 
och v. Blom ett utlåtande, vari förordades att art. 1 i lagen 
om värnplikt för Finland skulle givas den avfattning som den 
erhållit i det av urtima lantdagen antagna förslaget. 

Den 1 augusti 1901 promulgerades den ryska värnplikts-
lagen och dagen därpå sändes på senator Mechelins initiativ 
inbjudan till ett möte av f. d. lantdagsmän, vilket kom att 
äga rum på Turholm den 3 augusti. Man beslöt där att igen 
sända en adress till Hans Majestät, den s. k. massadressen, 
vilken samlade 473,468 underskrifter. Av vida större betydelse 
i praktiskt avseende blev emellertid att en insamling av 
penningmedel samtidigt sattes i gång för bestridande av utgif-
terna. Den influtna summan översteg med ett avsevärt belopp 
kostnaderna för adressens hopbringande och den överskjutande 
delen användes sedermera för understödande av propagandan 
såväl inom som utom landet. 

För att åstadkomma ett effektivt motstånd mot den nya 
värnpliktslagens genomförande, visade sig de praktiska 
åtgärder som på Turholmsmötet beslöts, icke vara tillfyllest. 
Det fordrades en mera personlig inverkan på alla dem, som i 
första hand berördes av den ryska lagen, för att framkalla en 
allmän vägran att ställa sig lagen till efterrättelse. För att 
organisera och leda en sådan verksamhet bildades i september 
1901 kommittén för det passiva motståndet, senare av den 
ryska hemliga polisen och pressen titulerad »Kagalen». 

Ett slags fullmakt av allmänheten att fortsätta sin verk-
samhet erhöll denna organisation vid det s. k. novembermötet 
i Helsingfors den 12 november 1902. »Kagalen» finnes i detalj 
beskriven av professor J. N. Reuter i en bok med samma 
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namn, och en stor mängd av dess politiska flygskrifter, 
upprop, cirkulär m. m. äro sammanställda av E. Estlander och 
utgivna av riksdagsbiblioteket 1939 under rubriken »Kagalens 
arkiv». 

Det »passiva moståndet» mot förryskningspolitiken har 
ofta klandrats för passivitet, brist på verksamt ingripande. 
Denna beskyllning bottnar i främsta rummet i obekantskap 
med de då vidtagna åtgärderna, vilka på grund av rådande för-
hållanden måste hållas hemliga så länge tsarväldet ägde be-
stånd, och i andra rummet på allmänhetens subjektiva böjelser 
att överskatta förhandenvarande möjligheter. 

Motståndet mot självhärskarmaktens, trots den besvurna 
konstitutionen vidtagna åtgärder, hade sitt moraliska och legala 
stöd i Ständernas utlåtande år 1899, att giltig lag ej kunde stif-
tas utan Ständernas medverkan. Det passiva motståndets icM. 
var att vägra lydnad för olagliga påbud. Att motståndet icke 
kunde bliva annat än passivt 1899 och åren därpå ligger i öppen 
dag för alla som ha någon aning om ställningen i Ryssland då. 
Men den på hösten 1901 organiserade ledningen av det legala 
passiva motståndet hade dock från början sin uppmärksamhet 
riktad på det i Ryssland rådande missnöjets utveckling, var-
om underrättelser nog stodo till buds, om ock ej i den vanliga 
tidningspressen. 

På övertygelsen om att en revolution i Ryssland måste ut-
bryta vilade i själva verket ledarnas för det passiva motståndet 
beräkningar, att motståndet dock slutligen skulle leda till fram-
gång. Men det var först med motgångarna i det japanska 
kriget och därav framkallade oroligheter i Ryssland som kon-
junkturen förbättrades, för att vid tiden för fredsslutet i 
Portsmouth medföra topp-notering, i det att ställningen då 
obönhörligt framtvingade oktobermanifestet med löfte om en 
rysk folkrepresentation. Detta gynnsamma tillfälle blev ej 
försuttet av oss. Redan en vecka före storstrejkens utbrott 
i Helsingfors utverkades av den till ministerpresident nyut-
nämnde Witte ett uppriktigt löfte om hans medverkan för 
den lagliga ordningens återställande i Finland, ett löfte som 
också infriades trots hans motvilja för de oordningar som 



16 

under tiden i samband med storstrejken inträffat i Finland, 
ehuru de ej på högsta ort ansågos vara av allvarligare bety-
delse. Utan. Wittes understöd hade novembermanifestet, som 
avbröt den då rådande ryska regimen i landet, icke kommit 
till stånd, vilket framgår bl. a. av att kejsaren infordrade Wittes 
utlåtande förrän han fattade sitt beslut i saken. Hela denna 
aktion förblev obekant för publiken. Det andrum manifestet 
skaffade oss, var högeligen nödvändigt i följd av de splittrade 
uppfattningar och därav härflytande stridiga åtgärder, som 
hotade att helt och hållet bryta motståndet. 

Värnpliktsstrejken hade det första året varit ett lysande 
bevis på allmänhetens anslutning till det passiva motståndet. 
Närvarande vid uppbåden voro 37 å 50 %, beroende på sättet 
huru kalkylen uppställdes. Följande år 1903 var resultatet 
sämre, 32 % uteblivna. Detta berodde huvudsakligen på 
den agitation som bedrevs av regeringspartiet, samt på det 
hot, som innelåg i de av generalguvernören verkställda straff-
åtgärderna, såsom landsförvisning och deportation. Vid 1904 
års uppbåd uppgåvo nästan alla kommunala myndigheter 
motståndet och uppbådsförrättningarna ägde rum utan större 
avvikelser från det normala. T. o. m. de uppbådade infunno 
sig i ännu större antal än året förut. 

Sedan oroligheterna i Ryssland kuvats, återupptog dess 
regering, i vilken Witte ej mera hade plats, visserligen planerna 
på Finlands assimilering, men tillvägagåendet var redan mindre 
brutalt, om ej heller mindre målmedvetet. Frågan om värn-
plikten hade skrinlagts. Men hade ej den ryska revolutionen 
under världskrigets sista år igen kommit oss till hjälp, är det 
osäkert hurudan den slutliga utgången blivit. 

Den inre ringen av det passiva motståndets ledning sam-
lades vanligen hos mig, ofta kväll efter kväll, vid kl. 9-1/2  10 
tiden. Då den yttre dörren till gatan stängdes klockan 10 gällde 
det att inte vara alltför mycket försenad. På gatan patrulle-
rade en konstapel, en gammal hederlig polis, som ingenting 
hade att göra med övervakning av »politiskt misstänkta» och 
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var långt ifrån att tänka på något spionage. En kväll kommo 
emellertid tvenne av herrarna efter det klockan slagit 10 och 
funno dörren stängd, men konstapeln kom fram till dem och 
sade: »Nog är doktorn hemma». Han visste hur man skulle bära 
sig åt för att påkalla min uppmärksamhet och erbjöd sig att 
knacka på rutan. 

I en skrivelse av den 19 november 1901 från Generalguver- 
nörskansliet till guvernören i Kuopio län finnes en resolution 
av Bobrikoff, som på ett överraskande klart och riktigt sätt 
återgiver hela programmet för Kagalens planerade verksam-
het i anledning av uppbådet. Skrivelsen vittnar om att kansliet 
förfogade över snabba och sakliga informationer. Förvånande 
är blott, att det oaktat först långt senare åtgärder vidtogos mot 
några av oppositionens ledande män i Helsingfors. Skrivel-
sen var av följande lydelse: 

»Direktorn vid Generalguvernörens 
över Finland kansli, den 6/19 no- 

vember 1901 N:o 5598 

Högtärade Herr Edvard Georgevitsch. 

A Eder Excellens' rapport av den 20 oktober/2 november N:o 
2723 har Generalguvernören tecknat följande resolution: »Den 
samhälleliga ordningen i länet har uppenbarligen blivit rubbad, om 
sådana yttringar förekommit som motstånd mot uppläsande i kyr-
korna av Manifestet, spridande av regeringsfientliga broschyrer 
och samlande av flere tusen underskrifter under protestadressen. 
Underlåtenhet att vidtaga åtgärder för förekommande eller avbry-
tande av sådan brottslig agitation röjer overksamhet från myndig-
heternas sida. Edert bestämda bestridande att möjlighet skulle fun-
nits att förhindra insamlandet av underskrifter under adressen och 
påståendet rörande den betryckta stämning, som den allernådigaste 
lagstiftningsakten åv den 29 juni framkallat, har i verkligheten icke 
bekräftats och detta ingiver ej förtroende. Jag delar ej guvernörens 
åsikt och hans uteslutande formella inställning i ett så allvarligt 
ärende som kungörandet av den nya värnpliktslagen. Utan att in-
blanda sig i prästerskapets åligganden hade Eders Excellens bort 
skaffa uppgift om, huruvida samt när den av Senaten meddelade 
befallningen fullgjorts. Guvernörens underlåtenhet att förklara 
för den av agitatorerna vilseledda befolkningen de nya lagbestäm- 

2 
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melsernas verkliga innebörd och hans sätt att söka urskulda sig 
bevisar statsrådet Krogius' fullkomligt inkorrekta värdesättning 
av sin tjänsteplikt.» 

I det jag på Generalguvernörens befallning meddelar ovanstå-
ende, ber jag Eder mottaga min försäkran om min fullkomliga hög-
aktning och uppriktiga tillgivenhet. 

F. Seyn.» 

Mechelin hade dessa tider varit upptagen av grundandet 
av veckotidningen L'Europen i Paris. Aktiekapitalet var till 
allra största delen tecknat i Finland. Tidningen blev av stor 
betydelse och tillvann sig många vänner utomlands. Den 
var på långt när icke ägnad uteslutande den finska frågan, 
utan öppnade sina spalter för andra såväl politiska som 
sociala spörsmål. Dess första nummer utkom den 7 december 
1901 och Mechelin lämnade detta i 100 ex. till mig vid min då 
timade avresa från Stockholm för vidare befordran till prenu-
meranterna i landet. Hans brev härom var av följande 
lydelse: 

Stockholm 14 december 1901. 
Heders Broder! 

Härmed tillåter jag mig överlämna 1 brev till Antell, 1 dito till 
Harald Neovius, 1 ex. L'Europen för din räkning, 1 dito för Antell. 

De 100 exemplaren ber jag dig skicka till Harald Neovius. 
Jag sänder dem nu i ett enda paket, inom vars omslag jag inlagt 
några ark omslagspapper och en bunt segelgarn till begagnande 
ifall det gäller att »omstuva lasten» i smäckrare partier. 

Måtte du icke få något obehag av vänliga åtagandet att fram-
befordra vårt nyaste publicistiska organ! 

Önskande dig en god överfart och en för nerverna nyttig vila 
under julen, tecknar 

Din tillgivne 
L. Mechelin. 

Kagalen anlitade en mängd agenter, som reste omkring i 
landet, varvid studenterna och de av dem bildade organisa-
tionerna voro till allra största nytta. Deras utgifter, liksom 
agenternas, bestredos med medel, som stodo till Kagalens för- 
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fogande. Ur dess räkenskaper framgår, att under månaderna 
mars—maj 1902 utbetalades för studentkommitténs räkning 
åt studeranden Alvar Palmgren (numera professor) sammanlagt 
2,880 mark och åt filosofiekandidaten K. R. Brotherus (nu-
mera professor och f. d. universitetsrektor) sammanlagt 
4,602: 49 mark. Förutom dessa belopp utgav Kagalen denna 
vår ytterligare 15,844: 20 mark, dels åt studenter, dels åt arbe-
taragitatorer, ävensom åt andra, som åtagit sig att resa om-
kring i landsorten, såväl för att påverka kommunalnämnder och 
präster, som också de uppbådade. Största delen av dessa 
pengar, som i nuvarande deprecierade valuta representerar 
en aktningsvärd summa, användes för resekostnader, något 
litet gavs i ersättning för förlorad arbetstid, och ibland hände 
det att agitatorer råkade ut för polisen och blevo anhållna, 
vilket naturligtvis måste soulageras. Denna studentorganisa-
tion var av största betydelse; utan den hade resultatet icke 
blivit så tillfredsställande som det verkligen blev. Resultatet 
av 1902 års uppbåd var enligt meddelanden till Kagalen: 
41,84 % närvarande av 25,080 uppbådade. Enligt de offi-
ciella siffrorna 37,94 % av 23,280 uppbådade. 

Under 1903 års uppbåd upprätthölls förbindelsen av ett 
studentkansli med studeranden Oskar Rosenqvist som före-
ståndare. Kagalen utbetalade för agitationen genom Rosen-
qvist 5,000 mark och genom andra 3,879: 75, således avsevärt 
mindre än året förut, endast en dryg tredjedel. Ehuru 
agitationens ledning var bättre ordnad, förefaller det dock, 
på grund av att resekostnaderna detta år nedgått så betydligt, 
som om en viss återhållsamhet med avseende på den personliga 
kontakten med de uppbådade på landsorten gjort sig gällande. 
På nutida läsare verkar det måhända egendomligt, att på listan 
över dem som gjort resor för kagalens räkning, om också icke 
för agitation bland de uppbådade, återfinna namnet P. E. 
Svinhufvud. Nu uteblev endast 32,11 % på 23,389 upp-
bådade. 

Under 1904 års uppbåd stod i spetsen för studentkommittén 
stud. Ola Castr6i, som till Kagalen avgivit en rätt belysande 
redogörelse. Genom honom utbetalade Kagalen åt student- 
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kommittén 9,186: 45 mark och åt övriga personer, huvudsak-
ligen för agitationsresor 6,240 mark. Vid detta uppbåd upp-
gåvo nästan alla kommunala myndigheter motståndet och 
uppbådsförrättningarna ägde rum utan större avvikelser från 
det normala. De uppbådade infunno sig t. o. m. i ännu större 
antal än året förut. 

En agitation förbereddes även för uppbådet 1905. Den 
kunde nu ske mera öppet. Ett upprop sändes också nu till 
de uppbådade, undertecknat med flere namn. Detta var dock 
förspilld möda. Tillämpningen av den ryska värnpliktslagen 
inställdes nämligen genom monarkens svar på en petition av 
ständerna. Men den lagliga ordningen i andra avseenden åter-
ställdes dock icke ännu. 

Ryska regeringen hade av försiktighet, för undvikande av 
komplikationer vid de stundande olagliga uppbåden, redan 
tidigare upplöst de finländska trupperna med undantag av 
gardet och i stället inkvarterat ryska bataljoner i deras kaser-
ner. Denna åtgärd, i synnerhet Dragonregementets upplösning, 
väckte stor uppmärksamhet och föranledde ett antal personer, 
bland dem Jonas Castr6-1, att uppsätta en skrivelse, avsedd att 
frambefordras till änkekejsarinnan. Den var skriven på icke 
allra bästa franska, men i alla fall korrigerad av lektor J. Poirot, 
vilket framgår av ett ännu i behåll varande kvitto av honom. 
Denna skrivelse skulle av mig föras till Köpenhamn. Dess-
förinnan gjorde jag ett besök hos Dragonregementet i Will-
manstrand för att förses med ytterligare detaljer från den in-
spektion Bobrikoff kort förut företagit i regementet. Castråls 
skrivelse var emellertid omåttligt lång och detaljerad, 34 
maskinskrivna sidor, samt vittnade ej om någon större känne-
dom om huru sådana skrivelser efter avlämnandet vanligen 
behandlades. Det blev därför nödvändigt att avsevärt för-
korta den, vilket utfördes av Ivar Berendsen och mig i Köpen-
hamn, varefter den av honom överlämnades till kejsarinnans 
ryska kammarherre, den kaukasiske fursten Schervaschidze. 
Dess innehåll var i korthet följande: 

Först omnämndes Turholmsadressen och därpå de hotel-
ser Bobrikoff och Plehwe uttalat i anledning av att även tjänste- 
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män funnits bland undertecknarna, samt framhålles sedan, 
att generalguvernören icke sanningsenligt meddelat kej 
saren, vilket intryck värnpliktsförordningen gjort på folket,, 
då han vågat påstå att den mottagits med glädje och 
tacksamhet. Prästernas förhållande till förordningens kun-
görande i kyrkorna refererades. Vidare påvisas de svåra 
följderna av att greve Armfelt avskedats från sin befattning 
som tillförordnad ministerstatssekreteraradjoint, den siste 
finländare vid statssekretariatet, som ännu kunnat ha något 
inflytande på ärendenas beredning därstädes. Utförligt 
behandlas sedan tilldragelserna i Willmanstrand vid Bobri-
koffs besök i Dragonregementet och officerarnas avskeds- 
ansökan. Bobrikoffs kända replik till överste Schaurnan, 
som hänvisat till skyldigheten att följa lag, »det jag har 
befallt, är lag», citeras. Till sist följer som bilaga general-
guvernörens skrivelse till senaten i anledning av den s. k. 
massadressen och ett flertal av de inlagor en del präster 
och domkapitel sände till senaten. 

Under våren 1902 skulle i Petersburg öppnas en hem-
slöjdsutställning, vari Finland skulle få sin särskilda avdel-
ning. Industristyrelsen hade utsett arkitekten Jac. Ahrenberg 
till kommissarie för denna. — Jag har i behåll sju brev av 
honom från Petersburg, skrivna mellan den 22 februari och 
den 21 mars 1902. I ett av dem beskriver han ett besök hos 
Plehwe i följande ordalag: »Kommer just nu från Plehwe, 
skriver detta uppe på statssekretariatet. Hölls av honom i 
en oändlighet, synbarligen vill han genom mig ha i landet 
framfört ett och varje, som ingen tror på när det står i rege-
ringsorganet. Idel blomstermålningar, det tusenåriga riket är 
förestående. Jag har tecknat upp varje ord.» Ahrenberg 
skriver vidare att Plehwe sagt, att baron B. Indrenius troligen 
skulle bli utnämnd till chef för tullstyrelsen, men tillfogar 
därtill: »skulle det bliva någon annan, så är det som jag hoppas 
en finne, vilken Hans Majestät behagar kalla till denna ansvars-
fulla post.» 

För övrigt talar Ahrenberg för det mesta i breven om att 
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en deputation av damer från Helsingfors borde anlända till 
Petersburg för att överlämna en gåva från utställningen till de 
båda kejsarinnorna. Den skulle bestå av tvenne ryor jämte 
några småsaker, bland vilka en näverdosa från Suomussalmi, 
en då för de flesta knappast känd ödemarkssocken, nu ett 
strålande namn i Finlands nyaste krigshistoria. Han uppmanar 
mig flere gånger på det enträgnaste att se till, att de utvalda 
damerna verkligen resa och ta med sig toaletter, så att de kunna 
presenteras för kejsarinnorna. Huruvida färden kom till stånd, 
nämnes ej i något brev, ej heller kan jag påminna mig att jag 
tagit någon befattning med detta ärende. Emellertid finnes 
bland de bevarade papperen ett kvitto av Ahrenberg på att 
han erhållit 400 mark av mig för inköp av en rya åt änke-
kejsarinnan, vilket tyder på att jag förmedlat affären. Här-
ifrån är icke steget alltför långt till att söka en förklaring 
varför jag utsetts att åtfölja guvernör F. Björnberg på en 
uppvaktning hos änkekejsarinnan för att framföra ett tack 
till henne för det intresse, varmed hon omfattat den finska 
avdelningen på utställningen. Det huvudsakliga ändamålet 
var dock, att Björnberg skulle bli i tillfälle att i korthet 
omnämna, huru befolkningen i Vasa län, där han då var guver-
nör, i verkligheten förhållit sig till uppbådet och därmed rätta 
de officiella ryska rapporterna. Att avsikten med Björnbet gs 
resa var denna, bestyrkes av Ivar Berendsens brev av den 14 
april 1902. 

Björnberg och jag uppvaktade kejsarinnan på slottet i 
Peterhof. Björnberg infördes först till kejsarinnan och dröjde 
icke någon längre stund hos henne. Under tiden underhöll jag 
mig i väntrummet med fröken Olga Heyden, en bekant från 
Helsingfors, som för tillfället var tjänstgörande hovfröken, 
och hos vilken jag senare avlade en visit i hennes bostad i 
Vinterpalatset. När det blev min tur, sade kejsarinnan först 
några vänliga ord om gåvorna och sedan ungefär: »Man är 
bekymrad i Finland.» Jag svarade att beklämningen var stor, 
varvid kejsarinnan avbröt: »Ja, han (som gick ut) sade det 
redan,» och hon upptog ett alldeles betydelselöst ämne. Om 
en kort stund var audiensen till ända. 
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Besöket i Petersburg står emellertid i samband med en 
annan resa. Vem som tagit initiativet till denna resa kan jag 
icke påminna mig. Men ett påtagligt samband hade färden, — 
liksom den ovannämnda skrivelsen angående Dragonregemen-
tets upplösning, som i februari av Castrén och mig över-
lämnades åt excellensen Vedel, direktör i danska utrikes-
ministeriet, — med de ansträngningar som Ivar Berendsen 
och Jonas Castrén dessa tider och alltsedan 1900 gjorde för 
att bibringa kejsaren en riktigare uppfattning om läget i 
Finland än den han fick genom sina ministrar. Detta skulle 
ske genom den danska kronprinsen Frederik och hans syster 
kejsarinnan Dagmar. 

Berendsen var gift med en finländska och var i hög grad 
intresserad av den finska frågan samt till stor nytta för oss, 
särskilt i allt som gällde den danska och annan utländsk 
press. 

I sitt brev av den 14 april 1902 skriver Berendsen med 
synbar anknytning till vår uppvaktning hos kejsarinnan: 

»Kan Ni med säkerhet säga mig 1) om Björnberg, då han kom 
till H:fors efter audiensen har fällt ett yttrande om, att Plehwe har 
desavouerat honom? Det är för mig av största vikt att få besked 
härom. Ty Plehwes ställning för ögonblicket är så tvetydig och 
tilliten till honom på högsta ort så stor (genom att han har vunnit 
henne med att säga att Bobrikoff driver honom fram, men att han ej 
önskar gå längre och framdeles skall hålla tillbaka) att varje bidrag 
till hans karaktäristik är ett guldkorn. Jag har ingen tillit till 
honom, men är naturligtvis maktlös, när jag icke kan framlägga 
något. 2) Om v. Blom verkligen har försökt bringa uppbåden 
ut av världen, men att andra senatorer tvungit honom att för- 
klara (på förespegling från Petersburg) att de nog skulle lyckas? 
Den gamle excellensen (Vedel) var mycket upprörd, då jag medde- 
lade honom resultatet av förespeglingen härrörande från Pbg 
(Petersburg) och sade att detta i hög grad påminde om landsför-
räderi. — — — Bliv icke förvånad, om jag en dag telegraferar att 
någon måtte komma hit ner. Här arbetas med stor kraft, men Ni 
håller mig förbaskat illa å jour. Från den gamle excellensen kan jag 
hälsa och säga, att det som ni medförde (den 20 febr.) kommit 
riktigt fram till den, för vilken det var avsett.» 
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Efter uppbådet i Helsingfors 1902 ägde de beryktade 
kosackkravallerna rum på Senatstorget den 18 april. De äro 
utförligt beskrivna bl. a. i Fria Ord av den 22 april 1902 och i 
den av riksdagsbiblioteket utgivna »Kagalens arkiv». 

Ifrågavarande dag kom jag bland andra nyfikna till Senats-
torget och gick upp i universitetslärarnas läserum. Därifrån 
såg jag genom fönstret, att en massa folk tagit sin tillflykt till 
Universitetets trappa och att en skara kosacker sprängde fram 
i riktning mot trappan. Jag skyndade mig ned i vestibulen, 
fick tag i en vaktmästare, bad honom öppna dörrarna och släppa 
in folket samt strax därpå stänga dem. I samma ögonblick 
hördes kosackerna trumma på de bastanta dörrarna med sina 
piskor. Senare upprepades samma skyddsåtgärd på order av 
Universitetets rektor. 

Samtidigt utspelades mittemot på andra sidan torget, i 
»den gula borgen», en scen. Generalskan Emilie de Pont, dotter 
till senatens viceordförande Linder, hade något tidigare, innan 
kosackerna utkallats, passerat torget utanför poliskammaren, 
där guvernören Kaigorodoff satt till häst, och hade vänt sig 
till honom med en uppmaning att icke tillkalla militär, åt-
minstone icke Gardesbataljonen. Han svarade med tårar i 
ögonen: »Jag hat order, jag måste lyda.» Hon uppsökte då sin 
far i hans hem och talade om, huru det såg ut på torget och bad 
honom försöka avstyra tillkallandet av militär. Han svarade: 
»Jag har försökt, men de höra icke på mig.» Han telefonerade 
i alla fall i dotterns närvaro till kommendanten Tschepurnoff, 
men svaret blev detsamma som Kaigorodoff givit på torget: 
ordern måste följas. Hon övertalade dock sin far att begiva 
sig till senaten, dit hon följde med. 

När de kommo in, gick Linder in i sitt rum och hon stan-
nade i det yttre rummet, där en mängd senatorer voro samlade. 
En av dem skyndade emot henne, pekade ut mot torget och 
sade: »Se nu vad de ha ställt till.» Hon svarade: »Det är inte 
de som gjort det, utan ni. Skulle folket ha mera förtroende för 
er skulle sådant här aldrig inträffat.» Övriga senatorer slokade 
med öronen. 

Kort efter detta övervåld reste Axel Lille över till Stock- 
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holm och sände därifrån telegrafiskt en redogörelse över vad 
som timat, för att denna på de förut anlitade vägarna skulle 
frambefordras till änkekejsarinnan. Denna gång torde hän-
vändningen icke hava varit förgäves. Bobrikoffs åtgärder till-
talade icke nu kejsaren. 

Ytterligare sändes dit ett antal nyss tillkomna promemorior, 
skrivna av Mechelin i anledning av de nya ryska förordningarna. 
Om de medfört någon förändring i tsarens tänkesätt är icke 
känt. 

Något senare skriver Berendsen i ett brev av den 10 okt. 
1902 (?) till mig, att de ytterligare försök som gjorts för att 
bibringa tsaren en för oss förmånligare uppfattning icke lett 
till resultat. Den danska kungliga familjen hade vid tsarens 
sista besök i Danmark gjort enträgna ansträngningar. Hans 
morfar konung Christian hade förmanat, änkekejsarinnan hade 
gråtit, hennes broder gjort förebråelser, men allt förgäves. 
Konungen lär efteråt ha sagt att det var »den stora samman- 
slutningen» som fått makten över Nikolai II. Kronprins 
Frederik åter ansåg, att hans systerson ej förstod något av det 
hela, men ingen förändring till det bättre kunde väntas. Ko-
nungen av Grekland, som också varit tillstädes, tyckte det var 
lönlöst att försöka tala med tsaren. Hela familjen hade ställt 
sig emot denne. 1) 

1) För att förtydliga ovanstående redogörelser om försöken att via 
det danska kungahuset bibringa kejsaren sanningsenliga uppgifter om 
tillståndet i Finland, meddelas här nedan en kronologisk förteckning 
över desamma: 

Sommaren 1899 vände sig Mechelin till ryska ministern i Köpenhamn 
med anhållan om att han skulle förmedla en audiens hos änkekejsarinnan. 
Denna beviljades den 31 augusti. Mechelin avlämnade då en skrivelse, 
avsedd för kejsaren. 

Den 10 januari 1901 sände Mechelin till excellensen Vedel en prome-
moria i anledning av att värnpliktsfrågan skulle upptagas till behandling 
i rikskonseljen. 

De sista dagarna av augusti 1901 infann sig Jonas Castrén i Köpen-
hamn samtidigt med att sångkören M. M. hade för avsikt att uppvakta 
änkekejsarinnan på Fredensborg, vid vilket tillfälle Castren hade tänkt 
sig att han på körens vägnar skulle få hålla tal till kejsarinnan. Av upp-
vaktningen blev dock intet. 
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Så snart till Kagalen inlupit underrättelser från uppbåden 
i de skilda länen, samlades de hos mig, ordnades, och redo-
görelser uppsattes, vilka trycktes av Ernst von Wendt på 
Emsalö med en dit transporterad och i en lada uppställd press. 
Satserna voro färdigställda i Helsingfors, dels av honom i ett 
för ändamålet upphyrt rum vid Henriksgatan, dels av en faktor, 
intresserad av företaget och som kunde ägna någon tid av 
aftonen åt arbetet. Avtrycken sändes sedan till alla Kagalens 
ombud och en del andra personer, som kunde tänkas ha behov 
av dem. 

En av de tidigare nämnda skrifterna till de uppbådade var 
författad av L. Mechelin. Härom underrättade han mig i 
ett brev av den 28 maj 1902. Flygskriftefis titel var »Några 
ord om rätt och orätt i värnpliktsfrågan» och utkom i juni 
samma år. Mechelins brev i sin helhet var av följande 
lydelse: 

Den 26 september 1901 lyckades han emellertid genom Berendsens 
förmedling komma i beröring med kejsarinnans kammarherre, furst 
Schervaschidze, och framförde en muntlig redogörelse. 

Hösten 1901 fördes av mig till Köpenhamn en skrift i anledning av 
truppernas upplösning och överlämnades den 7 dec. genom Ivar Berendsen 
till furst Schervaschidze. 

I januari 1902 överräcktes till kronprins Frederik ett av Lille och 
Castrén författat meddelande om att Bobrikoff sökte utverka sig rätt till 
landsförvisning av för honom misshagliga personer. Då de nämnda icke 
hade några användbara förbindelser använde de sig av C. von Knorring, 
som tillfälligtvis befann sig i Köpenhamn. Han var frimurare och lyckades 
genom de danska frimurarna få en audiens hos deras stormästare, kron-
prins Frederik. 

Den 20 febr. 1902 överbragtes en ny promemoria av Castrén och mig 
till excellensen Vedel och närmast avsedd för änkekejsarinnan. 

Efter kosackkravallerna den 18 april 1902 sände Lille från Stockholm 
till Ivar Berendsen för vidare befordran en telegrafisk beskrivning över 
händelserna. 

Under sommaren 1902 avsändes yttermera fyra promemorior, skrivna 
av L. Mechelin på franska, av vilka tre fördes av Castrén till Köpenhamn 
för att genom förmedling tillställas änkekejsarinnan. Den sista prome-
morian överlämnades den 19 nov. 1902 till Benckendorff av Mechelin i 
närvaro av Castrén och C. Mannerheim. Efter hemkomsten i november 
skrev Mechelin ett tacksägelsebrev till danska kronprinsen. 
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Baden-Baden 28 maj 1902. 

Broder Törngren! 
Vid min avresa var skrivelsen till senatorerna visserligen klar 

så vitt på mig ankommer, men jag måste överlämna åt Aug. N—gh 
(Nybergh) de slutliga åtgärderna; — även konferens och beslut 
beträffande tidpunkten, då spridning av sagda skrivelse kan äga 
rum. 

Jag har emellertid under resan erinrat mig det av Dig framställda 
behovet av ett dokument, som vore egnat att för de aktiva unga 
männen klargöra rättsfrågorna så att de skulle känna sig säkra i 
sitt uppträdande. 

Såsom sjukvårdare tillhör man icke sig själv. Därför har jag 
först igår afton kunnat taga ihop med uppsatsen ifråga. Jag sänder 
den härmed i koncept — för att avsändningen ej må fördröjas 
genom renskrivning. 

Jag vågar tro att denna lilla uppsats kunde bli ett nyttigt »vade 
me cum» under de sista spännande veckorna; överlämnar dock 
åt »vederbörande», d. ä. Dig och dina kolleger, att pröva och av-
göra huruvida uppsatsen skall få denna användning. I konsekvens 
med tidigare dylika skrifter bör även denna utgå utan signatur, 
såsom ett objektivt dokument. 

Konceptet önskar jag vid min hemkomst (efter cirka 5 veckor) 
återfå. 

Vänskapsfullt 
L. Mechelin. 

Den i början av brevet omnämnda skrivelsen, som avsåg 
att förmå senaten att inslå ett mera konstitutionellt förfarande 
i värnpliktsfrågan, delgavs vederbörande i juni. Den var under-
te cknad av cirka 80 personer och slutade med orden: 

Sedan vi redan beslutit att vända oss till Eder med denna kon-
fidentiella skrivelse, har tydligen en från Senaten inspirerad, i tid-
ningen U. Suometar den 26 i denna månad införd artikel av signa-
turen J. R. D. meddelat allmänheten kännedom om ett nyligen av 
Senaten vidtaget betydelsefullt steg i ändamål att i någon mån 
minska osäkerheten i landets nuvarande politiska ställning. 

Vi begagna detta tillfälle att oförbehållsamt erkänna det riktiga 
i tanken att genom en under Ständernas medverkan stadgad be-
gränsning av de ärenden, som kunna vara föremål för gemensam 
rikslagstiftning, avlägsna den fara för vår konstitutions bestånd, 
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som tillskapats genom februarimanifestet. I denna riktning utta-
lade sig också de finska ledamöterna i den Bungeska konferensen, 
i början på 1890-talet, då denna upptagit iän om en sådan gemen-
sam lagstiftning. Jämte det vi uppriktigt önska att Senatens be-
mödanden i denna angelägenhet måtte krönas med den framgång, 
att en antaglig proposition i ämnet varder avlåten till Ständerna, 
vilka säkerligen icke skola förhålla sig intransigent vid dess hand-
läggning, anse vi oss böra lika uppriktigt yttra några ord beträf-
fande den uppmaning eller vädjan, med vilken förenämnda artikel 
avslutas. 

Det fördärvliga amalgameringssystem, som påbjudits den 12 
juli 1901, skulle bliva definitivt beståndande därest Finlands folk 
enligt Senatens anvisning med stilla undergivenhet fogade sig däri. 
Ett ihärdigt motstånd på legal grund och med legala medel är nöd-
vändigt, för att man må vinna utsikt till värnpliktsfrågans ord-
nande i grundlag-senlig väg. En sådan förändring av det nuva-
rande kan ej utverkas, om Monai ken bibragts den föreställning 
att stämningen i Finland mot militärdekreten, om ock i början 
oppositionell, övergått till undergiven belåtenhet med desamma. 
Men om det sanningsenligt meddelas H. M:t att motståndet mot de 
nya påbuden är så allmänt och djupt rotat, att senaten icke heller 
för framtiden kan påräkna ett omslag häri, bör det vara möjligt 
att vinna H. Mats samtycke till lagstiftningsåtgärd, som, vidtagen 
med Ständernas medverkan, kunde trygga landets ungdom mot 
tjänsteplikt i ryska trupper och även i övrigt tillfredsställa det 
finska folkets berättigade anspråk. 

Motståndet i denna sak har förty en fosterländsk uppgift, som 
ej får övergivas. 

Det ur regeringssynpunkt misslyckade uppbådet år 1902 
åtföljdes naturligtvis av en del avskedanden. Guvernören i 
Kuopio län Edvard Krogius var en av de första som rönte 
denna behandling. Han har kort före sin död lämnat åt mig 
en del papper, vilka han ansåg vara belysande för händelserna, 
för att jag — om tillfälle erbjöd sig — skulle i lämpligt sam-
manhang ge dem offentlighet i någon form. Bland dessa 
papper finnes en redogörelse av honom över ett besök hos 
Bobrikoft av följande lydelse: 

På kallelse av Bobrikoff infann jag mig hos honom den 26 novem-
ber 1902. Närvarande voro även Deutrich och Seyn. Sedan Bobri-
koff bett mig taga plats begynte han genast förebrå mig att jag 
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motverkat hans avsikter vid genomförandet av den nya värnplikts-
förordningen i Kuopio län, och tillskrev mig felet att uppbådena, 
enligt hans åsikt, givit så dåligt resultat. Härtill genmälte jag, att 
då jag hållit mig till lag, jag följaktligen ej kunnat medverka till 
den nya V. F. genomförande. B. befallde nu Seyn uppläsa alla de 
skrivelser som utfärdats dels av generalguvernören, dels av senaten 
genom dess militieexpedition till guvernören i Kuopio, jämte alla 
de svarsskrivelser, som av mig avlåtits till ovannämnda myndigheter. 
Detta uppläsande räckte omkring 1 timme. Därefter vände sig B. 
till mig med dessa ord: »Ni skriver icke som en guvernör, utan som 
en jurist och advokat.» Jag svarade att om i dessa skrivelser funnes 
något som stred mot lag och författning, vore jag villig att återtaga 
det och anhöll att få veta vad det vore. Därjämte anhöll jag, att 
åtal mot mig skulle väckas i Wiborgs hovrätt, ifall man anser, att 
jag förfarit emot lag och rätt. Härpå följde intet svar. Slutligen 
sade B. att jag genast borde lämna in om avsked, vilket för resten 
senaten redan yrkat på i ett års tid på grund av att jag enligt sena-
tens mening kommit befolkningen i Kuopio län att förändra åsikt. 
Senaten hade nämligen försäkrat B. att befolkningen just i Kuopio 
län icke på något sätt skulle motsätta sig den nya V. F. genom-
förande. 

Jag sade, att jag i själva verket icke såg någon annan utväg än 
att taga avsked då jag på intet villkor ville befatta m:g med den 
olagliga V. F. genomförande eller därmed sammanhängande skri-
velser och förordnanden, som B. sagt sig ha för avsikt att yttermera 
utfärda. 

Sedan B. bett Deutrich och Seyn avlägsna sig började han ett 
samtal av ungefär följande lydelse: Ni har varit oförsiktig, då ni 
suttit tillsammans med vänner till de nuvarande senatorerna och 
tadlat deras handlingssätt. Varför har ni suttit med dylika perso-
ner? Med mig är det en annan sak. Jag är nöjd med dem och måste 
begagna mig av deras tjänster för fullföljande av mina avsikter, 
o. s. v. 

Guvernör Krogius' verksamhet i Kuopio län bedömdes på 
annat sätt av befolkningen. Tidningen Uusi Savo skriver 
härom i januari 1903 (Hufvudstadsbladets översättning av 
den 22/1 1903): 

År 1900 utnämndes statsrådet Edvard Krogius till guvernör i 
Kuopio län, vilket ämbete han tillträdde i januari 1901 och nu efter 
att endast tvenne år ha innehaft detsamma lämnar. Under denna 
korta tid har han ådagalagt ett livligt intresse för vården om länets 
.angelägenheter, om han ock ej hann vidtaga några särskilda refor- 



mer under de för närvarande så oroliga tiderna, då uppmärksam-
heten vänts åt annat håll än ordnandet av de inre förhållandena. 
Även trots god vilja förmår en ämbetsman för närvarande icke 
arbeta på förbättrande av ens de ekonomiska förhållandena, särskilt 
som dåliga år i detta avseende försvåra arbetet. Vid nödhjälps-
arbetets organisation medverkade guvernör Krogius med energi, 
men denna verksamhet avbröts genom hans avgång. 

Någon tid hann han fungera som ordförande i nödhjälpskom-
mittb. I sin höga ämbetsställning hade guvernör Krogius till 
ögonmärke noggrann åtlydnad av lagar och författningar och ver-
kade i enlighet därmed. Såsom ett bevis på att folkets ledande män 
skänkte sitt erkännande åt den avgångne guvernörens arbete och 
hållning, må nämnas, att ett antal bönder från nästan alla kommu-
ner i omnejden nyligen besökte statsrådet Krogius för att tacka 
honom för hans verksamhet som länets guvernör. 

Guvernör Krogius' avsked följdes av en mängd andra. Så-
lunda avskedades inalles fem guvernörer, ävensom ett stort 
antal tjänstemän, hovrättsledamöter m. fl. Av Åbo hovrätt 
återstod knappast någonting alls. 1) 

Kort därpå följde en förordning, som beklädde general-
guvernören med vidsträckta befogenheter, den s. k. diktatur-
förordningen. Han berättigades bl. a. att under vissa villkor 
låta landsförvisa eller deportera medborgare i Finland. 

1) I februari 1902 gjorde polisen en husundersökning hos vicehärads-
hövding Ivar Groundstroem, som fungerat som den ena av Kagalens 
sekreterare. Han telefonerade till mig och bad mig komma dit. Jag 
gick och blev vittne till hur polisen i ett vedlider förgäves sökte efter hem-
liga dokument. Jag instämdes till rådstuvurätten, som frikände mig. 
Motparten besvärade sig, men Åbo hovrätt måtte aldrig haft tid att 
uppta besväret, ty jag har icke någonsin hört något vidare i saken. Gene-
ralguvernören anförde emellertid klagomål mot mig hos t. f. kansler 
Plehwe, som i sin tur anmodade universitetets rektor att avfordra mig 
förklaring, vilken också avgavs i brev till rektor. Härpå följde ett svars-
brev från Plehwe och därmed var affären utagerad. 



DE LANDSFÖRV ISADE. 

Den 5 april 1903 skriver generalskan de Pont följande: 

»Patern (hennes far) återvände i går kväll, jag har ej fått veta 
något just, bara att utvisningsfrågan blir avgjord i nästa torsdag 
och som patern tror blir den även beviljad. Den har väl undergått 
någon modifikation. Det heter nu att han får rättighet att för-
bjuda vistelsen i landet för sådana personer, som han anser störa 
lugnet i landet. De få 48 timmar för att vidtaga anordningarna och 
så böra de resa. Det är ju bättre än Sibirien och Sveaborgs kase-
matter, men i alla fall kommer det att bra mycket bryta motståndet 
och när man ser huru folket lyssnar till dem som lova dem guld 
och gröna skogar bara de hålla sig stilla, så blir man helt förtvivlad 
och skulle ej hava något emot att höra till dem, som måste söka sin 
utkomst i främmande land. Detta folk är prisgivet åt undergången, 
de hava valt själva den vägen, som förer till försoffning. — I dag 
hava vi (i Vichtis) åter utlyst kommunalstämma vid 3,500 mk vite 
om vi ej välja medlemmar till uppbådsnämnden. Det är nästan 
bara komedi, ty om också ingen väljes, infinna sig dock alla till 
uppbåd. Egna män arbeta ju för upplösningen och de strida mot 
oss med alla dåliga vapen. Får jag höra något närmare så skriver jag 
igen. — —» 

Som ett tillägg till detta brev kan antecknas, att när under-
rättelsen om förvisningsdekretet blivit känt talade fru de Pont 
med sin far om saken och han sade: »De hör inte på mig, jag 
har sagt åt dem, att det är dumheter och jag har inte tagit 
någon befattning med saken vidare, men jag har hört på om-
vägar att Carl Mannerheim hör till de förvisade och du får 
gärna för mig säga honom det.» 

Diktaturförordningen var daterad den 2 april, och den 
22 april förvisades de första, vilka voro sex till antalet: baron 
V. M. von Born, bankdirektören greve Carl Mannerheim, juris- 
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kandidaten Jonas Castffli, konsul Eugen Wolff, dennes broder 
Reguel Wolff samt magister Wentzel Hagelstam. I maj lands-
förvisades redaktör Eero Erkko, bröderna Kaarlo och Pekka 
Brofeldt i Kuopio, mag. Almar Fabritius i Lovisa, senator 
Lennart Gripenberg, bankdir. A. Sikiö och dr Julius Lyly i 
Viborg, dessutom erhöll L. Mechelin, som denna tid vistades i 
Stockholm, av ryska ministern i denna stad meddelande om 
att han förbjudits återvända till hemlandet. I juni landsför-
visades godsägaren P. J. Aschan från Ekenäs samt frih. Eric 
von Troil från Wasa; i juli C. G. Christierson, lektor M. Rosen-
dal, Uleåborg, Axel Wahren, Gustaf Aminoff och M. LinUn. 
I augusti landsförvisades A. G. Wallin (senare Walli), Uleå-
borg, P. Aulin (senare Ahmavaara), f. d. senator Aug. Nybergh, 
0. Procop, Tammerfors, Ad. Aminoff, Wiborg, t. f. borg-
mästaren Karl Söderhjelm och Otto Åkesson; i september 
C. J. Myrsten (svensk undersåte), förre assessorn vid Åbo 
hovrätt F. Lundenius, greve G. Ph. Creutz och hans son, nota-
rien i Wiborgs hovrätt Victor Furuhjelm, Georg Kuhlefelt, 
Arvid Neovius, Nils Månsson (svensk undersåte), J. Sundblom, 
Mariehamn; i oktober E. Broms. Därpå skedde ännu en förvis-
ning den 22 mars 1904, nämligen av A. J. Gestrin. Något mer 
än ett år senare, den 3 juli, häktades prof. Th. Hornen och dagen 
därpå prof. R. A. Wrede och docenten E. Estlander. Bankdir. 
Schybergson häktades något senare. Kapten Georg Fraser 
anhölls också, förbjöds att vistas i de ryska huvudstäderna 
och förständigades att efter eget val bosätta sig i någon lands-
ortsstad. Han bestämde sig för Nowgorod, dit Hom6-1, Estlan-
der och Schybergson redan förts. Wrede åter berättigades att 
slå sig ned i Reval. 

Med diktaturförordningens utfärdande tilltogo de redan 
förut rätt allmänna angivelserna mot på olika orter mer eller 
mindre bemärkta personer. Denna depravation avtog icke 
genom undfallenhetspartiets politik. Den hade föranlett R. A. 
Wrede att hörsamma en uppmaning att uttala sig däremot. 
Han skrev en uppsats »Om rättsordningens helgd», som publi-
cerades den 29 augusti 1903. Om sin uppsats skriver han 
följande två brev: 
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»Heinola, d. 18. VII. 03. 

Adress härefter: Ingerois, Wredeby. 

B. B. 

Här har Du min uppsats, vilken dock ej torde motsvara vad Du 
och andra önskat. Den innehåller näml. intet program för våra 
åtgärder i närmaste framtiden (ett sådant kräver överläggning); ej 
heller vänder den sig till den stora allmänheten, utan endast till den 
bildade klassen. Den meddelar endast reflexioner över det när-
varande läget, vilka därtill måhända skola befinnas vara ganska 
subjektivt färgade. Slutligen har jag ej heller kunnat tillmötesgå 
önskan att skriva så, att uppsatsen kunde publiceras »på vanligt 
sätt», d. ä. med censurens bifall och samtycke. Tvärtom är inne-
hållet sådant att, om uppsatsen kommer inför vederb:des ögon 
jämte uppgift om förf., det ögonblickligen är slut med min ringa 
verksamhet i detta land.» 

Följande sida i brevet är överkorsad; där står: 

(Emellertid är jag ense därom att uppsatsen ej bör gå anonymt, 
utan bära sin författares namn. Men härav följer då även att 
därav bör tagas en liten upplaga, ty den kan då sändas endast 
till fullt pålitliga personer. Jag skulle föreslå 100 ex. eller något 
mera, högst 200. Den kan ju sedan uppläsas i större och mindre 
kretsar, även bland studenter, till vilka jag naturligtvis gärna 
vänder mig på grund av gamla relationer. För att möjliggöra ut-
låning av enskilda exx. har jag försett uppsatsen med särskilt 
vehikel, vilket är undertecknat, medan uppsatsen ej är det, och som 
bör tryckas på skilt löst blad, samt stanna hos adi'essaten eller ega-
ren eller förstöras, medan själva uppsatsen, utan vehikel, gärna kan 
lånas ut och cirkulera från man till man med muntlig uppgift om 
författaren. 

Frågan till vilka personer Du bör sända må Du själv avgöra. 
Landtagsmän o. andra kända personer på olika orter borde ihåg-
kommas, men — —) 

Brevet fortsätter: 

»såsom av den överstrukna sidan synes, var det min avsikt att 
uppsatsen skulle förses med ett vehikel eller företal på skilt papper, 

3 
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undertecknat med mitt namn. Men tvenne goda vänner, båda per-
soner med långvarig politisk erfarenhet, vilka genomgått uppsatsen 
och i allo godkänt dess innehåll, hava bestämt och enträget yrkat 
att mitt namn icke skulle bliva synligt, emedan detta skulle hava 
till påföljd min förvisning ur landet, om aktstycket fölle i obehöriga 
händer, vilket enligt deras tanke lätt nog kan, ja säkert skall ske 
under nuv. förhållanden. Jag har därför, ehuru jag själv finner det 
mycket obehagligt att skriva anonymt, böjt mig för detta yrkande 
och lämnar därför artikeln utan underskrift. Emellertid motsätter 
jag mig ej, utan ser tvärtom gärna att man muntligen meddelar 
dem, vilka uppsatsen delges, att den är författad av mig (i brev 
bör förf. ej nämnas), nämligen åt pålitliga personer, som ej berätta 
åt tvivelaktiga. 

Då uppsatsen ej är avsedd för politiska motståndare, vilka 
kunde missbruka densamma, bör därav tagas en liten upplaga, 
förslagsvis 100, men i ingen händelse mer än 200 exx. Den kan ju 
sedan cirkulera från man till man, eller uppläsas i större eller mindre 
kretsar, särskilt bland studenter, till vilka därför något antal exx. 
bör utges. Annars borde den sändas till f. d. landtdagsmän av vår 
färg och andra kända, pålitliga personer, men ej mer än ett ex. åt 
var, högst 2 åt någon undantagsvis, och ej med posten från H:fors, 
åtminstone ej något större antal konvolut, utan med resande eller 
posten från andra orter. Våra Iandsförvista vänner borde ock 
ihågkommas, och dessa exx. kunde ju skickas alla till en av dem 
med någon resande. Av mina kolleger ville jag ihågkomma — utom 
k agalerna — Rbg, G:son, E. A. Hornen, Rosenqvist. Själv önskade 
jag få 3 exx. samt konceptet. 

Detta kan vara nog om uppsatsen. Betr. övriga åtgärder måste 
i höst överläggas. Dock vill jag hemställa om ej skäl vore att be 
någon kompetent person, exempelvis prof. Rosenqvist skriva en 
helt liten populär skrift om angivelserna, huru lågt och uselt sådant 
är, och söka sprida den bland allmogemän och kvinnor. 

En annan sak, varöver jag förargat mig är den lättsinnighet, med 
vilken rykten om förvisningar kolporteras från man till man. Då 
detta säkert kan medföra ledsamma följder, vore det kanske skäl 
att härom skriva en liten artikel i F. 0., däri tillika skulle varnas 
för oförsiktigheten att i brev nämna personer i sådant sammanhang, 
att de kunna därigenom komprometteras, samt annan oförsiktig-
het, varigenom man utsätter landsmän och vänner för obehag. 
Ej av svaghet, men för att icke onödigt uppoffra våra få krafter. 

Din tillgivne 

R. A. W. 
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»Wredeby, d. 29/7  03. 

B. B. Törngren. 

Tack för meddelandet! Det gläder mig att uppsatsen av Dig i 
huvudsak ansetts bra, såsom jag sluter därav att Du vill återfå 
konceptet. 

Av de föreslagna ändringarna har jag utfört en del, kanske de 
flesta, men ej kunnat förena mig om alla. Mottot önskar jag bibe-
hålla. Att artikeln röjer sin författare är mig icke emot, tvärtom 
önskar jag att det skall bliva bekant att jag är författaren. Jag,  
avstod blott efter svår strid från dess undertecknande då man före-
ställde mig att det vore att sticka huvudet i snaran. Och jag måste 
medge att artikeln ej var så mycket värd, att jag hellre kunde 
falla på någon viktigare sak. Må man därför även på fientligt håll 
gärna gissa på mig, blott man ej har bevis. Vännerna åter böra få 
veta att det är jag (muntligen). 

Mordet i Djurgården vill jag ej åberopa, emedan någon viss 
person ej kunnat framställas såsom gärningsman och det ej är 
bevisligt att polisen, på grund av högre befallning lämnat saken 
därhän. 

Hänvisningen till russofilerna har jag flyttat till annat ställe. 
Anmärkningen i slutet i fråga om andelsverksamhe.ten här-

stammar från någon, som ej sett vilken omvälvning den åstadkom-
mit flerstädes på landsbygden. Varken detta ställe eller något 
annat i hela uppsatsen är ingivet av annan person, ty den skrevs 
utan att jag på förhand konfererat med någon, vartill jag ej heller 
hade tillfälle. Jag önskar bibehålla denna passus. 

I största hast. Din tillgivne 
R. A. W. 

Av de landsförvisade stannade de flesta till en början i 
Stockholm. Det dröjde naturligtvis någon tid förrän de hunno 
vänja sig vid sin nya ställning. En av de första som tyckes ha 
funnit sig i sitt öde var Eero Erkko. Han hade strax beslutit 
sig för att fortsätta till Amerika. Han skriver till mig den 
23 maj 1903 följande: 

»B. B.! 

Dina brev av den 20 0. 21/5 har jag bekommit jämte växeln å 
Kr. 1829,91. Tvenne kvittenser från Svanbäck medfölja. För det 
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övriga sände jag kvitterade räkningar redan den 15/5. En sändning 
litteratur kommer snart under Alma Rikbergs adress. Den inne-
håller E. Wolffs skrift, och »Heikkoutemme». — Rosenqvist, som 
skulle komma hit, har ej hörts av ännu. — Om lantdagsvalen 
skriver jag till Dig ännu förrän jag avreser härifrån. Hittills har 
jag varit upptagen med att få ens litet ordning i mina egna ange-
lägenheter så att jag kan resa härifrån, men nu börja de små-
ningom vara interimistiskt ordnade. — När jag skrev att här var 
tråkigt, så mente jag ej så mycket mig själv som andra. Jag har 
ifrån första början haft klart för mig, vad jag skulle företa mig, 
men de flesta andra härvarande — till och med de som inte borde 
ha några ekonomiska bekymmer — voro vid min hitkomst, och äro 
det till stor del ännu, som lamslagna. Och det verkade naturligt-
vis nedslående på mig också. Annars komma de väl småningom 
att skingra sig härifrån. Kalle Br.(ofelt) reser samtidigt med mig 
härifrån till K:hamn och därifrån till Lybäck och Hamburg, där 
han kommer — antagligen — att stanna. Sikiö gör på samma sätt. 
Han hoppas på plats på en bank i Lybäck. Reguel W(olff) tänker 
resa till England och A. Fellman till Frankrike eller England. 
Frågan om bankföretaget behandlades här vid ett möte, vars resul-
tat blev = 0! Allt blev beroende på de underrättelser jag möjligen 
hämtar ifrån Amerika. 

Ja, min Amerikaresa börjar jag nu nästa onsdag den 27. Stannar 
möjligen en vecka i Hull och dito i New-York. Kommer antagligen 
sedan att hålla föredrag på större finska orter samt små samman-
träden, där jag samlar uppgifter om våra emigranters förhållanden 
c ch om hurudana möjligheter det finnes för nya ditflyttade lands-
män. Möjligen kommer jag att skriva korrespondenser till P:Iehti 
— ifall de under nuvarande förhållanden våga taga in dem — men 
i alla fall ger jag Eder vid återkomsten en fullständig detaljerad 
rapport om hela resan. Skulle jag råka i penningknipa får ni väl 
genom Hornborg hjälpa mig med någon summa. Men hoppas jag 
kunna göra resan med min nuvarande resekassa — isynnerhet som 
jag möjligen torde kunna förtjäna även något där. Finner jag något 
lämpligt arbetsfält för mig — sådant där jag kan göra nytta även 
för det hela — stannar jag möjligen redan nu på andra sidan av 
Atlanten och låter min familj komma ensam efter (resan fram och 
tillbaka blir kostsam), men i annat fall återvänder jag till S:holm 
och övertar arbetet här. Jag tror nog att det vore bra om jag 
vore till hands på närmare håll än Amerika, isynnerhet nu när med-
arbetare på landsorten bli utvisade och det finns ganska få i H:fors 
som har större personkännedom på landsorten. Isynnerhet lant-
dagsvalen fordra energiskt arbete — men om dem framdeles! 

Vad vistelsen här beträffar har jag ej annat än gott att säga 
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om den. Alla svenskar jag träffat här, ha varit icke allenast artiga 
utan även hjärtliga emot mig och min fru. — Men nu har jag ej 
tid att fortsätta. Hälsa dem alla och må själv väl! 

Tuus 
Eero Erkko.» 

Två månader senare skriver han följande brev: 

»Hotel Florida, Havana, Cuba, 
8/7 1903. 

B. B.! 

Här är jag nu på »Antillernas pärla», i dess huvudstad och sitter 
i hallen av hotel Florida rökande en 5 cents Bock. Du kan ej tro 
vad man njuter utav att röka en »havanna» just här vid denna tid 
av dygnet och i denna värme! Klockan är 12 på dagen och värme 
ha vi cirka 95 F. Man kan ej göra annat än sitta och röka och njuta 
både av cigarren och sin tillvaro. Jag försökte besöka banken, 
men den var stängd och skulle öppnas efter en timme och då jag på 
återvägen gick förbi Henry Clay & Bock C:i Limiteds försäljnings-
lokal så köpte jag en låda av billigaste bockar som funnos och av 
dem bolmar jag nu här. 

Huru och varför jag förirrat mig hit, det skall du snart få er-
fara. Saken är nämligen den, att jag i New-York kom i beröring 
med några bank- och finansmän, som ha startat ett stort miljon-
bolag: »Cuban American Land & Fruits Company». Bolagets ända-
mål är att köpa jord på Cuba, odla och plantera den, samt dela ut i 
mindre farmer både till sina bolagsmän och andra hugade. Menin-
gen är att öka aktiekapitalet ända till 5 milj. dollars, bygga en 
stad, järnvägar, etc. samt idka storartad fruktodling och handel. 
De ville veta huruvida man skulle få finnar att bli delägare i bolaget 
eller också köpa farmer här nere eller också — bli arbetare för 
bolaget. När jag ansåg att det till stor del beror på klimatet, upp-
manade man mig att resa hit just nu, då det är den hetaste tiden. 
Då jag även annars hade tänkt resa till Texas, så beslöt jag slå två 
flugor i en smäll, resa först till Kuba och därifrån via New Orleans 
till Texas. Efter den härligaste resa i världen anlände jag hit i 
går morse och hoppades kunna redan i dag på morgonen fara till 
det inre av landet, men den amerikanska ingeniören, Mr Willinck, 
som skulle möta mig i Habana redan i går, har ännu ej anlänt till 
staden. Han har arbetat långt borta i östra Cuba och fick sista 
fredags telegram att genast resa till Habana för att möta mig, men 
järnvägen dit är ännu ej fullt färdig, det går endast 3 tåg i veckan, 
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så att han har ej hunnit, men torde anlända i kväll kl. 7 och då 
skola vi företa oss en tur till tobaks-, socker-, orange- etc. plantager 
uti skilda trakter, söka upp tyska farmare, vilka jag skall intervjua 
o. s. v. Varmt är här den här tiden av året, isynnerhet mitt på dagen, 
men icke hetare än i New-York. Och dessutom äro nätterna här 
svala, tvärtemot vad de äro i N. Y., där det är lika hett och kvalmigt 
om natten som på dagen. Enligt vad jag nu kan bedöma, anser jag 
det ej vara omöjligt att finska arbetare skulle få det här riktigt 
bra och trivas utmärkt. Skulle man få bolaget att betala resorna 
hit, vore det icke så dumt att placera här ett tusental värnplik-
tiga. Men ännu kan jag ej säga någonting närmare om möjlighe-
terna, då jag icke ännu besökt det inre av landet och det ej heller 
varit fråga om villkoren med bolaget. Om allt det skall jag skriva 
till dig efteråt. 

Den här goda staden Havanna är en på allt sätt sydländsk stad 
c ch helt och hållet spansk. Man träffar sällan folk som talar engelska, 
icke ens i affärerna. Gatorna smala, husen låga, 1-2 vånings, 
målade i alla möjliga färger, taken platta. Men livlig trafik över-
allt, ty folk bor för det mesta på gatan — även då de äro hemma. 
Fönstren stå nämligen nästan alltid öppna så att man skall kunna 
stiga in genom dem. Jag tror dessutom att de flesta hus inte ha 
några glasfönster alls. Och vad skulle de göra med dem! Genom 
mina amerikanska vänners anvisningar kom jag att bo på ett 
mycket trevligt, litet snyggt hotell och har det här utmärkt bra. 
I går företog jag mig ett par timmars åktur omkring i staden, som 
jag nu känner så bra, att jag kan gå ensam ut vart som helst. Du 
kan väl tänka Dig att jag ej pratar för mycket här, då mina engelska 
kunskaper äro minimala och de spanska ännu mindre. Men jag 
kommer bra tillrätta och trivs bra. Hittills har jag ej haft en enda 
tråkighet på min resa. Men mina fordringar äro ej heller så särdeles 
stora. — Får jag fortfarande förbli frisk, kommer denna resa nog 
att vara både till nytta och nöje för mig. Från Texas beger jag 
mig antagligen till South Carolina, möjligen till West Virginia och 
New York, varifrån jag sedan borde fortsätta till de egentliga finska 
trakterna. Det är väl icke något nöje att resa den här tiden på tåget 
i sydstaterna, men det skadar ej att försöka det också. Nog måste 
en karl tåla 4-5 dagars järnvägsresa alltid. Värre än i en finsk 
bastu är det väl icke, och det tycker jag om. — 

Skriv nu någonting därifrån under Hornborgs adress. Jag får 
mina brev nog därifrån. 

Hälsa vänner och bekanta och må själv väl! 
Din 

Eero Erkko.» 
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»New York 22/9 1903. 

Numera har jag definitivt beslutat börja med en veckotidning 
här ifrån nyåret. Provnumren komma ut i slutet av november. 
Härvarande fackmän, både finnar och svenskar, varna mig för 
företaget och påstå att jag är galen, som tror att det kan lyckas. 
»Har du femtusen dollars, så kan du nog uppehålla tidningen ett år, 
men så är det slut.» Så lyder deras spådom. Till all lycka har jag 
ej några femtusen dollars, knappast så många mark. Ifall tidningen 
ej börjar gå, måste den således sluta redan tidigare. Men jag hoppas 
att den går om jag får tryckeriförhållandena ordnade så som jag 
tänkt mig. Det vore bra om en finsk bank funnes här, ty nu är det 
omöjligt för en främling som jag att få någon kredit i detta land. 
Hoppas ändå jag kan reda mig. — En av tidningens första upp-
gifter kommer att vara att få till stånd en finsk nationalförening här 
i Amerika, i samma stil som irländarna och polackerna ha. Under 
min resa kom jag nämligen till den övertygelsen, att det är endast 
genom en sådan liga som man kan få härifrån understöd för arbetet 
där hemma. Och även för härvarande finnars egna strävanden är 
en sådan förening nödvändig. Och nu just är den bästa tidpunk-
ten att starta. Uti mina föredrag talte jag ej direkt om föreningen, 
men försökte förbereda jordmånen för densamma och jag är säker 
på att förslaget, — när jag framställer det inför offentligheten, — 
kommer att omfattas med stor entusiasm. 

Jag väntar brev från Dig, kanske kommer det med min Fru. 
Kunde Du sända till mig C. M.:heims och L. M:s adresser i S:holm, 
ävensom M. R:dahls adress, vore jag tacksam. 

Må väl! 
Tuus 

Eero Erkko.» 

New York 9/10 03. 
B. B.! 

Då provnummer av min nya tidning kommer ut omkring den 
15/11 vore jag särdeles tacksam om Du kunde till dess skicka mig 
de färskaste nyheterna från Finland. De borde avsändas från H:fors 
senast den 1 november. 

Har väntat brev av Dig redan länge. — 
I hast Tuus 
Eero Erkko 

Adress: 470-43 str. Brooklyn, N. Y. 
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New York 30/10 03. 

B. B.! 

Tack för Ditt länge väntade brev av den 10/10. Rapporten om 
mina resor och intryck här skall jag enligt löfte i våras nog sända 
litet senare. Jag har varit så upptagen av tryckeri-, tidnings- och 
bokhandels »hommorna», så att jag ej hunnit skriva någonting 
Man måste ju tänka först på sig själv och sina egna, isynnerhet 
under nuvarande förhållanden. Men jag hoppas nu snart få trycke-
riet i gång, tidningens provnummer ut och bokförlaget från Finland 
hit — och då hinner jag även med annat. Du kan vara lugn vis å vis 
bolagsskapet emellan Antell och mig. Det är så ordnat, att vardera 
av oss måste fullgöra sina avbetalningar alldeles i samma ordning 
som till främmande tryckeriägare. Dessutom är jag bolagets verk-
ställande och kassör. A:s fru är återigen kassör för F. A. och tycks 
verkligen försöka att göra sitt bästa i allt avseende. Jag har nog 
blivit varnad för (Edvard) A(ntell) redan tidigare och skulle an-
tagligen ej inlåtit mig i affärer med honom, ifall jag ej sett huru 
Frun arbetar och knogar och har lyckats också ordna deras affärer 
ganska bra. Tryckeriräkningarna komma att vara betalbara varje 
vecka, så att förlusten blir uti intet fall stor, om det blir någon. 

Egentligen var det min mening med detta brev att fråga Dig 
angående de 10,000 mk, som någon gång lär ha samlats eller på 
något annat sätt fåtts ihop för emigranthemmet här. Ett sådant hem 
är alldeles nödvändigt här och måste fås till stånd. Jag kan ej 
förstå, vad Hornborg tänkte, när han avrådde ifrån dess grund-
läggande. Nu erkänner han nog dess behövlighet och skulle, tror 
jag, vara till och med benägen att själv i firmans namn ställa sig i 
spetsen för saken. Men jag tror att det ej skulle vara till gagn 
för saken för att då skulle alla de andra konkurrerande firmorna 
motarbeta företaget. Jag har tänkt genast efter den 15 nov. (då 
Amerikan Kaikus provnummer kommit ut) hålla ett möte med de 
bästa elementerna utav härvarande finnar; där skola vi tillsätta en 
kommittésom får till uppgift att med alla möjliga medel försöka 
arbeta för saken. Och det måste fås i gång, ty saknaden är stor. 
Men nog vore det bra, om Du kunde skaffa åt oss någon hjälp hem-
ifrån, ifall de 10,000 redan använts, som jag antager, till andra lika 
viktiga ändamål. 

Åtskilliga av våra gamla arbetare därifrån ha anlänt hit, bland 
andra M. P:nen och S:r, vilka länge varit här utan arbete. Den 
senare har nu fått anställning i någon verkstad. P. skall jag begagna 
till reeagent för tidningen. Det är ej alltid något nöje att sam-
manträffa med sådana nykomlingar, ty vanligen äro de alldeles 
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utan pengar och man får lov att hjälpa dem, huru det än svider i en, 
att se sina vackra dollarsedlar sista gången. Men länge kan man 
ju ej fortsätta med den välgörenheten. — 

Sorgligt tycks tillståndet vara där hemma allt fortfarande 
och bäst är det väl att nu tillsvidare vänta och se huru det börjar 
att gestalta sig. Jag för min del försöker att tänka så litet som 
möjligt på förhållandena där — de bli ju icke bättre utav att grubbla 
på dem, när man ändå ej kan härifrån göra någonting. Men här 
hoppas jag kunna uträtta något bara jag hinner. Numera tror jag 
att tidningen nog kommer att gå. Den amerikanska upplagan av 
»Nuori Suomi», som jag ger ut här, tycks få duktigt med prenume- 
ranter. — 

Wahren reste härifrån ett par dagar sedan till New Mexico, 
där han tänker taga homestead land. Jag är rädd för att där 
är för torrt och hett — den uppfattningen har jag fått utav 
den staten. — Skandinaviska prästerna här förbereda någotslags 
lyckönskningstelegram till gamle Kongen i Khamn, där de taga 
till tals även den finska frågan. Därom närmare framdeles. — 

Må väl! 
t uus 

Eero Erkko. 

Efter Erkkos avresa hade Brofeldt övertagit redaktionen 
av Vap. Leht., men ansåg sig snart böra upphöra därmed som 
framgår av följande brev: 

Simonstorp 6/8 03. 

H. Herr Adolf Törngren 

H:fors. 

Härmed får jag tillkännagiva att jag ej mera kan redigera Vap. 
Leht., ty mitt åskådningssätt har förändrats så mycket, att jag 
kan ej skriva i samma anda, som bladet har hittills varit red. och 
som jag förmodar partiet vill att det skall redigeras. Kristliga 
sanningar förbjuda mig att arbeta i denna riktning. Jag kan ej 
ändock godkänna undfallenhetspartiets politik, men står på så 
helt annan ståndpunkt än kagalen, att det är omöjligt för mig 
att mera vara i dess tjänst. Om jag får något arbeta för det finska 
folket, så blir det väl emot det sedliga och andliga mörkret, som 
råder över hela folket. Detta arbete kräver nog så många arbetare, 
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att jag för min del vill lämna allt annat å sido. Även därför 
ville jag lämna Vap. Leht. åt andra. Därför ber jag H. H. vara 
god och anmäla denna min ansökan åt andra. Jag har skrivit till 
hr Erkko, men han kan ej väl därifrån ordna saken. Även till en 
annan i kommittén har jag skrivit, men vet ej om han har fått 
mitt brev. 

Högaktningsfullt 

P. Brofeldt. 

Wentzel Hagelstam såg icke lika ljusblått på sin framtid som 
Erkko. Han var bosatt i Åggelby, när förvisningsordern utfär-
dades, och hade på förhand fått höra om den samt blivit till-
rådd att om natten åka med skjuts i riktning mot Åbo för att 
från någon ort vid farleden till Stockholm praktisera sig ombord 
på Bore, när den passerade. Men arrangemangen klickade på 
något sätt så att han kom in till Åbo och beslöt då att helt 
enkelt gå ombord på båten, vilket också lyckades. Han var 
naturligtvis orolig för hur han skulle reda sig i Stockholm och 
skriver därom följande 2/5  1903: 

»B. B.! 

Hjärtligt tack för ditt brev av 29/4 med kronor 574: 30. Och 
tack icke minst för att du talat med Frenckell; jag tänkte mig att 
han ej vidare ville anlita mig, då han har Berndtson här som korres-
pondent och han ej svarat på brev, däri jag frågade om han över-
huvud ville mottaga korrespondenser av mig. Jag skall nu genast 
skriva till honom och bekräftar det sig att jag får skriva i Hbl på 
samma villkor som förut, så är det ju en god hjälp, och jag hoppas 
att då ej vidare behöva på detta obehagliga sätt anlita hyggliga 
människors bistånd. Det är nog bäst om man kan få arbete på 
Finland, ty det är rent otroligt hur brackiga alla äro här. I de 
flesta svenska tidningar ha ingått snart sagt nesliga artiklar, som 
varna för oss. 

Jag bor nu på hotel d'Angleterre, Drottninggatan 6, i ett passa-
belt rum för 1: 50 per dygn. Mat får jag för 75 öre per mål, så det 
är nog så billigt man kan leva här.  

Den 1 juli 1903 skriver han följande: 
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»B. B.! 

Efter samtal med kaptenen, mag. Henry Biaudet, som vistas 
här för studier vid riksarkivet, tillskriver jag dig i följande ärende. 
Enligt definitiva underrättelser från Finland har häktningsorder 
utfärdats på Biaudet, som av länsman på Åland eftersökts hos sin 
där boende broder för att »under sträng bevakning föras till läns-
fängelset i Åbo.» Lyckligtvis förväxlade vederbörande Biaudets 
yngre bror med honom själv och Biaudet blev sålunda varskodd. 
Han skulle eljest snart kommit till Helsingfors för att i höst dispu-
tera. Nu kan han ej längre tänka på att resa hem, utan måste se 
sig om efter levebröd här ute. Hans avsikt är att avbryta sina stu-
dier, enär det lån, varmed han underhållit sin familj och studerat, 
tar slut senast den 1 september, samt begiva sig till London för att 
söka förmå firman Cook att inrätta en resebyrå här med honom som 
föreståndare. Ickn borde ju vara god, då Cook ännu ej har någon 
byrå här. Emellertid behöver han 500 mk för resan till London och 
uppehälle där, och de pengarna har han icke. — — — Kan du göra 
någonting för den saken? — — —» 

V. M. v. Born hade fått på sin part att hålla ordning i 
ekonomiskt avseende bland de landsförvisade och fördela 
penningbidrag som kommo från Finland. Hans korrespondent 
i dessa frågor var egentligen Gösta Björkenheim, men ibland 
Otto Donner, vilka båda sutto i den kommitt, som i Helsing-
fors bildats för de förvisades understödande. Men därutöver 
tog han också i annat avseende vård om de utvisade, som hade 
svårt att komma tillrätta. 

Han skriver: 

S., den 10 sept. 

B. B.! 

Tack för brev av 5 d:s. B—t (Biaudet) har givit sig i väg i korta 
dagsmarscher söderut i vetenskapligt syfte, vartill utväg yppats. 
Han hade fått beloppet, men det återfås här av andra medel, som 
komma att för nämnda syfte inflyta. Kommer han framdeles att 
kunna göra något i avsett ändamål, så vet han att det finnes medel. 
Nu har han fått lov att avstå, dels för att tiden gick honom ur 
händerna då han blev lurad på stipendiet, dels verkligen av den 
uppgift, som även han fått från din stad om en notis där nere. Tack 
för remissan 200. De två tusen äro underminerade till nära hälften 
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av J. R-rs (Reuters) utgifter i vestern, så att ej mer än nära 700 kr. 
finnes kvar, därav en politisk resa i våras medtog 300 och jag efter 
prövning lämnade Ku-t 500, varom jag allt meddelat mig med 
centralförvaltningen. Jag skall skicka fullständig redov. snart och 
vi reda oss nog en tid med B:s återinflyttande. Jag skickar den 
till G. B. (Gösta Björkenheim), därifrån jag fick rundsumman. — 
Vi hava haft varjehanda demarcher här under överläggning, men 
tyvärr ej kunnat enas. Än är det den ena, än den andra som krång-
lar, såsom vår sed alltid varit; jag hoppas dock att vi skola kunna 
få något undertecknat hemåt snart. Mycket bekymmer har jag haft 
för självstyrelsen i min hembygd. Det gick nog då, men nästa gång, 
som är i onsdag. R. är förlorad, och jag har vidtagit delvis ganska 
avgörande åtgärder att rädda hedern åtminstone. Men skeppet få 
vi nog lov att borra i sank. — At redaktören ( Julius SundbIom) 
från ölandet hoppas jag få plats. Jonas (Cast6n) har äntligen fått 
sin stora byrå startad. 3000 kr. i annonser. 

Må väl och hälsa alla. 
V. M. 

Stockholm, Sturepark 2, den 1 okt. 1903. 

Heders Broder! 

Jag har att tacka för en tidigare remiss, som väl endera dagen 
kommer till användning och varom jag genast underrättade vår 
söderut resande. Då du avsände remissan, visste du icke huru under-
ligt det skulle gå i ett visst samfund i H:fors, men då inga kontra-
order kommit, har jag vidhållit remissans användning för sitt ända-
mål. Därjämte hava åtgärder vidtagits för att på mecenatvägen få den 
ursprungliga planen genomförd, och jag hoppas snart få detta klart. 

Soil (Soilander) är nu expidierad till Amerika, i går afton i samma 
ögonblick jag fick ditt brev. Det blev en nödvändighet, och efter 
överläggning lade jag ut 200 Kr, sålunda att Rosenkvist köpte 
biljetten och 20 dollars åt honom, med vilka han skulle till andra 
sidan Chikago, där han hade anvisning på en Sederholm, ingeniör-
brobyggare. Jag ålade S. att efter tillgång framdeles avbetala, 
så att andra kunde hjälpas, helst vi trodde oss veta att han redan i 
H:fors fått respengar. Men på hans löfte härutinnan är ju ej mycket 
att bygga. Icke behöver du nu skicka enkom hit detta belopp, ty 
jag har dragit på vad som finnes kvar av stora remissen. — (0) 
Rosenkvist res i dag till Tyskland. Han har nog varit ett stöd för 
de unga, särskilt Soil. Rissanen var uppe här om dagen, följde med 
Soil., men han begärde intet, utan talade om Lukas' (Th. Hom&I) 
brev och väntade vidare ordres. Samtidigt med dem råkade präst-
sonen f. polisdetektiven Sirenius vara här hos mig, sade sig vara 



45 

anarkist, hata Ryssland och B:ff m. m. smörja, som jag åhörde, 
varpå han begärde renhjälp till Amerika, som naturligtvis av-
slogs. De hade sammandrabbat i trapporna, och Soil. varnat min 
svärmor för Ser:ius. Riss. torde fått pengarna erfar jag just i tele-
fon, och jag skall söka genom Fabr.(itius) och på annat sätt hålla 
litet reda på honom. 

Nu till viktigare saker. Först sedan E. G. P:s »tankar» hitkommit 
fick jag tillkallad del av denna demarche. Oförberedd på möjlig-
heten av en sådan hållning var jag dock ej, ty jag hade i aug. ett 
tillfälligt brev av honom, som innehöll ett märkeligt uttalande i 
lantdagsfrågan, därav dock demarchens verkställare tillfälligtvis 
icke kommo att få del. Jag var nog nöjd då jag erfor om saken, 
men är i en del stycken av olika mening i fråga om mis-en-scenen 
och har framför allt icke förtroende till framhärdigheten av P:s 
stämning. Har dock alltid funnit honom ojämförligt mycket bättre 
än den ormen J. R. D. Jag skulle icke rått honom att underteckna 
svaret, vilken fråga han ställde till vederbörandes avgörande här; 
ty såsom du alldeles riktigt säger, detta bleve alltför farligt 
för hans redan eljes glatta natur, och för övrigt måste jag tänka 
på universitetet, som icke annat än mot full eller stor valuta får 
blottställas, P. själv icke till förglömmandes. Dessutom stod det för 
mig genast klart, att P. skulle efter rådet skriva såsom då man i 
hans ställning skriver under utsatt namn, och sedan i alla fall 
betänka sig och låta svaret gå anonymt; så att man förlorade båda 
förmånerna. Huru saken nu avancerat vet jag icke. Men »tan-
karna», som äro en stämningsfull diktamen med ett »mycket led-
samt slutstycke (häntä) hava spritts här bland oss. »Revyn» hade 
ett i hast hopsatt bemötande, och L. M. håller på med ett större, 
avsett för le Temps m. fl. Kommer (prof.) Fredr:ns (Frederiksens) 
interview ut i något organ, få vi anledning till ytterligare polemik 
och variationer. Jag tror vi få se P:s svar här innan det tryckes; 
jag skulle föredragit att han undertecknade: professor vid H. univ. 
Nog härom. 

Jag har på omväg underrättat E. E. (Erkko), att finska upp-
lagan av den 5 sept. enl. telegram avgått norrifrån den 22 sept. 
Jag hoppas den nu är under spridning, det är hög tid på. Lika 
viktigt äi att den följande sprides fort; det har avancerat snabbare 
hos fienden än man trodde. Jag var nog tämligen nöjd med den 
senare, särskilt uteslutningen i första delen. Men i senare delen 
saknade jag en del praktiska antydningar och tror eller rättare sagt 
fruktar att arvodesfriheten vid utmätningarna blir en dröm, lika-
som så mycket annat som är riktigt. 

Skåpet (arkivet) är nu här i alla avseenden ordnat och registre-
rat i stort, men jag vågar icke sända notan över med dess 30 colly. 
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Farväl, kära vän, hälsa E. E. (E stlander) och måtte jag ej 
behöva återse Eder här förr än vi själva vilja och behöva det. 

Gamle vännen: 
V. M. (Borit). 

Om understöd för till Stockholm flyktade, icke landsför-
visade, gjordes ofta anhållan, som t. ex. i nedanstående brev: 

Stockholm 12. X. 1903. 
Bäste kusin! 

På uppmaning av Friherre v. Borit tillskriver jag Dig i en ange-
lägenhet, som Ni där hemma borde besluta om. 

Förhållandet är nämligen att en handelsresande Väinö Tam-
minen, som senast innehaft tjänst hos firman Sergejeff Söner & 
C:o och av vännerna i Wiborg blivit uppmanad lämna landet för 
att undvika att bliva fängslad på grund av den politiska agitation 
han skulle bedrivit, besökt oss samt anhållit om att få ett lån på 
250 kronor för att slippa härifrån fri och få biljett över till Amerika 
Borit hade hört sig för angående mannens verksamhet samt fått de 
uppgifter, speciellt av en student Rissanen, som jämväl är här 
och som Ni hemma nog torde känna, att Tamminen arbetat duktigt 
och utan någon pekuniär hjälp. Då emellertid Born icke principiellt 
vill hjälpa folk över till Amerika och icke hade några allmänna medel 
för ändamålet, bad han mig tillskriva Dig med förfrågan huruvida 
Ni där ville utanordna beloppet vilket T. förbinder sig att åter-
betala inom sex månader. Detta torde ej heller falla sig svårt för 
T., som skall vara en duktig såväl bokkarl som språkkarl. 

Om Ni således bevilja mannen hela beloppet eller en del därav 
skulle vi här förskottera detsamma för att mannen icke skulle behöva 
ligga här längre och borde Du då telegrafera antingen till Sture-
parken 2 (Boin) eller ännu hellre Naesberg Karlavägen 22 (mig) 
»beviljas» samt beloppet i bokstäver, men även för den händelse 
intet kunde lämnas »avslås». 

— Just nu var Rissanen här och rekommenderade på det var-
maste T. till erhållande av beloppet. T. hade haft god anställning 
med 250 fast i månaden + dagtraktamente som resande, och skall 
arbetat väl såväl på det ena som andra området. 

Under avvaktan på telegrafisk underrättelse helst redan onsdag 
samt förhoppning om att Du kan få reda på brevets innehåll oaktat 
skrivkrampen gjort stilen nära nog oläslig tecknar jag 

Din tillgivne kusin 
Ossian Procop6 
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Zilliacus fortfor med sin sysselsättning från föregående år, 
som bl. a. bestod i transport av illegal litteratur av olika slag 
samt i författarverksamhet. Han samarbetade med Neovius 
i Fria Ord, med Lille i Nordisk Revy och ombesörjde notiser 
till Vapaita Lehtisiä. Nedanstående brev äro belysande för 
hans sysselsättning: 

Grefgatan 36 22/X (1903?) 
H. B. 

Såsom jag redan antydningsvis meddelade dig från Åbo, har 
jag påfunnit en ovanligt säker metod för import av de varor, var-
om fråga varit, men därtill behöver jag en karl till. Och alldeles 
billigt blir det inte, då diverse anstalter behövas, utom åtskilligt 
resande. Enligt mig i dag meddelade upplysningar skulle varan 
här kunna köpas efter önskan, men därom skall jag i alla händelser 
införskaffa ytterligare besked och låta dig veta. Den sändning jag 
skulle få av småsaker har ännu icke hörts av, varför jag icke ännu 
kan beräkna tiden rätt noga, eller rättare dagen för avresan här-
ifrån. Men håll i alla fall karl i beredskap för avresa per lördags-
båten från Åbo, ifall det bleve nödvändigt. Jag skall i sådan hän-
delse sända ett kodtelegram till vanlig adress, ty brev med fredags-
båten skulle du icke mer hinna få. 

Vidare härnäst 

tuus 
Konni Z. 

23. X. 1903. 
H. B. 

Ett par rader blott i sista minuten för att meddela dig att min 
yacht i förgår uppenbarade sig — i Furusund! De hade hållit på i 
dygn och dagatal att kryssa ostvart — efter att tidigare ha gjort 
ett misslyckat försök, som resulterade i återvändande till Sand-
hamn — men råkade till sist ut för allvarsam snöstorm, någonstans 
på ryska sidan, och länsade så undan åt nordväst, en del av tiden 
för blotta riggen, och kommo i sikte av Söderarm, då de styrde in 
och lyckligt kommo till Furusund. Nu lönar det sig inte längre att 
vänta på sådant väder, att den kunde sändas yttre vägen och i skär-
gården tror jag ej den vore säker, särdeles vid passerandet av Hangö, 
varför jag nu låter upplägga den här. Men försäljningen bör ej där- 
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av hindras, då den genast efter islossningen i vår kan sändas i väg, 
om köp kan komma till stånd. 

Fröken Ebba P. kommer hit med första, bland annat för att 
arrangera definitivt om importen och distributionen av V. N. som 
naturligtvis igen blivit på slarv. Jag har bett henne arrangera 
men den, som står för V. N. så, att alla meddelanden, manuskript 
och annat, som röra V. N. gå genom henne, liksom alla meddelan-
den härifrån dit. Hon kan lätt hålla reda på våra resande och så-
lunda stå i ständig förbindelse, så det blir någon ordning av. Har 
du något att i och om detta stycke påminna, så giv henne besked 
innan hon kommer. Hennes återresa kommer att ske på en väg, 
som gör den fullt ofarlig. — Just nu ringde Fabritius på för att 
beklaga sig över saker och ting beträffande V. N. så nog är det klart 
att det icke går på detta sätt. Jag skall försöka arrangera den för-
nuftigt och meddela dig förslag med första, nu hinner jag inte mera 
än försegla. 

Tuus 

K. Z. 

Den 3-5 september 1903 hölls i Stockholm ett möte, för 
vilket Rosendal och jag under förra hälften av augusti upp-
gjort program. I mötet deltogo de flesta landsförvisade samt 
Estlander, Lavonius och jag, dessutom Arvid Neovius, som 
då ännu ej var förvisad, Gustaf Mattsson och några av de 
yngre krafter, som varit verksamma vid uppbådsstrejkerna, 
såsom Arvid Mörne, H. Gummerus och 0. Rosenqvist. För 
denna sammankomst, som kallats Stockholmsriksdagen, har 
Reuter givit en redogörelse i »Kagalen», del II, pag. 133. 
Förberedelserna sysselsatte de förvisade och en promemoria 
föredrogs vid mötet (daterad juli 1903). Vidare föredrogs ett 
förslag till vädjan till regeringspartiet. Frågan om de lands-
förvisades ställning till det fosterländska arbetet behandlades 
också, ävensom en del andra frågor. Till sist diskuterades i 
korthet möjligheten av samarbete med de oppositionella ele-
menten i Ryssland. En kommittétillsattes bland de för-
visade, vilken sedan gick under namnet studiekommitt&L 

Hela tiden de landsförvisade varit samlade i Stockholm 
hade de rådslagit om någon gemensam åtgärd, en protest mot 
landsförvisningarna. De kunde emellertid icke enas. Först på 
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hösten fattade de beslut om att med begagnande av kejsarens 
visit i Darmstadt söka bringa protesten till hans kännedom. 
Den blev slutligen undertecknad av tjugusex bland dem och 
framfördes av en deputation, som fredagen den 6 november 
överlämnade den till hovministern, baron Freedericksz, för 
vidare befordran till kejsaren. Den utgjorde en protest mot 
Plehwes vanställande utläggningar och mot den dåvarande 
våldspolitiken i Finland. Omedelbart därpå delgavs den 
pressen. 

Witte har någon gång senare yttrat om protesten, att 
skulle deputationen icke begått indiskretionen att lämna den 
till publikation redan innan kejsarn fått del av densamma och 
innan några eventuella åtgärder varit möjliga, hade den kanske 
kunnat bliva till nytta. 

1 ett brev av den 3/11  1903 talar Zilliacus om den och näm-
ner något också om förberedelserna. Brevet är av följande 
lydelse: 

Stockholm 3. 11. 1903. 
H. B. 

V. L. får regelbundet alla våra notiser i korrekturavdrag, varav 
jag låter skicka till mig dubletter genast och i mån som mina egna 
saker sättas. Vad Rosendal gör med detta material kan jag ingenting 
göra åt, och låta avskriva det vi erhålla för att vinna ett, någon 
gång ett par dygn, kan jag icke heller, enär det bleve för dyrt, för 
mig själv för mycket tidsödande. 

Om den utländska telegram- eller notisbyrån vet jag absolut 
ingenting och har ej idag — ditt brev fick jag först idag på morgo-
nen —, kunnat tala med Neovius därom, då vi var minut varit i 
redet i och för den demarche, som nu äntligen kommer till stånd 
från de landsförvisades sida: en skrift, utgörande en kollektiv 
protest mot Plehwes officiella lögner men riktad till H. M. och förd 
till Darmstadt av delegerade (C. M. Rosendal och möjligen Wolff) 
som då de naturligtvis icke få framlämna den, släppa ut den i tid-
ningspressen. 

Fredag 6. Det blev omöjligt att få skrivet brev tisdag afton, 
varför jag fick lämna detta. Och om onsdag fanns ingen resande, 
varför det först i morgon kan avgå. Från de delegerade, som idag 
skola göra sitt försök, har ännu intet telegram inlupit och föga 
kommer något förrän sent i kväll eller, troligare, i morgon. Av 

4 
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skriften har jag ingen kopia till hands, men den kommer in i nästa 
veckas F. 0. så att jag väl bör bli i tillfälle att därförinnan sända 
dig ett korrekturavdrag. 

Numera har jag resonnerat med A. N. om notis et telegram-
saken och ansågo vi det lämpligast att vanliga, icke alltför bråds-
kande notiser skulle gå på samma sätt som hittills, mera bråds-
kande däremot hitsändas i brev för att härifrån telegrafiskt be-
fordras vidare. Såsom befordrare härifrån tänkte vi oss Sundblom, 
den ende utom Neovius och mig, som torde kunna komma ifråga. 
Idag eller imorgon skola vi ha ett sammanträde om saken med 
Born och därefter vidtala S. varpå du erhåller underrättelse. I 
förrgår hade jag för övrigt ett brev om samma sak av Ehrström, som 
säger sig vara i stort behov av färska notiser för L'Europeen och 
dessutom ber att notisavsändaren i Helsingfors, den där påbörjat 
en artikelserie i L'Europeen om »La situation en Finlande», måtte 
fordersammast sända fortsättning därpå. 

Vid sammanträdet med A. N. och Born skall jag även taga till 
tals frågan om en möjligast fullständig förteckning på avskedade och 
utvisade, om vilken sak jag för närvarande ingenting vet. 

F. 0. har hela tiden gått till Erkko och gör så fortsättningsvis, 
men han beklagar sig i ett brev till mig över att andra blad där 
regelbundet avtrycka så gott som allting ur F. 0. i regeln utan 
angivande av källa. Jag skall försöka så begå att han får sitt 
exemplar ett par dagar tidigare än andra, så mycket det nu kan 
hjälpa. 

Historierna om de utvisade i allmänhet och Rosendal isynnerhet 
äro rena lögner, tvärtom är den sistnämnda uppfriskande ilsken, 
svär så det yr bara han nämner senaten, Wallin, etc. och förordar 
lika konsekvent som energiskt puukko såsom en början, annat såsom 
fortsättning. A propos om det har jag fått veta om en särdeles 
effektiv, lätt och av oskuldsfulla ingredienser, men rent djävulskt 
kraftig blandning: klorsyrad kali och socker i fint fördelat (pulveri-
serat) tillstånd. Proportionerna hoppas jag med det första få reda 
på, vet nu endast att sammanblandningen av de var för sig fint 
pulveriserade ingredienserna måste ske ytterst försiktigt, men 
mycket noggr anat, helst med fjäder på en träskiva, emedan t. o. m. 
en obetydlig temperaturförhöjning bringar sattyget till explosion. 
För att åstadkomma sådan när man vill instickes i det välslutna 
kärlet med blandningen — exempelvis en väl tillskruvad burk — ett 
glasrör med svavelsyra på sådant sätt (med ändarna mot lock och 
botten) att det måste springa vid en stöt. Verkan uppgives vara 
mångfaldigt starkare än av några som helst stensprängningsmedel, 
varför receptet borde med utmärkt fördel kunna användas t. ex. 
av takvandrare. 
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Närslutna brev till G. E. torde du läsa så slipper jag skriva två 
gånger om samma sak. Då nu besättningen blivit avmönstrad och 
likviderad här, ber jag dig behålla det belopp koftis där finnes såsom 
avbetalning och låta mig veta huru mycket jag därutöver har att 
klubba, så att jag en gång igen kan få njuta det ljuvliga medvetandet 
att vara (skuldfri?). De övriga breven har du väl godheten på 
lämpligt sätt frambefordra till adressaterna. 

Här är för närvarande å bane en plan för ett större företag i och 
för anskaffande av sysselsättning och levebröd åt så många som möj-
ligt av de dugliga landsförvisade och har jag skäligen goda förhopp-
ningar att företaget skall kunna fås till stånd. Så snart planen blir 
slutligen överenskommen skall jag meddela dig den och — sannolikt 
— anhålla om att du i en del stycken vore behjälplig med dess ut-
förande. Och därmed får detta vila tills i morgon för att kunna 
medföra notiser, för så vitt sådana influtit, om demarchen. 

Lördag. 
Skriften har enligt telegram mottagits av någon officiell person, 

som lovat framlämna den till högstdensamma. De delegerade åter-
vända i morgon med kontinentaltåget, »kolonin» är sammankallad 
till möte kl. 11 för att få rapport, i morgon afton reser jag sannolikt 
till Köpenhamn för att dirigera offentliggörande i världspressen. 
Ett ex. av aktstycket medföljer här, så du kan se att det har till-
räckligt innehåll kvar, för att komma buller åstad. — Detta är 
allt jag i dag hinner med, då ännu diverse annat måste bli färdigt 
till postens avgång, men det borde vara nog för att giva klart be-
grepp om huvudsaken. 

Din vän 

Konni Z. 

Studiekommitténhade emellertid haft flere sammanträden, 
varvid meningsskiljaktligheter förekommo innan enighet upp-
nåddes. Nedanstående brev av von Born och Zilliacus belysa 
förhållandena inom kommittb. Born skriver den 8 dec. 1903 
följande: 

S., den 8 dec. 
Käre Broder! 

Jag är dig mycket tacksam för brevet av den 4. Jag är nästan 
i allt fullt ense med dig. Främst i uppfattningen av vår ställning till 
ett visst (ryskt) liberalt parti, som ännu delvis befinner sig i lindan. 
Denna förbindelse har ett stort värde för oss, särskilt ur teoretisk 



52 

synpunkt, och utesluter ju icke förbindelse med andra fraktioner. 
Må vara att partiet är famlande, och att det blir nationalistiskt, 
vi få icke underskatta värdet av att hava detta parti åtminstone 
såsom skylt t. v. Detta med särskild tanke på de tveksamma i 
landet. Däri och endast däri låg min differens med K. (Zilliacus) 
vid konferensen. Jag ville gärna att han skulle fara på studieresa, 
nu då han här fullt ersättes av kamraten (Arvid Neovius) för en tid; 
men han får ej engagera oss, utan endast vara en »ärlig mäklare». 
Alla förbindelser måste behandlas med energi, den nya konstella-
tionen icke minst. Den äldre och den nyare oppositionen därborta 
måste tänkas såsom i ett visst givet ögonblick samarbetande. Vi 
kunna i viss mån vara eller bliva en förenande mellanlänk. Det 
tillhör nu oss att så begå att den utsände under sina »studier» 
sköter saken rätt, och jag litar på att det skall lyckas. Sedan kunna 
vi tänka på att skriva koncept till konstitutioner. Börjar man därmed, 
så börjar man i galen ända. Vi måste få 5000 mark för ändamålet, 
däri inbegripet en del av kostnaden för en gemensam byrå, en 
centralpunkt för notiser och arbete i pressen. Jag skriver senast i 
övermorgon till F. S. m. fl. i denna sak. För övrigt måste jag dä 
även beröra de finansiela principerna i allmänhet. Må vara att en 
del kontribuenter tänkt uteslutande på oss, och våra vederlikar 
där hemma; andra hava säkert tänkt främst på arbetet, som kan 
och bör göras, och vars tyngdpunkt flyttar sig efter situationen. 
Vi hava också en rätt: den att icke man skall tro att vi absorbera 
kontribitionerna för vår räkning, medan det stora arbetet ligger 
nere. I avseende å dettas detaljer måste vi få åtnjuta något för-
troende nu då förhållandena icke medge personlig konsultation. 
Vi hava nog återhållande krafter och differenser tillräckligt, Om 
vi ej få decharge, så är ju vår risk större än Eder, även om Ni icke 
vore nöjda. Det behövs nya element i 12 nov. kommittåt Där 
äro tre vakanser på grund av förflyttning. En fungerar nu här såsom 
korresponderande och håller nog en viss ordning i budgeten, men 
två platser äro alldeles vakanta. A. N:s och E. W:s. Jag önskade 
få dig på den ena. Stora kommittén får väl lov att komplettera 
sig själv nu. Jag skall upptaga saken med dem. Jag begär då även 
förenämnda summa och avger rapport, utvisande att vi dock hus-
hållat väl. Telegram-notis-anslaget hava vi genom kloka anord-
ningar med en byrå ordnat så att det delvis blir obehövligt; men vi 
hålla det nog för sitt ändamål. — I dina omdömen om tvenne per-
soner är jag tämligen ense, synnerligast den klottaren P. Den 
andre har ett gott hjärta, men det är icke nog. Vi vilja icke hava 
bröd allenast, vi vilja kollektivt taget hava medvetandet att kunna 
arbeta direkt för vår stora fråga. Gamle 0. D. har uttryckligen i 
brev antytt att vi skola hålla oss till vårt område och ej stoppa oss 
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in i arbetet där borta, där vi tappat tråden. Ja väl! Men utan 
medel kunna vi intet göra. — Det här har jag nu icke skrivit allt 
för din räkning, utan ställer det till din disposition. Det är förfär-
ligt att ej kunna konferera med dem och Eder alla. Och att sedan 
måsta skriva i krumbugter. Vi få på allvar skära i hop med dem, 
om ej annat hjälper. Man har här enligt vår arbetsfördelning läm-
nat dessa frågor åt mig, som åter enligt G. B:s löfte väntat honom 
hit hela hösten. Om jag icke nu med brev kan få saken på rätt, så 
hotar jag honom med stort plenum här, och då få de »upasträdet» 
(L. Mechelin) att göra med, som är mycket värre än jag. Och vi 
måste söka undvika special-kontributioner. Flere, som här emot-
tagit subsidier, hava gjort det med uttryckligt förbehåll att icke 
arbetet får bli därpå lidande; vilket naturligtvis jag skall meddela 
dem där. Skall skriva ett mera sammanhängande brev till dem, 
och gör det först i morgon. — Slutligen vill jag under lämplig 
diskretion meddela dig vad jag redan sade Lucas, att här insamlas 
av frisinnade m. fl. svenskar rätt vackra summor åt Vainios familj, 
dock icke officiellt i tidningarna denna »första gång», såsom menin-
gen först var. Sättet att remittera och för ändamålet säkerställa 
medlen är ännu icke definitivt bestämt och beror på vår medverkan. 
Meningen är verkligen god, åtminstone hos upphovsmännen, icke 
blott att köpa sig avlat. — För att bli av med den långe Fiffen få 
vi lov att i morgon under absolut kontroll för användningen spoliera 
150 kronor, — över Kristiania västvart. — Vi voro 5 deputerade i 
dag hos Björnson med tal och bukett — de första och ganska lyckat. 
Damerna kommo kort efter oss. — Jag skall ej ställa dig i mellan-
hand, var lugn. 

8. 12. Din gamle Suomalainen 

(V. M. von Born) 

Zilliacus brev i denna sak äro av följande lydelse: 

1. XII. 1903. 
H. B. 

I förhoppning att du ordentligt bekommit min lilla Billet-doux 
och ser dig i stånd att tillgodogöra däri meddelade anvisningar, 
vill jag här beröra ett par andra saker, som icke då medhunnos eller 
passade i stycket. Du kommer naturligtvis ihåg den s. k. studie-
kommit-tål. Den har nu kommit så långt, att den haft ett (1) sam-
manträde, därvid man beslöt att — ajournera sig, utan att fatta 
något beslut. Detta har i rätt hög grad retat Born, Jonas och C. M., 
vilka därför beslutit att framtvinga nytt sammanträde en av de 
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närmaste dagarna och därvid genomdriva att en individ omedel-
bart skickas ut för att »studera» såväl polsk, lillrysk och armenisk, 
som rent rysk opposition av olika art och intensitet. Detta betyder 
naturligtvis att ställa sig i förbindelse med personer tillhörande alla 
dessa olika oppositionsgrupper och överlägga om möjligheten för 
gemensam aktion av ett eller annat slag. Nu vet jag att bemälda 
grupper äro ännu långt ifrån mogna för en sammanslutning, att de 
följaktligen ingen gemensam aktionsplan ha att föreslå, utan att 
denna därför måste komma från oss. Men jag vet också att bland 
oss ofantligt olika åsikter råda om möjligheten, eller ens önskvärd-
heten av gemensam aktion med den övliga oppositionen, inom 
»riket». Denna måste därför till en början inskränkas till något 
område, där alla kunna vara fullt eniga, och ett sådant område 
finnes naturligtvis. Allas närmaste mål är ju att komma enväldet, 
självhärskardömet såsom system, inpå livet. Detta kan icke för 
närvarande ske mera effektivt än genom att fyra på under världs-
opinionen, så att denna icke blott bibehåller sin nuvarande tempe-
ratur, utan bringas att stiga än högre, på samma gång som det 
alltid framhålles att det Plehweska systemet inger världen sådan 
misstro och avsky, att Ryssland måste bli isolerat. Hans fiender 
— och de äro många, ty de äro legio — få därigenom det bästa 
tänkbara vapen i händerna, ett vapen som konsekvent använt, 
småningom måste undergräva hans ställning. Och efter honom tar 
nog ingen arv. Det blir, om han faller, otvivelaktigt ett försök att 
börja reformera, att släppa efter — och då kan det kaos, nära nog 
måste det kaos uppkomma, under vilket vi kunna börja tänka på 
rengöringen av vårt inhemska augiasstall och allt därav följande. 
Men för att en sådan opinionskantring skall kunna drivas tillräckligt 
planmässigt och med därav följande tillräckligt eftertryck, är det 
icke nog att då och då korrespondenser och artiklar om den finska 
frågan, om polacker, armenier, judar och andra se dagen här och där, 
utan måste ock attackerna mot systemet oupphörligt fortgå än i ett 
lands press, än i ett annats, så ofta större anledning gives, i allas, 
i artiklar, korrespondenser och notiser, som alltid har sin bestämda 
udd och ur allehanda olika synpunkter lägga i dagen systemets 
natur och konsekvenser. Till att göra detta ha vi varken krafter 
eller pengar tillräckligt. Men kunde man få alla de olika oppositions-
grupperna att enas om en sådan kampanj och att för den ändan 
bidraga till en samfälld organisation, byrå, eller vad du vill kalla 
konspirationsmaskinen, så läte den sig utan alltför stora svårig-
heter förverkligas, och därmed vore bland annat en utgångspunkt 
vunnen för eventuellt vidare samarbete, som åtminstone av ett 
flertal kunde godkännas. Nu sade Lukaschen att beslut vore fattat 
och ett anslag omkring 15,000 skulle utverkas för »utländsk propa- 
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ganda». Lämpligare än för en sådan byrå kunde det aldrig använ-
das, men såvida övriga oppositionsgrupper kunna förmås att vara 
med därom, tror jag icke mer än allra högst 2/3  av denna summa 
skulle komma till användning, sannolikt t. o. m. Kunde ett beslut 
i denna väg fattas, vore det en god utgångspunkt för förhandlingar, 
men det borde fattas snart, enär fråga varit och är om att jag skulle 
anmodas resa redan 12-15. 

Så en annan fråga. Du vet att jag efter förmåga söker bearbeta 
opinionen här i Skandinavien medels Nordisk Revy, vars artiklar 
väl icke direkt nå fram till så värst många, men som avtryckas 
och refereras i så många olika blad att jag tror mig våga påstå att 
den gör mycken nytta. Nu har Lilles avgång emellertid vållat så 
stark minskning i prenumerantsiffran både i Finland och här, att 
jag inte riktigt begriper hur jag skall gå i land med den gratis-
distribution till tidningar och bemärkta personer — inalles bortåt 
200 ex. — som jag hittills hållit på med. Nu senast — sista häftet — 
har jag t. ex. påbörjat en diskussionskampanj om en skandinavisk 
försvarsallians och har gått i författning om att Times, L'Europen 
och några andra komma med sympatiska uttalanden om id&i, för 
vilken jag ock värvat vänner inom pressen här, i Danmark och Norge, 
så att jag tror höga vederbörande i Ryssland skola få det tvivelak-
tiga nöjet att taga del av en hel hop utlåtande i saken, alla antagli-
gen lika angenäma för dem. Av detta häfte har jag föranstaltat 
en extra distribution — varav t. ex. konseljpresidenten Hagerup 
tagit på sin part den norska regeringens medlemmar — och då 
samma fråga kommer att ytterligare ventileras, borde dylik distri-
bution fortsättas. Tycker du det kunde vara skäl för vederbörande 
fondförvaltare att bidraga till denna propaganda t. ex. med de 
direkta trycknings- och distributionskostnaderna för 200 ex.? De 
stiga till fem (5) mk per ex. lågt beräknat. Jag skulle icke komma 
fram med slik insinuation, om jag såge någon utsikt att kunna fort-
sätta med egna moyenger. 

Och nu farväl, budet som i elfte stunden skall föra detta har 
väntat redan en god kvart. 

Din vän Konni Z. 

Dec. 7 1903. 

H. B. 

Dina båda bekommit och telegraferat enligt ordres. Vad mitt 
förslag vidkommer, har jag blivit så utled på allt vad kommittUr 
och därtill hörande heter, att jag helst vill slippa att i något avseende 
ha med dem att skaffa, särskilt med kommitter av L. M. och övriga 
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senatorer och senatorssjälar. Särskilt är det omöjligt att ställa 
någonting, som skall göras i samband med den förstnämnde och ett 
par av de andra. Det är därför jag sökt bereda mig utvägar att 
oberoende av dem göra vad göras kan, först beträffande förbindel-
sen med övriga oppositionsgrupper, i och för utrönande av möjlig-
heterna till någon samverkan, därnäst, för utförande av ett förslag 
i den stil jag tänkt mig. I och därför vidtalade jag Lodi, men befarar 
att han icke gör vidare än levererar sitt utlovade, som ju nog är 
bra att få och ha, men inte tillräckligt. Likaså hjälper i hög grad 
det i utsikt ställda beloppet för N. R. som då icke kommer att 
draga på annat, men nog vore det väl om du kunde påknycka 
Abel (Lan&n) och hans bank. Själv besvarar jag med dagens post 
ett anbud om yachten, så lågt det än är, med antagande ifall affären 
uppgöres till, eller rättare före 14 dennes, då jag vill vara härifrån 
av andra skäl. Skall jag kunna göra största möjliga nytta utom-
lands, får jag icke bli alltför jävligt avstämplad, och blir jag häl för 
länge kan det icke undvikas. Går det arrangemanget, så kan jag 
klara saken själv och får jag den en gång startad, så går det nog som 
förut: att de flesta äro med och nog sedan bevilja nödiga fortsätt-
ningsanslag. Min plan är att först söka träffa preliminärt avtal med 
Ritzau, som jag känner (det vill säga byrån och chefen) och som 
visat sig särskilt snål på hithörande. Därefter skulle jag först vända 
mig till Struwe och Osvoboschdenie för att höra hur de skulle för-
hålla sig till tanken, så till polackerna och lillryssarna, vilka sist-
nämnda nu även fått en ordentlig organisation till stånd, därefter 
till armenierna, med vilkas organisation jag äntligen i går genom 
brev kommit i beröring. De egentliga revolutionära, som icke hava 
överflöd på resurser, tänkte jag huvudsakligast delaktiga endast, 
eller mest, såsom anskaffare av material. För företagets egen och 
alla åsnors skull, hemma och borta, tror jag det vore förmånligast 
ifall de icke vore synliga såsom medarbetare. Jag står ju lyckligtvis 
i sådana förbindelser till dem, att jag nog kan arrangera det, utan 
att stöta dem för huvudet. Skulle Ritzau gå in på att, såsom jag 
tror bli förmedlare med pressen i gemen, skulle det blott gälla att 
träffa direkt avtal med ett par större tidningar i varje land om 
särskilda meddelanden för dem, artiklar och korrespondenser. 
Det kan utföras och det borde utföras, dels för att få in någon följd-
riktighet i presskampanjen, dels för att draga ihop organisationen, 
så att man sedan kunde tänka sig vidare samverkan av en eller annan 
art. Synnerligt dyr skulle en slik byrå icke heller behöva bli, etab-
lerad t. ex. i Köpenhamn, som ur många synpunkter vore lämpligast 
såsom säte och härd för den stora agitationen. Enligt allt jag fått 
mer eller mindre tydligt höra förestår ett och varje snart i öster, 
varför ingen tid härvidlag heller borde larvas bort — utan de pri- 
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vata skäl jag nu har för att vara i rörelse. Min familj reser till Norge 
på cirka fyra veckor, genast pojkarnas skola slutar, och längre 
stannar icke heller jag här — till den 14:de tror jag. Kan du av de 
två jag nämnde få några tillskott till det vore det därför utmärkt 
om du kunde med torsdagsbåten låta mig veta. Adressera t. ex. — 
om tillgång på resande saknas — till fru Brita Eriksson Grefgatan 
36. Det är min städerska och fullt pålitlig. 

Vad 0. N. beträffar, har jag också haft ett brev från honom 
rörande samma sak, men vet sannerligen inte vad jag skall svara. 
F. 0. har en (1) gång gått den vägen och kommer icke heller fram-
gent annat än i nödfall att sändas dit. De (?) åter ha fått tillsägelse 
att deras trafik helt och hållet får vila tills de kunna organisera 
säker befordran vidare. Efter tullhistorien här jag senast skrev om, 
är det icke värt att för denna vinter alls tänka på dem och deras 
askar, annat än för att få i väg det som finnes och därom är bestyrt 
med andra mojänger. N. R. åter går ju blott en gång i månaden och 
intet stort paket, varför det nog blir bäst att F. 0. och N. R. som 
förut betala per gång vad det nu stiger till. V. N. däremot och V. L. 
befordras ju regelbundet den vägen, men av andra trycksaker blir 
det väl icke mycket, sedan lukaschlitteraturen och finska R. R. 
ombestyrts. Detta är allt jag i saken kan säga, men föga troligt är 
väl att han endast för V. N. och V. L. kunde få tillräckligt arvode 
för att kunna existera där han nu är, om han ej har andra inkomster. 

Vill du vara god överstyra inneliggande till G. Estlander — 
gärna efter genomläsning, så du kan bestyrka att jag har all 
anledning att vilja resa. 

Notisen om biljetterna hade tyvärr redan hunnit ingå, när ditt 
första budskap kom. 

Pekka Brofeldt har återtagit sin nådeansökan, efter långvarig 
bearbetning. 

Stockholm d. 2. 11 1903. 
Broder Törngren! 

v. Troil och jag hava uppgjort en plan, som vann understöd av 
så gott som alla utvisade, till en operation där hemma. För sådant 
ändamål vidtalade Born och jag Polon, som vid sin avresa här- 

Din vän 
Maurice (Zilliacus) 

Ytterligare ett brev bilägges färdigt adresserat f. v. b. 
Några av de landsförvisade hyste också djärvare planer, 

som dock mig veterligen aldrig kommo till utförande. En 
sådan omnämnes av lektor Magnus Rosendahl i följande brev: 
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ifrån säkert lovade i en snar framtid till J. Malmberg i Wasa sända 
en förteckning på 3--5 av de mest pålitliga bönder i varje län utom 
Uleåborgs o. Wasa län. Männen borde dessutom vara framstående 
även med avseende å personligt mod. Enligt till mig från Troil just 
nu ingånget telegram har Polon emellertid ej uträttat detta ytterst 
viktiga uppdrag. Detta är mycket ledsamt, ty planens utförande 
tål ej uppskov. Då jag ej vet, om Polon nu är i Helsingfors, adres-
serar jag mig till dig såväl av eget initiativ som på uppmaning av 
Born, vilken fått tag i en person, som efter timme avreser här- 
ifrån och överbringar brevet till dig. Hinner ej närmare redogöra 
för saken. Fråga Polon om resten. Men framför allt bestyr genast 
om att förteckningen blir sänd till J. (?) Malmberg (obs! Troils 
bolagsman i hans juridiska byrå i Wasa) på vars förnamn jag ej är 
fullt säker. Samma lista bör ock upptaga 2-3 till arbetarpartiet 
hörande framskjutna män, som vore att lita på i en djärv plan att 
få folket till handling. 

Hinner ej mera. Tack för all vänlighet 

tuus 

M. Rosendahl 



FÖRHANDLINGAR I PETERSBURG MED DE RYSKA 
OPPOS IT IONSPART IERNA. 

Ehuru Kagalen från början haft sin uppmärksamhet riktad 
på det i Ryssland rådande missnöjets utveckling och ställde 
förhoppningar på att det skulle lända oss till nytta, hade den 
dock tillsvidare icke vidtagit andra åtgärder än sådana som 
avsågo att med legala medel motarbeta genomförandet av de 
illegala ryska lagarna. Men arbetsfältet blev utvidgat till 
följd av att en delegerad från det ryska liberala partiet somma-
ren 1903 anlände till Helsingfors. 

I Finland och det övriga Europa kände man vid denna tid 
så gott som ingenting om de inre politiska förhållandena i Ryss-
land. I Helsingfors fingo vi visserligen då och då höra något 
om dem av kapten Andrei Igelström, bibliotekarie vid univer-
sitetets ryska bibliotek, och Wladimir Smirnoff, tjänsteman 
vid biblioteket, ävensom av Dimitri Protopopoff, vilken några 
år bott i Finland. 

Andrei Igelström var av svenskt ursprung. Han var född 
i Polen, hade ingått som officer i rysk tjänst, blivit förvisad 
på några år till Sibirien och kom senare till Finland, där han 
antogs till bibliotekarie vid universitetets ryska bibliotek. 
Släktens stamfar var Harald Bengtsson, som adlades i Sverige 
1646 och antog namnet Igelström. En ättling blev av polske 
konungen upphöjd till friherre i början av 1700-talet. En an-
nan, generalen Igelström, som i egenskap av befullmäktigad 
för Ryssland undertecknade freden i Värälä 1790, erhöll av 
kurfursten av Sachsen romersk grevlig värdighet 1797, vilken 
erkändes i Ryssland. En baron Igelström var i mitten av 
1700-talet rysk minister i Stockholm och stod ej främmande 
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för partiintrigerna där. När kapten Igelströms förvisning i 
Sibirien upphörde efter några år, kommenderades han på två 
år till en rysk trupp som soldat. Därefter återfick han sin offi-
cersgrad utan att dock förbli i tjänst. Efter revolutionen 
stannade hans två söner i Ryssland och äro sedan dess för-
svunna. 

Igelströms far tillhörde den grevliga ätten, immatrikulerad 
på riddarhuset i Riga. Denne var generalguvernör i Warschau. 
Igelströms far var kavalleriofficer. Ehuru kapten Andrei 
Igelström var berättigad att kalla sig greve, gjorde han det 
dock icke på grund av sina demokratiska åsikter. 

Wladimir Smirnoff bekände sig till de ryska socialisternas 
vänstra flygel, senare benämnd bolsjevikerna. Även han hade 
täta förbindelser med Petersburg. Han gifte sig senare med 
August Strindbergs dotter och flyttade efter revolutionen till 
Stockholm, där han anställdes vid bolsjevikbeskickningen. 

Dimitri Protopopoff hade tidigare förvisats till Finland på 
grund av att han givit spridning åt religiösa åsikter som stodo 
i strid med den ortodoxa kyrkans lära. Han flyttade senare till 
Petersburg, där han en tid redigerade tidskriften Finlandia, 
som upprätthölls med medel från Finland. Han stannade 
efter revolutionen i Ryssland, var sjuklig, och flyttade efter 
uppmaning från Finland till statens sanatorium i Halila, där 
han efter någon tid avled. Igelström och Protopopoff till-
hörde den liberala oppositionen i Ryssland. Alla tre talade 
svenska. 

I stort sett visste man hos oss just ingenting annat om för-
hållandena i Ryssland än att där fanns något som kallades 
nihilism, och de mera initierade kände till att denna rörelses 
»överstepräst» i mitten av det förra seklet var en hetre som 
hette Mikael Bakunin. Denne var snarast en lebeman, som 
uppehöll sig utomlands, och i olika länder med föredrag, 
artiklar och publikationer sökte verka för sin läras utbredning. 
Den omständigheten, att han under de upprörda tiderna kring 
år 1863 några månader vistades i Sverige och där av de libe-
rala hyllades både på vers och prosa, bidrog måhända till att 
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hans namn icke var alldeles okänt hos oss. Men om nihilis-
terna visste man knappast annat än att de ansågos ha mördat 
Alexander II dagen innan han skulle ha utfärdat den redan 
färdigt utarbetade konstitutionen för Ryssland. 

Vår kunskap om förhållandena i Ryssland vidgades icke 
litet genom boken »Det revolutionära Ryssland», utgiven 1902. 
Den första upplagan utgavs anonymt, i den andra, året därpå, 
hade författaren Konni Zilliacus utsatt sitt namn. I boken 
behandlas emellertid huvudsakligen blott de revolutionära 
företeelserna, men icke de strömningar, som på ett mindre 
våldsamt sätt sökte uppnå det för alla oppositionella gemen-
samma målet: självhärskarmaktens störtande. Det ligger 
ock i sakens natur, att författaren icke har kunnat ägna stor 
uppmärksamhet åt de liberala strömningarna, emedan de vid 
tidpunkten för bokens nedskrivande knappast ännu tagit 
någon form. 

Den ovannämnda delegerade från Ryssland var furst Peter 
Dolgoroukoff. Han tillhörde den liberala riktningen och hade 
jämte sin tvillingsbroder Paul 1899 tagit initiativ till politiska 
sammanslutningar inom semstvo-institutionerna, ur vilka 
senare det liberala partiet uppstod. 

Peter Dolgoroukoff anlände till Helsingfors i juli 1903 och 
vände sig först till sin landsman Igelström, som hade förbin-
delser med hans parti. På dennes uppmaning uppsökte han 
Arvid Neovius, som i sin tur hänvisade honom till överste 
Kasten Antell. Han reste till denne på Tjusterby och dröjde 
där två dagar, den 12 och 13 juli, samt blev i tillfälle att bilda 
sig en uppfattning om den politiska ställningen i landet, men 
han — själv godsägare — fick tillika, enligt vad han talat 
om för mig, värdefulla lektioner i skötseln av jordbruk. 
Antell uppmanade honom emellertid att göra ett besök hos 
Mechelin, som då vistades i Wildbad i Wfirttemberg, samt 
att vid genomresan i Sverige taga kontakt med några andra 
av de utvisade. Dolgoroukoff följde rådet och träffade i Sverige 
direktör Sven Palme, som ombesörjde sammanträffanden med 
V. M. von Born, Eugen Wolff, Jonas Castrén och Konni 
Zilliacus. Vid samtal med dessa herrar framkastade Dolgo- 
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roukoff en del frågor om Finlands ställning till ett blivande 
konstitutionellt Ryssland, samt yppade åsikter främmande för 
de meningar som voro rådande inom de kretsar nämnda herrar 
tillhörde. Konni Zilliacus gav dock uttryck för en avvikande 
uppfattning, som, om den förverkligats, skulle fört Finland i 
en mindre fördelaktig ställning än det dittills haft. I ett brev 
av den 20 juli 1903 till Mechelin yttrar sig Castrén därom på 
följande sätt: 

»— Under konferensen var jag mycket missnöjd med Konni 
och nödgades i en punkt på det bestämdaste motsäga honom, varvid 
E. Wolff var av samma åsikt som jag. Konni menade att vi ej i 
en blivande konstitutionell rysk stat kunde påräkna annat än att 
få välja ledamöter i det ryska parlamentet på samma sätt som 
Rysslands övriga provinser. I anledning härav måste och tvangs 
jag säga att ingen annan finne kunde vara av samma mening som 
K. Finland bör enligt mitt förmenande fordra icke blott allt det 
tillbaka, som det förlorat, utan måste med avseende å det eventu-
ella bildandet av en rysk konstitutionell monarki förbehålla sig en 
alldeles egendomlig särställning i form av en blott personalunion 
med Ryssland, ungefär som Norge i förhållande till Sverige, eller 
också få bliva en neutral självständig stat som Schweiz t. ex. — —» 

Dolgoroukoffs besök väckte emellertid förhoppningar hos 
de förvisade och i synnerhet ställde Mechelin stora förvänt-
ningar på ett kommande samarbete med de ryska liberalerna. 
Han utlovade vid sammanträffandet med Dolgoroukoff i Wild-
bad ej blott en promemoria angående Finlands ställning utan 
också ett förslag till konstitution för kejsardömet. Enligt vad 
Dolgorukoff senare yttrat till mig, blev han icke litet häpen 
över det senare erbjudandet, men av hänsyn undanbad han 
sig det dock icke. 

Det i utsikt ställda samarbetet med de liberala i Ryssland 
tände nytt hopp hos de förvisade i Stockholm, och de upp-
gjorde planer, avsedda icke blott att återgå till status quo i 
Finland, utan att därtill göra landets ställning säkrare. Några 
Bingo så långt att de uppställde fordringar om ett från Ryssland 
frigjort Finland, men en åsikt företräddes — som ovan nämnts 
— också, som gick ut på att Finland kunde nöja sig med att 
uppgå i ett parlamentariskt Ryssland. 
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För att utvidga sina kunskaper om förhållandena i det då-
varande tsardömet och bland de landsförvisade ryssarna i 
olika länder, utsågo de förvisade bland sig den 3 september 
1903 den tidigare nämnda studiekommitt6-1, bestående av 
Mechelin, ordförande, Aug. Nybergh, Lennart Gripenberg, 
V. M. von Born, Jonas Castrb, J. F. Lundenius, Arvid Neo-
vius, K. Zilliacus och Georg Kuhlefelt. En av kommitténs 
första uppgifter blev att sända Konni Zilliacus utomlands för 
att han skulle förstärka sina gamla förbindelser med de ryska 
revolutionärerna och knyta nya med några nationella grupper, 
såsom polackerna m. fl. 

Zilliacus' första resa, som varade några veckor, gav inga 
påtagliga resultat. Han sändes andra gången ut på våren 1904 
och redogjorde den 6 maj för sina erfarenheter. Han hade nu 
ett färdigt förslag, uppgjort av socialistrevolutionärerna Tschai-
koffski och Volkoffski. Detta gick ut på att en gemensam kon-
ferens skulle hållas, en centralkommittéskulle bildas för alla 
oppositionspartier, en gemensam pressbyrå inrättas och ett 
upprop utfärdas mot kriget med Japan, vartill tsarregimen 
ansågs bära skulden. Det visade sig redan då, att Zilliacus 
grundade alla sina förhoppningar på ett samgående med de rent 
revolutionära partierna och icke väntade sig några fördelar 
av ett närmande till de liberala. 

För att ytterligare undersöka möjligheterna av samarbetet 
sändes Zilliacus ut ännu en tredje gång, varvid han även 
besökte P. v. Struwe i Stuttgart, redaktör för det liberala 
ryska partiets utomlands tryckta tidning, Oswoboschdenie. 
Struwe hade tidigare räknats till socialisterna och hans infly-
tande inom de liberala kretsarna var kanske därför ringa. 
Han var ej heller vid samtal med Zilliacus i tillfälle att giva 
några säkrare upplysningar om hur de liberala skulle upptaga 
förslaget om de gemensamma åtgärderna, men var villig att 
framföra det till partistyrelsen. 

Med representanter för de nationella grupperna samman- 
träffade Zilliacus också, bl. a. i Krakau. I allmänhet 
voro de polacker han talade med sympatiskt inställda till 
förslaget, men förbehåll och invändningar gjordes också, mest 
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föranledda av misstro till allt som var ryskt. Inbjudan till 
en konferens borde i alla fall utgå från de oppositionella ele-
menten i Ryssland och icke från landsflyktiga ryssar. 

Ovannämnda förberedelser ledde slutligen till mötet i Paris 
den 30 september 1904. Samtidigt med dessa av de förvisade 
genom Konni Zilliacus ledda förhandlingarna med en del 
revolutionära och nationalistiska grupper i Ryssland hade Dol-
goroukoffs tidigare omnämnda besök i Helsingfors följts av 
ett meddelande till Antell om att en förberedande överlägg-
ning skulle komma att äga rum i Petersburg den 15 januari 
mellan några av ledarna för det nybildade liberala semstvo-
partiet. 

Antell besökte mig i december 1903 och föreslog att jag 
skulle resa till detta möte. Jag gjorde invändningar, dels på 
grund av att jag inte kunde ryska, dels med anledning av att 
den beramade sammankomsten föreföll mig vara av den bety-
delse, att representanten för den mot vår regering riktade oppo-
sitionen i landet borde vara utsedd och befullmäktigad av 
bemärkta personer. Antell var emellertid av annan åsikt. Han 
ansåg att mötet icke gällde annat än att uppgöra förslag till 
det nybildade ryska partiets program och däri inrycka en 
bestämmelse om dess förhållande till grunderna för Finlands 
förening med Ryssland och för konfliktens lösning. Han ansåg 
vidare, att det vore bättre att icke åberopa sig på något sär-
skilt uppdrag och icke framlägga några på förhand fastställda 
synpunkter, isynnerhet som de ryska deltagarna knappast 
hade några fullmakter. Skulle han ha ansett, sade han, att det 
fanns någon utsikt att förmå greve Carl Alexander Armfelt att 
åtaga sig saken, så hade han vänt sig till honom, men han var 
övertygad om det lönlösa i att försöka övertala denne. Han 
gav mig dock fria händer att, om jag ville, föreslå Armfelt 
att resa. Det var naturligt att jag därpå ställde mig i förbin-
delse med Armfelt, som bad mig komma till Åminne för att 
tala om saken, vilken ju icke kunde avhandlas per telefon. Jag 
reste till Åminne några dagar före jul och stannade där över 
en natt. Armfelt var mycket intresserad av själva saken, men 
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bergfast besluten att icke resa till Petersburg. Han ansåg frå-
gan så viktig, att någon person med stor erfarenhet och aukto-
ritet borde förmås åtaga sig uppgiften. Ännu på morgonen före 
min avresa gjorde jag ett sista fruktlöst försök att förmå 
honom att ändra sitt beslut. 

Efter min återkomst uppsökte jag Antell, meddelade honom 
Armfelts svar och upprepade mina tidigare invändningar. 
Han fäste nu lika litet som första gången något avseende vid 
dem och förklarade slutligen att han icke skulle vända 
sig till någon annan i den händelse jag vägrade, ty saken 
skulle därigenom lätt ha spritts till obehöriga. Jag lät slutli-
gen övertala mig, varpå Antell inskärpte nödvändigheten av 
den största försiktighet. Förhållandena i Fjärran Östern hade 
blivit så hotande, att ett krig mellan Ryssland och Japan kunde 
tänkas utbryta i en nära framtid. Jag skulle icke få resa direkt 
till Petersburg, utan måste taga omvägen över Berlin, icke få 
passera Stockholm och icke träffa de utvisade, som stodo under 
bevakning av den ryska hemliga polisen. Jag å min sida ställde 
som villkor, att jag skulle få taga med mig någon person som 
vittne, någon som icke blott noga kände våra önskemål, utan 
också hade vana att framställa dem för utlänningar. Detta 
beviljades och jag vände mig till dr J. N. Reuter. I sanning ett 
rätt egendomligt val av ombud för belysande av våra önsk-
ningar vid den framtida regleringen av Finlands statsrätts-
liga förhållande till Ryssland: en docent i obstetrik och en 
docent i sanskrit! Och vardera därtill så gott som fullständigt 
i avsaknad av kunskap i ryska språket — trots ivriga studier 
under resan av det ryska alfabetet! 

I alla fall ansåg jag det nödvändigt att i någon mån över-
träda förbudet att kommunicera med de förvisade. Jag 
skrev nämligen till Arvid Neovius och bad honom på en be-
stämd dag komma till Köpenhamn, utan att dock tala om det 
för de övriga landsförvisade. Vi avreste direkt från Hangö 
en av de första dagarna i januari 1904. Neovius skulle meddela 
oss vad de förvisade gjort eller hade för avsikt att göra med 
anledning av det av Dolgoroukoff under föregående sommar i 
utsikt ställda sammanträffandet med representanter för hans 
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parti. Naturligtvis upprepade jag och inskärpte för Neovius 
att varken omtala mitt brev eller hans resa till Köpenhamn. 

Neovius anlände på utsatt dag och träffade oss på hotellet 
tidigt på morgonen. Han hade på eget initiativ medtagit en 
avskrift av ett koncept till det för studiekommittén av L. 
Mechelin författade förslaget till promemoria angående Fin-
lands blivande ställning till Ryssland. Så snart han uppläst 
detta för oss voro såväl Reuter som jag på det klara med att de 
hemmavarande icke i allo komme att godkänna det uppgjorda 
förslaget. Studiekommittén hade påtagligen missuppfattat 
ändamålet med sammankomsten och föreställt sig att den 
komme att ha större betydelse än de ryska initiativtagarna i 
verkligheten tänkt sig. I promemorian ingick bl. a. förslag 
till en statsakt som skulle reglera förhållandet mellan Finland 
och Ryssland, varigenom en mängd förändringar i förhållandet 
till utlandet komme att bli en följd. Den mest ömtåliga punk-
ten var emellertid en bestämmelse om att Finland skulle till-
erkännas rätt att skilja sig från Ryssland och bliva en oav-
hängig stat. Förslaget till en sådan bestämning hade föran-
letts av att de utvisade, då de föregående sommar samman-
träffat med Dolgoroukoff, trodde sig ha förstått att han gjort 
antydningar därom. I själva verket visade det sig senare vid 
samtal med Dolgoroukoff att han icke yttrat något som enligt 
hans tanke kunnat ge anledning till ett erkännande av Finlands 
rätt att lösgöra sig från Ryssland. 

Reuter och jag kände nogsamt stämningen i Finland. Vi 
visste att man icke ställde sina förhoppningar högre än till 
»status quo ante Bobrikoff», men väl funnos också de bland 
de konstitutionella, som icke voro främmande för tanken att 
medgiva en del inskränkningar i vår autonomi. Vi sade därför 
Neovius, att han inte skulle vänta sig att vi framlade alla de 
synpunkter promemorian innehöll. Med löfte om ömsesidig 
förtegenhet skiljdes vi från Neovius och ställde kosan till 
Berlin. Där träffade vi Victor Furuhjelm, som uppehöll sig i 
Berlin som ett slags medhjälpare åt Konni Zilliacus. Jag för-
modar att han genomskådade att vi voro på väg till Petersburg. 

Efter vår ankomst till denna stad beredde vi oss att enligt 
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Antells instruktion uppsöka en tjänsteman vid »Det fria 
ekonomiska sällskapet», om vars tillvaro vi icke haft den 
blekaste aning. Efter studier i adresskalendern fingo vi dock 
rätt på sällskapets byrå som låg långt från stadens centrum. 
Vi lyckades till vaktmästaren framställa en fråga om sagda 
tjänsteman och blevo införda i hans rum. Efter att ha presen-
terat oss uttalade vi för honom ett av Antell inpräntat lösen-
ord. Han drog på munnen, isen var bruten, och vi kunde utan 
omsvep fråga var det möte skulle hållas, för vars skull vi in-
funnit oss i Petersburg. Han gav oss en adress, men förbjöd 
oss på det strängaste att, då vi åkte dit, för kusken uppge 
denna adress. Vi studerade tillsammans stadsplanen, han 
valde ut en gata, som korsade den gata dit vi skulle, och ett 
nummer som låg närmast intill korsningspunkten. Så långt 
skulle vi få åka, men de återstående tiotal stegen måste vi gå 
till fots. Orsaken till denna minutiösa försiktighet stod att 
söka i det väntade utbrottet av det rysk-japanska kriget. 
Polisen vädrade japanska spioner överallt. 

Dagen därpå, den 15 januari, åkte vi till den överenskomna 
adressen och Bingo därifrån till fots till det hus där konferensen 
borde äga rum. Det var ett vanligt hyreshus, och vi sökte oss 
upp längs en ganska mörk trappa samt kommo slutligen till 
en dörr med det för oss angivna namnet på en rysk ingenjör. 
Vi kände oss något osäkra och fruktade att vi gått orätt, det 
hela föreföll alltför vardagligt och enkelt. Vi hade under resan 
börjat föreställa oss — icke minst genom Arvid Neovius' be-
rättelse om studiekommitténs förberedelser — att det var fråga 
om en partisammankomst av mått som passade det omätliga 
Ryssland. För att säga sanningen hade jag i fickan ett på 
franska gjort utkast till det anförande, som vi bort komma 
fram med, men våra förväntningar på ett högtidligt mottagande 
och en imponerande samling gäckades. Vi fördes in i ett ganska 
litet och mörkt rum, vettande mot en trång gata. Här sutto tre 
för oss obekanta herrar kring ett tebord. Vi presenterade oss 
och sade att vi av Antell fått i uppdrag att infinna oss här. 
De tre ryssarna befunnos vara furst Peter Dolgoroukoff, 
professorn i statsrätt V. Hessen och doktor Vladimir von Dehn, 



68 

lärare i nationalekonomi vid polytekniska institutet. Den 
förstnämnde var densamma som träffat Antell i Helsingfors. 

Denne furst Peter Dolgoroukoff hörde till en av de ätter, 
som i rätt nedstigande led härstamma från Rurik och vilka i 
mitten av 1800-talet voro 39 till antalet. Tvenne furstar 
Dolgoroukoff hade en gång i tiden länge motsatt sig valet av 
Mikael Romanoff till tsar han tillhörde icke Ruriks ätt — och 
arbetade för bibehållandet av högadelns maktställning. Peter 
Dolgoroukoff hade tillsammans med sin broder Paul upptagit 
frågan om överläggningar mellan medlemmar av distrikts-
och guvernementssemstvos rörande semstvoangelägenheter. År 
1903 bildade de »Ligan för frigörelse», ur vilken ett par år 
senare uppstod det konstitutionellt-demokratiska partiet (K.D. 
= KaDetterna). Han tog till en början ivrigt del i de politiska 
strävandena och blev medlem av den första riksduman, men 
drog sig på grund av meningsolikheter med sina partikamrater 
från partiets ledning. Han tillhörde partiets högra flygel och 
var i någon mån nationalist. Han levde sedan ända till världs-
krigets utbrott 1914 till största delen på sitt gods i guverne-
mentet Kursk, samt i Moskva, där de två bröderna ägde ett 
hus, beläget i en stor park. Efter bolsjevikrevolutionen bo-
satte han sig i Prag, där jag på en resa 1931 uppsökte honom 
och såg honom för sista gången i mitten av januari samma år. 

Vladimir Hessen, professor i statsrätt vid polytekniska 
institutet, var en mycket uppburen man, men spelade icke 
någon större politisk roll. Han var kusin till Josef Hessen, 
redaktör vid tidningen »Retsch», som senare under många år 
gjort oss ovärderliga tjänster och ännu efter bolsjevikrevolu-
tionen, sedan han flyttat till Berlin, varit till stor nytta för oss. 
Jag träffade honom sista gången kort före Hitlers statskupp, 
då han stod i beråd att lämna Berlin och flytta till Paris. 

Wladimir von Dehn, lärare i nationalekonomi vid poly-
tekniska institutet, var son till en general von Dehn, gift med 
dottern till den svenskfödda, i Finland och Sverige mycket 
kända och anlitade affärsmannen Stercky. Wladimir von Dehn 
var gift med en dam, som stod i ett avlägset släktförhållande 
till furst Dolgoroukoff. Hon flyttade under bolsjevikrevolutio- 
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nen jämte sin svärmoder och sina barn till Sverige, där modern 
ägde en villa på Lidingön. 

Det första dessa herrar vid ifrågavarande sammanträde 
sade, var att det på grund av polisens skärpta misstänksamhet 
under dessa tider var nödvändigt att komma överens om en 
fingerad anledning till vårt sammanträffande, ej blott för den 
händelse att polisen skulle infinna sig medan vi sutto samlade, 
utan även i fall senare efterforskningar skulle komma i fråga. 

Dolgorukoff frågade oss strax om vi fått något utkast från 
Mechelin, varom denne talat med honom under den förgångna 
sommaren. Då vi icke hade något sådant med oss, saknades 
således underlag för en mera ordnad diskussion och det hela 
upplöste sig i ett allmänt resonemang om våra förhållanden 
och önskemål. 

Våra yttranden vid detta möte upptecknade vi på ett sätt 
som visar, huru skräcken att polisen skulle blanda sig i saken 
gjorde sig gällande. En mängd ord ha utelämnats och ha 
efteråt insatts ur minnet. Vi anförde inledningsvis följande: 

»Det nuvarande tillståndet i Finland efter det generalguvernören 
tilldelats vidsträckta befogenheter och ett flertal utvisningar av 
betydande personligheter ägt rum, gör det omöjligt att för något 
slags konferens utse delegerade ens av små grupper. Vi som kommit 
från Finland kunna därför icke tala på andras vägnar. Men på 
grund av den kännedom vi ha om läget i vårt land, folkets tänke-
sätt och de politiska medborgargrupperna tro vi oss vara i stånd 
att lämna Eder upplysningar, som vi anse vara riktiga och det vore 
oss kärt om vi därigenom kunde vara Eder till nytta. För vår del 
vänta vi oss mycket av dessa överläggningar.» 

Sedan vi återkommit till hotellet, uppsatte vi med ledning 
av dagens samtal förslag till diskussionsordning för följande 
dag jämte förklaringar till särskilda punkter. 

Nästa sammanträde hölls dagen därpå, denna gång hos von 
Dehn på Polytekniska institutet i Ljesnoj. Man kan icke 
förneka att lokalen denna gång var bättre vald, en ganska 
stor, ljus och luftig sal. Utom de tre herrarna från föregående 
dag hade nu infunnit sig doktor Petrunkievitsch, mest känd 
som broder till den uppburne ivraren för införandet av konsti- 
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tutionella reformer i Ryssland, Ivan Petrunkievitsch. Denne 
hade i samband med oroligheter, som utbrutit på 1880-talet, 
men i vilka han icke var inblandad, på grund av sin verksam-
het i semstvon i det distrikt där hans gods låg, blivit förbjuden 
att uppehålla sig i huvudstäderna och på ett flertal andra orter, 
men åtnjöt det största anseende i liberala kretsar. Han bodde 
nu på slottet Koreis på Krim, tillhörigt grevinnan Panin. 

Från vår sida inleddes diskussionen med ett anförande på 
franska av följande innehåll: 

»Till följd av de av oss i går omnämnda förhållandena i Finland 
har det varit omöjligt att ställa oss i förbindelse med våra förvisade 
landsmän i Stockholm och vi känna därför icke exakt till innehållet 
i den av L. Mechelin uppgjorda .promemoria, som denna morgon 
torde anlänt hit. Vi äro därför måhända nödsakade att i en del 
detaljer reservera oss mot önskemålen i promemorian, emedan 
åsikterna i Finland icke äro så avancerade som de utvisades, vilka 
troligen genom sin svåra ställning bragts att omfatta ett program 
med mera radikala förändringar än vad man hos oss ansett vara 
möjligt. 

Om jag har rätt uppfattat saken är avsikten att här behandla 
frågor, som röra förhållandena mellan Ryssland och Finland, i den 
mån dessa komme att beröra förändringar i Regeringsformen. 

Händelserna under de fem sista åren ha visat, i huru hög grad 
Finland har behov av att få leva och utveckla sig under skyddet 
av sin gamla rätt. Man kan säga att vår historiska utveckling 
karaktäriseras av den gamla satsen »Land skall med lag byggas». 
Denna grundsats har i allmänhet respekterats av Rysslands re-
genter. 

Despotism har aldrig gjort sig kännbar förrän under den nu-
varande tsarens tid. A andra sidan är Finland sedan århundra-
den vant vid att regeringarna alltid fäster avseende vid dess legi-
tima fordringar och välgrundade önskningar. Den ryska regeringen 
har upprepade gånger under de senaste åren förklarat att de vid-
tagna åtgärderna varit nödvändiga för att närmare sammanknyta 
Finland med Ryssland. Folket i Finland däremot anser dessa 
reformer ödesdigra och i högsta grad skadliga för dess mest vitala 
intressen. Därför önskar det också naturligtvis en återgång till 
sakernas förra läge, som säkerställde dess individuella utveckling. 
Men då ju en av liberalismens viktigaste principer är att medgiva 
åt alla grupper med egen individualitet rätt att utveckla sig enligt 
densamma, är det onödigt att längre uppehålla sig vid denna sida 
av saken. 
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Jag tror mig därför icke träda sanningen för nära om jag påstår 
att folkets enhälliga önskan är erkännandet av den absoluta nöd-
vändigheten att bibehålla dess lagar och medgiva dess rätt att 
utveckla sig enligt sina individuella behov, oberoende av de fram-
steg som dess granne, den stora ryska nationen, gör. Man kan 
sammanfatta denna åsikt i några få ord: Vi äro i behov av egen 
autonomi. 

Vi tro oss vara så mycket mera befogade att ge uttryck åt denna 
önskan som det enligt vår åsikt icke förefinnes någon verklig oför-
enlighet mellan rikets intressen i dess helhet och intressena hos de 
särskilda folk, som äro förenade med detsamma. Ryssland kan 
ingenting vinna på de senaste årens reformer, tvärtom skapas 
missnöje i landets olika delar.» 

Det av Mechelin uppgjorda förslaget till ett slags statsakt, 
reglerande förhållandena mellan Finland och Ryssland, varav 
vi, såsom tidigare nämnts, sett en avskrift av ett koncept i 
Köpenhamn, hade via Helsingfors kommit Dolgoroukoff till-
handa. Förslaget var översatt till ryska och omfattade 26 
tättskrivna sidor. Dolgoroukoff sade mig i förtroende, att han 
ansåg det alltför vidlyftigt för att behandlas vid samman-
komsten, och det var dessutom av den art, att det var omöjligt 
att föredragas i en större krets. Allra minst kunde det komma 
i fråga att delge det partiets nationalistiskt inställda högra 
flygel. Han bad oss emellertid för vår räkning skaffa oss ett 
svenskt exemplar från Stockholm. Förslaget ingår bland bi- 
lagorna i detta arbete under n:o 1. 

Under diskussionen vid nämnda sammanträde upplästes 
även det förslag, som Reuter och jag föregående natt upp-
gjort såsom underlag till diskussion. Förslaget hade i sin 
helhet följande lydelse: 

»Den nu i Finland förhärskande opinionen inom alla politiska 
partier är enligt vår åsikt den, att återställandet av de rättsliga 
förhållandena sådana de voro före kränkningen av vår grundlag 
bör tjäna som grund vid reglerandet av Finlands förhållande till 
Kejsardömet. 

Dock finnes inom alla partier en åsikt, att landets regelbundna 
framåtskridande icke är säkerställt endast härigenom, utan att det 
tillika är nödvändigt att lantdagens rätt utvidgas samtidigt som 
storfurstens makt minskas. 
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I händelse en förändring av styrelseformen i Ryssland kommer 
till stånd, erfordras en lag som reglerar förhållandet mellan Ryss-
land och Finland. Initiativet till denna lag äger att taga såväl den 
första ryska nationalförsamlingen som den finska lantdagen, vilka 
skola sammanträda samtidigt. De båda nationalförsamlingarna 
välja vardera ett utskott. Dessa utskott uppgöra förslag till den 
ifrågavarande lagen på sådant sätt, att de till en början arbeta 
särskilt men sedan sammanträda gemensamt för att bringa resul-
tatet av sitt arbete till samstämmighet och sända därpå det slut-
giltiga lagförslaget till de båda nationalförsamlingarna. Om detta 
lagförslag icke antages oförändrat av någondera av dem, åter-
sändes ärendet till utskotten, som äga att sammanjämka de olika 
besluten och därpå förelägga sammanjämkningarna för national-
församlingen. I den händelse sammanjämkningen icke heller an-
tages, utse nationalförsamlingarna ett tillräckligt antal delegerade 
bland sina medlemmar, som äga att slutgiltigt avgöra frågan med 
nationalförsamlingarnas befogenhet. Den sålunda uppkomna 
statsakten eller lagen anses genom att ha blivit antagen av de 
båda nationalförsamlingarna som ratificerad och träder genast i kraft. 

Vad innehållet i denna lag beträffar, så bör status quo ante 
kränkningen av Finlands grundlagar tjäna såsom bas därför. I 
alla fall äro vi av den mening, att flertalet av de politiska partierna i 
Finland omfattar en sådan åsikt. Detta hindrar ej att det inom 
alla partier finnes personer som anse, att landets ostörda utveckling 
härigenom ej är säkerställd, utan att det är nödvändigt att samtidigt 
åtminstone lantdagens befogenhet utvidgas och regentens inskränkes. 

Men om också bibehållandet av status quo ante är att förorda 
med avseende på den första överenskommelsen, så är därigenom 
dock icke en utveckling av Finlands statsskick utesluten, och denna 
utveckling bör försiggå enligt den procedur som finnes förutsedd i 
Finlands grundlagar, d. v. s. sålunda att initiativ tages av regenten 
direkt eller på grund av petitioner från ständernas sida. 

Utrikesärendena falla inom området för riksinstitutionens befo-
genhet. De ryska konsulerna ha att tillvarataga vartdera landets 
intressen. 

För att bestämma den kontingent som vartdera landet skall 
betala för den utländska representationen och för landsförsvaret, 
ävensom för uppgörandet av lagförslag som beröra gemensamma 
intressen, välja den ryska nationalförsamlingen och den finska lant-
dagen ett permanent utskott i överensstämmelse med vad tidigare 
sagts, med undantag av att regenten skall sanktionera de antagna 
lagarna. 

Statsakten skall slutligen innefatta en precisering av de frågor, 
som böra falla inom området för den enhetliga lagstiftningen.» 
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Härpå följde en diskussion, efter vilken von Dehn, Reuter 
och jag fingo i uppdrag att sammanfatta de synpunkter, som 
kunde tjäna som rättesnöre för överläggningar såväl i Ryss-
land som i Finland. Vårt förslag upplästes på tyska av von 
Dehn och godkändes av de närvarande. Det var i översättning 
av följande lydelse: 

»I. I händelse av en förändring av statsförfattningen i Ryssland 
skall frågan om förhållandet mellan Ryssland och Finland av den 
ryska representantförsamlingen lösas därhän att det före kränk-
ningen av Finlands grundlagar gällande status quo ante återställes. 

Därvid bliva de finska grundlagarna och det i dem förutsedda 
tillvägagåendet för deras modifikationer i och för deras vidare ut-
veckling bestående. 

Statsöverhuvudets befogenheter i finska angelägenheter 
skola icke inskränkas av de ryska representativa och exekutiva 
institutionerna. 

Den i Ryssland gällande tronföljden är bestämmande för 
Finland. Ledningen av utrikesärendena förblir fullständigt i hän-
derna på ryska statsinstitutioner. 

II. För en enhetlig reglering av gemensamma angelägenheter 
måste för varje gång samtidigt likalydande lagar både för Ryssland 
och Finland utfärdas. För att bereda sådana lagar skall ett perma-
nent utskott tillsättas, vars medlemmar väljas av de båda repre-
sentantförsamlingarna ur deras mitt. Till sådana gemensamma 
angelägenheter hör fördelningen av kostnaderna för den utländska 
representationen och för landsförsvaret.» 

Vid den därpå följande diskussionen framhöllo vi att även 
Finlands lantdag borde ha rätt till initiativ i fråga om fast- 
ställande av landets förhållande till Ryssland. Häremot 
gjordes inga invändningar från rysk sida. Däremot ansågs 
det fullkomligt omöjligt att stadga att detta ärende borde 
behandlas av den första ryska konstituerande församlingen. 
Denna församling, på vilken man på många håll med största 
otålighet väntat i tre hundra år alltsedan den förste Roma-
noff valdes till tsar, kunde enligt de ryska herrarnas mening 
icke åläggas att ägna någon del av sin knappa tid åt ett ärende, 
som för många ryssar icke hade någon vital betydelse för deras 
eget land. Men någon invändning gjorde man ej emot att 
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frågan i sinom tid skulle lösas av den ryska nationalrepresen-
tationen. 

En bestämning om att det ryska statsöverhuvudets befogen-
heter i finska angelägenheter icke finge inskränkas av de ryska 
lagstiftande församlingarna godkändes efter att några för-
klaringar givits. I gemensamma ärenden skulle likalydande 
lagar utfärdas i vartdera landet, efter att ha beretts i ett per-
manent utskott, vars ledamöter valts av de båda ländernas 
folkrepresentationer. Vid denna punkt fäste ryssarna stor 
vikt. 

Sedan det uppgjorda förslaget sålunda genomgåtts, fram-
ställdes till oss frågor, såsom om partiställningarna i landet 
m. m. samt om orsaken till att undfallenhetspartiet under-
stödde Plehwes politik. Vår åsikt var att den framkallades av 
opportunism. Ryssarna genmälde härtill: »Är denna oppor-
tunism patriotisk eller egoistisk?» Vi svarade att vartdera slaget 
troligtvis förekommer, men att massan sannolikt ledes av 
patriotism, liksom uppenbarligen även partichefen Danielson. 
I varje fall kunde man räkna med anslutning från alla partier 
kring det program, som vid detta möte uppgjorts. 1 stort sett 
voro alla i Finland ense om att lantdagen borde sammankallas 
för att den ekonomiska utvecklingen ej skulle störas. Nödvän-
digheten härav ville ryssarna icke medge. Särskilt frågade 
Dolgoroukoff huruvida icke nationen i brist på lantdag kunde 
i ekonomiskt avseende bära ett sådant sakernas tillstånd som 
under Nikolai I:s regering. 

På vår fråga om de ryska herrarna voro i tillfälle att ge oss 
en inblick i de planer, som förmodligen dryftats för uppnående 
av det slutliga målet, blevo de något tveksamma och gåvo 
ej heller svar på frågan, huruvida initiativ möjligen kunde 
tagas av de olika semstvo-institutionerna. Men Dolgoroukoff 
framhöll, att han och de andra närvarande tillhörde ett parti, 
som i likhet med vad de förutsatte om oss, icke hyllade åsikten 
att man med våldsåtgärder befordrar uppnåendet av sina mål. 
Men om det bleve nödvändigt att blod skall flyta, så vore det att 
föredraga att det skedde under självhärskardömets tid framför 
att den blivande unga konstitutionella statens tillvaro grum- 
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lades av våldshandlingar. När tiden bleve mogen för partiet 
att framträda i handling, var omöjligt att förutsäga. Kej-
sarens frånfälle, ett olyckligt krig, statens finansiella svårig-
heter eller åtgärder från andra ryska partier kunde giva anled-
ning till ett ingripande. Möjlighet förefanns enligt hans åsikt 
att redan inom ett år — kanske två eller tre — ett stort antal 
guvernementssemstvos komme att vända sig till regeringen 
med en fordran på sammankallande av en folkförsamling. 
Sådant var partiets program. 

Socialisterna i Ryssland hade vunnit rätt mycken terräng 
såväl i södern som i Petersburg och något i Moskva. Men 
sedan de på sitt program upptagit självhärskarmaktens av-
skaffande kunde det liberala partiet endast draga fördel av 
dem. Av guvernementssemstvos hade på grund av adelns in-
flytande ungefär hälften varit konservativa, men sedan ett år 
hade en avsevärd förändring inträffat och de liberala åsikterna 
vunnit större insteg. Om socialistrevolutionärerna och terro-
risterna fälldes inte ett ord. 

Till sist meddelade de ryska herrarna som svar på vår 
fråga, att de nu icke voro berättigade att tala på det liberala 
partiets vägnar, men att det av oss framförda och av dem 
antagna programmet komme att snart föreläggas ett större 
möte, och trodde sig dessa herrar kunna försäkra att synpunk-
terna komme att godkännas. Tillika uppmanades vi giva den 
spridning vi ansågo nödigt åt förhandlingarna vid samman-
komsten samt utröna de olika partiernas i Finland ställning 
till densamma. Emedan man i Ryssland på många håll spritt 
uppgifter om att gammalfinska partiet jämte folkets stora 
massa stod bakom Plehwes reformer, vore det av största vikt 
att exakt upplysning kunde fås om huru det gammalfinska 
partiet i verkligheten uppfattade denna fråga och huru stort 
dess inflytande var på befolkningen i landet. 

Slutligen förtjänar framhållas, att de ryska herrarna på-
pekade nödvändigheten av att för undfallenhetspartiet klar- 
göra, att en av finska myndigheter under sken av finska folkets 
bifall lämnad medverkan till ytterligare åtgärder i Plehwes 
anda skulle betydligt försvåra el hållandet av de ryska natio- 



76 

nalisternas samtycke till ett återgående till status quo ante. 
Ävenledes framhölls för oss att en underkastelse under de på-
tvungna förordningarna, särskilt värnpliktspåbudet, minskade 
utsikterna att återvinna de förlorade positionerna, ty enligt 
mångens åsikt funnos inga skäl att återkalla förordningar, som 
med Finlands bifall och dess medverkan blivit införda. 

Efter slutad diskussion kom man överens om att resultatet 
av överläggningarna skulle delges de ryska herrarnas uppdrags-
givare samt ledarna för vår oppositionsrörelse såväl i Helsing-
fors som i Stockholm. Ett följande möte utsattes till den 4 mars 
i Petersburg. 

Vår hemresa gick direkt till Helsingfors utan några särskilda 
försiktighetsåtgärder, ty vi hade icke fått intryck av att läget 
verkligen fordrade sådana. 

Efter min hemkomst skrev L. Mechelin följande brev till 
mig, avfattat i något försiktigare ordalag än de här återgivna, 
som härröra från ett »icke avsänt» brev: 

»Stockholm 11/2  1904. 
Heders Broder! 

(Till A. T.) 

Mycket tacksam för brevet av 2/2. Däri omnämnda skrivelserna 
voro avsedda för K. A. (Antell) och Dig; de skulle avlämnas till 
Dig, ifall den förre ej fanns på orten. — Jag hoppas att de av Dig 
och R. preliminärt godkända eller framställda punkterna vid när-
mare bearbetning framdeles kunna bringas till nära överensstäm-
melse med vårt förslag till statsakt. 

I den av Dig hitsända relationen står bl. a. i slutet: »Slutligen 
överenskoms att ett nytt sammanträde skulle ega rum och fixe-
rades tidpunkten för detsamma.» 

Härom vore önsvärt få upplysning, såväl vad ort och tid som 
ock vad mötets avsedda sammansättning vidkommer'. 

Nu har visserligen krigsutbrottet kommit emellan. Men det 
finnes ju starka grunder för antagande, att detta krig, huru det 
än må sluta, skall leda till den gamla regimens fall. De åtgärder, 
som erfordras för att man då må vara väl förberedd till handling, 
böra således konsekvent fullföljas. 

Detta är en viktig sida av n. v. sakläge. En annan är ställningen 
och hållningen i hemlandet. Vi känna här ett livligt behov av per- 
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f_onliga överläggningar med representanter för de hemmavarande. 
Vore det icke möjligt för ett par personer bland Er att med det 
snaraste komma hit över? Det är ju synnerligen maktpåliggande, 
att allt vad från vår sida tillgöres må stå i harmoni med Edert 
handlingssätt. Det kan ju ock antagas, att under meningsutbyte 
härstädes sådana synpunkter från vår sida bleve framlagda, som av 
Er kunde tillgodogöras. 

Vi skola så begå, att vistelsen här kan inskränkas till kortaste 
möjliga tid. 

Om denna hemställan vinner bifall, ber jag Dig anmoda min dot- 
ter att telegrafera till mig ett ord, nämligen dagen för personernas 
avresa. 

I motsatt fall bör hon telegrafera ordet omöjligt.» 

En berättelse om vår resa till Petersburg hade någon tid efter 
hemkomsten förelagts ett möte av omkring 20 personer, tillhö-
rande det passiva motståndets ledning samt några äldre, som 
samarbetat med oss. Mötet godkände våra åtgärder och upp-
skattade ryssarnas beredvillighet att tillmötesgå våra önsknin-
gar. Ett utskott valdes, bestående av fyra jurister: R. A. 
`]Vrede, Julius Grotenfelt, Emil Schybergson och K. J. Ståhlberg. 
Dessa skulle till en början granska den i Stockholm av de ut-
visades studiekommittéuppgjorda, tidigare återgivna prome-
morian samt uppgöra en kortfattad redogörelse för Finlands 
rättsliga ställning, ävensom, för att tillfredsställa de rädd-
hågade, taga i övervägande huruvida någon eftergift i nödfall 
vore möjlig. Senare hänsköts till utskottet i och för utlåtande 
ett den 27 februari 1904 daterat memorandum, uppgjort av 
studiekommittén och undertecknat av L. Mechelin. Dettas 
avfattning hade föregåtts av ett besök, som Antell gjort hos sin 
dotter i Stockholm, samt av Th. Schwindts resa dit, som före-
tagits på anmodan av oss. Hans speciella uppgift var att 
bekantgöra de utvisade med stämningarna på gammaltinskt 
håll. 

Den 14 februari hade jag skrivit ett brev till V. M. von 
Born, i vilket jag yttrade om stämningen i landet: 

»Modlösheten har här varit många gånger större än ni tyckas 
kunna föreställa er. På den finska landsbygden är tillståndet 
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hopplöst. Ingen där har på länge tänkt på annat än att giva 
efter, ungfinnar lika väl som gammalfinnar, och de svenska 
ha ej varit bättre. Därav vår overksamhet, som dock blott 
varit skenbar.» 

Nyssnämnda memorandum, undertecknat av L. Mechelin, 
återfinnes som bilaga n:o 2. 

Av studiekommitténs memorandum framgick sålunda, att 
man i Stockholm icke var nöjd med underhandlingarna i 
Petersburg. 

Kommittén tycktes fortfarande tillmäta dem större bety-
delse än vad från rysk sida avsetts och vidhöll sin uppfatt-
ning om nödvändigheten av att ett program borde uppgöras för 
de åtgärder som skulle vidtagas, då självhärskarmakten föll. 
Att det nu endast gällde uppnående av samförstånd om vad 
det liberala partiet i Ryssland borde upptaga på sitt program 
rörande Finland, ville stockholmarna icke tro. Promemorian 
innehöll också ett förslag till direktiv för huru det ryska libe-
rala partiet borde gå till väga i denna angelägenhet, d.v.s. 
förelägga kejsaren en färdigt avfattad konstitution »för att av 
honom med minsta möjliga betänketid och utan annan konsul-
tation än för ändamålet särskilt förberetts, varda under-
skriven och utfärdad». 

Under förutsättning att det verkligen gällde en slutlig regle-
ring av förhållandet mellan Ryssland och Finland, tillfogades 
ett nytt förslag till överenskommelse. De i Helsingfors för-
samlade kunde å sin sida icke förena sig om uttalandena i 
kommitténs såväl första som andra promemoria, utan upp-
gjorde ett nytt förslag på grundvalen av i kraft varande lag. 
Vidare skulle en redogörelse uppgöras för förhållandena inom 
landet att föreläggas ryssarna vid nästa sammankomst, även-
som en annan redogörande för vad som tills vidare gjorts 
av oss, lämplig att delges särskilda personer inom landet. 



DEN ANDRA SAMMANKOMSTEN I PETERSBURG 
DEN 4 MARS 1904. 

Till representanter vid den andra sammankomsten, som 
ägde rum den 4 mars i Petersburg, hade i Helsingfors utsetts, 
utom de två deltagarna i det första mötet, general Waldemar 
Schauman och professor Otto Donner. Från rysk sida åter del-
togo de samma som vid förhandlingarna i januari och dessutom 
en femte, Roditscheff. Denne hade varit ledamot av en av 
Plehwe nyss upplöst semstvo, vilken liksom övriga semstvos 
hade sänt en deputation till kejsaren efter hans tronsbestig-
ning för att fästa hans uppmärksamhet på nödvändigheten av 
liberala reformer. Vid detta tillfälle, som var Nikolai I I:s 
första offentliga uppträdande, fällde kejsaren de beryktade 
orden: »— — Jag är underkunnig om att i en del semstvo-
församlingar personer, lockade av meningslösa drömmar, 
nyss hava höjt sin röst för att yrka på att representanter för 
semstvos skulle deltaga i arbetet för den inre styrelsen. Må 
man veta att, medan jag ägnar alla mina krafter åt folkets 
bästa, jag har för avsikt att bevara sj äl vh är sk a r-
maktens princip med samma styrka och fasthet som min 
avlidne oförgätlige fader det gjorde.» 

Även en del andra personer hade anmodats bevista sam-
mankomsten, men i följd av den skärpta polisbevakningen, 
vilken föranletts av att kriget mot Japan den 8 februari ut-
brutit, hade kallelsen till dessa återtagits. 

Sammanträdet öppnades av Dolgoroukoff, som redogjorde 
för de åtgärder, som på rysk sida vidtagits med anledning av 
det vid det föregående mötet uppgjorda förslaget till bas för 
vidare underhandlingar. Han meddelade, att dagarna efter det 
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senaste sammanträdet ett möte hållits med ett större antal 
inflytelserika personer, hörande till det liberala partiet, varvid 
ovannämnda förslag enhälligt omfattats. Därjämte upplyste 
Dolgoroukoff, att oberoende härav ett större antal personer, 
icke tillhörande det liberala partiet, som för annat ändamål 
varit samlade, diskuterat Finlands blivande ställning till 
Ryssland och härvid kommit till liknande resultat. 

Dolgoroukoff övergick härpå till en kort översikt av det 
liberala partiets organisation, som numera blivit genomförd. 
Härefter vidtog en diskussion på basen av det program, som 
uppgjorts i Helsingfors. Först upplästes en redogörelse för 
våra åtgärder i Helsingfors efter återkomsten från mötet i 
Petersburg den 15 januari. Ur denna redogörelse framgick 
bl. a. att förhandlingarna i Petersburg underkastats en allsidig 
diskussion. Resultatet blev, att det senaste gång uppgjorda 
programmets första del angående återställandet av status quo 
ante med tillhörande tre anmärkningar, belysande vårt lands 
förhållande till Ryssland, godkändes i sina huvuddrag såsom 
program ägnat att tjäna till bas för vidare diskussion. I redo-
görelsen säges vidare: »I programmet ingå emellertid uttryck, 
som vi skulle önska förtydligade, först och främst följande: 
))— — skall frågan om förhållandet mellan Ryssland och 
Finland av den ryska representantförsamlingen lösas därhän 
— — --». Vi föreslå att i stället för orden »av den ryska repre-
sentantförsamlingen» användes uttrycket »i vad som ankommer 
på den ryska representantförsamlingen». Vidare i andra an-
märkningen av första avdelningen, i stället för »Statsöver-
huvudets befogenheter» »Statsmaktens utövning». 

Men andra avdelningen, som handlar om inrättandet av ett 
interparlamentariskt permanent utskott, rönte icke ett lika 
gynnsamt mottagande. I denna andra avdelning föreslogo 
ryssarna ett permanent utskott, valt bland de båda folkrepre-
sentationernas medlemmar. Utskottet skulle ha till uppgift 
att förbereda gemensamma lagförslag. Våra meningsfränder 
hade mot inrättandet av ett sådant utskott invänt följande: 

1:o. Anledningen till denna åtgärd, som uppenbarligen vilar 
på antagandet att det finnes en mängd gemensamma angelä- 
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genheter, fordrande likalydande lagar, är om ej overklig, så 
åtminstone överdriven. Under de sista 94 åren har anledning 
till stiftandet av likalydande lagar sällan förefunnits. Det 
finnes lagar av detta slag angående giftermål mellan lutheraner 
och ortodoxa, angående brott begångna av ryssar i Finland 
och finnar i Ryssland o. s. v. Och sådana fall, som erfordra 
likalydande lagar, skola ständigt förbli få. Visserligen finnes 
å andra sidan ett slag av gemensamma ärenden, men de äro av 
den natur, att de kunna ordnas utan egentlig lagstiftning. Men 
det finnes även hithörande stora frågor, som tidtals givit anled-
ning till diskussion. Men dessa frågor, om de komma att anses 
böra ordnas genom likalydande lagar, äro icke av den natur 
att de kunna förberedas av ett allmänt utskott, valt med 
avseende på behandlingen av flere olika slags ärenden. 

2:o. En bestämmelse av denna bärvidd står icke fullstän-
digt i överensstämmelse med återgåendet till status quo ante. 
Inrättandet av ett permanent utskott innebär en förändring i 
förhållandet mellan de båda länderna, vilken ej är förutsedd 
i våra lagar. 

Stödjande oss på dessa båda omständigheter föreslogo vi 
att förändra avfattningen av andra delen av programmet från 
sista mötet på så sätt, att ordet »permanent» utbyttes mot 
orden »varje gång sådant anses nödvändigt». 

Denna avfattning skulle ha förmånen att icke stå i strid 
med gällande lag och att tillåta, varje gång en verkligt viktig 
fråga föreligger, välja till ett särskilt utskott de för ändamålet 
lämpligaste ledamöterna, på samma gång som den innesluter 
möjligheten att tillgodose de behov Ryssland finner nödiga. 

I överensstämmelse härmed föreslogo vi även att avfatt-
ningen av den sista meningen skulle förändras därhän, att 
Finlands förutsatta bidrag till utgifterna för utrikesrepresen-
tationen och försvaret kunde direkt regleras genom ett av 
regeringarna och folkförsamlingarna åvägabragt samstämmigt 
beslut. 

Men hela det andra stycket av programmet kunde också 
ersättas av följande: »När fråga om likalydande lagar för 
Finland och Ryssland uppstår, vilkas stiftande i de båda 
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länderna kräva folkrepresentationens medverkan, kan ärendet 
först beredas i ett särskilt utskott valt för ändamålet samt 
sedan hänskjutas till de båda folkrepresentationernas av-
görande.» 

Vi meddelade också, att sedan detta ändringsförslag blivit 
upprättat, våra meningsfränder, bland vilka funnos represen-
tanter för varje politisk grupp i Finland som stod i opposition 
mot regeringen, vänt sig till personer tillhörande regerings-
partiet hos oss. Detta parti hade huvudsakligen rekryterats 
bland gammalfennomaner. Men det fanns även en betydande 
grupp gammalfennomaner, som icke tillhörde detsamma. Rege-
ringspartiet räknade några ledare av ett visst inflytande, men 
medlemmarna voro i allmänhet mindre betydande personer. 
De hade följt sina ledare, men man märkte redan att en stor 
del var missnöjd med ledningen. Överallt påträffades sådana 
som önskade ändra kurs. Men ledarnas auktoritet utövade 
ännu sitt inflytande och fördröjde denna rörelse. 

Vi trodde oss emellertid ha konstaterat att alla önskade 
komma ur det nuvarande läget, och regeringens verkliga an-
hängare voro till antalet mycket få. Till och med dessa varken 
kunde eller ville längre förneka, att de ofta blivit bedragna 
av herrar Plehwe och Bobrikoff, och enskilt medgåvo de, att 
deras förtroende till den nuvarande ryska regeringen var 
minimalt och att de ej heller ställde stora förhoppningar på 
framtiden. Men det återstod för dem, liksom för många andra, 
att taga ut det steg, som på ett synbart sätt skulle skilja 
dem från regeringen. 

Mot det i denna redogörelse först upptagna ändringsför-
slaget invändes från rysk sida, att detsamma kunde tolkas 
sålunda, att för den händelse en rysk konstituterande försam-
ling bleve sammankallad för ordnandet av ryska angelägen-
heter, men ett förbud utfärdades för denna församling att 
sysselsätta sig med den finska frågan, densamma icke skulle 
anse sig förpliktad att alls upptaga frågan om Finlands för 
hållande till Ryssland, medan däremot enligt den ursprungliga 
lydelsen det liberala partiet skulle anse sig förbundet att i en 
sådan församling driva på en lösning av den finska frågan i 
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antydd riktning. Från vår sida motiverade vi ändringsförsla-
get därmed, att den ursprungliga lydelsen föreföll att helt och 
hållet utesluta finskt initiativ och delaktighet i frågans lösning. 
Sedan flere nya ändringsförslag gjorts, enades man om att efter 
»den ryska representantförsamlingen» tillägga orden »å sin sida». 

Det andra ändringsförslaget föranledde ingen invändning i 
sak. Man enades om den här nedan anförda avfattningen av 
punkt b. 

Vårt förslag till ändring av avdelning II 'föranledde en 
långvarig diskussion. Ur denna diskussion framgick, att man 
på rysk sida fäste stort avseende vid att ett organ förefunnes 
för förberedande överläggningar av frågor, som komme att 
hänskjutas till de respektiva representantförsamlingarnas av-
görande. I synnerhet framhöll Dolgoroukoff upprepade gånger 
önskvärdheten av ett sådant organ, som enligt hans uppfatt-
ning skulle innebära möjlighet att i en framtid, måhända 
mycket avlägsen, åstadkomma det närmande mellan de båda 
länderna, varpå han byggde stora förhoppningar. Med anled-
ning av de invändningar som i vår skrift framställdes och de 
muntliga tillägg vi därtill gjorde, bland annat att det föreslagna 
permanenta utskottet möjligen komme att taga sig anledning 
att uppsöka ärenden, som kunde lämpa sig för enhetlig lag-
stiftning, utan att dock verkligt behov förelåge, framkastades 
från rysk sida bland annat, att misstroendet till alla nuvarande 
ryska institutioner vore så stort hos oss, att vi tydligen 
icke kunde föreställa oss möjligheten av en lojal behandling 
av ärendena från rysk sida. Efter det vi betonat omöjligheten 
för oss att gå in på ett förslag, som innebure en förändring av 
Finlands statsrättsliga ställning, enades man om att lämna 
frågan om utskottets permanens därhän. 

Vad beträffar det senare momentet av denna avdelning, 
rörande fördelning av vissa kostnader, ville man på rysk 
sida icke godkänna vårt ändringsförslag. Man ansåg att de 
båda representantförsamlingarna lättare skulle komma till 
enstämmiga beslut, därest frågorna först hade blivit disku-
terade i en gemensam parlamentarisk kommission. De ryska 
deltagarna ville dessutom icke lämna de respektiva regerin- 
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garna för stort inflytande på frågornas gång. Ehuru i vårt 
förslag icke fanns omnämnt, att fördelningen av kostnaderna i 
många fall skulle gestalta sig till en enkel uträkning, om en 
gång principen för fördelningen blivit fastställd, så ansågo vi oss 
dock på grund av vad vi kände om åsikterna hos de våra kunna 
föreslå, att förslag om grunderna för fördelningen kunde upp-
göras av en sådan gemensam kommission. Däremot uteslöts 
ett av Dolgoroukoff och von Dehn framställt förslag, att kom-
missionen finge utöva beslutanderätt i denna angelägenhet. 

Under diskussionen om detta moment framställde vi ett 
förslag om följande lydelse av sista meningen: »Dessa kommis-
sioner utarbeta även förslag angående principerna för för-
delningen av utgifterna för utrikesangelägenheterna och riks-
försvaret, dock utan befogenheter att upptaga frågan om 
värnplikten.» Detta tillägg om värnplikten motsades från 
rysk sida särskilt av Dolgoroukoff, som i likhet med en del 
andra ryska deltagare ansåg att detsamma bland det ryska 
liberala partiet komme att väcka misstro och tolkas som ett 
försök från Finlands sida att undandraga sig en med Ryssland 
proportionell värnplikt. Dessutom anfördes, att då ju lands-
försvarstungan innefattade ej blott penningutgifter utan även 
personlig krigstjänst, man icke borde skilja dessa bägge fakto-
rer åt, utan låta dem båda tagas i betraktande vid kommissio-
nens överläggningar. Emellertid ansåg v. Dehn, att denna 
sista mening icke behövde hava avseende på sådana kostnader, 
som direkt hänförde sig till värnplikten, ej heller på den per-
sonliga värnpliktstungan, emedan enligt hans uppfattning 
stiliseringen av denna andra avdelning i dess helhet icke för 
kommissionen uteslöt möjligheten att vid förefallande behov 
uppgöra förslag till förändringar av i de respektiva landen 
gällande värnpliktslagar. Ehuru fullständig enighet i denna 
punkt icke ernåddes, ansågo vi oss dock från vår sida kunna 
omfatta den nedan anförda, på en kompromiss grundade av-
fattningen av detta stycke, så mycket mer som de omtalade 
kommissionerna i varje fall endast ägde att utarbeta förslag 
till lagar, som för Finlands vidkommande bleve beroende av 
lantdagens godkännande. 
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I vårt anförande ingick även ett alternativt förslag till 
avfattning av avdelning II, som emellertid på grund av ovan-
stående diskussion icke ansågs kunna upptagas till behandling. 

Enär de vid mötet slutligen antagna förändringarna icke 
i allo överensstämde med de i Helsingfors uppgjorda ändrings-
förslagen, yrkade vi på, att innan de ryska deltagarna förelade 
dem sitt partis godkännande, vi först skulle inhämta de våras 
åsikt. De ryska deltagarna gingo visserligen in härpå, men 
framhöllo att utsikterna för att få några väsentliga avvikelser 
från den nu antagna avfattningen godkända ej vore stora, 
samt att det liberala partiet icke ansåg sig kunna binda sig 
vid detaljerade förslag, som i alltför hög grad inkräktade på 
ett blivande parlaments frihet. 

Det på detta möte uppgjorda förslaget fick sålunda föl-
jande lydelse: 

»I. I händelse av en förändring av statsförfattningen i 
Ryssland skall den ryska representantförsamlingen å sin sida 
lösa frågan om förhållandet mellan Ryssland och Finland där-
hän, att det före kränkningen av Finlands grundlagar gällande 
status quo återställes. 

Därvid bliva de finska grundlagarna och det i dem 
förutsedda tillvägagåendet för deras modifikation i 
och för deras vidare utveckling bestående. 
Statsmaktens utövning i finska angelägenheter skall 
fortbestå inom ramen för status quo ante utan inbland-
ning av de ryska representativa eller exekutiva institu-
tionerna. 
Den i Ryssland gällande tronföljden är bestämmande 
för Finland. Ledningen av utrikesangelägenheterna 
förblir fullständigt i händerna på ryska statsinstitu-
tioner. 

II. För en enhetlig reglering av gemensamma angelägen-
heter måste för varje gång samtidigt likalydande lagar både 
i Ryssland och i Finland utfärdas. För att bereda sådana lagar 
tillsättas kommissioner med konsultativ befogenhet, vilkas 
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medlemmar väljas av den ryska och den finska representant-
församlingen ur deras mitt. Sådana kommissioner skola även 
utarbeta förslag angående principer för fördelningen av ut-
gifterna för utrikesärendena och för landsförsvaret.» 

Då man i Stockholm framkastat tanken på att med det 
liberala partiets medverkan ernå Finlands fullständiga lös-
ryckande från Ryssland såsom en stat enligt schweiziskt 
mönster, ville vi bilda oss en uppfattning härom, utan att vi 
dock ansågo det möjligt att i detta ömtåliga ämne göra en 
direkt fråga, huru det förhöll sig med de tidigare fällda yttran-
den, som tolkats i sådan riktning. Vi funno att det liberala 
partiet — och det var härvid uteslutande fråga om partiets, 
icke om någon enskild medlems ståndpunkt — tänkt sig att alla 
de element, som nu hörde till Ryska riket, fortfarande skulle 
bilda ett rike, men att för enskilda områden kunde en sådan 
självförvaltning åter införas, som i dem varit rådande, innan 
ryska regeringen med kränkning av åtagna förbindelser upp-
hävt densamma. I alla händelser skulle en viss lokal själv-
förvaltning med fullständig frihet att tillgodose alla nationellt 
språkliga och kulturella behov och strävanden utan villkor 
medgivas. 

Dock tänkte man sig att alla rikets delar, med undantag 
av Finland, skulle sända representanter till ett riksparlament. 
Vad särskilt Polens affärer vidkommer, föreföll det som om 
svårigheter yppat sig för ett fullständigt återställande av 
status quo ante 1830. Emellertid fingo vi den bestämda 
uppfattningen, att inom partiet aldrig härskat den åsikt, 
att Finland skulle göras till ett suveränt rike. 

Den quasi-neutralitet, varom under vårt första samman-
träffande varit fråga, hänförde sig till ett möjligt krig med väst-
makterna. Men denna neutralitetsfråga var något mycket 
dunkelt. Dolgoroukoff hade då yttrat, att Rysslands intressen 
i vissa fall kunde tänkas medgiva, att Finland under krig 
bildade en buffert mot västmakterna, men i samma samman- 
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hang talade han om att finska trupper i intet fall skulle av 
Ryssland kunna användas mot Sverige och Tyskland. Det 
framgick otvetydigt, att han icke avsåg att Finland skulle 
bliva ett suveränt rike. En tillfällig neutralisering av ett 
område under krig kan icke tänkas bero ensamt av den ena 
krigförande parten. Hela saken framställdes för övrigt såsom 
främmande för ämnet för våra överläggningar, d. v. s. Fin-
lands blivande ställning till ett konstitutionellt Ryssland, 
och lämnades förty därhän. 

Att det liberala partiet ej hyste några planer på att bereda 
Finland en friare ställning än det haft, kan ytterligare slutas 
därav, att Dolgoroukoff under detta möte åter yttrade, att det 
från Stockholm anlända förslaget, som icke hann genomgås 
vid det första mötet, icke lämpade sig för att delgivas en större 
krets, och att han ansåg det mest politiskt att det finge bli 
liggande. 

På tal om utsikterna för den finska oppositionens strävanden 
för närvarande nämnde vi, att knappast något var att vänta 
av uppbådsstrejken följande vår. Huruvida en blivande 
lantdag kunde på ett ur vår synpunkt tillfredsställande sätt 
protestera mot rättskränkningarna, var tillsvidare en öppen 
fråga. Många av de våra ansågo, att en lantdag icke borde få 
komma till 'stånd, innan diktaturen blivit upphävd och dess 
följder avlägsnade. Härtill genmälde Dolgoroukoff: »Detta är 
ogörligt. Kunde det ej tänkas att oppositionen inginge en 
kompromiss med undfallenhetspartiet och inställde de frukt-
lösa försöken att få en uppbådsstrejk till stånd, samt avstode 
från den ouppnåeliga fordran på diktaturens upphävande, 
mot att undfallenhetspartiet bidroge till en protest — om ock 
i hovsam, men i varje fall otvetydig form, — mot lagkränk- 
ningar. Denna protest kunde naturligtvis icke hava annan 
påföljd än att konstatera, att Plehwes system icke uppbars 
av folket. Däremot vore en lantdag utan protest till stor skada, 
enär det då skulle förefalla som om lantdagen vore villig att 
godkänna de ryska rättskränkningarna och härigenom skulle 
beredvilligheten att för Finland återställa dess rättigheter 
förminskas.» 
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Innan vi skildes åt, föreslogs från vår sida att någon lämplig 
rysk man under vårens lopp skulle infinna sig i Helsingfors 
för att här utvidga förbindelserna. Detta förslag lovade 
de ryska deltagarna taga i övervägande. Ett annat förslag 
om ett sammanträffande på utrikes botten, till vilket personer 
från Stockholm och Helsingfors kunde infinna sig, mötte där-
emot svårigheter. De av de närvarande, som möjligen kunde 
bli i tillfälle att företaga en sådan resa, ansågo sig numera 
vara så observerade, att de skulle utsätta sig och andra för 
obehagliga följder. Skulle däremot någon av deras menings-
fränder, som icke av samma skäl vore förhindrad, resa ut-
rikes, så skulle vi i Helsingfors bliva underrättade, så att ett 
sammanträffande kunde avtalas. 

Åt de ryska mötesdeltagarna överlämnades två exemplar 
på ryska och ett exemplar på franska av den för ändamålet i 
Helsingfors uppsatta skriften: »Finlands förhållande till Ryss-
land kan uttryckas i följande satser». Skrivelsen återfinnes 
som bilaga n:o 3. 

Efter hemkomsten till Helsingfors avlämnade de delege-
rade en berättelse över sammanträdet den 4 mars, men tillika 
uppsattes ett betänkande, vilket jämte berättelse föredrogs 
vid ett senare möte i Helsingfors av i huvudsak samma per-
soner, som voro närvarande, då redogörelse lämnades för den 
första resan till Petersburg. Såväl berättelsen som be- 
tänkandet delgavs också studiekommittén i Stockholm, för 
vars skull betänkandet till icke ringa del tillkommit. Be-
tänkandet ingår som bilaga n:o 4. 

Vid ovannämnda möte i Helsingfors beslöts att icke nu 
yrka på införandet av något förtydligande i de omtvistade 
punkterna, utan låta det förbli vid det uppnådda, tills lägligt 
tillfälle erbjöd sig för rättelse. 

Dessa sammankomster fortsattes ej. De ryska initiativ-
tagarna hade uppnått vad som avsetts, d. v. s. att genom 
överenskommelse med oppositionen i Finland fastställa sitt 
partis ståndpunkt i den s. k. finska frågan. Men utbytet 
var i alla fall av stort värde för Finland. Utom att den 
gjorda utfästelsen vid flere tillfällen blev rättesnöret för 
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det ryska konstitutionella demokratiska partiet varje gång 
det framdeles gällde att i riksduman eller riksrådet försvara 
Finlands rätt, inleddes genom dessa sammankomster även för-
bindelser, vilka flerfaldiga gånger utnyttjades av oss till nytta 
för våra angelägenheter. Oss bereddes dessutom tillfälle att som 
åhörare närvara vid flera av partiets viktigare kongresser, och 
vi kunde därigenom bättre än annars följa med utvecklingen 
av den kris, som ledde till oktrojerandet av den ryska författ-
ningen, och göra oss redo att för egen del begagna det lägli-
gaste tillfället att undanrödja allt vad förryskningspolitiken 
dragit över oss. 

Då Dolgoroukoff i Wildbad sammanträffade med Mechelin, 
hade denne bl. a. omnämnt att han hållit på med att uppgöra 
ett förslag till grundlag för ett konstitutionellt Ryssland. 
Dolgoroukoff hade tackat, men sade vid ett senare till-
fälle till mig — efter det han mottagit Mechelins förslag — att 
det ej lämpade sig för Ryssland. Han hade i alla fall över-
lämnat det till en kommitt, som var sysselsatt med hithörande 
fråga. Ett annat förslag till grundlag för Ryssland hade 
även gjorts av medlemmar av de ryska demokratiska konstitu-
tionalisternas parti och finnes publicerat i Fria Ord av den 
22 april 1905. Mechelins förslag till Rysslands grundlag har 
icke blivit i sin helhet publicerat, men en del därav ingår 
i Fria Ord, utan att Mechelins namn utsatts. Förslaget är 
alltför vidlyftigt för att här publiceras (ca 5 ark), men ett 
exemplar finnes deponerat i statsarkivet, ett annat finnes i 
förf:s ägo. 



EN STUDIERESA TILL DEN RYSKA LANDSORTEN. 

Det var naturligtvis för oss av största vikt att skaffa oss 
en uppfattning om utsträckningen och betydelsen av den 
oppositionella rörelse, som de ryska deltagarna i de ovan be-
skrivna sammankomsterna företrädde. Av deras knappa med-
delanden framgick, att de liberala åsikterna vunnit största 
anslutning i landsorten och stodo i intimt samband med 
semstvo-organisationen, d. v. s. den lokala självförvaltning 
som införts på 1860-talet i en stor del av det egentliga Ryss-
land och i vars verksamhet den för dessa herrar föga sympa-
tiske inrikesministern, Plehwe jämnt och ständigt egenmäktigt 
ingrep. Någon inblick i alla dessa för oss fullkomligt okända 
förhållanden trodde jag emellertid att man icke kunde vinna 
annat än genom en resa till olika trakter av Ryssland. 

Vid den andra sammankomsten i Petersburg hade jag 
därför under samtal med furst Peter Dolgoroukoff framkastat 
frågan om möjligheten av ett sådant företag under då rådande 
förhållanden: krig och oro. Dolgoroukoff omfattade planen med 
stort intresse, och vi kommo överens om att han skulle för-
skaffa mig tillfälle att på olika orter besöka inflytelserika 
personer och att jag slutligen skulle sammanträffa med honom 
den 22 april i Jalta på Krim för att i hans sällskap närvara 
vid några av partiets möten. Dessförinnan var han betänkt 
på att företa en rekreationsresa till Grekland och hade för 
avsikt att komma från Aten direkt till Krim. 

Efter återkomsten till Helsingfors meddelade jag mina 
planer åt samma personer, som tidigare tagit del av under-
handlingarna i Petersburg. De tillstyrkte förslaget och jag 
avreste den 8 april 1904. En betänklig svårighet låg i min 
obekantskap med det ryska språket. För att i någon mån 



91 

råda bot härpå tog jag några lektioner för Smirnoff och fick 
lära mig huru man skulle fråga om tågens avgång och an-
komst, huru man åt »istvostschiken» skulle uppge adressen, 
huru man skulle fråga »om herrn är hemma» och andra nyttiga 
saker. Några läsövningar av enklaste rysk text ingingo 
också i undervisningsprogrammet, men i stort sett kan man 
säga att jag ingenting kunde när jag gav mig ut på denna 
upptäcktsfärd, på vilken man kunde förutsätta att polisen 
snart skulle få ögonen på mig, så skärpt som all övervakning 
blivit efter det japanska krigets utbrott. Jag lärde mig dock 
naturligtvis så småningom att förstå ett och annat av ryskan. 

I Petersburg uppsökte jag omedelbat efter min ankomst 
herrar W. Hessen och v. Dehn, vilka framställde en del för-
slag som skulle bedömas av en tredje person J. Hessen, 
redaktör för den liberala tidskriften Pravo. Han skrev några 
introduktionskort till personer i Moskva och Harkow. Av 
doktor v. Dehns fru hade jag dessutom fått ett brev till Leo 
Tolstois äldsta son och hon skulle också skriva till grevinnan 
Tolstoi och meddela att jag tänkte mig ut till Jasnaja Poljana. 
Ett sådant besök hade icke ingått i mina planer, utan förslaget 
väcktes av fru v. Dehn, vars syster var gift med en av Tolstois 
söner. Det ansågs att jag mycket väl kunde resa dit, blott 
jag inte företog mig att intervjua den gamle herrn. 

De frågor, vilkas besvarande jag uppställt som ändamål 
för min resa, voro följande: 

Vilken är de oppositionella partiernas ställning till var- 
andra? 

Vilket inflytande ha de inom landet? 
Huru ställa de sig till en möjlig förändring av statsför- 

fattningen? 
Vilken ställning inta de till kriget? 
Genom vilka medel ämna de uppnå målet för sina när- 

maste strävanden? 
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Med herrarna från det liberala partiet i Petersburg disku-
terade jag dessa och andra frågor. De anförde härvid följande: 
Det liberala konstitutionella partiet stod på ganska god fot 
med det socialist-revolutionära utan att dock göra sig soli-
dariskt med det, och dessa partier hade i småsaker tidtals 
arbetat tillsammans. Ett försök att närma sig socialdemo- 
kraterna hade gjorts, men ej givit något resultat. Man ansåg 
emellertid att någon opposition från detta håll ej var att 
frukta, för den händelse att de liberala kunde på något sätt 
åvägabringa en konstitution. Att i ett blivande parlament 
det socialdemokratiska partiet skulle bilda oppositionen och 
det liberala regeringsmajoriteten antogs för givet. Men av 
en lojal opposition inom parlamentet ansåg man sig ha intet 
att frukta. Det socialist-revolutionära partiets, de egentliga 
terroristernas, existensberättigande upphörde med autokra-
tiens avskaffande. Av dess medlemmar komme då en del att 
övergå till socialdemokraterna, en annan del till de liberala. 

Då man talade om för mig att en kommittésnart skulle 
sammanträda för att söka utarbeta ett förslag till konstitu-
tion, kommo vi osökt in på frågan om konstitutionens detaljer. 
Bred demokratisk bas, allmän rösträtt, betydande lokal auto-
nomi, ej blott för gränstrakterna utan även för de centrala 
delarna, ansågs nödvändiga. Semstvoinstitutionen skulle bibe-
hållas och utvecklas. En semstvo av lägre ordning än distrikts-
semstvo, som nu var den lägsta, skulle bildas. 

Röster hade emellertid höjts mot införande av allmän 
rösträtt. Man hade framhållit att bönderna i en del trakter 
stodo så lågt, att detta ej vore görligt. De närvarande med-
gåvo, att den som bevistat en sammankomst av en bonde-
kommun (mir), måste högeligen betvivla att bönderna vore 
mogna härför. Att åter låta rösträtten vara beroende av 
genomgången folkskola vore ej lämpligt, emedan därigenom 
på en del orter ända upp till 90 % bleve uteslutna. Industri-
arbetarna ansågos stå betydligt högre än bönderna. 

Att industriarbetarna skulle komma att spela någon stor 
roll vid de framtida valen, trodde man ej. Man hade som 
villkor för rösträtt ämnat införa bestämmelsen om att den 
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röstande skulle ha varit bosatt två år på samma ort, vilket 
dessa arbetare ofta icke varit. Fabriksarbetarnas antal var 
dessutom ej mycket större än två miljoner i hela landet, var-
igenom deras inflytande ej kunde bliva stort. 

Kriget hade hittills icke haft något gynnsamt inflytande 
på det liberala partiet. Den våg av patriotisk indignation, 
som regeringen förstått att uppdriva i anledning av den 
japanska överrumplingen i Port Arthurs hamn, började emel-
lertid nu lägga sig. 

Redaktör Hessen ansåg att den nuvarande regeringens 
ställning måste betecknas som svag. Han frågade mig huru 
man i Finland tänkte sig förhållandenas ordnande. Jag redo-
gjorde för ställningen. Han anmärkte mot vårt undfallenhets-
parti, att om det icke önskade autokratiens införande utan 
återställandet av autonomien, borde det ej giva ens det minsta 
skenbara eller passiva understöd åt den regering, vars uppgift 
det just vore att införa autokratien. Att någon kunde hysa 
förhoppningar på Plehwe, ansåg han otroligt, likaså att någon 
kunde sätta tilltro till Plehwes försäkringar att det var Bobri-
koff, som ledde händelsernas gång i Finland. 

Efter att hava lämnat dessa herrar sammanträffade jag 
med en av ledarna för socialdemokratiska partiets radikalare 
flygel, de senare s. k. bolscheviki, till vilken jag i Helsingfors 
skaffat mig introduktion av Smirnoff. Han hette Bourenin, 
men gick under pseudonymen Victor, och var son till en av 
de stora bomullsfabrikanterna i Moskva. Han var en ung 
man, behaglig, påtagligen från en förmögen familj, begåvad 
och ideellt anlagd. Han sade sig hava bekantskaper inom 
inflytelserika kretsar, men han föreföll att vara opraktisk 
och att ha ganska oklara begrepp i politiska stycken. Han 
trodde att kriget på intet sätt kunde medföra nytta för hans 
parti, vars huvudmål var avlägsnandet av de sociala orätt-
visorna. 

Han ansåg att partiet kunde arbeta tillsammans med de 
liberala för autokratiens avskaffande, om de liberala ställde 
sig på socialdemokratisk grund, främjade arbetarintressen och 
införde allmän rösträtt. Men i alla händelser måste hans 
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parti upplysa proletariatet om bristerna i de liberalas program 
och därför fortsätta polemiken mot dessas organ »Osvobosch-
denie». Han var övertygad om att intet av oppositionspar-
tierna var i stånd att uträtta något utan hans partis bistånd, 
ehuru han medgav att de liberala »på senare tid haft fram-
gång», vilket han tyckte var ådagalagt av att arresteringar 
och förvisningar drabbat de liberala. Han ansåg sitt parti 
böra ägna sig åt att sprida upplysning om de socialistiska 
lärorna och trodde tidpunkten för de politiska reformernas 
förverkligande vara mycket avlägsen. Han beklagade sig 
över att partiet saknade kapaciteter, som ville arbeta. De 
flesta av partiets anhängare nöjde sig med att skänka det 
sina sympatier. Svårigheterna att importera litteratur hade 
under det sista året blivit nästan oövervinneliga. 

Mot det andra ytterlighetspartiet, socialist-revolutionä-
rerna, hade han många anmärkningar att framställa. De voro 
skadliga i kampen för de socialistiska lärornas utbredning. 
De ville hålla arbetarna såsom en politiskt obestämd massa 
och önskade bevara den gamla formen för böndernas gemen-
samma jordbesittning (mir i obtschina). 

Han föreslog att den finska oppositionen skulle ingå som 
en underavdelning av det ryska socialdemokratiska partiet 
och gav mig slutligen en rekommendation till sina partivänner 
i Kiew. 

Den 10 april på morgonen anlände jag till Moskva. Det 
var ryssarnas påskdag, varför jag den dagen ej kunde uträtta 
annat än att strax på morgonen begiva mig till professor 
Novgorodtseff, till vilken jag hade rekommendation, och med-
dela honom att jag var i staden. Följande afton sammankallade 
han ett möte hemma hos sig, där jag blev i tillfälle att göra 
bekantskap med en del av den liberala gruppens ledande 
personer i Moskva. Värden själv var professor i rättsfilosofi. 
Av gästerna var en, Vladimir Vernadski, professor i minera-
logi. Båda dessa tycktes något främmande för denna världen. 
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En tredje, Feodor Kokoschkin, var docent i statsrätt och 
därjämte ledamot av guvernementsemstvons styrelse i Moskva. 
Han var ung, livlig och begåvad. Den fjärde av ryssarna 
var en godsägare från Saratow, Nikolai Lwoff, sedan ett par 
år bosatt i Moskva för att bättre kunna deltaga i partiets 
arbete. De båda sistnämnda blevo senare invalda i riksduman. 
Kokoschkin var minister i interimsregeringen samt dödades 
av bolschevikerna 1917. 

Sedan alla samlats blevo vi av husets värdinna inbjudna 
i matsalen, där man satte sig kring tebordet. Först riktades 
till mig frågan, huru Finland ämnade komma ifrån svårig-
heterna. Jag redogjorde för förhållandena hos oss och nämnde 
bland annat att vi ställt oss på demokratisk bas, som åsyftade 
en utjämning av den politiska rösträtten m. m. Därvid inföll 
professorn i mineralogi: »Ni nöja er således icke mera med 
status quo ante.» 

Nu hade jag i Petersburg blivit varnad för att nämna något 
om våra underhandlingar. Däremot stod det mig fritt att 
angiva det slutliga resultatet, men allra minst borde jag upp-
lysa om vilka som deltagit i överläggningarna. Jag kunde 
därför icke referera till diskussionen om dessa underhandlingar 
för att bemöta invändningen. Jag utlade emellertid vari den 
tilltänkta förändringen bestode och sade att frågan var gammal 
och av oss diskuterats redan innan de ryska underhandlingarna 
varit ifrågasatta. Jag sade vidare att en sådan reform föll 
inom ramen för den utveckling av våra grundlagar, som den 
ryska överenskommelsen innehöll, och visade slutligen, att 
förhållandet till Ryssland icke kunde beröras därav. Följande 
dag upptog jag frågan med docenten i statsrätt och konsta-
terade att han förstått mig och att han fullkomligt insåg, 
att våra lagar och institutioner icke kunde bliva stående på 
samma ståndpunkt som nu, utan måste utvecklas, samt att 
överenskommelsen gav oss fria händer därtill. 

Sedan de finska förhållandena ännu en stund diskuterats, 
varvid några av de närvarande framhöllo, att regeringen fäste 
mera avseende vid gatudemonstrationer än vid annan form 
av opposition, övergick samtalet till de ryska förhållandena. 
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Vid krigets oanade utbrott.  hade var och en — påstods 
det — känt indignation. Man blev uppretad över anfallet på 
flottan. Man greps av lust att uträtta något till landets för-
svar, och det var under intrycket härav som en del korpora-
tioner låtit förmå sig att sända adresser till monarken, av-
fattade i en form, som benämndes bysantinsk. Regeringen 
hade naturligtvis ingalunda försummat att utöva påtryckning 
i syfte att få opinionsyttringar till stånd. 

Tillfälligtvis hade Moskva guvernementsemstvo haft ett 
sammanträde, ajournerat från det ordinarie decembermötet, 
när underrättelsen anlände om de diplomatiska förbindelsernas 
avbrytande. Alla hade med lugn åhört meddelandet, men 
dagen därpå kom underrättelsen om överfallet i Port Arthur. 
Detta grep envar. Ordföranden, guvernements-adelsmarskal-
ken furst Troubetzkoy sände ett telegram till kejsaren och man 
fattade beslut om adresser. Någon dag senare, när sinnes-
stämningen blivit lugnare, beslöt man anslå pengar, förutom 
till sjukhus, även till flottan och de stupades familjer. Flera 
av ledamöterna i semstvo hade, för att markera misstroendet 
till regeringen, yrkat på att intet skulle givas för andra ända-
mål än sjukhus, uppställda och kontrollerade av semstvos. 
Men majoriteten var av annan åsikt. Bland annat hade en 
bonde yttrat: »Först skall man skaffa vapen, sedan hjälpa 
de sårade.» 

De på sammankomsten hos professorn närvarande rys-
sarna ansågo kriget självt ej giva tillfälle åt det liberala partiet 
att framträda i handling, tvärtom tyckte man att kriget av-
lägsnat en del personer från partiet. Man hyste en obestämd 
förhoppning att samhället, icke regeringen, i följd av kriget 
komme att rädda fosterlandet. Huru detta skulle tillgå visste 
man dock ej. Skulle blott Plehwe fås undan, vore allt vunnet. 
Ingen skulle kunna förmås att fortsätta hans verk. Det 
föreföll som om man väntade att andra skulle åstadkomma 
Plehwes fall, själv tycktes man ej hava utvägar att uppnå 
det. Komme man en gång därhän, att en konstituerande för-
samling blev inkallad, så skulle alla draga en lättnadens suck. 
Intet av de revolutionära partierna skulle göra svårigheter, 
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om också den första konstituerande församlingen vore sam-
mansatt endast av delegerade från semstvos, städernas full-
mäktige och universiteten, vilket allmänt — sades det — 
ansågs som det enda möjliga. Hurudan själva konstitutionen 
skulle bli tycktes man ej vara på det klara med. Två kamrar 
hade man föredragit, men trodde dock att det komme att 
bliva blott en. Man var rädd för radikalism, man ansåg ej 
samhället tillräckligt förberett. Skulle regeringen taga initia-
tivet, komme nog allt att gå bra, men gjorde den det ej, kunde 
ingen förutspå utgången. Inom semstvos funnos även en 
mängd personer, som icke yrkade på konstitution, utan skulle 
nöjt sig med en semski sobor, d. v. s. en rådgivande försam-
ling. Dessa hade t. o. m. organiserat sig och antagit namnet 
semstvo-partiet, icke i syfte att bilda en opposition mot de 
konstitutionella, utan för att skaffa större lokala rättigheter 
åt semstvos i ekonomiska frågor. Ehuru många av dem 
sympatiserade med de konstitutionella strävandena, hade de 
för att icke skrämma bort de försiktiga dock funnit nödigt 
att utse till chef en person med i nämnda avseende mycket 
obestämda tendenser. Många ansågo det förenat med alltför 
stor personlig risk att yrka på autokratiens avskaffande, 
emedan denna ännu tack vare regeringens inverkan på en 
del professorer i statsrätt mångenstädes betraktades såsom 
den mest nationella statsformen. Chefen för nämnda organi-
sation var f. d. ordföranden i Moskva guvernementsemstvos 
styrelse Schipoff, broder till förre generalguvernörsadjointen 
i Finland. Han ansågs vara en mycket arbetsam och duglig 
man och helt och hållet av annat slag än brodern. Han hade 
återvalts detta år, men valet hade sedermera icke blivit 
stadfäst av Plehwe. 

Man var överallt mycket rädd för att författningen icke 
skulle bli tillräckligt nationell, man ville ej efterapa väster-
landet. 

Icke heller de liberala ansågo sig själva ännu tillräckligt 
förberedda. Centralkommittén tycktes hysa den uppfatt-
ningen, att tiden icke var inne för ett framträdande, ty ännu 
hade icke någon proklamation i partiets namn såsom en följd 

7 
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av krigets utbrott sett dagen, ehuru man visste att den redan 
var besluten i princip. Senare var jag dock i tillfälle att se 
proklamationen. Det praktiska utförandet av arbetet i all-
mänhet erbjöd även stora svårigheter. Tidningen »Osvobosch-
denie», som var partiets främsta medel att påverka opinionen, 
kunde blott i ringa antal komma in i landet. Det var t. o. m. 
för de närvarande ogörligt att få alla nummer och således 
regelbundet följa med tidningen. Artiklarna voro dessutom 
naturligtvis gamla och verkade ej tillräckligt. Emellertid 
var denna den enda av de »illegala» tidningarna, som citerades 
av den censurerade pressen. 

Till det liberala konstitutionella partiet hade slutit sig 
en mängd utövare av de fria yrkena. Dessa hade egentligen 
socialistiska tendenser, men ansågo de liberala äga större 
möjlighet än ytterlighetspartierna att åstadkomma en för-
ändring av statsförfattningen, något som dessa personer ställde 
såsom det främsta målet. Godsägarna och adeln räknade sig 
i allmänhet antingen till det liberala eller till semstvopartiet 
(d. v. s. det som nöjde sig med en rådgivande semski sobor). 
Om också inom adelsförsamlingarna någon gång fälldes ytt-
randen med starkt aristokratisk prägel, så förekommo sådana 
anföranden ej i semstvoförsamlingarna, som voro mycket 
demokratiska, ehuru vanligen de flesta medlemmarna tillhörde 
adeln. Varken det konstitutionella partiet eller semstvo- 
partiet representerade a grarintressen. 

De stora industriidkarna och köpmännen voro mindre 
intresserade i de oppositionella rörelserna. De voro gynnade 
av regeringen och deras önskningar beaktades. Prästerna 
hade ingen betydelse och intet anseende; de lydde order från 
regeringen. Arm&I var icke besmittad av oppositionen och 
dess skyldighet var även att lyda regeringens befallningar. 

Den ovan antydda rörelsen inom adelsförsamlingar, 
semstvos och dumas, som kriget framkallat och som hade till 
syfte att hjälpa de sårade, var dels framkallad av patriotism, 
dels av behovet att uträtta något, sak samma vad. Men till 
stor del hade den även åstadkommits genom regeringens på-
tryckning och i följd av fruktan hos enskilda medlemmar 
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att motsätta sig redan framställda förslag. Och slutligen, 
framhölls det, var det ju ej heller egna penningar man skänkte 
bort. Sexton guvernementsemstvos, däribland Moskva och 
Petersburg, hade gemensamt organiserat sjukhus o. d., som 
stodo under deras egen förvaltning och voro oberoende av 
Röda korset, som var en regeringsinstitution. Dessa företag 
ansågos vara av stor politisk betydelse. Man hade fattat 
beslut härom utan att fråga regeringen, och besluten hade 
ej blivit upphävda av guvernörerna, ehuru Plehwe yrkat därpå. 
Senare hade Röda korsets styrelse genom sin ordförande greve 
Worontzow-Daschkow trätt i förbindelse med semstvos, vilkas 
delegerade haft två sammanträden under hans ordförande-
skap. Han ansåg nämligen att allmänhetens misstro till Röda 
korset ej finge utgöra ett hinder för mottagandet av den 
erbjudna hjälpen, särskilt då det visat sig att semstvos arbe-
tade bra. 

Adelsmarskalkarna i hela Ryssland hade sammanträtt och 
beslutit uppställa 500 sjuksängar under egen kontroll och 
med Röda korsets bistånd. Detta ansågs icke lämpligt, man 
hade hellre sett att adeln gjort gemensam sak med de sexton 
semstvos. Furst Paul Dolgoroukoff, en broder till Peter, hade 
redan såsom ombud för adeln avrest till Harbin. 

Att adelsmarskalken i Moskva furst Troubetzkoy hållit ett 
tal till Kuropatkin på hans genomresa, ansågs ha politisk 
betydelse. Förr skulle alla sådana sympatiyttringar ha riktats 
till kejsaren. Nu förbigick man honom och vände sig direkt 
till armål. 

För att bli i tillfälle att kontrollera, huruvida jag riktigt 
uppfattat de under sammankomsten gjorda uttalandena, anhöll 
jag om att följande dag få träffa ett par av de närvarande, 
vilka jag för ändamålet inbjöd på frukost till hotell Slavianski 
Bazar, där jag bodde. De båda herrarna, Kokoschkin och 
Lwoff, togo någon dag senare revansch, i det de bjödo mig 
på supé till restaurant L'Eremitage, en elegant restaurant, 
där jag förvånade mig över vilken mängd uppassare som var 
nödvändig för att servera oss tre. Förmodligen en rest från 
bruket under livegenskapens dagar. 
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Följande dag blev det fråga om partiets organisation, 
varvid jag lämnade några upplysningar om vår egen organi-
sation för att giva dem tillfälle att förbättra sin. På tal om 
deras centralkommitt, vars medlemmar voro obekanta för 
de närvarande, frågade jag om ej den för oss från samman-
träffandena i Petersburg bekante furst Peter Dolgoroukoff vore 
lämplig att inväljas för att tillföra centralkommittén det till-
skott av energi, som den ansågs lida brist på. Man svarade 
kategoriskt nej, han var trots många goda egenskaper alltför 
aristokratisk för att passa för en stor del av partiet. I all-
mänhet fanns, påstods det, ett misstroende hos de borgerliga 
elementen mot den högsta adeln, och denna åter såg ned på 
dem. 

Bland mina introduktionskort hade jag även ett till en 
advokat Mandelstam, som fört en mängd politiska processer. 
Han gjorde intryck av att vara en intelligent och duglig karl. 
Han var närmast att räkna till socialdemokraterna. Han 
sade att man för några år sedan kunde anse att socialistern a 
blott bildade en generalstab utan arme. Nu var det annor- 
lunda. I södern var inom industridistrikten socialismen 
mycket utbredd, i Kaukasien likaså, i västern, Polen undan-
taget, däremot mycket litet. I övriga trakter med industri 
var förhållandet ännu sådant, att där fanns blott chefer. 
partiets lokalkommittéer ingingo i regel inga kroppsarbetare, 
undantag gjorde blott några orter i södern. 

Han ansåg samhället, även de djupare lagren, moget för 
en förändring av författningen. Såsom exempel på att bön-
derna voro det, anförde han att några år efter livegenskapens 
upphävande bönder invalts i jurydomstolarna utan att rätt-
visans handhavande därav lidit något men. Lika väl kunde 
de nu deltaga i självstyrelsen. 

Var och en, sade han, förstod att man måste börja med 
införandet av en konstitution. T. o. m. Plehwe hade låtit 
undfalla sig, att det ej kunde dröja länge, innan Ryssland 
måste få en författning, men han ville först uppfostra folket 
genom att lägga hinder i vägen. Övervann folket hindren, 
så var det moget för reform. En del fäste stora förhoppningar 
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vid kriget med avseende på uppnåendet av en konstitution 
och höllo det därför för nödvändigt att Ryssland blev be-
segrat. Dessa, påstod han, kastade bort tidningen i vredesmod 
om morgonen, om de ej funno notiser, som läto förmoda 
ryska nederlag. Han ansåg att de liberala förlorat anhängare 
på kriget. 

Socialist-revolutionärerna saknade enligt hans mening bas 
för sitt program. De stödde sig på böndernas förmenta önskan 
att all jord måtte förklaras för nationalegendom. Men detta 
ville bönderna ej. De pockade på mera jord och bättre in-
komster. Den lillryske bonden, som stod högre än den stor-
ryske, visade ingen lust för att jorden skulle bibehållas oskiftad 
mellan de olika brukarna, tvärtom önskade de en delning 
av de gemensamma fälten. Han trodde att vid en blivande 
valagitation bönderna skulle ha mera förtroende för gods-
ägarna än för socialistrevolutionärerna. Överhuvud menade 
han att, om en reform komme till stånd, alla partier skulle 
nöja sig med mycket litet: personlig säkerhet, pressfrihet, 
församlings- och yttrandefrihet. Om det därutöver blev en 
rådgivande eller lagstiftande församling, komme pluraliteten 
i samhället att fästa mindre avseende vid. 

Emedan i det brev, som fru v. Dehn skrivit till grevinnan 
Tolstoi, nämndes att jag skulle studera semstvos medicinska 
institutioner, ansåg jag mig nödsakad att taga någon känne-
dom om dem, ehuru jag ej kunde förmoda att de skulle vara 
av något intresse. Jag vände mig till chefen för den medicinska 
avdelningen av Moskva guvernementsemstvos styrelse, Tjelno-
koff. Genom honom fick jag en inblick i semstvos verksamhet, 
som hos mig väckte den största förvåning. Nämnda styrelse 
var inrymd i ett eget trevåningshus, uteslutande upptaget av 
ämbetslokaler. Utom den medicinska avdelningen fanns där 
en avdelning för skolor, en för vägar och broar, en för ömse-
sidig brandförsäkring, en för förmedling av uppköp och för-
säljning, en för utgivande av lån för byggnader och förbätt-
ringar, allt för böndernas räkning, och slutligen en statistisk 
avdelning. För föryttring av en mängd artiklar fanns i staden 
dessutom ett stort försäljningsmagasin. I många städer höllo 
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semstvos boklådor. Jag reste även ut till en sjukstuga och 
en folkskola på landet. Atmosfären i dem var ej den vi äro 
vana vid, men man kan ej säga att de voro smutsiga, ehuru 
de ej voro så propert hållna som vi fordra. 

Semstvos sysselsatte en stor mängd tjänstemän, som på-
stodos på ett fördelaktigt sätt sticka av från regeringens. 
Mutor förekom aldrig, sade man. 

Medan jag var hemma hos nämnda ämbetsman, fick han 
per telefon underrättelse om befälhavaren på Stillahavsflottan 
amiral Makarows död. Det var egendomligt att se huru denna 
för kriget så betydelsefulla händelse gjorde litet intryck på 
honom. Han sade blott: »Våra minor tyckas vara farligare 
för oss än för fienden». 

Att katastrofen med Makarow på en del verkade ned-
tryckande var jag emellertid även i tillfälle att erfara. 

Vidare besökte jag en tidningsredaktör, som dessa dagar 
stod under polisuppsikt, varför han ej kunnat infinna sig till • 
den första sammankomsten. Han var mycket försiktig och 
talade blott viskande, emedan han ej visste, vem av hans 
tjänstefolk som hade i uppdrag att övervaka honom. 

Vad det inre läget beträffar var han optimist. Han antog 
att Ryssland skulle besegras, att regeringen före fredsslutet 
skulle vända sig till folket till följd av semstvos påtryckning. 
Demokratiska tendenser gjorde sig i allmänhet gällande inom 
dem, ehuru deras sammansättning var aristokratisk, med 
undantag för guvernementen Vjatka och Perm, där knappast 
någon adel fanns, men där folkbildningen stod relativt högt. 
Semstvos i dessa guvernement voro mycket framstående och 
naturligtvis demokratiska. I guvernementen utan semstvo 
voro förhållandena i alla avseenden mycket sämre. 

Han sade att semstvos hade stort inflytande. Inom en 
kort tid hade redan tre promulgerade lagar tagits tillbaka, 
emedan semstvos protesterat. Någon agrarfråga hade ännu 
ej kommit till synes, men han antog att en sådan skulle uppstå 
i framtiden. Något hat fanns i allmänhet ej mellan bönder 
och godsägare, om ej möjligen i södern. Socialdemokraterna 
ansåg han vara starka men icke mycket intresserade av konsti- 
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tutionen. Socialistrevolutionärerna voro däremot mycket 
svaga, och regeringen måste anses svag. 

Advokaten Mandelstam, som jag nämnt om att jag besökt, 
bjöd mig till sig en afton. Gästerna voro en advokat Stahl, 
nyss hemkommen från Tiflis, där han varit för att driva en 
process för den armeniska kyrkans räkning, vidare en advokat 
från Saratow, ännu en advokat, tvenne journalister, en domare, 
en målarinna och några andra fruar. 

Med orden »omständigheten att vi råka ha samma suverän, 
herr von Plehwe, för Eder troligen till oss» hälsade en av de 
närvarande mig. Man talade om den »lyckliga tilldragelsen» 
med Makarow och skämtade över tidningen Novoje Vremjas 
sätt att söka trösta sig. Man berättade om huru den patrio- 
tiska demonstrationen vid krigets början i verkligheten för-
lupit. Demonstrationen hade iscensatts av polisen, liksom i 
Helsingfors. I spetsen för processionen bars ett porträtt av 
kejsaren. Stommen av deltagare bestod av lejt slödder och 
till dem slöt sig en mängd folk, som tyckte om att ostraffat 
få skråla på gatorna. Många skreko »leve mikadon». Efter 
ett par timmars promenad plundrades en bagarbod och några 
fönster slogos in. Polisen försökte inskrida, men utan åsyftad 
verkan. Massan tvingade en polisofficer att i smutsen knä-
falla för kejsarens bild. När han släpptes lös, tog han skadan 
igen, slog sönder tsarens bild och trampade på den. Slutligen 
lät generalguvernören förklara för slöddret, att han telegra-
ferat till kejsaren om folkets lojala känslor och att kejsaren 
tackat, varför det nu kunde vara slut med upptåget. Folket 
var emellertid av annan mening och fortsatte. Kosackerna 
kommenderades då ut. De redo in på massan, varvid åtta 
människor dödades. Ännu klockan 2 på natten hade pöbeln 
försökt storma den fashionabla restaurangen l'Eremitage för 
att få ut musiken. 

Man påstod att det fanns ingen entusiasm för kriget. 
Målarinnan, som tillhörde generalguvernörskans syförening för 
kriget, höll på motsatsen. Hon sade att hennes man, också 
målare, hade insjuknat när han fick höra om Makarow. Hennes 
berättelse mottogs med allmänt jubel. 
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Advokaten Stahl, som hemkommit från Armenien och var 
mycket uppburen, var utpräglad socialdemokrat och tillhörde 
påtagligen organisationen. Han talade om partiets program 
och sade, att man vid dess uppgörande hade måst räkna med 
de oförståndiga elementen och därför intagit en mängd detalj-
bestämmelser om fabriksarbetet, som gjorde programmet 
otympligt, men utan sådana lockbeten hade man ej fått alla 
med på de politiska bestämmelserna. Vad punkten om själv-
bestämmelserätt för de icke-ryska nationaliteterna angick, 
gällde den endast Finland, om det ock ej blivit klart uttalat. 
Av hans utläggning framgick, att han antog att Finland till 
en början skulle vara representerat i det gemensamma parla-
mentet och först senare bilda ett avskilt område. För de 
liberalas förmåga hade han intet förtroende. 

Om förhållandena i Armenien berättade han följande, som 
han hade i första hand av Catholicos, den armeniska kyrkans 
primas. Armenierna hade förr ansett Ryssland vara deras 
bästa stöd. Med Rysslands tillhjälp skulle turkiska Armenien 
befrias och förenas med Ryssland samt bliva ryskt. Ryska 
lästes i alla armeniska skolor och var obligatoriskt även i dem 
som lågo utanför Rysslands gränser. Bildningen stod högt, 
och det fanns städer, där 60 % av barnen i skolåldern besökte 
mellanskola. För att främja det armeniska folkets nationella 
frigörelse hade sedan gammalt existerat en hemlig organisation, 
som nått en hög grad av utveckling och utbredning. Den 
numera konfiskerade egendomen, vilken processen gällde, till-
hörde egentligen denna organisation, som benämndes kyrklig 
blott för att för ryska regeringen maskera dess rätta syftemål. 
När den ryska regeringen emellertid förändrade sitt program 
och skred till konfiskering av den kyrkliga egendomen, dröjde 
den armeniska organisationen ej med att byta om taktik. 
Man närde inga fåfänga förhoppningar om att den ryske 
tsaren kunde förmås att återkalla sina befallningar eller att 
ministrarna i Petersburg blott skulle giva efter — såsom det 
föregavs — för den kaukasiske generalguvernörens påtryck-
ning, ehuru ministrarna helst hade velat bibehålla sakernas 
förra tillstånd, eller att man kunde förmå dem att återställa 
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nästan allt, när tidpunkten blev gynnsam. Organisationen 
ansåg tvärtom, att sådana karaktärer som de nuvarande 
ämbetsmännen ej kunde påverkas annat än genom skräck-
medel. Därför beslöts att var och en, ryss eller armenier, 
som var upphovsman till eller överlämnade sig som verktyg 
åt förtrycket mot Armenien, skulle dödas. Och man började 
strax skrida till verket. När organisationens domstol fällt en 
dödsdom, underrättades den dömde med ett brev. Exeku-
tionen utfördes sedan mitt på dagen, helst på öppen gata. 
Exekutorerna voro ej köpta, utan sådana som frivilligt anmält 
sig, vanligen tillhörande medelklassen. Det hade ännu aldrig 
hänt att befolkningen försökt förhindra eller gripa exekuto-
rerna. Men två gånger hade den ryska polisen hunnit fram 
i tid, den ena gången då det gällde generalguvernören, den 
andra gången då en exekution redan blivit utförd i basaren i 
Tiflis. I båda dessa fall sköto sig exekutorerna. De voro 
nämligen beslutna att beröva sig själva livet hellre än att råka 
i den ryska polisens våld. För att markera allvaret i sitt 
uppsåt buro de vid dessa tillfällen under den vanliga långa 
kaukasiska rocken en vit halat, sådan som de döda iklädas 
i stället för svepning. Tjugufem exekutioner hade redan ut-
förts, två av de dödade voro armenier, vilka svikit sitt land. 
Generalguvernören, som nu åter visade sig i staden i öppen 
vagn, hade börjat utmärka och gynna georgierna (grusinerna) 
för att därmed söka en motvikt mot armenierna. I motsats 
till dessa voro georgierna överhuvud okunniga, obildade, obe-
gåvade. De gingo alltid beväpnade, vilket armenierna ej 
gjorde. Dock hade icke alla georgier låtit förblinda sig av 
den ryska inställsamheten. 

Många ämnen berördes ytterligare under aftonens lopp. 
När fråga blev om sport och skjutkonst sade värdinnan: »Ni 
i Finland använda er skjutskicklighet bra dåligt». Härtill 
genmälde jag: »Vid jakt på högvilt måste man invänta det 
lämpliga ögonblicket att skjuta. Det förefaller som den rätta 
stunden ännu icke varit inne.» Detta yttrades innan Bobrikoff 
blev skjuten. 
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Den 17 april lämnade jag Moskva för att resa via Tula 
till Tolstois egendom Jasnaja Poljana, sedan jag av en av 
mina nya bekanta fått rådet att fortast möjligt försvinna 
från Moskva, emedan polisen tycktes visa ett påfallande 
intresse för mig. Jag hade redan då också själv konstaterat, 
att obehöriga fingrat om min kappsäck, ty en dag hittade jag 
vid hemkomsten en avbruten dyrk i dess lås, men låset bestod 
provet. Jag hade året förut med tanke på de osäkra tiderna 
låtit i Köpenhamn förse kappsäcken med ett starkt, dyrkfritt 
lås och även i övrigt göra den lämplig för resor med dunkelt 
ändamål. 

På hotellet i Tula fick jag ett rum, som enligt våra begrepp 
inte var något resanderum, utan antagligen hörde till restau-
rationen. Det var möblerat med röda schaggmöbler och en 
för tillfället inflyttad säng. Jag såg nog att det var en smula 
bristfälligt, men lade mig dock och ringde följande morgon 
på vaktmästaren för att få något att tvätta mig i. Han kom 
in klädd i en fläckig frack med en handduk på armen och 
tvättfat i handen. Meningen var att han skulle hålla fatet 
medan jag tvättade mig. Så skedde också. När jag sedan 
skulle beställa hästar, upplystes jag om att tillfälligtvis en 
av Tolstois söner tagit in på samma hotell och tänkte resa 
ut. Jag sökte upp honom. Det befanns vara den nästäldste 
sonen Ilja, svåger till fru v. Dehn. Vi gjorde upp om att 
följas åt. 

Före avresan skulle jag besöka ordföranden i distrikts-
semstvons styrelse furst Lwoff, senare ministerpresident i in-
terimsregeringen, men fann honom ej hemma. När jag efter 
några timmar återvände till hotellet träffade jag greve Ilja, 
som föreslog att vi skulle inmundiga några fälsupar för att 
kunna stå ut med resans besvärligheter och allvaret på Jasnaja 
Poljana. Han tycktes vara allt annat än tolstojan i sin upp-
fattning om livet. På utsatt tid avreste vi i vagn. Gatorna 
voro snöfria, men ett stycke utanför staden täckte djup snö 
vägarna. Det gick något så när så länge vi hade chauss, 
men när vi skulle taga av på en biväg, stannade vagnen ohjälp-
ligt i snön. Då återstod intet annat än att gå till fots resten 
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av vägen. Min reskamrat hade inga galoscher och var 
mindre trakterad av promenaden. När vi hunnit ett stycke 
måste vi passera en å. Ån var översvämmad, och av bron, 
som stod under vatten, hade vi ingen fröjd. Vi kavlade upp 
våra byxor över knäna och gåvo oss in i det iskalla vattnet, 
kommo genomvåta över till andra stranden och kände oss 
lyckliga, när vi räddat oss upp på en gödselhög, som stack 
upp ur vattnet. Resten av vägen gick i språngmarsch. 

Så snart vi kommit fram, fingo vi tag i en betjänt, som 
skaffade oss torra kläder. Vi voro mycket försenade till 
middagen, och när vi inträdde i matsalen, satt familjen redan 
till bords. Tolstoi själv var dock icke ännu inne. Där voro 
grevinnan, en världsdam, som ingalunda gjorde intryck av 
att ge skäl för en sådan bild som en del av Tolstojs lärjungar 
tecknat av henne, vidare äldste sonen, som jag hade ett in-
troduktionskort till, två döttrar, en måg, en svärdotter, 
senator Koni och tvenne andra personer. Koni, den mycket 
uppburne senatorn, var känd bl. a. för sina studier av en 
mängd gamla brev, som förvarades i kejserliga familjens arkiv 
och ansågos härröra från Alexander I från den tid han vistades 
i Sibirien efter hans föregivna död. Jag blev vänligt emot-
tagen. Vårt äventyr utgjorde det förnämsta samtalsämnet. 
Efter en stund infann sig Tolstoi. Berättelserna upprepades 
för honom, och middagen, som för övrigt varken var vege-
tariansk eller spartansk, förflöt utan att politiken blivit berörd. 
Tolstoi var klädd i den från en mängd porträtt kända enkla 
dräkten, men rocken var gjord av det finaste kläde. Han 
och hans närmaste bordsgranne, en nunna, serverades enligt 
en särskild matsedel, men hans förmodligen enklare rätter fram-
buros dock på silverfat. 

Efter middagen ställde Koni till mig en mängd frågor 
om vår senat. Jag kan just icke lägga mig till last att ha 
stuckit under stol med dess meriter, men tror mig dock icke 
hava överdrivit. Jag använde inga starka uttryck. Om en 
stund inföll Tolstoi, som stått bredvid och hört på: »Men 
senatens beteende måste kallas förräderi». 

Samtalet övergick småningom till andra ämnen, men litet 
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senare sade Tolstoi alldeles självmant: »Vems pengar var det 
senaten skänkte bort med den miljon den gav kejsaren för 
kriget?» Jag upplyste om huru med saken förhöll sig. Tolstoi 
frågade: »Huru har folket protesterat däremot?» Jag fram-
höll, att man under nuvarande förhållanden ej inom landet 
kunde bringa en protest till offentligheten, men att våra 
ocensurerade tidningar nog protesterat mot tilltaget och att 
ett finskt arbetarmöte i den svenska pressen även infört en 
protest. Tolstoi: »Ni skall använda ert passiva motstånd, 
det tilltalar mig mycket, särskilt värnpliktsstrejken, som 
öppnar nya perspektiv. Det är av mycket större bärvidd än 
ni kanske förmoda, och det är det enda ni kunna göra. Ni 
måste söka bilda en fast opinion därför, och det borde ej vara 
omöjligt, blott de svaga ej börja göra eftergifter. Är det sant 
att finska män medverkat till tefrämjandet av envåldsmaktens 
införande i Finland? Det skulle jag tycka var det sista man 
kunde hitta på. Vad gör Arvid Järnefelt nu? I honom borde 
ni ha en god medhjälpare. Det förvånar mig att han ännu ej 
är utvisad.» Jag beskrev vanskligheterna att få en ny värn-
pliktsstrejk till stånd, och därmed upphörde samtalet om 
Finland. 

Om Rysslands ställning yttrade Tolstoi ej ett ord. Han 
torde då varit upptagen av en uppsats om kriget. Men sönerna 
och mågen talade i hans och Konis närvaro, utan att dessa 
protesterade på minsta vis, mångt och mycket om det nu-
varande läget. 

Den äldste sonen, som var medlem av stadsduman i 
Moskva, var övertygad om att Ryssland skulle lida nederlag. 
Jag frågade vad han tyckte om den mycket diskuterade med- 
lingen från makternas sida i form av en ny Berlinkongress 
och sade att man i Moskva tycktes tro, att den allmänna 
meningen ej skulle förlika sig därmed. Han svarade: »De 
kunna kanske ej lida en ny Berlinkongress, men en Paris-
kongress ha de om några månader ingenting emot.» 

Han ansåg att det nuvarande eländet ej kunde vara länge. 
»Hade vi ej en så erbarmlig idiot till regent, så vore saken 
ej så svår. Men nu måste man låta riket bringas ända till 
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ruin för att få en förändring till stånd. Massorna äro ej färdiga 
ännu för en blodig revolution.» Hans åsikter överensstämde 
i allmänhet med de mera avancerade liberalas. Den andre 
sonen var icke så inne i affärerna. 

Tolstoi tog mig också in i sitt arbetsrum. Det var ett 
ganska litet rum. Ett stort skrivbord stod ut från fönstret 
och på väggen mittemot hans stol hängde ett utsökt porträtt 
av hans äldsta dotter, målat av Rjepin. Bordet var belamrat 
med papper och böcker. Han lade sin hand på en packe och 
sade: »Detta är vad jag nu håller på med.» Vad det var upp-
lyste han mig icke om. Samtalet rörde sig om små alldagliga 
saker, och efter en stund återvände vi till stora salongen. 
Där intogs något senare t6 På väggarna hängde porträtt — 
förmodligen av förfäder — militärer i 1700-talsdräkter. 

Under slutet av aftonen läste Tolstoi högt några berät-
telser, soldathistorier, av en yngre rysk författare. Han sade 
em författaren att han hade en viss begåvning, »icke stor men 
dock någon». Klockan 12 på natten bröto greve Ilja och 
jag upp. Vi undveko nu den översvämmade ån och åkte med 
en släde förspänd med två hästar i tandem, längs en skogs-
väg, som var så smal att de snötyngda grenarna då och då 
:slogo en i ansiktet. Slutligen kommo vi fram till en järn-
vägsstation och fortsatte utan äventyr till Tula. 

Jag såg greve Ilja ännu en gång, det var ett år senare i 
Helsingfors, där det ryska liberala partiet höll en kongress, 
som enligt polisens åsikt icke kunde hållas i Ryssland. 

Från Tula fortsatte jag till Harkow. Där skulle jag söka 
upp en av de verksammare medlemmarna av det konstitutio-
nella partiet, en godsägare från Ukraina, kammarherre Nikolai 
Kovaleffski. Jag hade turen att strax träffa honom på hotellet. 
Han var nämligen kommen till ett styrelsesammanträde i 
guvernementssemstvon. Han var mycket upptagen, emedan 
han var en av dem som blivit av semstvos utsedda att fara 

-.till kriget för att övervaka lasaretten. 
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Han ansåg kriget hava haft en menlig inverkan på frihets-
rörelsen. De underdåniga adresserna gåvo mängden den tro, 
att bakom de konstitutionella strävandena stod blott ett 
fåtal. De stora uppoffringar, som man iklätt sig för sårade, 
trodde han varit i början gjorda utan all politisk bitanke, 
och endast dikterade av ett patriotiskt behov att visa sig 
hjälpsam. Nederlagen och olyckorna skyllde man överallt 
på regeringens bristande förberedelser, men fara förelåg ej att 
nya nederlag skulle framkalla något slags chauvinism, som 
skulle fordra krigets fortsättande till det yttersta med åsido-
sättande av landets inre behov. Alla önskade dock krigets 
snara avslutande, ehuru man beredde sig på att det skulle bli 
långvarigt. 

Den ukrainska rörelsen ansåg han ha ingen politisk bety-
delse. Den strävade blott efter frihet att använda det 
ukrainska språket på alla områden. Adeln i trakten var rysk 
eller förryskad. Själv bar han ett ukrainskt namn. De bonde-
oroligheter, som i Poltava förekommit för ett par år sedan, 
hade icke separatistiskt politisk karaktär. De berodde huvud-
sakligen på sociala missförhållanden och något på socialist-
revolutionärernas agitation, ehuru ej.  i så hög grad som dessa 
själva påstått. Bönderna i en del trakter av Ukraina, där 
många främmande folkelement äro inblandade, s. s. serber, 
valacker; tatarer, erbjödo ett tacksamt material för agitation. 
För tillfället rådde ingen jäsning. 

Efter en timmes samtal lämnade han mig, men jag träffade 
honom jämte tre andra till middagen. Två av dem voro 
godsägare från trakten, den tredje doktor Baschenoff, senare 
professor i psykiatri i Moskva, som länge varit tvungen att 
vistas utomlands till följd av sin politiska hållning och som 
senare, år 1919, i Paris utgav en social-psykologisk studie 
över den ryska revolutionen. Han hälsade mig på renaste 
Quartier-Latin franska. Alla dessa voro inne i Harkow för 
det omnämnda semstvo-styrelsesammanträdet. 

Man berättade om ett möte, som Plehwe sammankallat 
till Petersburg för åstadkommande av ett ömsesidigt brand-
stodsbolag för semstvos. Deltagare hade varit ordföran- 
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dena i semstvo-styrelserna och tjänstemän från brandstods-
avdelningarna. Inkallade voro även en del tjänstemän från 
Tver, vilka vid upplösningen av semstvon därstädes i december 
föregående år icke hade avgått från sina tjänster, ehuru den 
allmänna meningen det fordrade och majoriteten av deras 
kamrater gjort det. Vid mötet hade man icke givit dessa 
eftergivenhetsmän handen. Denna episod förorsakade en in-
blandning från polisens sida. Tvenne av dem som ej tagit 
strejkbrytarna i hand och vilka ansågos som anstiftare, hade 
blivit utkallade i tamburen och där arresterade, tretton andra 
hade hemskickats samma afton. De arresterade voro nu 
anklagade för majestätsförbrytelse. 

Tvenne av de i middagen deltagande ansågo ställningen 
hoppingivande. Plehwe skulle enligt deras förmenande snart 
falla, och ingen funnes som ville och kunde fortsätta hans 
verk. Det tycktes redan vara omöjligt att förmå någon att 
bliva undervisningsminister efter det gjorda förbehållet om 
folkskolornas överlämnande åt prästerskapet. Guvernören i 
Moskva Christi t. ex. hade vägrat. Man kunde också hoppas 
på stora strejker och arbetarrevolt, som skulle öka förvir-
ringen ända därhän, att regeringen såge sig tvungen till med-
givanden. Man ställde förhoppningar på Worontzow-
Daschkow, ståthållare i Kaukasien. 

Men läkaren från Moskva var pessimist. Han ansåg, att 
hade man en gång lyckats finna en efterträdare åt Sipjagin, 
så kunde man även finna en åt Plehwe. Han trodde ej på de 
liberalas förmåga att åstadkomma något, de hade för litet 
intresse och sammanhållning. Man var ej i Ryssland upp-
fostrad för sådana företag. Man kunde ej bygga på en allmän 
opinion, någon sådan fanns ej i Ryssland, där fanns flyktiga 
stämningar. Man saknade kapabelt folk med inflytande. De 
emigrerade revolutionärerna hade intet inflytande i Ryssland, 
redaktören för partiets tidning i Stuttgart, Struwe, icke undan-
tagen. De blevo främmande för de verkliga förhållandena. 
Emellertid borde partiet bereda .sig på vad som kunde komma. 
Han trodde kriget skulle sluta med nederlag och ansåg ut-
landet alltid ha misstagit sig på Rysslands styrka. 
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Det blev fråga om de olika samhällsklasserna och deras 
inflytande. Efter livegenskapens upphävande hade de adliga 
godsägarna haft svårt att slå sig ut. Många sålde sina gods 
eller största delen därav. I regel voro de skuldsatta. Först 
på senaste tid började de finna sig i förhållandena och själva 
ägna sig åt jordbruk. I södern hade adeln ännu stora gods, 
i de norra guvernementen voro de adliga godsen i regel små 
och värdelösa. Sättet varpå adeln rekryterades, d. v. s. genom 
kejserliga utnämningar för tjänster gjorda åt autokratien, 
minskade i hög grad dess betydelse och anseende, som ytter-
ligare nedgick genom konkurrensen med de nya element, vilka 
uppstått ur de lägre samhällsklasserna. Med undantag av 
något tiotal ätter hade adeln intet historiskt berättigande. 
Något riddarväsen hade aldrig funnits. På landsorten be-
tydde de adliga titlarna ingenting, i Moskva hade de heller 
intet anseende, om de ej åtföljdes av stor förmögenhet. Men 
i Petersburg var det annorlunda. Där kunde, åtminstone förr, 
en titel skaffa sin innehavare en god tjänst. Förut voro adel-
skap och relationer nästan liktydiga. Relationerna betydde 
mycket fortfarande, men det var ej längre den gamla adeln, 
som hade dem, utan lycksökare av sämsta slag. 

Till medelklassen räknades den s. k. intelligensen samt 
industriidkare, köpmän och handlande. Intelligensen rekry-
terades nu av alla samhällsklasser, från bönderna upp till 
Ruriks ättlingar. Många framstående bondestudenter hade 
under senare tid genomgått universiteten och furstar med 
goda namn — furst Vladimir Mestscherski, ägare av tidningen 
Graschdanin, räknas ej — funnos numera både bland tid-
ningsredaktörer och professorer. 

Bland bönderna, som i allmänhet ägde tillräckligt stor 
areal, ehuru de'n var i dåligt skick, funnos mångenstädes rika 
och välmående. I de norra och västra guvernementen var 
deras jord ställvis skiftad och icke gemensam. I Wjatka, 
Perm och Moskva stodo bönderna ganska högt. 

Den lillryske bonden var i allmänhet snyggare än den 
storryske, intresserade sig för allmänna angelägenheter, men 
var ingen anhängare av bondekommunerna med deras gemen- 
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samma jord. Men mångenstädes hade bönderna för litet 
jord, och om de på sådana trakter voro utan tillfälle till annan 
förtjänst, var eländet mycket stort. I en del trakter voro 
de dock så lata, att de, trots att tillfälle till arbetsförtjänst 
fanns, ingenting uträttade utan ledo nöd. I arbetslön betalades 
i trakten från 40 kopek till 1 rubel 30 kopek beroende på 
årstiden. 

Det var ofta förenat med stor svårighet att få bönderna 
att åtaga sig ett arbete. För att förmå dem därtill gingo 
godsägarna mångenstädes till väga på ett rätt egedomligt 
sätt. De skickade t. ex. några musikanter till en by, lät 
dem spela för folket, och när stämningen stigit, satte sig spel-
männen i rörelse mot arbetsplatsen och alla byns invånare 
följde efter, fascinerade av musiken. 

Ett annat sätt bestod i att på arbetsplatsen ställa till ett 
lotteri, i vilket blott de fingo deltaga som arbetat. Vinsterna 
bestodo uteslutande av sådana klädespersedlar som begagnas 
partals, s. s. strumpor, skor o. d. På det första lotteriet före-
kom skor, strumpor o. d. blott för den vänstra foten, och man 
tillkännagav, att nästa lotteri för de arbetande skulle hållas 
om t. ex. fjorton dar, varvid de saknade klädespersedlarna för 
högra foten skulle förekomma bland vinsterna. 

Från Harkow for jag med nattåget till Krim. Den första 
morgonen väcktes jag av att jag hörde grannen på andra 
sidan den tunna sovkup&väggen med hög röst sjunga franska 
operettvisor. Jag kände snart igen madame Angot och ur-
skilde: »Att konspirera är en konst så stor, det fordras mer 
än mången tror, o. s. v. . .» Det var ej utan att jag med minne 
av varningen i Moskva i sömnyrseln tog åt mig orden om att 
konspirera. Intrycket försvann dock snart, medan grannen 
fortfor att gå igenom hela sin repertoar av franska operett-
visor. Han hade emellertid väckt mitt intresse och jag för-
sökte från korridoren kasta en blick på honom. Det var en 

8 
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äldre herre, förmodligen av the upper ten. Han gick inte 
till måltiderna i restaurangvagnen, utan lät sin betjänt servera 
sig i sovkup6-1. I sampråk med honom kom jag ej, men hans 
utseende fäste sig i mitt minne. Detta skulle ej bliva vårt 
sista sammanträffande. 

Det var en solig vårdag och den mångbesjungna stäppens 
skönhet förnekade sig icke. Den stod ej ännu i blom, men 
skiftade dock i många färger i det glittrande ljuset. Den 
var oändlig, inga skogar eller berg begränsade den. Vid hori-
sonten sammansmälte den med himlen. I den genomskinliga 
luften avtecknade sig föremålen skarpt. En enda mänsklig 
varelse syntes i fjärran, en bonde med sin häst, annars intet 
liv i solgasset. Trots sin orörlighet och stillhet förde stäppen 
tankarna till havet, men dess små spridda kullar äro inga 
vågor. Det är dock ej på Östersjön eller Nordsjön man tänker, 
utan på Atlanten sådan den ter sig en sensommardag från 
Biskaya-vikens kust i södra Frankrike. Samma oändlighet, 
samma skimrande luft, men tystnaden och stillheten äro borta. 
De jättelika vågorna där rulla långsamt mot land, där de 
nå den mäktiga strandvallen, kastas skyhögt upp, falla skum-
mande ner och rinna bort i sanden. Västerns aldrig tröttnande 
kraft mot Österns sorglösa likgiltighet. 

Enligt min resplan borde jag från Harkow resa till Jalta 
på Krim. Tiden medgav emellertid på vägen till Sevastopol 
ett kort uppehåll i Bachtschi-Sarai, tatarernas Mekka. På 
min vandring i staden kom jag till basaren, gick fram mellan 
de många stånden och stannade vid ett, som föreföll mig 
något förnämare än de andra. Där försökte jag inleda ett samtal 
om priserna på de utställda varorna. Köpmannen märkte 
strax att jag var en främling och var påtagligen glad i sin 
trogna svarta tatar-själ över att ha fått en kund som ej var 
ryss. Jag köpte en del småsaker och vann hans förtroende. 
Han frågade om jag hade sett mosk&I. Vi gingo dit. Den var i 
sitt inre enkel, väggarna vitmenade och försedda med språk 
ur koranen. Det hör till saken att man ej får träda in med 
skor på fötterna och min ledsagare strök av sig tofflorna och 
fortsatte vandringen. Då han emellertid såg att jag hade 
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galoscher, sade han att jag tryggt kunde komma in. Efter 
några minuter gingo vi ut igen och han föreslog nu att han 
skulle visa de forna tatarkhanernas palats. Han förde mig 
till en liten port i muren, som omgav palatsets trädgård, tog 
fram en nyckel och låste upp den. När han öppnat porten 
på glänt klappade han i händerna och jag såg att från det 
mittemot liggande husets veranda några beslöjade kvinnor 
skyndade bort. Han förde mig in i huset och placerade mig 
på en låg divan. Efter en stund inträdde en liten flicka på 
omkring 10 år, som hade en bricka med kaffe och två små 
koppar. Kaffet var så tjockt, att skeden stod upprätt i det. 
Han underhöll mig, men av vad han sade förstod jag blott 
att han berättade om khanernas palats. Sedan vi druckit 
kaffet gingo vi till palatset, som låg ett stycke därifrån i 
samma trädgård. Palatset var övergivet och så gott som 
tomt, dock icke förfallet, och erbjöd icke mycket att se. Desto 
vackrare var trädgården med sina blommande fruktträd. När 
vi kommo fram till porten, tog jag farväl av honom och sökte 
mig till platsen utanför järnvägsstationen. 

Där hyrde jag en vagn för att göra en tur upp i bergen till 
ruinstaden Tschufut-Kalh, som ännu i mitten av 1800-talet be-
botts av medlemmar av den tvåtusenåriga judiska sekten 
Karaim. Vagnen stannade framför en välvd port. Innanför 
syntes ett gammalt hus, som föreföll att vara en del av en fäst-
ning. Den enda innevånaren på orten var en rabbin. Han var 
synbarligen icke bortskämd med många besök. Han kom ut och 
förde mig in i ett ganska stort rum, ett valv med en spis på 
ena väggen, där en brasa höll på att brinna ner. På ett stort, 
grovt arbetat bord låg en väldig bok uppslagen. Konversa-
tionen var ganska svår att inleda. Jag märkte snart att 
mannen kunde latin, och med god vilja lyckades vi åstad-
komma ett samspråk, hälften latin och hälften ryska, men 
judetyskan jiddisch kände han ej. Han berättade om fästningen 
och dess öden, som gingo långt tillbaka i tiden. Om jag förstod 
honom rätt, var fästningen byggd av venezianarna. Han 
följde mig ut och visade den gamla judiska kyrkogården med 
gravvårdar ända från tiden före Kristi födelse och fram till 
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de senaste årtiondena. Allt detta enligt hans påståenden, 
vilka jag icke kunde kontrollera. 

Slutligen skulle han visa mig fästningens pärla, ett litet 
modernt stenhus, målat i den för ryska officiella hus typiska 
ljusröda färgen. Det hade byggts enkom för ett besök av en 
kejsare i mitten av 1800-talet. Vi vandrade genom rummen, 
som voro inredda med hiskliga mahognymöbler i den hos 
oss rätt vanliga ryska stilen. Detta var dock icke enligt rabbi-
nens åsikt höjden av lyx, utan det var en klosett som han 
utförligt och med vördnad demonstrerade för mig. Sedan 
följdes vi åt tillbaka till hans bostad och han bjöd mig på 
middag, som han tillredde medan jag såg på. Dess piUe de 
resistance var något som vi skulle kalla hötade ägg, som han 
petade fram ur den heta askan i spisen. De voro svarta som 
negrer utvändigt, men smakade som vanliga hårdkokta ägg. 
Han underhöll mig med en utläggning av den politiska ställ-
ningen och berättade om amiraler och generaler från Krim, 
som skickats till fronten, vilket allt vittnade om att han i 
likhet med medlemmar av den inflytelserika sekten hade för-
bindelse med högtställda personer i riket. 

Efter återkomsten till Bachtschi-Sarai fortsatte jag med 
järnväg till Sevastopol och tog för natten in på ett hotell. 
Följande morgon, då jag gick ner i matsalen för att dricka 

överraskades jag av kyparen med ett »tuten Tag, Herr 
Doctor». Jag fäste mig först icke så mycket vid detta, men 
kyparen påstod att han många gånger serverat mig, och det 
på Kapellet i Helsingfors, där han konditionerat några somrar. 

I Sevastopol gick jag ombord på ångbåten till Jalta. Till 
frukost serverades helstekt spädlamm, som låg på mage ut-
brett på ett stort kopparfat, med huvud och allt. Jag trodde 
först att det var en stekt vampyr från det närbelägna sago-
landet Colchis, så vidunderligt såg det ut i mina ögon. Rätten 
befanns emellertid mycket oskyldig och god. Vi passerade 
några mellanstationer, vid vilka ångbåten lade till, och när 
jag kom upp på däck träffade jag Dolgoroukoff. Han presen-
terade mig för furst Jean Bariatinski, men emedan Dolgoroukoff 
ej ansåg det lämpligt att denne skulle draga några slutledningar 
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om orsaken till vårt sammanträffande, uppgav han att vi 
råkats på en resa i Sverige året förut. Bariatinski var f. d. 
sjöofficer och hade vistats mycket i Japan, samt följt med 
kejsaren då denne som tronföljare gjorde ett besök i Japan. 

Dolgoroukoff hade kommit till Krim för att närvara vid 
en del sammankomster med det nya liberala partiet. Följande 
dag hölls en sådan sammankomst i Jalta hos en läkare, som 
bodde i en liten villa uppe i bergssluttningen med storartad 
utsikt över Svarta havet på ena sidan och bergen på den 
andra. Han hade själv varit två gånger förvisad, den första 
gången, under Loris Melikows tid, i slutet av 1870 el. 80-talet 
fick han resa utan bevakning till Ufa. Den andra gången 
fördes han med etapp-transport till Sibirien. 

Deltagarna voro alla valda av sina respektive landsorts-
kommitter. Till ordförande utsågs en mycket ansedd person, 
över 60 år gammal, godsägaren Ivan Petrunkievitsch, senare 
ledamot av den första riksduman. Han hade i samband med 
oroligheterna i slutet av sjuttio- och början av åttiotalet 
blivit förvisad från det guvernement han bott i. Nu hade 
han i december förbjudits att vistas i ytterligare tre guver-
nement. Han hade därför slagit sig ned på egendomen Koreis 
vid stranden av Svarta havet, tillhörig hans hustrus dotter 
från ett föregående äktenskap, grevinnan Panin. Närvarande 
voro förövrigt tvenne godsägare från Tschernigow. Den 
yngre, som påstod sig hava träffat mig för ett år sedan på 
en ångbåt mellan Stockholm och Åbo, hade som student 
blivit skild från universitetet. Den äldre hade en gång i tiden 
varit med om de underhandlingar, vilka tolv guvern ement-
semstvos inlett med terroristerna för att förmå dem att under 
två år inställa sin verksamhet, under vilken tid han och hans 
vänner skulle göra allt för att utverka en konstitution. Frukten 
av deras bemödanden var den Boris-Melikowska konstitu-
tionen. Förrän de två åren utgått inträffade emellertid 
Alexander I I:s död, — och mannen från Tschernigow förvisades 
från sitt guvernement emedan han haft förbindelse med terro-
rister. Under förvisningstiden levde han som en liten tjänste-
man vid ett brandförsäkringsbolag. Nu var förvisningstiden 
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ute och han hade återvänt till sitt vanskötta gods. Från 
Poltava hade infunnit sig en godsägare utan politiskt före-
gående. Han ansåg att ställningen i hans hemtrakt åter 
börjat närma sig en kritisk punkt, sedan regeringen nu för-
ordnat om indrivande av den oskäligt höga och orättvist 
fördelade skadeersättning, som efter de sista oroligheterna 
pålagts bönderna. 

Jekaterinoslaw representerades av en professor från 
Moskva. Från Taurien funnos två representanter, båda hade 
suttit i fängelse, båda voro godsägare och vinodlare, med-
lemmar av semstvo, den ene tillika ordförande för en distrikts-
semstvo. Dessutom bevistades sammanträdet av en broder 
till ordföranden, doktor Petrunkievitsch, vilken tillfälligtvis 
befann sig på orten. Det var samme man som deltagit i våra 
sammanträden i Petersburg den 15 januari och 4 mars. Fler-
talet av de närvarande voro gråhårsmän. 

Av försiktighetsskäl börjades sammanträdet med en fru-
kost, varvid en skål utbragtes för värdinnan, vars namnsdag 
man låtsades fira. 

Dolgoroukoff fungerade som sekreterare. Han redogjorde 
för ändamålet med mötet, och för vad som på andra orter 
gjorts för att organisera partiet. Ordföranden uppmanade 
de närvarande att yttra sig, och var och en avgav i tur och 
ordning en kort berättelse. Därpå vände sig ordföranden 
till Dolgoroukoff och bad honom redogöra för partiets program. 
Dolgoroukoff talade om bred demokratisk bas, vidsträckt lokal 
självstyrelse, ekonomiska reformer. Men ordföranden ville 
ha närmare besked. Han sade att det fanns specialfrågor, 
s. s. gränsmarkernas ställning o. a., vilka fordrade närmare 
utredning. Dolgoroukoff sökte kringgå frågan, emedan, såsom 
han senare uppgav för mig, han tyckte den blott onödigtvis 
skulle förlänga diskussionen. Ordföranden upptog då ett 
hektograferat papper ur fickan och läste upp några meningar, 
som innehöllo ett allmänt omnämnande av gränsmarkernas 
behov av självstyrelse. Dolgoroukoff förklarade att det upp-
lästa programmet ej var det liberala konstitutionella partiets, 
utan semstvo-partiets, och lät slutligen förmå sig att nämna 
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om att Finland skulle beredas tillfälle att återfå sina forna 
rättigheter. För övriga gränsmarker tänkte man sig frihet 
till nationell utveckling i kulturellt avseende utan politisk 
autonomi. En del uttalade sin tillfredsställelse med förslaget. 

Då anhöll ombudet för Jekaterinoslaw, professorn i Moskva, 
om ordet och höll ett långt och hetsigt andragande. Varför 
skall det göras ett undantag för Finland, sade han, - det är 
gott och väl att förhållandena där äro olika dem i andra 
trakter, att dess utveckling försiggått under särskilda betin-
gelser o. d. Men finnes det ej också andra delar av riket, som 
i grund och botten äro lika främmande för centrum. Huru 
skall en sydrysk representant i det nya parlamentet kunna 
förstå, vilka åtgärder som borde vidtagas för främjandet av 
utvecklingen i Irkutsk. Med samma rätt, som Finland gjort 
anspråk på, borde flere andra delar av riket särskiljas såsom 
autonoma områden. 

Diskussionen blev mycket livlig, ehuru den hela tiden 
var strängt ordnad. Man sökte ådagalägga den skillnad 
som förefanns mellan Finland och övriga delar. Dolgoroukoff 
redogjorde för detaljerna i det nya förhållandet och nämnde 
om den blandade kommissionen. Slutligen tog professorn 
åter till ordet, han förklarade att han hade intet emot att giva 
Finland politisk autonomi, men han ville att andra delar 
även komme i åtnjutande av liknande förmån, han talade 
för att Ryssland skulle bilda en federativ stat, han varnade 
för en gemensam lagstiftande församling för hela landet, han 
hänvisade på Frankrike och sade, att dess parlament endast 
var ett regeringskansli sammansatt av yrkespolitiker. Slut-
ligen yrkade han på en resolution av sådan avfattning, att 
den inrymde möjlighet till snar övergång till federativ stat. 
De närvarande förenade sig härom, varpå mötet ajournerades 
till följande dag. Det hade, inclusive frukosten, varat i fem 
timmar. Mot talarnas lojala hållning till den finska frågan 
kunde ingenting anmärkas. 

Jag kunde icke följa med diskussionen, utan ovanstående 
är baserat på vad Dolgoroukoff efteråt meddelade mig. 

På morgonen dagen därpå träffade jag professorn ute på 
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gatan. Jag bad att få närmare upplysning om hans yttranden 
den föregående dagen, och han var strax färdig med en lång 
utläggning. Att Finland icke gjort uppror måste man väl 
förlåta, ty med vår tids järnvägar, telegraf, telefoner, fin-
kalibriga gevär och snabbskjutande kanoner skulle det dock 
icke ha kunnat bli något resultat. Själv var professorn egent-
ligen en tatarfurste men räknade sig till ukrainarna, han 
ville ha en federativ stat för att han ej tyckte om storryssarna. 
Den storryska nationen var en vampyr, som sög blodet ur 
andra nationaliteter. Själv hade den intet kunnat frambringa. 
Se på de ryska författarna, fortfor han, Lermontow hade 
engelskt blod i sina ådror, Puschkin arabiskt, Tolstoi är tatar, 
Gogol ukrainare o. s. v. För övrigt fanns det ett mycket gott 
projekt till en federativ författning, skrivet på ukrainska av 
en i Schweiz avliden landsman till professorn, Schwetschenko. 
Det lämnade fullständig självständighet åt alla rikets delar 
och förenade dem blott genom en delegation, såsom i Öster-
rike-Ungern. Det första Ryssland nu behövde var en Magna 
Charta, sedan skulle nog upplösningen lätt följa av sig själv. 
Samhället vore färdigt. Mångenstädes vid universiteten sågo 
professorerna på studenter, vilka ett eller två år efter inträdet 
vid universitetet icke haft något med polisen att göra, ungefär 
såsom man i Finland torde se på dem som gått till upp-
båd. 

På aftonen fortsattes föregående dags sammankomst hos 
ordföranden. Han bodde som tidigare nämnts en timmes väg 
från Jalta i ett präktigt slott, omgivet av en stor trädgård 
vid stranden av havet. För två år sedan hade det varit upp-
låtet åt Tolstoi, som då var sjuk och tillbringade en vinter 
på Krim. Men slottet hade även därförutan sin historia. 
slottskapellet fanns ett monument över den från början av 
förra seklet för sina religiösa förkunnelser och sina förbin-
delser med Alexander I kända baronessan Krtidener. Dit 
hade denne kejsare kommit efter hennes död för att bedja 
och mottagit av den dåvarande ägarinnan furstinnan Galitzin 
baronessans efterlämnade och för honom avsedda papper. En 
månad senare var Alexander död, eller, såsom en del tro, 
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försvunnen. Han skulle i hemlighet ha rest bort för att till-
bringa återstoden av sitt liv som eremit i Sibirien. 

Efter diskussion fattade mötesdeltagarna ett beslut att 
kriget genast borde avslutas även med uppoffrande av Mand-
sjuriet, emedan kriget bleve landets ruin. Efter omröstning 
antogs förslaget, som skulle hänskjutas till ett allmänt parti-
möte i augusti. Protokollet skulle insändas till centralkom-
mitt6-1. 

För att bliva i tillfälle att intervjua mötets ordförande 
stannade jag ännu i Jalta och åkte med Dolgoroukoff följande 
dag ut till Kords. Petrunkievitsch hade en gång förut varit ut-
satt för dylik närgångenhet, det var av den på sin tid mycket 
kända engelska kol respondenten Kennan, som bl. a. skrivit 
om de ryska politiska fångarna i Sibirien. 

Samtalet rörde sig först om de andra oppositionella par-
tierna. Han ansåg de revolutionära i själva verket ha mindre 
inflytande än de liberala, de förra kunde blott väcka mas-
sorna, men inte leda dem, allra minst hade de dem i sin hand 
när strejker och oroligheter utbrutit. Men de gåvo sig sken 
av att ha stort inflytande och vara mäktiga av initiativ. De 
nyligen timade stora strejkerna i södern och Baku voro icke 
framkallade av dem, utan de revolutionära ledarna infunno 
sig först senare för att giva rörelsen önskad färg. På samma 
sätt förhöll det sig med bondeoroligheterna i Poltava för 
någon tid sedan. Bönderna gjorde vid sina plundringar skill-
nad på sådana godsägare som voro omtyckta. Dessa till-
fogades ingen skada, medan åter de, som hade tyska inspek-
torer, s. k. Kulturträger, voro illa utsatta. I Saratow pågick 
en liknande rörelse som bäst, och samma förhållande kunde 
där iakttagas. De fantastiska historierna om agitatm er ut-
klädda till generaler o. d., som omtalas i revolutionära under-
jordiska tidningar, trodde han ej mycket på, dylika berät-
telser hade varit i svang redan dessförinnan. Skulle de revo-
lutionära vinna mera terräng, vore det tänkbart, att rege-
ringen funne med sin fördel förenligt att söka bistånd hos de 
liberala, som nog icke skulle pruta av på sin fordran på kon-
stitution. 
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Med socialist-revolutionärerna var det lättare, sade han, 
att komma till en uppgörelse än med socialdemokraterna. 
Försök hade gjorts, men ej lett till resultat, ty ehuru social-
demokraterna medgåvo att konstitutionen vore första steget 
till uppnående av deras egna socialistiska reformer, ville de 
dock ej vara de liberala behjälpliga vid detta första steg utan 
att de liberala garanterade dem medverkan för reformer, för 
vilka de ej annars kunde hoppas på majoritet i ett med allmän 
rösträtt valt parlament. De av socialdemokraterna publice-
rade villkoren för samarbete med de liberala föreföllo icke 
att vara uppgjorda på allvar. De liberala sympatiserade med 
deras demokratiska strävanden, men kunde ej binda sig vid 
detaljer s. s. åtta timmars arbetsdag o. a. Men någon över-
enskommelse med dem vore ej heller nödig, de kunde icke i 
det avgörande ögonblicket hindra konstitutionens införande. 
I det blivande parlamentet komme de att ha större betydelse 
än nu. Många av dem, som nu räknade sig till det liberala 
partiet, hade utpräglade socialistiska åsikter. 

I alla händelser måste framdeles betydande ekonomiska 
reformer genomföras. Böndernas egendomsförhållanden måste 
t. ex. regleras. I Poltava hade nyss en godsägare, som varit 
känd för att vilja underlätta böndernas förvärvande av 
jord, blivit uppvaktad av bönder, som sagt att de mycket 
väl förstodo att de ej kunde få jord till skänks, men att de 
ej heller ville det utan voro färdiga att köpa den, samt 
att de ansågo sin ställning endast på detta sätt kunna för-
bättras. 

Vad det tidigare nämnda semstvo-partiet beträffar, som 
skulle nöja sig utan konstitution, sade han, att dess flesta 
medlemmar i själ och hjärta delade samma åsikter som de 
konstitutionella. Det vore endast deras temperament som 
hindrade dem att förena sig med dessa. De åtogo sig ej att 
utföra något, som innebure risk för dem själva, men kunde 
de gagna de konstitutionella genom att vara passiva, så skulle 
de gärna förbli det. 

Det gamla slavofilpartiet existerade icke mera. Såsom 
dess degenererade rester kunde regeringens anhängare be- 
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traktas, om man trodde sig berättigad att anse dem icke ledas 
av någon annan princip än den egna nyttans. 

Hans uppfattning om det pågående japanska kriget var 
den, att det konstitutionella partiet ej kunde draga direkt 
nytta av nederlagen. På seger trodde han ej, och i detta 
fall hade den blivit en Pyrrhus-seger. I alla händelser skulle 
missnöje uppstå med det absolut onyttiga kriget. Och detta 
missnöje vände sig mot regeringen och vore således partiet 
till nytta. De stupades anhöriga kände naturligtvis smärta. 
Men till smärtan sällade sig förbittring, när de sågo att de 
offer, de trodde sig ha bragt fosterlandet, ej lett till något, 
därför att den odugliga regeringen i sitt övermod underskattat 
motståndaren. En annan källa till missnöje voro de i följd 
av kriget uteblivna beställningarna till en mängd fabriker. 
I Jekaterinoslaw funnos redan massor av arbetslösa. Skulle 
regeringen ännu därtill nödgas acceptera en utländsk inbland-
ning, så komme den allmänna meningen att vända sig ej mot 
utlänningarna utan mot regeringen, som ställt till det dumma 
kriget utan att ens vara i stånd att själv göra upp med fienden. 
Av en utländsk inblandning hade den konstitutionella saken 
ingenting att frukta. Han anförde den högt uppburne veten-
skapsmannen och författaren till »Ryssland på tröskeln till 
det 20:de århundradet» Tschitscherins sista ord: »Kanske 
kriget skall blotta våra sår och väcka tanken på att de måste 
läkas; man frågar sig om det vore bättre att vi segrade eller 
bleve slagna.» 

I början hade kriget framkallat en mängd adresser, som 
aldrig skulle ha sett dagen, om partiet varit längre tid organi-
serat. Offervilligheten var kanske till 10 % framkallad av 
patriotism, 90 % av de offervilliga följde efter som en får-
skock. 

För att nå målet, konstitutionen, finge partiet enligt hans 
åsikt ej begå samma fel som de revolutionära ständigt begått, 
d. v. s. alltid tala om sitt stora inflytande utan att dock vara 
i stånd att uträtta något i sak. Bäst vore om reformen kunde 
bringas till stånd med samma medel, varmed bondeemanci-
pationen nåddes, d. v. s. allmänhetens tryck på regeringen. 
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Ombyte av regent ansåg han icke önskvärt, tvärtom kunde 
den nuvarandes person och regeringsåtgärder med fördel an- 
vändas såsom negativt agitationsmedel. Någon nytta av ett 
ministerombyte väntade han sig icke heller. En efterträdare. 
skulle man alltid finna på. Witte vore troligen förmånlig,, 
emedan han ej var så envis, att han kunde bliva konstitu-
tionell, om han trodde det vara opportunt. Något förtroende 
hade han annars ej för Witte. 

Själv hade Petrunkievitsch, som deltagit i rörelsen på 
sjuttio- och åttiotalen och varit bosatt i olika delar av landet, 
blivit optimist. Han ansåg, att om ock organisationens ut-
sträckning ej var så stor, idhi dock vunnit ofantlig spridning. 
Det växte upp små fristående kommitter som svampar över-
allt i landet, så att då partiets utskickade infunno sig, de 
endast hade att ordna den redan påbörjade verksamheten 
och länka in dessa fribytare i det allmänna systemet. Han 
var ej för att använda sådana medel som på föregående dags 
möte diskuterats, d. v. s. fatta beslut om att kriget borde 
avbrytas. Han trodde ej heller att förslaget skulle antagas. 
Man ansåg i allmänhet att de liberala borde följa med opinio-
nen i landet och icke rusa i väg före den. Opinionen var ej 
så upplyst, att den kunde fatta nyttan av en sådan åtgärd, 
men väl kunde åtgärden isolera partiet från samhället. Han 
ansåg att jordmånen borde omsorgsfullt beredas, förrän sådana 
åtgärder vidtogos. 

Slutligen frågade jag honom vad han tänkte om utgången 
av den finska frågan. Jag framhöll att man i Finland, där man 
hittills blott kommit i beröring med den ryska byråkratin, 
hade mycket litet förtroende till ryska institutioner, och att 
det hänt, att ryska män påstått för oss, att ett ryskt parla-
ment aldrig skulle gå in på återställandet av våra rättigheter. 

Han svarade, att ett blivande parlaments hållning vore 
ytterst vansklig att beräkna, men han trodde, att inga skäl 
till oro förefunnos för oss. Ingen animositet existerade mot 
Finland, krig hade aldrig förts mot Finland utan mot Sverige, 
för stora delar av Ryssland voro vi främmande, för att inte 
säga likgiltiga. Med Polen och Kaukasien var det helt annor- 
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lunda. För övrigt var han övertygad om, att det ej kunde 
dröja länge, innan man övergick till en federativ stat. 

Därmed var vårt samtal slut. Jag stannade kvar ännu 
,en stund och åhörde den redogörelse som Dolgoroukoff gav 
över den finska överenskommelsen. Därav framgick, att man 
redan vid jultiden i Moskva förberett frågan, och sedan ytter-
ligare i Petersburg behandlat den i en kommitt, bestående 
av de herrar som sedermera sammanträffade med oss. Såväl 
i Moskva som i Petersburg hade man enats om den slutligt 
.antagna principen. 

Under de lediga stunderna i Jalta åtföljde jag Dolgoroukoff 
på en del av hans besök hos släktingar och bekanta. 

Under våra samtal berördes många ryska förhållanden 
även av icke-politisk natur. Betydelsen av furstetiteln ansåg 
Dolgoroukoff vara av ringa värde i Ryssland. Ett undantag 
gjordes visserligen i vissa kretsar för de familjer, som här-
stammade från Rurik, uppgående till ett 30-tal. Dolgoroukoff 
hörde till dessa. En av hans förfäder Iurij Dolgoroukoff hade 
på 1100-talet låtit bygga den första kyrkan i Moskva, som 
då bestod av några fiskarbyar vid floden Moskva, bebodda 
av ett primitivt släkte. De lydde under bojaren Kutjko. 
Iurij lät emellertid dräpa Kutjko och bemäktigade sig hans 
fiskarbyar. Först på 1400-talet blev Moskva det ryska rikets 
huvudstad. Iurij Dolgoroukoff var furste av Susdal, och den 
furst Peter Dolgoroukoff, som jag sammanträffat med, hade 
en egendom i distriktet Susdal. 

Jag åtföljde dessa dagar Dolgoroukoff på ett besök hos hans 
morbror, greve Orloff-Davidoff, en broder till den tidigare 
nämnde, som skänkt en miljon till flottan. Denne hade givit 
blott 400,000 rubel för samma ändamål. Hans egendom Maha-
ratsch låg vid havet, och Dolgoroukoff hade aftonen förut talat 
om, att överfarten skulle ske med en liten ångbåt, för övrigt 
byggd i Åbo, som morbrodern skulle skicka emot oss till Jalta. 
Min förvåning blev därför inte liten, när Dolgoroukoff vid kaffet 
följande morgon i förbigående sade, att det blåste för mycket 
för att bege sig ut på sjön, varför i stället för ångbåt ridhästar 
skickats för oss. Och ganska riktigt, vid hotellets trappa stodo 
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tre sadlade kaukasiska hästar och en ridknekt. Det återstod 
ej annat än att i hast söka erinra sig vad man en gång i tiden 
inhämtat av ridsporten, och hoppas att guldfuxarna där nere 
på gården voro beskedliga kräk. Så snart vi kommit upp i 
sadlarna, satte hästarna av i en skarp trav, som de höllo så 
gott som hela tiden, halvannan timme. Lyckligtvis gick vägen 
över bergen, ofta längs hisnande bråddjup, där de brantaste 
stigningarna tvungo bestarna i skritt och beredde oss till-
fälle att draga andan samt kasta en blick över den underbart 
vackra trakten. 

Vid framkomsten möttes vi i trädgården av vår värds 
dotter, furstinnan Liewen, med sina två halvvuxna barn. De 
förklarade omedelbart att vår entre hos dem väckt en oemot-
ståndlig lust att också företaga en liten ridtur och att de 
beslutat att vi skulle följa med. 

När vi gingo in i matsalen, sade Dolgoroukoff mig, att 
jag icke skulle taga allt, vad hans morbror hade att säga, 
för mycket på allvar, ty han pratade ofta sådant som han 
icke menade. Morbrodern kom in, och döm om min förvåning 
när jag kände igen reskamraten på tåget från Harkow. Han 
kände också genast igen mig och utbrast i den vänligaste 
ton: »Jag störde Er väl inte med min sång?» Jag svarade 
»tvärtom». Jag satt bredvid honom vid frukosten, och han 
gjorde på mig alls intet dåligt intryck, han var glad och vänlig 
och pratade inga dumheter. Vid frukosten serverades flere 
olika slags viner, som alla producerats på godset, där stora 
vinodlingar funnos och övervakades av franska specialister. 
En kort stund efter frukosten stego vi åter till häst, och kosan 
ställdes till den ryktbara kejserliga parken Massandra. 

Dolgoroukoff hade också denna gång av samma anledning 
som förut uppgett att jag var bosatt i Sverige. Enligt överens-
kommelse skulle jag vid lämpligt tillfälle leda samtalet på 
det ryska regementet i Finland, för att få höra hur man reso-
nerade i kretsar som stodo den kejserliga familjen nära. På 
mitt senare inlägg i frågan svarade furstinnan Liewen, en 
intelligent och verksam dam: »Jag skall säga Er att ingen i 
Ryssland gillar åtgärderna mot Finland. Det är sant att 
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finnarna ha många fel, de äro icke sympatiska, de äro tvära, 
de förstå icke ryssarna, och regeringen hade ju ock en verklig 
anledning i den omständigheten, att hela rikets arme måste 
vara enhetlig. För kejsaren drog man fram alla dumheter 
och misstag, som finnarna gjort, kanske till och med utan 
överdrift, men förteg samtidigt alla deras goda sidor och allt 
vad de uträttat, och slutligen sände man som generalguvernör 
åt dem en elak bonde.» 

Då blandade sig hennes fjortonårige son i talet. »Men 
mamma, finnarna hade gjort ett kontrakt med Alexander I 
och kejsaren hade inte rätt att bryta kontraktet.» »Du har 
rätt, min gosse, man hade bort gå annorlunda till väga. Men 
å andra sidan kunde Rysslands politik ej heller låta bli att 
ta hänsyn till förändrade förhållanden.» 

En stund därpå, sedan hon hållit in sin häst och ökat 
avståndet till det övriga sällskapet, så att vårt samtal ej 
skulle höras, frågade hon mig om hennes kusin Dolgoroukoff 
hade beklagat sig över regeringens tillvägagående mot honom. 
Enligt hennes åsikt måste man betänka, att regeringen å sin 
sida kanhända också hade skäl att vara missnöjd med honom. 
Han hade gått alltför häftigt tillväga och ej iakttagit den 
värdighet man vid sådana tillfällen är skyldig sig själv. Hela 
denna opposition bedrevs på ett orätt sätt. Först hade man 
bort skaffa sig respekt för sin rätt. Men såsom man nu bar 
sig åt, komme regeringen att segra. Kriget gav regeringen 
också en chans, ty var och en drog sig naturligtvis för att 
nu under det olyckliga kriget bereda den ytterligare svårig-
heter. Visserligen var det sant, att folket hade mycket att 
beklaga sig över, men man gjorde det ingen verklig nytta 
med att så skämma bort bönderna som mången gång semstvos 
gjort. Denna hemslöjd t. ex. som nu så mycket prisades, 
innebar ingenting annat än en maskerad allmosa åt dess idkare, 
ty alla alster, som man såg i semstvos försäljningsmagasin, 
hade köpts kontant, men de blevo aldrig sålda, och det för-
skotterade kapitalet, som använts till inköpen, måste uttagas 
som skatt av dem som kunde betala. Det hela var endast ett 
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sätt att förlänga folkets agoni. — Återfärden till Jalta skedde 
till all lycka i vagn. 

En av de följande dagarna besökte vi en gammal furst 
Liewen, ex-minister från Alexander I I:s tid. Han talade om 
det växande missnöjet och påstod att rörelsen bland stundister 
och gammaltroende, som utgjorde 10 (yo  av befolkningen, 
började antaga en mer och mer politisk karaktär, och att 
bakom de pågående oroligheterna i Saratow just stodo dessa 
sekterister. Missnöjet med regeringen och jäsningen inom 
olika samhällsklasser utgjorde det ständiga samtalsämnet 
också vid andra tillfällen, såsom hos furst Jean Bariatinski 
på godset Outsch-Tscham, dit vi en dag voro inbjudna. Samma 
man hade vi tidigare träffat på ångbåten till Jalta. 

Rummen där voro mycket vackra och smakfullt möblerade 
med en hel del japanska prydnadsföremål, vaser och lack-
möbler, minnen från hans resor i Japan. När vi kommo in 
i matsalen frapperades jag av den slående likheten med 
överstinnan Karamzines matsal i Helsingfors. Servering och 
uppassning voro precis som hos henne och hovmästaren liknade 
till gester och åtbörder på ett påfallande sätt hennes »Lind-
ström». Denne hade påtagligen skolats i Petersburg liksom 
Bariatinskts hovmästare. Denna gång var samtalet helt och 
hållet fritt från politik. 

Med Dolgoroukoff hade jag ofta tillfälle att diskutera för-
hållandena. Han beklagade sig över att det var svårt att få 
folk att ägna sin tid åt partiet. Man var ej hågad för ett 
långvarigt regelbundet intensivt arbete, utan man tyckte att 
allt borde bli färdigt i en blink. Själv var han av den åsikten 
att kriget visserligen främjade saken, men att det måhända 
tvang partiet att något uppskjuta sin aktion, för att ej stöta 
en mängd försiktiga. Kriget drog även en del arbetskrafter 
från partiet. Man måste från semstvos sända dugligt folk 
för att övervaka den av dem organiserade sjukvården. Det 
gällde att visa att semstvos kunde utföra det arbete, som 
regeringsinstitutionen Röda korset ej hade mäktat med. 

De oerhört stora avstånden i Ryssland och omöjligheten 
att på grund av den ofta förekommande brevcensuren för 
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partiets ändamål anlita posten, försvårade i hög grad arbetet. 
Därför var landet delat i fyra distrikt, och i varje distrikt 
fanns en resande inspektör, själv hade han ett distrikt på 
sin lott. I den högsta ledningen deltog han ej. Han frågade, 
om Finland var villigt att inträda i organisationen. 

Jag avböjde, men sade att det vore bra, om det i Peters-
burg funnes någon, till vilken vi kunde vända oss vid behov, 
och av vilken vi kunde få upplysningar. 

Han beklagade, att misstron till allt ryskt var så stor, att 
man till och med drog sig för en intimare anslutning till den 
ryska oppositionen, men han meddelade emellertid att von 
Dehn redan blivit utsedd till agent för Finland, vilket jag 
tyckte var alldeles till fylles. 

Han frågade om Finland skulle förbli fullkomligt lugnt, 
om en allmän resning utbröte i Ryssland. Jag svarade, att 
jag hoppades, att ej så skulle bliva fallet. Han utbrast: »Vad 
ni måste glädja er åt varje nederlag Ryssland nu lider». Jag 
erkände, att stämningen var sådan, men tillade, att kriget 
fördes strängt taget av den ryska regeringen, ej av det ryska 
folket, och den ryska regeringen var vår förtryckare. 

Propagandan bland bönderna erbjöd, sade han vidare, 
stora svårigheter. Bönderna voro ej vana att läsa tidningar. 
Blott undantagsvis hände det att bönder prenumererade på 
en tidning, och då slogo de sig alltid ihop flere om samma 
exemplar. I alla byar funnos visserligen tidningar, men dessa 
voro bondekommunerna tvungna att prenumerera på, och de 
voro antingen redigerade på inrikesministeriet, eller åtminstone 
subventionerade av detsamma. Dessa tidningar lästes av 
starosten, som sedan talade om för de andra vad han läst, så 
som han förstått det. Men regeringens lögner gingo dock inte 
ens i bönder. I vintras fanns i deras tidningar en beskrivning 
om hur bra soldaterna hade på resan till kriget. Där talades 
om uppvärmda vagnar o. d. Detta var mångenstädes för 
starkt för bönderna. De visste av egen erfarenhet mycket väl 
huru frivilliga emigranter till Sibirien behandlades på järn-
vägen, och slöto därav att soldaterna måste ha det ännu 
sämre. Denna regeringens grova lögn hade haft sin goda på- 
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följd. Mångenstädes bland bönderna misstroddes också de 
officiella krigsunderrättelserna. 

Prästerna hade intet inflytande över bönderna. Bönderna 
resonerade om prästerna på följande sätt: »Prästen super lika 
mycket som bonden, han stjäl lika mycket som bonden. Nåja, 
han måste leva också, bonden förlåter honom, blott han ej 
angiver honom hos polisen.» 

Angivelserna gjordes i regel av allehanda lägre kronans 
tjänstemän, men även av sådana studenter och skolelever 
vilka önskade göra karriär. Mycket illa beryktade voro också 
skollärare. För angivelser betalades sällan kontant. Men 
ofta anställdes tjänstefolk av polisen för regelbunden över-
vakning i speciella fall. Bönderna gjorde sällan angivelser. 

Den 26 april lämnade jag Jalta i sällskap med Dolgoroukoff. 
På ångbåten till Sevastopol sammanträffade vi med guverne-
mentsadelsmarskalken i Tver Ws6Tolojsky, vilken vid valet 
för några år sedan hade varit de liberalas kandidat. Dolgoroukoff 
vände sig genast till honom med frågan, om han ej skulle 
avgå från sin befattning nu, när hans semstvo blivit upplöst. 
Han svarade: »Naturligtvis, jag har ej annat val, men skulle 
jag genast i vintras ha inlämnat min demission, så skulle 
det ha sett ut som flykt, men dröjer jag ännu en månad där-
med, så förstår var och en varför jag går.» Dolgoroukoff frågade 
vidare om hans avskedsansökan skulle bli motiverad eller ej. 
Han svarade: »Den skrivelse, som skall gå till kejsaren, gör 
jag helt kort och enkel, men den som skall till ministern, kunde 
ju lämpligen innehålla några motiv.» 

Dolgoroukoff sade mig senare att en stor del av adels-
marskalkarna voro dylika, de ville gärna stå väl med sina 
valmän, men de vågade ej någonting, som skulle kunnat 
beröva dem regeringens ynnest. Många av dem voro fram-
stående, s. s. Stahowitsch i Orel (senare generalguvernör i 
Finland). Han kunde bliva mycket användbar för det liberala 
partiet om vinden vände sig. 
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I Odessa hade jag att uppsöka redaktören för en tidskrift. 
Han ansåg att de borgerliga klasserna icke i lika hög grad 
som adeln hade sinne för politik. Intresset för valen till duman 
i städerna var mycket litet. Representanterna i dessa försam-
lingar voro ofta obetydligare än de i semstvos. I Odessa 
voro sympatierna för ukrainarna mycket stora, han höll före 
att den ukrainska frågan tillsvidare blott hade litterär be-
tydelse. Personer av den bildade klassen, som voro av ukrainskt 
ursprung hade först nyligen börjat vårda sig om sitt språk 
och sökt införa det som umgängesspråk. Vidare sade han, 
att när en ukrainsk pjäs skulle uppföras på teatern måste 
den enligt polisordningen föregås av en rysk pjäs, vartill 
alltid dock valdes en enaktare i förkortad form, och publiken 
infann sig först till den därefter uppförda ukrainska. 

Han påstod att Petersburg var de teoretiska litteratörernas 
stad; i Moskva var man mera chauvinist än i södern, som 
åter var särdeles mottaglig för allehanda oppositionella 
rörelser. 

Kriget måste, antingen det blev seger eller nederlag, leda 
till mycket missnöje. Var och en förstod, att regeringen bar 
skulden till alla motgångar. Missnöjet måste främja opposi-
tionens sak. I princip hade det varit riktigt, att semstvos 
och andra korporationer genom sin offervillighet visade, att 
de voro färdiga att hjälpa, när fosterlandet råkat i fara. Men 
vid utförandet hade en mängd dumheter begåtts. Dock ansåg 
han dessa vara av ringa betydelse, huvudsaken var att kriget 
ej hade isolerat de liberala från den stora mängd av miss-
nöjda, som ännu ej hade mod att göra opposition mot auto-
kratien. 

Han var fast övertygad om att regeringen ej kunde undgå 
att giva vika för allt det missnöje, som komme att taga sig 
uttryck i pressen, inom semstvos, vid universiteten, bland 
arbetarna o. s. v. Han visade mig en artikel i sin tidskrift, 
där det öppet sades ifrån, att regeringen ej hade annan utväg 
än att vädja till folket. 

Den finska frågan var egentligen en petersburgsk ämbets-
mannafråga, som icke skulle erbjuda några svårigheter att 
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lösa i framtiden. Han slutade med att säga: »Ni måste inträda 
i vår organisation. Er opposition skulle därigenom vinna en 
mycket bredare bas». 

Från Odessa for jag till Kiev. Där sökte jag först upp en 
socialistledare, till vilken jag hade rekommendation från 
Petersburg. Han ansåg naturligtvis det socialdemokratiska 
partiet starkast bland de oppositionella, och att intelligensens 
protester e j skulle leda till målet utan arbetarnas hjälp. De 
liberala hade ej lagt i dagen någon självuppoffring och därför-
utan kunde de ej komma någon vart. En blodig revolution 
var ej omöjlig. De emigrerade socialistiska ledarnas inflytande 
var så gott som slut efter partimötet i London för ett år 
sedan, där deras inbördes oenighet tog sig en mängd uttryck, 
såsom genom partiets klyvning i mensjeviker och bolsjeviker. 
Mensjevikernas tidning Iskra saknade numera all betydelse, 
emedan den knappast mera kunde importeras. Man hade 
börjat trycka upprop hemma oberoende av den valda central-
kommitt&L Han tycktes hata socialistrevolutionärerna, — 
förmodligen ett slags yrkesavund —, mera än kapitalist-
liberalerna. Något aktionsprogram, avseende ett framtvin-
gande av en konstitution, sade han att partiet icke tänkt på. 

Från socialisten gick jag till en av det liberala partiets 
verksammaste medlemmar, professorn i socialekonomi Bulga-
koff. Han var öppen, frimodig och klar i sina uppgifter. Att 
rörelsen på 80-talet misslyckats påstod han berodde på att 
de handlande personerna icke hade sökt på något sätt bereda 
jordmånen, utan skickade in sina petitioner om sammankal-
landet av en semski sobor utan att samtidigt någon annan 
påtryckning på regeringen försöktes. Han ansåg det nu denna 
gång icke vara nödigt att inom alla semstvos vunnes majoritet 
för den blivande aktionen mot regeringen, det var tillfylles 
om inom semstvos blott uttalades vad man önskade. Men 
samtidigt borde dylika önskningsmål framföras av pressen, 
universiteten och allehanda korporationer. Man sökte nu 
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organisera allt som kunde organiseras. Journalister, advo-
kater, professorer arbetade var på sitt håll för att samman-
sluta sig. 

Han trodde det icke vara nödvändigt att Ryssland beseg-
rades för att kriget skulle ha önskad verkan inåt. Men han 
ansåg nederlag sannolikt, samt att en utländsk förmedling 
skulle mottagas om några månader. Kunde kriget fortsättas 
länge, vilket svårligen var möjligt, så bleve Japan besegrat. 
Plehwe hade motsatt sig mobilisering av fruktan för att den 
skulle framkalla oroligheter. För att undvika den hade trup-
perna i Fjärran östern sammansatts av manskap uttaget från 
aktiva regementen inom Ryssland. Men detta tillvägagående 
gjorde den nya truppen svag, soldaterna kände varken var-
andra eller befälet, officerarna ej manskapet. 

Jag hade ännu ett rekommendationsbrev till en person i 
Kiev. Det var till professorn i rättsfilosofi furst Eugen Trou-
betzkoy. Han tillhörde icke det liberala partiet. Jag hade 
fått stridiga uppgifter om honom. En professor i Moskva 
förklarade att han hade exakt samma åsikter som de konsti-
tutionella. En annan trodde att han var nationalist. Dolgorou-
koff sade att han var aristokrat, mycket duglig, och att han 
då och då skrivit till partiets tidning Osvoboschdenie, men 
att han ville att det ej skulle bli känt. Dolgoroukoff hade gärna 
velat ha honom in i organisationen och uppdrog åt mig att 
känna mig för. Hans kollega i Kiev, som jag besökt, värderade 
honom högt, men ansåg honom icke vara någon politiker 
utan endast intressera sig för universitetets angelägenheter. 
På mig gjorde han intryck att vara, visserligen en fullblods-
aristokrat, men samtidigt särdeles kunskapsrik. Han var 
mycket inne i politiken, även den finska frågan, men han 
var något förbehållsam och icke genast färdig att anförtro 
sina tankar. Han föreföll mig att ha mera av statsman i sig 
än någon av de andra jag träffat. 

Han ansåg att man måste kalla regeringens ställning för 
tillfället stark, och regeringen begagnade sig av kriget för 
att inom landet öka förföljelserna på det mest oblyga sätt. 
Man kunde säga att regeringen hämnade sig på folket för sina 
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nederlag i Östern. I Kiev hade, i synnerhet efter det sista, 
attentatet i Petersburg, häktningarna mångdubblats, fängel-
serna voro så överfulla att i celler, ursprungligen beräk-
nade för en, sutto nu åtta, oaktat man hyrt upp ett helt hus 
för att öka utrymmet. Kriget hade inverkat menligt på de 
liberala, »de våra», som han uttryckte sig. Han ansåg en del 
av oppositionen, i synnerhet de revolutionära partierna, ej 
ha gått klokt tillväga då de proklamerade, att det vore nytti-
gast, om Japan skulle segra. Han ansåg att kriget borde föras 
till sådant slut, som befäste Rysslands maktställning, och att 
således en seger vore önsklig. Men han hade ej så stor för-
tröstan till den ryska vapenlyckan. 

För några år sedan hade en liberal regim utan konstitution 
kunnat införas av regeringen. Nu hade regeringspartiet för-
suttit sina chanser. Ingen, ej ens de som nu talade om en 
semski sobor, skulle i verkligheten numera nöja sig med annat 
än en konstitution, och denna konstitution komme troligen 
att bliva radikal med allmän rösträtt och en kammare. Att 
på övertygelsens väg förmå regeringen härtill var ej tänkbart. 
Men för att uppnå detta behövdes ingen revolution. Rege-
ringen fruktade samhället åtminstone lika mycket som sam-
hället fruktade regeringen. 

Man påstod, fortsatte han, att det blott vore nederlaget 
som kunde medföra befrielse för folket, men man glömde att 
det också efter segerrika krig hänt i Ryssland att nyttiga 
liberala reformer införts. Ett framgångsrikt fälttåg skulle 
kunna för ett par dagar bringa en patriotisk chauvinism att 
flamma upp. Men var och en led så av det nuvarande till-
ståndet inom landet, att yrkandet på reformer blott skulle 
ökas av denna mycket hastigt övergående chauvinism. Sam-
hällets tryck på regeringen skulle efter kriget bli så starkt, 
att det ej vidare ginge an att med fängelse och deportation 
täppa till munnen på folket, icke ens om Plehwe inrättade 
koncentrationsläger för de deporterade, vilket man på senare 
tid talat om, att han tänkte göra. 

Semstvos hade nu slagit in på den rätta vägen. De hade 
visat att de kunde, när fosterlandet råkat i fara, glömma 
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de oförrätten de av regeringen lidit och räcka landet en hjäl-
pande hand. Plehwe hade varit emot att antaga den erbjudna 
hjälpen, men Röda korset yrkade därpå, och man upphävde 
icke semstvos beslut, ehuru de på sätt och vis inneburo ett 
förbigående av regeringen och ett försök att arbeta för folket 
oberoende av regeringen. Man vore frestad att säga, att Plehwe 
redan i avseende på kriget vore une quantite n4ligeable. Han 
hade motsatt sig mobilisering. I alla fall hade dock nyss 
beslut fattats om mobilisering i vissa distrikt. Just före krigets 
utbrott var Plehwe nära att falla, och det på den finska frågan. 
Det var samtidigt som Witte publicerade sitt andragande i 
riksrådet. Om det varit en fördel att Witte finge makten, ville 
han lämna osagt, Witte var en principlös konjunkturpolitiker. 

Han frågade om våra förhållanden, om man följde mycket 
med kriget och gladde sig åt nederlagen, samt om man gjorde 
skillnad mellan det ryska folket och den nuvarande rege-
ringen. Jag sade, att alla hos oss med den spändaste upp-
märksamhet följde krigets gång, men att sympatierna för 
Japans framgångar ej tagit sig offentligt uttryck. Det ryska 
folket och dess strävanden voro för oss ganska obekanta. 
Hos oss hade man kommit i beröring egentligen blott med den 
Petersburgska byråkratin, och därför hade man mycket litet 
förtroende till alla ryskå institutioner. Mången misströstade 
om att ett konstitutionellt Ryssland ville erkänna vår rätt. 
Det hade också hänt att ryssar direkt sagt oss, att ett ryskt 
parlament aldrig skulle gå in på att bibehålla Finlands auto-
nomi. Det vore av största vikt, att få dessa åsikter veder-
lagda. 

Han svarade, att vore pressen fri, vore saken lätt, men 
med nuvarande censur- och polisförhållanden hade det sina 
vanskligheter. Hans uppfattning var den, att Ryssland, för 
att vara väl styrt, var i behov av vidsträckt lokal självstyrelse 
för sina guvernement och andra områden. »Inom Ryssland 
komma att finnas autonoma länder, autonoma provinser.» 

Han frågade mycket noga efter vilka personer jag träffat 
i Ryssland, han tyckte samlingen var något ensidig. Om 
socialisterna talade jag ej. Dolgoroukoff tycktes han ej fästa 
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stort avseende vid. Om våra förhållanden talade vi mycket. 
Han sade att regeringen möjligen haft ett skäl till införandet av 
sin nya militärlag, och detta var att Finland uppställde för 
litet trupper. Jag påminde om lantdagens svar, som inne-
fattade också en ökning av numerären, och sade att för Plehwe 
var huvdsaken ej att få förändringar införda, utan att utgiva 
en lag med förbigående av ständernas rätt. Han medgav 
att detta varit huvudsaken. Vidare frågade han om senatens 
adress med anledning av kriget väckt mycket missnöje och 
vilket uttryck det tagit sig. 

Han sade att Helsingfors universitets adress till Tschitsche-
rins änka gjort ett mycket gott intryck. Tschitscherin måste 
ha varit mycket uppburen i Finland. Han hade vid den 
minnesfest, som Kievs universitet firat över Tschitscherin, 
hållit talet och där nämnt hans sista ord om kriget (vilka 
redan anförts av Petrunkievitsch i hans samtal med mig). 
Slutligen frågade han huru vi tänkt komma från det nu-
varande läget, om vi hoppades att i en europeisk konflikt 
med de skandinaviska ländernas bistånd uppnå vårt mål. 
Jag sade att vi ej kunde hysa sådana förhoppningar. Hans 
mening var att vi dock slutligen hade det bästa stödet i den 
ryska oppositionen, men något ryska ansåg han oss böra lära 
oss i alla fall. 

Om de ryska universitetsförhållandena sade han, att pro-
fessorerna befunno sig mellan tvenne eldar, antingen skulle 
de låta studenterna samlas och hålla tal, som alltid måste 
börja med »ned med envåldsmakten», och genom vilka sam-
mankomster universiteten förvandlades till politiska klubbar. 
Eller också skulle sammankomster och tal förbjudas, men 
sådana förbud kunde icke upprätthållas utan polis och militär, 
vilket åter var olidligt. Själv hade han flere gånger varit 
närvarande vid studenternas möten i universitetets auditorier. 
Studentledarna visade en förvånansvärd ofördragsamhet mot 
sina kamrater av annan uppfattning. 

Därefter inbjöds jag i salongen och presenterades för husets 
värdinna, som efter det betjänten inburit det traditionella 
tebordet och ställt det framför henne, serverade oss t6 Sam- 
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talet rörde sig icke längre om politik, och småningom frågade 
jag efter furstinnan Helene Demidoff, född Troubetzkoy. Hon 
var änka efter furst Paul Demidoff, en kusin till min avlidna 
frus moder, och jag hade träffat hennes två döttrar i Helsing-
fors hos deras farmor. Detta gav anledning till vidlyftiga 
utläggningar om släkten Troubetzkoy m. m. 

Slutligen gav fursten mig en introduktion till professor 
emeritus Lutschitski, historiker, som icke kunde sägas deltaga 
i politiken. Denne var själv ukrainare och mycket inne i 
hithörande frågor, men ansåg den ukrainska rörelsen vara 
av blott litterär karaktär och därtill svag. Bonden i Ukraina, 
framhöll han, var ställvis ganska upplyst, det fanns trakter 
med många skolor, man följde noggrant med krigshändelserna 
och skyllde olyckorna på regeringen, som man hade intet 
förtroende till och hoppades intet av. Ukrainarn hatade ej 
storryssen, men föraktade honom smått, han låg aldrig i 
samma rum, han åt aldrig ur samma fat som en storryss, 
han var snyggare. I allmänhet hade bönderna icke förtroende 
för tsaren. Alexander II avgudades. Men Alexander III 
begick oförsiktigheten att låta inbjuda representanter för 
bönderna till sin kröning. Där fingo de höra av kejsaren 
själv, att de aldrig skulle få mera jord än de hade. Man hade 
dittills för bönderna utlagt, att det var tjänstemännens fel 
att de ej fått all jord. Nu hörde de av tsaren själv, att de 
ingenting hade att hoppas på i den vägen. Därav hade följt 
ett sådant misstroende mot tsaren, att alla i egeringsåtgäi der 
misstänktes åsyfta att fråntaga bönderna deras jord. Alla 
opinionsyttringar i krigets början ansåg han betydelselösa. 
I Ryssland räknade man ej så noga med vad man skrev 
under och hurudan ordalydelsen i adresser till monarken var. 
Intrycket av det första japanska överfallet i Port Arthur var 
visserligen överväldigande, men man skyllde hela olyckan på 
regeringen. 

Han uppdrog, tydligen efter avtal med Troubetzkoy, åt 
mig, att för universitetslärarna i Helsingfors föreslå, att de 
skulle inträda i den organisation, som man höll på att inom 
universiteten grunda för att i första rummet uppnå själv- 
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styrelse för Ryssland och i andra rummet självstyrelse för 
universiteten. 

Fru Lutschitski var litterär. Hon kunde något »skandi-
naviska» och hade för någon tid sedan översatt ett arbete av 
Georg Brandes, samt därpå mottagit ett brev från denne, 
vilket dock icke innehöll några tacksägelser, utan förebråelser. 
Han ansåg att hon först borde ha utverkat hans tillstånd till 
översättningen och hon hade svarat, att då Ryssland icke 
biträtt Gn.ve-konventionen voro förlagen oförhindrade att 
utge översättningar av främmande arbeten utan författarens 
samtycke. Vidare hade hon sagt att Brandes arbete icke kunde 
utges i någon större upplaga på grund av att det icke kunde 
intressera en större rysk allmänhet, varför intet honorar kunde 
komma i fråga åt författaren. Nu frågade hon mig vad hon 
skulle göra. Jag rådde henne att vänta och göra ingenting 
alls 

Mitt pass från Helsingfors för utrikesresa godkändes ej 
av gendarmofficeren vid gränsen, då jag någon dag därpå 
skulle resa ut från Ryssland, emedan det påstods vara 
för gammalt, varför jag återvände till Kiev, där jag uppsökte 
professor Lutschitski och bad om hans förmedling vid mitt 
tilltänkta besök på länestyrelsen. Han rådde mig att vända 
mig direkt till guvernören och var villig att följa mig till 
denne. Vi gingo till hans privatvåning, ringde på, och pro-
fessorn frågade om guvernören kunde träffas. Han fick ett 
nekande svar. Då sade jag till Lutschitski: »Nu övertar jag 
ledningen», fiskade upp en rubel ur fickan och sade på tyska: 
»Gå och se, kanske guvernören har kommit hem». Inom ett 
par ögonblick var han tillbaka och bad oss stiga in. Guver-
nören gjorde ett sympatiskt intryck, var mycket förekom-
mande och svarade jakande på min fråga, huruvida han kunde 
låta utbyta mitt pass mot ett annat av färskare datum. Han 
tillade dock, att det förmodligen skulle bli förenat med några 
extra kostnader och frågade om jag var villig att ikläda mig 
dem. Det var jag naturligtvis, och han förklarade, att det 
ej rörde sig om stora summor, endast några tiotal rubel. Vi 
underhöllo oss en stund med några oväsentligheter om staden 
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Kiev o. a. Från guvernören gingo vi raka vägen till läns-
styrelsen och jag lämnade mitt pass från Helsingfors åt en 
tjänsteman samt berättade vad guvernören sagt. Han bad 
mig återkomma följande dag för att avhämta passet. Härvid 
blev jag i tillfälle att se i huru miserabelt skick en ryska 
kronans ämbetslokal kunde befinna sig. Rummen voro små 
och smutsiga. Handlingar och akter voro uppstaplade på 
golvet. Skåp funnos ej, men väl tekök och »papyrosstumpar» i 
oändlighet. Däremot var guvernörens privatvåning prakt-
full. 

Följande dag erhöll jag passet, betalade avgiften som stod 
antecknad på detsamma och dessutom 20 rubel, vilket belopp 
var skrivet på en liten papperslapp inne i passet. 

Den 2 maj passerade jag ryska gränsen utan svårighet vid 
Woloczyska Podwoloczyska. Så snart jag kommit över på 
österrikiskt område kom stationsföreståndaren emot mig, 
tryckte hjärtligt min hand och sade: »Ich gratuliere». Vi talade 
litet med varandra och jag märkte på honom att han uppen-
barligen hade reda på mitt missöde två dagar förut. 

Samma afton anlände jag till Krakau. På hotellet där 
kom jag av en händelse att fästa mig vid ett namn, som stod 
på listan över de resande. Det var von Weissenfels. Det före-
svävade mig, att jag hört det namnet förut, och efter att ha 
tagit mig en liten funderare kom jag ihåg, att familjen Zilliacus 
i Finland tidigare ansågs ha burit detta namn. Jag gjorde 
mig strax underrättad hos portiern om huru herr von Weissen-
fels såg ut, och fann att signalementet kunde passa in på 
Konni Zilliacus. Han hade under den resa, som han på studie-
kommitt6is i Stockholm uppdrag gjorde för införskaffande av 
upplysningar om de revolutionära ryska partierna, kommit till 
Krakau och hade just då hos sig tvenne polacker i och för 
detta syfte. Vid presentationen befanns, att den ene av dessa 
herrar var identisk med en, till vilken jag hade introduktions-
brev. Jag avtalade strax med honom om ett sammanträffande 
följande dag. Zilliacus åter reste ett par timmar efter min 
ankomst, varför vi blott i största korthet hunno meddela oss 
med varandra. 
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Av mitt samtal med polackerna följande dag framgick, 
att deras organisation, nationalligan, omfattade hela Polen, 
ej blott den ryska delen. De ansågo att polackerna ej voro 
hugade för nya blodiga resningar, om de blott annorlunda 
kunde reda sig. De tycktes fästa stort avseende vid, vad det 
ryska liberala partiet tänkte, och lovade anknyta underhand-
lingar med detsamma, vilket också skedde. Det föreföll då, 
som om den litauiska frågan ej skulle komma att vålla svårig-
heter. 

En omständighet i polackernas hemliga organisation, som 
förmodligen hade stor betydelse, var att ungdomen redan vid 
universiteten och högre skolor sammanslöt sig till självstän-
diga föreningar, som blott hade huvudinnehållet i sina program 
fastställt av nationalligans centralstyrelse. Dessa föreningar 
bildade också filialer, och det var genom deras verksamhet 
som den huvudsakliga propagandan för den patriotiska ian 
bedrevs. 

Såvitt man av vad jag under resan erfarit kunde bedöma, 
arbetade, sedan försök som tidigare gjorts för åstadkommande 
av samarbete mellan några av de oppositionella partierna i 
Ryssland misslyckats, vart och ett av dem nu ej blott isolerat 
från de andra, utan uppvisade ofta även rätt stark animositet 
sinsemellan. Särskilt var detta fallet med de socialistiska, 
där dessutom det socialdemokratiska, såsom tidigare nämnts, 
året förut sönderfallit i tvenne fraktioner, menscheviki och 
bolscheviki, vilka häftigt bekämpade varandra. Dessa socia-
listiska och revolutionära partiers inflytande i landet var 
begränsat till fåtaliga grupper av med dem likatänkande, 
särskilt var det socialistrevolutionära svagt. Av större bety-
delse tycktes då liberalerna vara genom att de behärskade 
avsevärda delar av sådana legala församlingar som adels-
mötena, semstvos och stadsdumas. De revolutionäras för-
hålrande till planerna på en konstitution var passivt, ibland 
negativt. Av de moderata arbetade endast det nybildade 
liberala partiet aktivt för denna id& om också de övriga gärna 
sågo att den genomfördes, ehuru de ej öppet togo parti därför. 
Entusiasm för kriget mot Japan fanns icke. De flesta hoppades 
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att kriget, vilket så gott som alla ansågo skulle komma att 
misslyckas, skulle nödsaka regeringen att tillmötesgå fordrin-
garna på konstitution. 

Vid många tillfällen hade jag fäst ryssarnas uppmärksam-
het på att de gjort för liten reklam i utlandet för sina semstvos 
och för vad de uträttat, samt att det vore särdeles lämpligt 
att framhålla resultatet av detta arbete såsom exempel på 
att det ryska samhället ej var så omoget för självstyrelse som 
man utomlands allmänt antog. Utlandets nuvarande opinion 
i detta avseende verkade på den ryska regeringen i riktning 
mot bibehållandet av sakernas nuvarande tillstånd. Ryssarna 
medgåvo det berättigade häri, men erkände sin ovana och 
oförmåga att själva åstadkomma något i den vägen. De bådo 
emellertid mig att söka verka i den antydda riktningen. 

Jag talade även på genomresa i Stuttgart med Struwe, 
redaktören för tidningen Osvoboschdenie, om saken. Han 
lovade visserligen vara mig behjälplig, men ansåg att den 
europeiska pressen, åtminstone Tysklands, Frankrikes och de 
skandinaviska ländernas, under kriget ställt sig så avgjort på 
den ryska regeringens sida, vilket enligt hans mening även 
framgick ur deras hållning-  till den finska frågan, att föga 
hopp fanns att kunna uträtta något. Emellertid ansåg han 
att man borde börja med l'EuropUn, (vars allra flesta aktio-
närer befunno sig i Finland). Någon annan fransk tidning 
var ej att tänka på. 

Jag fortsatte därför resan till Paris, där jag i detta ärende 
sammanträffade med medarbetaren i l'Europen Semenoff 
(pseudonymen Nesvoy). Han var villig att skriva, men sade 
sig leva så isolerad från Ryssland, att han ej var i tillfälle att 
skaffa sig nödigt material, samt tvivlade på om han var i stånd 
att bedöma de ifrågavarande förhållandena riktigt ur väst-
europeisk ståndpunkt. Emellertid övenskommo vi om att 
han skulle skriva, så snart jag anskaffat material och en pro-
memoria till ledning för honom. Detta gjorde han också 
sedermera i flere artiklar. 

1 Paris övertygades jag än mera om det trängande behovet 
av att för allmänheten söka klargöra den skarpa motsats, som 
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i Ryssland existerade mellan folk och regering, och som kriget 
ytterligare skärpt. Den engelska pressen däremot tycktes 
erbjuda den enda utgångspunkten i detta avseende, varför 
jag beslöt mig för att göra en avstickare till London, där jag 
genom förmedling av doktor Julio Reuter vände mig till en 
av redaktörerna för Morning Post. Hans första fråga lydde: 
»Vad sysslar Aino Ackte med nu?» Han hade ofta hört henne 
på operan i Paris och tycktes ännu vara påverkad av hennes 
konst. Sedan han fått ett tillfredsställande svar, över-
gingo vi till ämnet och han författade genast en uppsats i 
form av en intervju och ytterligare en ledare dagen därpå. 
Slutligen skrev jag efter återkomsten till Helsingfors — sedan 
jag fått en del material från Ryssland — en längre uppsats: 
»Är det ryska samhället moget för självstyrelse?», vilket in-
fördes såväl i en engelsk som en dansk tidskrift. 

En redogörelse avgavs för resan i Ryssland, skriven i Wien 
omedelbart efter ankomsten till denna stad, så länge jag ännu 
hade alla detaljer i minnet. Endast mycket bristfälliga anteck-
ningar hade kunnat göras i Ryssland. Denna redogörelse 
sändes även till de landsförvisade i Stockholm och jag mottog 
i anledning därav av Mechelin ett brev av den 2 juli 1904. 
Brevet var av följande lydelse: 

Hjo den 2 juli 1904. 

B. B. 
Hav tack för relationen III. Objektivt hållen, som den är, 

samt klar och på sak gående, är denna relation av högt värde 
för oss. Man finner därav att en fullständig enhetlighet i upp-
fattningen ej ännu hunnit utbildas inom de konstitutionellas 
leder, — något som är förklarligt dels av geografiska skäl, dels 
av partiarbetets relativa nyhet. Men man finner dock så mycken 
överensstämmelse i vyer och önskningar, att det ej skulle be-
hövas mer än ett skickligt sammanfattat program och en energisk 
plädering för detsamma vid allmänt partimöte för att få en fast 
sammanslutning genomförd. 

Tyvärr har Du ej kunnat få veta huru beskaffade de styrande 
männen (centralkommittbs ledamöter) äro. Men att de omgärdats 
med sekretess, måste anses såsom bevis på seriös omtänksamhet, 
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Ovisshet tyckes ännu råda angående rätta tidpunkten för den 
slutliga aktionen och ej mindre beträffande sättet att då gå till-
väga. Men även detta skall väl klarna, med japanernas hjälp. 
För min del har jag tidigare föreställt mig, att fredsslutet bör av-
vaktas, och aktionen strax därefter ega rum. Men senaste rykten 
från P-burg låta det framstå såsom tänkbart, att ett tidigare 
ingripande bleve nödvändigt. 

Jag hade för avsikt att skriva ett nytt brev till A. (Dolgorou-
koff). Men vid förnyat övervägande tror jag det vara bättre, om 
Du, som är närmare bekant med honom, skulle skriva honom 
till för att soutenera mina önskningar. Du har ju läst mitt brev 
till A. av 18 juni. Jag ville be dig skriva att det för mig, i anled-
ning av viktiga förestående arbeten och möjligen även resor, vore 
synnerligen angeläget att redan snart få veta huruvida den kon-
ferens mellan mig och granskaren av mitt lagförslag, som jag i 
mitt brev till A. framhållit såsom nödvändig, kan komma till stånd 
samt ungefär när den kunde äga rum. Jag skulle då veta att reser-
vera nödig tid för konferensen. 

Av flera i relationen III anförda yttranden har jag med fägnad 
funnit att mitt lagförslag överensstämmer med de huvuddrag på 
vilka författningen anses böra byggas. 

Jag ber Dig ha vänligheten låta mig veta, när du avsände 
mitt brev och broschyrexemplaren till A. (D.) och huruvida du 
skriver till honom enligt ovanstående önskan. Brevet kan sändas 
till Arv. N. som befordrar det hit. 

Din tillgivne 

L. M. 



BOBR IKOFFS DÖD. 

Knappa fyra veckor efter min återkomst den 22 maj från 
den ryska resan, satt jag på förmiddagen hemma vid mitt 
skrivbord och höll på med artikeln »Är Ryssland moget för 
självstyrelse?» om vilken tidigare talats. Telefonen ringde. 
Det var borgmästar Haartman som sade: »Just nu bars 
Bobrikoff på en bår här förbi i riktning mot Unionsgatan, 
jag såg det från fönstret i mitt ämbetsrum.» Här avbröts 
samtalet. Det var icke lönt att försöka återknyta det, lika 
litet som att per telefon skaffa sig underrättelser om saken. 
Telefonen var påtagligen under polisbevakning. Om en stund 
gick jag ut för att om möjligt få höra mera. Alla som jag 
mötte sågo lugna och nöjda ut. Icke ens mina bekanta stan-
nade för att tala, någon enda riskerade att säga: »Har du hört?», 
men väntade inte på något svar. Nyheten hade uppenbar-
ligen blixtsnabbt spritt sig, men först på eftermiddagen fick 
man höra att generalguvernören, som förts till Kirurgen, 
undergått en stor bukoperation och att operatören sagt att 
ringa utsikt förelåg för patientens vederfående. Namnet på 
honom som avlossat det dödande skottet var snart känt, 
ävensom att han omedelbart berövat sig själv livet. Staden 
myllrade av folk, på aftonen var varje plats på Kapellet 
upptagen. Men publiken förhöll sig lugn. En glad stämning 
rådde, men inga ovationsyttringar förekommo. Icke ens sedan 
underrättelse inlupit på natten, att Bobrikoff dött, föränd-
rades denna behärskade återhållsamhet. Endast vid ett bord, 
där det satt några ryska officerare, tog sig glädjen ett mera 
larmande uttryck, när gravölet avslutades med champagne. 

De, som utgjort ledningen för det legala motståndet, sam- 
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lades naturligtvis icke, för att ej dra uppmärksamheten åt 
sig, men man försökte att så gott sig göra lät försäkra sig om 
att ingenting hänt någon av dem. Några dagar efteråt häk-
tades ett par obetydligare personer, som emellertid snart åter 
frigåvos, och den 28 juni general Schauman. Men den 3 juli 
på kvällen häktades prof. Th. Hom6-1 och den 4 juli docenten 
E. Estlander och professor R. A. Wrede, vilka alla tre till 
en början fördes till Petersburg. Bankdirektör Schybergson, 
som befann sig på en affärsresa i östra delen av landet, delade 
deras öde. De två första fördes vidare till Novgorod, professor 
Wrede tilläts att slå sig ned i Reval. 

Det dröjde en tid förrän ny generalguvernör utnämndes. 
Valet föll slutligen på furst Obolenski. Han hade under sin 
tidigare befattning i Ryssland icke gjort sig känd för mildhet, 
men i det stora hela utvecklade han under sin ämbetstid i Hel-
singfors icke någon nämnvärd aktivitet. Detta berodde natur-
ligtvis på instruktion från Petersburg, där man uppenbarligen 
ansåg, att nederlagen i Asien och oron i Ryssland fordrade 
en viss återhållsamhet. När därpå Plehwe mördades den 
28 juli blev icke en man av samma slag som han utnämnd 
till hans efterträdare som inrikesminister, utan posten anför-
troddes åt furst Sviatopolk-Mirski, som stod de ryska libera-
lerna nära. Denna utnämning visade att grunden för det 
tidigare systemet vacklade. Utnämningen av en liberal till 
inrikesminister var av långt större betydelse för oss än be-
sättandet av generalguvernörs- och ministerstatssekreterar-
pla tserna med kanske nog så lojala personer, vilka ämbets-
män enligt uppfattningen i Petersburg alltid måste taga hänsyn 
till ryska regeringens allmänna riktning. Hur viktigt för oss 
ministerstatssekreterarämbetet än tedde sig, hade under då-
varande förhållanden en oavhängig framgångsrik politik icke 
varit möjlig för oss. Kejsaren kunde nog icke av en finländsk 
föredragande förmås att frångå den uppfattning han bibragts 
av kamarillan. Nikolai I I var icke Alexander I I. Att se saken 
annorlunda kunde måhända betraktas som politisk närsynthet. 

10 
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Efter Plehwes frånfälle vaknade hos oss strax tanken att 
till hans efterträdare på ministerstatssekreterarplatsen få en 
finsk man utsedd. I ett brev daterat den 30 juli 1904 och 
skrivet från badorten Hjo i södra Sverige av L. Mechelin till 
Lennart Gripenberg i Refsnaes, en dansk kurort, upptar 
Mechelin denna fråga. Originalet till detta brev finns icke i 
min ägo, utan endast ett referat med åtföljande citat av 
nedanstående lydelse, samt en del av Gripenbergs svar 
därpå. 

Efter att hava omnämnt mordet på v. Plehwe och särskilda 
därmed förknippade omständigheter, skriver Mechelin i sitt 
brev vidare: 

»I varje fall förestår nu utnämning av ny ministerstatssekre-
terare för Finland. 

Skall man från finskt håll passivt avbida vad i denna sak till-
göres? — Jag anser att ett försök bör göras för att inverka på ut-
nämningen. 

Witte har med framgång förhandlat med Billow. Handels-
traktaten är undertecknad. Nu skyndar Witte till P:burg. Redan 
har ett rykte telegraferats, att han skall bli inrikesminister och 
rikskansler. Fiende till Plehwe, har han ej heller godkänt dennes 
finska politik. 

Min tanke är att Björnberg nu borde sändas att uppsöka Witte 
med en skrift, vari nödvändigheten att åter utnämna finsk man 
till ministerstatssekreterare skulle såväl ur legalitetens som den 
praktiska politikens synpunkt ådagaläggas. 

Svårt är att utpeka en acceptabel och lämplig kandidat, men 
omöjligt får detta icke vara. 

Svår blev den finska ministerstatssekreterarens ställning, om 
ej systemförändring samtidigt utlovas, och om Obolensky bibe-
hålles såsom generalguvernör samt senatens sammansättning t. v. 
bleve oförändrad. Men ingen skulle av honom begära underverk. 
Han skulle dock kunna hindra olagliga förslag av Obolensky och 
efterhand få ärenden in på riktigare bas. Och han skulle helt visst 
kunna avvärja de faror varmed den kommande landtdagen hotar 
oss. Skulle sedan det konstitutionella partiet i Ryssland fram-
träda med den stora aktionen, så stode vi starkare vid deras 
sida, om vi redan hade en finsk patriot som ministerstatssekrete-
rare. 

Jag skrev i går utförligare i denna anda till V. M. v. Born och 
bad honom att, om han godkände mitt förslag, avlåta brev i sådan 
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riktning till A. T.(örngren) med uppmaning till denne att för-
anstalta konfidentiell överläggning samt att, om man enades om 
förslaget, så begå att Björnberg, åtföljd av A. T. skulle resa till 
P:burg och framlägga saken för Witte. 

Utsikterna till framgång må vara än så små, bör dock något 
göras. Just i en sådan situation, som den nuvarande, är det extra-
ordinära personliga ingripandet påkallat, och utsikterna ökas i 
någon mån därigenom att man kunde utverka änkans under-
stöd åt Wittes tillgöranden. 

Skriften till Witte skall jag författa, så snart jag erfarit att 
Du och v. B. anse omförmälda förslag böra bringas under över-
vägande i H:fors. 

Jag ber att Du ville telegrafiskt med par ord meddela mig huru-
vida Du tillstyrker eller avstyrker demarchen.» 

L. G:s svar på detta brev refereras i en samtidigt med 
svarsbrevets avsändande gjord anteckning på följande sätt: 
»Jag skrev med anledning härav i dag och förklarade att jag 
endast vilkorligen kunde vara med om förslaget i fråga. Jag 
framlade de skäl på grund av vilka jag ansåg Wittes kommande 
till redet vara en olycka. Men om nu Witte finge makten — 
och vi kunde ju ej göra något i den saken varken till eller 
ifrån — så var jag visserligen ense om att det var allt skäl 
för oss att söka komma i beröring med honom. Men vår fram-
ställning borde då främst gå ut på att för honom klargöra 
nödvändigheten att återställa Finlands rätt och rättsord-
ningen i Finland. Utnämningen av en finne till minister-
statssekreterare vore endast en konsekvens härav och ett 
villkor härför. Men utan en systemförändring skulle jag aldrig 
kunna tillråda en finsk man att emottaga ministerstatssekre-
terare-posten. Ty han bleve då tvungen att antingen inom 
kort åter avgå, eller också låna sin medverkan till åtgärder 
som kränkte Finlands rätt; och då beträdde han samma slut-
tande plan som lett senaten till fall efter fall, och som också 
av honom snart komme att göra ett redskap för russifika-
tionen.» 

Angående förslagets behandling av finnarna i Stockholm 

i) Änkekejsarinnan Dagmar, som då vistades i Köpenhamn. 
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skriver Arvid Neovius den 4 augusti till L. G., att finnarna 
i Stockholm (v. Born, Lundenius, Nybergh, Neovius och 
Kuhlefelt) i anledning av L. M:s brev till V. M. v. B. skrivit 
till Helsingfors samt därifrån fått det svaret att man bett 
Björnberg, som för tillfället vistades i Karlsbad, återvända 
till hemlandet. Vidare fortsättes i brevet: 

»Då det kan influera på denna sak vill jag nämna för dig 
om vår behandling av L. M:s i tisdag hitkomma 2:a P. M. 
för W(itte), varom du i ett brev till L. M., som han i dag 
skickat hit, gjort en del invändningar och ändringsförslag. 
Jag har ej hunnit läsa det, ty alla handlingar (L. M:s, våra 
ändringar däri och ditt brev) avgingo i dag till H:fors. Men 
enligt v. B:s referat överensstämde vår mening om L. M:s 
förslag i allt väsentligt med din. Särskilt slutet av L. M:s 
tyckte vi ej om. Man får e j vara så »diplomatisk» att veder-
börande adressat kunde vilseledas till uppfattningen att vi 
äro nöjda med en finsk man, fast utan systemförändring. 
Om vi alls skola kunna bygga något på honom, bör det genast 
göras fullt klart för honom, att ett systemskifte är det enda 
som hjälper och kan bringa lugn i landet, och att en finsk 
man är främsta villkoret för att kunna på ett riktigt sätt 
inaugurera och genomföra förändringen.» 

Ett memorial av Leo Mechelin, avsett att tillställas Witte, 
som supponerades bliva ombetrodd med reorganisationen av 
den ryska regeringen, hade likaså uppgjorts. 

När Mechelins förslag om hänvändningen till Witte disku-
terades i Helsingfors var man visserligen ense om att försöka 
frambefordra hans skrivelse till denne och vände sig enligt 
Mechelins önskan till Björnberg, som tillfälligtvis vistades vid 
en badort i Tyskland, med anhållan om att han skulle komma 
hem. Då han emellertid icke ansåg sig kunna tillmötesgå 
detta förslag, beslöts att jag skulle resa till Petersburg och 
där söka på lämpligt sätt bringa den till Wittes kännedom. 
Jag hade tidigare av de liberala ryssarna fått en anvisning 
på att i fall som rörde våra angelägenheter vända mig i första 
hand till prof. Dehn. Detta gjorde jag också, men de under-
rättelser jag annars erhöll i Petersburg om läget gingo i sådan 
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riktning, att inga utsikter förelågo för att Witte nu skulle 
ornbetros reorganisationen av regeringen. Dehn vände sig i 
sin tur till de liberalas kommittéi Petersburg, som lovat 
omhändertaga saken. Bland dem var det åtminstone en, som 
hade mycket täta sammanträffanden med Witte. 



»DE MOT ENVÅLDSMAKTEN KÄMPANDE PART IER-
NAS KONGRESS» I PAR IS DEN 30 SEPTEMBER 1904. 

Parallellt med våra tidigare nämnda förhandlingar i Ryss-
land hade de förvisades studiekommittédryftat frågan om 
möjligheten att inleda förbindelser med de utomlands repre-
senterade rent revolutionära grupperna och för ändamålet 
utsänt Zilliacus, till att börja med tvenne gånger. Första 
gången gav inga resultat, andra gången sammanträffade han 
huvudsakligen med emigranter tillhörande socialistrevolu-
tionärer samt representanter för de nationella sammanslut-
ningarna, särskilt från Polen. Det var under denna andra 
resa jag tillfälligtvis sammanstötte med honom i Krakau den 
2 maj 1904. 

Efter sin andra resa medförde Zilliacus till Stockholm för-
slag om föranstaltande av ett gemensamt möte av represen-
tanter för de olika oppositionella grupperna i Ryssland om 
grundandet av en gemensam pressbyrå och ett gemensamt 
sekretariat. Studiekommittén erkände behovet av ett sam-
arbete i ovanantydd form, och vid dess sammanträde den 21 
maj, där Otto Donner, Heikki Renvall och jag närvoro, be-
slöts att deltaga i en konferens utomlands mellan de ryska 
oppositionella partierna för den händelse de ryska liberalerna 
voro representerade där. Dock ansåg man det icke lämpligt 
att vi skulle biträda förslaget om ett upprop, som fördömde 
det japanska kriget. Detta var till alltför påtaglig nytta för 
oss för att vi skulle ens med ett sken av uppriktighet kunna 
biträda ett sådant. Detsamma hade kunnat sägas om de 
liberala i Ryssland, ehuru därom intet yttrades. Studie-
kommitth höll ytterligare några sammanträden. Till mötet 
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den 13 augusti hade Zilliacus inlämnat ett förslag. Enligt 
detta skulle det slutliga uppropet godkännas av ett möte av 
representanter för oppositionspartierna, vilket även skulle 
diskutera den därpå följande aktionen. Denna skulle bestå 
av demonstrationer i Ryssland, spridande sig till gränsmar-
kerna, så vitt möjligt också till Finland. I alla demonstrationer 
skulle beväpnade män i tillräckligt antal deltaga, så att batalj 
kunde levereras mot polis, kosacker och gendarmer, men icke 
mot trupperna, när de ryckte ut, överfall mot polisstationer, 
arsenaler och fängelser företagas, o. s. v. Huvudsyftet härmed 
vore att tvinga regeringen att hålla trupperna inom Ryss-
land och förhindra den att sända förstärkningar till kriget i 
Asien. 

Som skäl för ovanstående förändringar i programmet an-
förde Zilliacus att han trodde sig veta, att förberedelser till en 
insurrektion i Polen skulle pågå, och han var övertygad om, 
att började upproret i Polen skulle man icke vidare kunna 
räkna på de ryska oppositionspartiernas medverkan. Därför 
vore det av vikt att dessa hunnit igångsätta oroligheter på 
olika orter förrän polackerna bleve färdiga. Han skrev vidare: 

»Medlen för organiserandet av aktionen, ifall den kan fås till 
stånd, har jag försäkrat mig om genom att lägga hela planen för 
den japanska London-ambassaden, som per kabel på krigsminis-
terns föredragning hemställt den till »de gamlas råd», vilket också 
per kabel förklarat sig gilla den och gav en av sitt folk i Europa 
i uppdrag att jämte mig taga saken om händer, han som hemlig 
agent naturligtvis.» 

Ovanstående hade Zilliacus skrivit i brev till Neovius, 
som emellertid ingenting nämnde om saken för studiekom-
mitt&I förrän långt senare, då det redan för var och en, som 
ville reflektera, var uppenbart på vilket sätt Zilliacus' företag 
finansierades. Zilliacus, som anade att studiekommittén icke 
skulle godkänna hans planer, nämnde samtidigt om, att han 
i nödfall skulle bilda ett nytt parti (aktivistpartiet). Neovius 
framhöll å sin sida för Zilliacus vådan av företaget, särskilt 
för ryssarna. 

I ett brev av den 9 september till mig sammanfattar 
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Mechelin de åsikter, som gjort sig gällande vid studiekom-
mitthis sammanträden och uppmanar oss att sända en dele-
gerad till Stockholm. Vid behandlingen av detta ärende i 
Helsingfors kom man till det resultatet, att då Zilliacus för-
ändrat programmet för Parismötet, studiekommittén borde 
uppmanas att vidbliva sin tidigare ståndpunkt, emedan annars 
ändamålet med kongressen, som endast bort vara rådgivande, 
skulle äventyras. Till delegerad vid rådplägningen i Stock-
holm valdes statsrådet Th. Rein. 

I Stockholm hade emellertid läget tillspetsats genom att 
Zilliacus utan kommitténs hörande utsatt konferensen till den 
30 september i Paris. Till följd härav återtogo Mechelin och 
Gripenberg sitt tidigare samtycke att deltaga i denna kongress. 
Sedan Rein anlänt höllos sammanträden den 22 och 23 sep-
tember. Om resultatet av dessa sammanträden skriver Rein 
följande: 

Sthm d. 23 Sept. 1904. 
H. Herr Doktor! 

De här församlade ha ansett önskvärt, att Doktorn ville be-
vista den blivande konferensen, med avseende särskilt å Herr 
D:ns nära kännedom om ställningar och förhållanden, som med 
konferensen och dess uppgift stå i sammanhang. Såsom delegerade 
komme härifrån att resa A. N-s och K. Z., varjämte L. M. skulle 
såsom konsulent vara på mötesorten inkognito tillstädes. Med 
avseende därpå att sekretess, som man skulle försökt åstadkomma, 
dock ej lärer kunna med full säkerhet påräknas, och då det vore 
beklagligt om Doktorn bleve utsatt för något, som skulle hindra 
fullföljandet av dess viktiga uppgifter i hemlandet, ville man 
dock överlämna avgörandet helt och hållet åt Doktorns eget be-
prövande. — En detaljerad instruktion uppgöres här för de dele-
gerade, i varsam anda och med beaktande av de synpunkter, som 
vid vårt möte den 20 dennes uttalades. 

Jag har ej använt telegrammet, då genom detta nu anförda 
synpunkter ej kunnat på klart sätt uttryckas. — Slutligen ber 
jag om benäget svar om Doktorn kommer eller ej, vilket torde 
såsom telegram adresseras till fru A. Gripenberg, Sibylleg. 81, 
och kanske kunde undertecknas med något fruntimmersnamn. 

Högaktningsfullt 
Th. R. 
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Till sammanträdet hade Mechelin uppgjort ett underlag 
för diskussionen, varvid uppmärksamheten fästes också vid 
den nyss emanerade lantdagskallelsen. Efter en stunds dis-
kussion vidhöll studiekommittén sitt beslut att den skulle 
representeras vid Parismötet, men betonade tillika sin tidi 
gare åsikt, att icke deltaga i utfärdandet av något upprop. 
Till delegerade utsågos Arvid Neovius och K. Zilliacus. En 
instruktion fastställdes för dem, vari deras mandat närmare 
bestämdes. 

Från Helsingfors hade gjorts förslag, att Mechelin, om 
också icke i egenskap av delegerad, i alla fall skulle resa till 
Paris för att under den tid kongressen varade kunna samråda 
såväl med våra ombud, som med de ryska från det liberala 
partiet, vilket föranledde intagande i ovanstående prome-
moria av en motsvarande bestämmelse. Mechelin tillmötes-
gick även denna önskan, men ville att jag skulle göra honom 
sällskap. Meddelandet härom framkom dock till Helsingfors 
för sent för att kunna upptagas till behandling. Jag var 
dessutom av den åsikten att med det nya program, som av 
Zilliacus uppgjorts, utsikterna för att konferensen skulle leda 
till ett i handling gemensamt uppträdande för de konstitu-
tionella med övriga oppositionspartier i hög grad förmins-
kats. Jag trodde ej att detta parti kunde förmås att intimt 
samarbeta med t. ex. polacker och kaukasiska stammar. Där-
till var animositeten i vida kretsar i Ryssland dock för stor. 
Med det nya programmet hade det antagligen varit riktigare 
att inskränka deltagandet till rent revolutionära och terroris-
tiska grupper. Härtill kom att förberedelserna för lantdags-
valen i Finland redan vidtagit och att oppositionens ledning i 
Helsingfors var upptagen med uppställandet av kandidater. 

Mechelin reste till följd härav ensam och blev i tillfälle 
att underhandla med några av de ryska ombuden utan att 
dock besöka kongressen. 

Efter flera dagars diskussion uttalades vissa principer och 
beslötos en del åtgärder. Den första punkten i slutproto-
kollet var avskaffandet av självhärskardömet och upphävandet 
av alla de åtgärder, som kränkt Finlands i konstitutionen 
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grundade rättigheter. En pressbyrå och ett sekretariat i ut-
landet skulle bildas, o. s. v. De största meningsdifferenserna 
rörde sig emellertid om ett offentligt tillkännagivande av att 
mötet hållits och publicering av dess beslut. En del yrkade 
på att detta skulle ske omedelbart, andra röstade för längre 
eller kortare uppskov. De ryska konstitutionella ansågo till 
en början att åtgärden ej finge vidtagas före den 1 december, 
men medgåvo sedan att de kunde förena sig om en publika-
tion redan den 2 november, emedan de till denna dag utlyst 
ett sammanträde av sitt parti. Vårt ombud, Neovius, för-
klarade, att han av sina fullmakter var förhindrad att biträda 
något beslut om publikation, men han lovade att efter sin 
hemkomst söka utverka en förändring däri. 

Vid studiekommitténs första sammanträde därpå upptog 
Neovius också detta ärende och vann understöd, men beslutet 
blev, att Mechelin i brev skulle underrätta Rein, som några 
veckor tidigare varit i Stockholm i detta ärende, och anhålla 
om att delegerade måtte sändas till Stockholm för frågans 
avgörande. Kommittén i Helsingfors ansåg emellertid att 
den var i behov av närmare redogörelse från Stockholm, och 
jag skrev därför till Mechelin den 14 oktober: 

— —  vi anse det omöjligt att giva någon fullmakt in blanco 
att godkänna ändringar av vårt tidigare beslut i frågan. Skulle 
nu någon sändas över, så kunde han ej, med den bristfälliga känne-
dom av sakläget vi nu ha, få annat uppdrag än att avstyrka. Men 
då Eder avsikt synbarligen går ut på, att ett godkännande av en 
förändring vore önskvärt, så anhålla vi att få hit oss tillsänt ett 
kort utdrag upplysande oss om i vad avseende en ändring borde 
göras och på vilka grunder, samt hurudan ordalydelsen därav 
borde bli. Ett sådant tillvägagående bör ej vålla uppskov. — — —» 

Därpå sändes som delegerade professor Otto Donner och 
doktor J. N. Reuter till Stockholm. Tillika uppdrogs åt mig 
att vid lägligt tillfälle ställa saken tillrätta med de ryska 
liberala. 

Som svar på våra förfrågningar mottog jag ett brev av 
Mechelin (bilaga n:o 5), vari ingår en vidlyftig redogörelse 
av Neovius för sammankomsten i Paris. 
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Efter Donners och Reuters ankomst till Stockholm sam-
manträdde studiekommittén och beslöt att underrätta Neovius 
om att man fordrade, att »omnämnandet av finska represen-
tanter skulle uteslutas såväl ur deklarationen som ur det för 
publikation avsedda särskilda protokollet», vilket han ägde 
underrätta samtliga delegationer om. 

Efter ytterligare brevväxling mellan Helsingfors och Stock-
holm blev resultatet att det finska passiva motståndets namn 
icke utsattes under proklamationen och protokollet i Paris, 
men bland undertecknarna fanns i stället Zilliacus såsom 
ombud för det av honom för ändamålet nyss grundade finska 
aktiva motståndspartiet. 

Under protokollet stodo därutöver endast tre partier: det 
ryska liberala, socialistrevolutionärerna och polska socialis-
tiska partiet. Senare tillkom den vitryska socialistiska »agglo-
merationen» (gromadan) som icke deltagit i Parismötet. 

Av de nitton partier, som inbjudits till kongressen, hade 
åtta sänt representanter till kongressen. Av dem under-
tecknade tre protokollet. Det fjärde namnet under detsamma, 
det finska aktiva motståndspartiet, betecknade ett parti, som 
varken deltagit i kongressen eller ens då existerat. Den be-
tydelse konferensen möjligen kunnat få under förutsättning 
av att den så gott som otroliga händelse inträffat, att alla 
dessa partier, som ständigt på det häftigaste bekämpat var-
andra, skulle samordnat sin så ytterst heterogena verksamhet, 
hade sålunda i högsta grad reducerats. Ett samarbete mellan 
alla undertecknare kom aldrig till stånd, men det är möjligt 
att vid upploppen och morden ett år senare någonstans, isyn-
nerhet i gränsmarkerna, ryska terrorister samarbetade med 
lokala sammanslutningar. 

Som ett exempel på huru svårt man hade i Finland att 
tänka sig ett samarbete med ryska revolutionärer, kan anföras, 
att någon dag i mitten av december överste Kasten Antell, 
som dock var underkunnig om alla förhandlingar med de ryska 
liberala, en gång på riddarhuset vände sig till mig med en 
fråga om jag läst det senaste numret av Fria Ord (10 december), 
där det fanns en redogörelse för Parismötet. Han var mest 
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böjd för att anse hela berättelsen fabricerad av den ryska 
polisen. Att det emellertid bland de förvisade i Stockholm 
hade kunnat finnas någon vildhjärna, som hittat på ett dylikt 
upptåg kunde han tänka sig, men någon större anslutning 
kunde det aldrig ha haft. Jag blev tvungen att i milda ordalag 
ge honom en inblick i förhållandena. Han såg tvivlande ut 
och gick sin väg. Snart kom han dock tillbaka och sade: 
»Men Mechelin har ju varit med, det hörde jag just.» »Avsikten 
med Mechelins resa var», genmälde jag, »om jag förstått saken 
rätt, att hålla ett öga på de delegerade från Stockholm och 
hindra förlöpningar.» 

I anledning av vårt beslut att icke underteckna Paris-
protokollet skriver Mechelin i avsikt att förklara saken för 
de ryska liberalerna fyra brev, vilkas innehåll han bad mig 
meddela Dolgoroukoff (se bilaga n:o 6). 

Ett brev av Jonas Castrén (bilaga n:o 7) omtalar till-
komsten av det aktiva motståndspartiet och därmed samman-
hängande frågor. 



FORBEREDELSER TILL LANTDAG. 

Av det tidigare framgår, att någon tid efter mordet på 
Plehwe rykten uppkommo om att lantdag möjligen inom en 
snar framtid kunde sammanträda. Redan den 26 augusti 
utfärdades lantdagskallelse för den 6 december 1904. 

Ledningen av det legala motståndet upptog strax frågan 
om vilken hållning lantdagen borde intaga i allt som passerat, 
de olagliga förordningarna, förvisningar och deportation, trup-
pernas upplösning o. s. v. Man beslöt sammankalla ett dis-
kussionsmöte till den 16 augusti och vände sig till personer 
som kunde komma ifråga att deltaga i lantdagen. I stort 
sett var åsikten på mötet den, att lantdagen på ett eller annat 
sätt borde protestera mot lagkränkningarna och fordra rät-
telse av begångna övergrepp. Tillika borde man vända sig 
till valmän i olika delar av landet, påpeka nödvändigheten av 
att endast lagtrogna personer valdes och i lämpliga fall göra 
förslag om kandidater. Nedanstående brev mottog jag dels 
i anledning av inbjudningen till sammankomsten, dels i an-
ledning av på den samma gjorda förslag. Friherre Otto Wrede 
skriver sålunda: 

Moisio den 13 Aug. 1904. 

B. B. 

1 går afton erhöll jag ett brev av en medlem av det gammal-
fennomanska partiet däri han meddelar mig att han blivit kallad 
till ett politiskt möte i H:fors för att diskutera ett av Danielson 
uppgjort program. Meningen är att uppvakta Obolenski, då han 
torsdagen den 18:de infinner sig i H:fors och framlämna till honom 
en adress, däri bland annat anhålles om en proposition till lant- 
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dagen angående ordnandet av »mellanriksfrågorna», såsom brev-
skrivaren uttryckte sig. 

Danielsons promemoria omfattar: värnepliktsfrågan, mynt- och 
postfrågan, ryska ämbetsmäns anställande i landets tjänst, språk-
fordringarna, pressregimen. 

Uppvaktningen skulle anföras av Uleåborgs biskopen. Min 
meddelare blev invald till deputationen, men vägrade ifall ej andra 
partier i landet även inbjödes att deltaga. 1 detta yrkande under-
stöddes han av några bönder, men mötets beslut blev »att finska 
partiet handlar i alla fall, men vill andra partier förena sig så är 
mötet villigt därtill.» 

Brevskrivaren hade efteråt konfererat med Danielson och fram-
hållit vikten av ett samarbete mellan de olika partierna. D. sade 
sig vara mycket villig konferera med personer från det andra partiet 
rörande det av honom utarbetade programmet och berättigades av 
ett möte att göra ändringar i sin promemoria efter dessa konfe-
renser. 

Jag blev anmodad att infinna mig till konferering med D., 
som tisdag inträffar i H:fors; kunde jag ej komma borde jag söka 
förmå andra från vårt parti göra det. Det är mig nu alldeles omöj-
ligt, emedan Greve Berg (ägaren till Moisio) infinner sig här just 
om tisdagen och stannar här några dagar. Jag skyndar därför 
att meddela dig detta på det du må vidgöra med andra parti-
vänner. 

Lantdagskallelsen skall vara underskriven. Jag anser det 
vara en stor olycka att svenska partiet sovit bort sin tid och ej 
förberett frågorna. Det är ju högst riskabelt för enskilda att in-
låta sig i konferenser med fennomanerne, då vi ej själva klargjort 
frågorna för oss. Genom en sådan oförsvarlig efterlåtenhet och 
försumlighet förlora vi fullkomligt i politisk betydelse. Vi böra 
ej invagga oss i drömmen om att framtida händelser skola föra 
stekta sparvar i munnen på oss, utan böra fatta situationen sådan 
den är och göra det bästa möjliga av den. 

Att förhindra den beslutna uppvaktningen hos Obolenski torde 
vara omöjligt, men att genom ett kraftigt och bestämt, men ej 
totalt avvisande uppträdande söka förmå dem att ej förnedra 
sig och vårt folk, detta kan möjligen åstadkommas från vår sida 
om vi ej nu draga oss för att konferera med dem. Gör nu vad du 
kan. — Ett står för mig klart — nödvändigheten av att från vår 
sida samarbeta och förbereda de viktiga frågorna samt partiets 
hållning i dem. 

Vännen 

Otto Wrede 
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Moisio den 14:de Aug. 1904. 

B. B. 

Jag vill komplettera mitt senaste brev med en underrättelse 
som jag senare erfarit. D:s promemoria skall rörande värneplikts-
frågan innehålla att man hos H. M. skulle söka utverka att han 
meddelst reskript ville förklara att finska ynglingar skola tjäna i 
samlad trupp och under befäl som kan tala landets språk, samt 
att en högsta kontingent såväl i numeriskt som ock i pekuniärt 
avseende skulle fastställas för 20 år framåt. — Det måste kraftigt 
för Danielson framhållas huru ovanligt det är att en handfull 
personer tillåta sig att i landets namn anhålla att värneplikts-
frågan, som på det högsta upprört landet och som ständerna ensamt 
med Monarken äger rätt att rådslå, jämka och besluta i, nu skulle 
avgöras ensamt av Monarken meddelst ett reskript. Huru under 
sådana förhållanden tänka sig att meddelst Ständernas hjälp söka 
återställa grundlagens helgd i detta land. 

Försök på allt sätt avstyra detta. Sök i tid upp D. och förmå 
honom avstå ifrån detta olyckliga förslag. 

Bra vore om du finge några flera personer att gemensamt 
söka avböja detta förnedrande politiska steg. — 1 hast. 

Vännen 
Otto Wrede 

Koria, Moisio den 23 Aug. 1904. 
B. B. 

Samtidigt jag senast tillskrev dig hade jag avsänt ett brev till 
Danielson däri jag på det allvarligaste framhöll för honom faran 
av att på finskt håll söka arbeta på och medverka till att värne-
pliktsfrågan bleve avgjord meddelst reskript. På detta brev erhöll 
jag i går svar av D., däri han förklarar att detta aldrig varit av-
sikten utan att allt beror på ett missförstånd av min meddelare. 
Han tillägger: »Vad som lett nämnda person på villospår är antag-
ligen den omständigheten att jag i sagda promemoria uttalade 
såsom något alldeles självfallet, att den akt, genom vilken februari-
manifestet begränsades och som bl. a. komme att gälla i hela riket, 
borde utfärdas såsom rikslag och således utan den finska lant-
dagens medverkan. Denna åsikt delas av Hermanson, Borenius och 
troligen alla som något grundligare sysslat med finsk statsrätt. 
Den punkten torde således icke bereda svårigheter vid ett sam-
arbete.» 
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Ehuru D. nu härigenom på ett ganska dunkelt sätt söker för-
klara allt såsom ett missförstånd, torde min meddelare dock ej 
varit så på villospår som D. söker göra troligt. Han säger nämligen: 
»En del därav (nämligen av D:s promemoria) skilt värneplikts-
frågan om manskapstjänande i sluten trupp och officerarnas kom-
petens var nog avsedd att genom kejserligt reskript fås till stånd. 
Detta av orsak att den delen av frågan väl ej mera enligt prome-
moriaförfattarens åsikt kan underställas lantdagen.» 

D. fortsätter i brevet till mig: »Du vet att jag för min del 
varmt önskat detta samarbete, och jag kan tillägga, att det finska 
partiet är berett att vid varje steg överlägga med andra grupper. Vårt 
program är nu i sina huvudpunkter färdigt och kommer ingalunda 
att hemlighållas. Det kan väl ej dröja länge förrän det svenska 
partiet framlägger sitt. Lantdagskallelsen är att förvänta inom 
14 dagar.» 

Jag har velat meddela dig detta för att visa hur nödvändigt 
det är att det konstitutionella partiet med det snaraste tager ihop 
med att grundligt förbereda frågorna och fattar en huvudposition, 
så att vi icke med splittrade krafter och utan en fast bas skrida 
till lantdagsarbetet. Utan en sådan kunna vi ej heller med framgång 
förebygga att det gammalfennomanska partiet före lantdagen 
driver fram saker och ideer, som på det högsta komma att försvåra 
lantdagsarbetet och på förhand leda in det i en riktning, olycklig 
för framtiden. 

Vännen 

Otto Wrede. 

Också bankdirektör Heikel skrev ett brev den 15 augusti 
som var av följande lydelse: 

Viborg den 15 aug. 1904. 

H. B. 

Tyvärr är jag av sjukdom förhindrad att infinna mig i morgon. 
Jag lider nämligen av en envis svindel m. m., vilket givit min 
läkare anledning förbjuda mig allt arbete för ett par veckor framåt. 

I frågan är det svårt att uttala sig utan att närmare känna de 
gamles [= gammalfinska partiet] avsikter; men förefaller det mig 
som konferensen måste bliva resultatlös, då meningsolikheten 
torde vara alltför stor mellan dem, som hålla på status quo ante, 
och de andra, som sannolikt nöja sig med vida mindre. Dock 
synes det mig icke vara skäl att avböja en samfälld överläggning 
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genom delegerade, då därigenom i varje händelse klarhet vinns 
rörande de gamles avsikter och detta möjligen kunde giva uppslaget 
till någon åtgärd från vår sida. Måhända kunde en överläggning 
ock föranleda de andra att i någon mån modifiera sina uttalanden. 

Begagnande mig av tillfället vill jag uttala en tanke, som dessa 
dagar runnit mig i hågen. Om, såsom man måste hoppas, en regim-
förändring är snart förestående och vi hålla på status quo ante, 
så finnes därvid den stötesten, att våra gamla svenska grund-
lagar sannolikt för alla partier bland våra östra grannar äro osym-
patiska och genom sin föråldrade form obegripliga. Månne det ej 
därför vore skäl att i god tid söka få till stånd ett förslag till rege-
ringsform som skulle vara avsedd att ersätta grundlagarna av 
1772 och 1789 och sålunda, jämte lantdagsordningen, utgöra en 
av varje bildad person lätt förstådd sammanfattning av vad vi 
för framtiden önska. Att arbetet är svårt och kräver tid är ju 
uppenbart, men är det å andra sidan så maktpåliggande att där-
med ej borde länge uppskjutas, helst av den n. v. regeringen intet 
dugligt i detta avseende kan förväntas. Förarbeten finnas ju ock 
i 60- och 80-talens förslag. 

Jag vore tacksam om denna tanke bleve närmare dryftad. 

Din tillgivne 
F. Heikel (Felix Heikel). 

Senare skriver K. J. Ståhlberg att han fått anbud på att 
låta uppställa sig som kandidat i Fredrikshamn. Han hade 
av oss blivit föreslagen för en annan valkrets, varigenom en 
omställning blev nödvändig. Brevet är av följande lydelse: 

H:fors 25/9 1904. 
B. B. 

Med anl. av gårdagens diskussion anser jag mig böra nämna, 
att på e. m. i går infann sig hos mig en redaktör Piiranen för att 
höra åt, huruvida jag skulle gå in på att bliva uppställd såsom 
lantdagsmannakandidat för Fredrikshamn. Härtill svarade jag, 
ätt jag icke ansåg mig berättigad att undandraga mig uppdraget, 
)m valmännen på någon ort ville rösta på mig, men att jag icke 
/Me uppträda såsom regeringspartiets kandidat emot de konstitu-
ionella, om ock min ståndpunkt icke kunde förändras av den 
ilnständigheten, vilka som röstade på mig. Härtill förklarade P., 
ätt vid delegationssammanträdet uttryckligen beslutits, att vid 
antdagen och valen borde intas en konstitutionell ståndpunkt 

11 
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och framhållits att jag vore ungfennoman; att i Frhmn ej bland 
dem, som deltaga i allmänna frågor, funnes regeringspartiets män, 
ehuru en del sådana som i övrigt understödde U. S.; att i Fredriks-
hamn de svensksinnade i anledning av den lokala kampen betr, 
kommunala frågor m. m. stå emot de finsktsinnade överhuvud; 
att de sistnämnda anse sig illojalt behandlade vid par kommunala 
val och därför ej nu velat öppna underhandlingar, att man antager 
att åtminstone det övervägande antalet svensksinnade komme att 
förena sig om min kandidatur; att frågan om Nyman framkastats, 
men ej hade några utsikter ens bland fennomanerna 1). I torsdag 
komme ett möte (finsktsinnades) för utseende av kandidat att 
ega rum. 

Sedan jag ytterligare framhållit, att saken komme att få ett 
alldeles skeft utseende, om även en annan kandidat uppställde 
för att representera de konstitutionella under förmenande att jag 
komme att företräda en icke konstitutionell ståndpunkt, och at 
detta åtminstone icke borde föranledas av endast en sådan örsal 
som underlåtenhet att underhandla med de övriga konst:a 11) .  
orten, sade P., att privatim nog talats om saken och komme ytter. 
ligare att talas om saken med några svensktsinnade, men att mar 
väntade att de skulle göra början med officiella underhandlingar 
eller ock ansluta sig till den av finsktsinnade uppställda kandi 
daten som borde tillfredsställa även dem, samt att man nog kom» 
att bemöta påståenden, att denne kandidat ej vore konstitutionell 

Så tråkigt det än är att frågan på anfört sätt blivit intrasslad 
anser jag mig emellertid icke ega för egen del tillräcklig anlednir4 
att avsäga mig lantdagsmannauppdraget för Fhmn, utan bön 
låta valet avgöra. 

Tuus 

K. J. S. 

På Kagalens sammanträde den 18 september fattades bl. a 
beslut om att landsförvisning och deportation icke finge utgör 
hinder för uppställande av kandidat till val för lantdagen 
Dock uttalades tvivel om huruvida det vore rådligt att upp 
ställa sådana personer som kandidater i städer, som äga välj 
flera lantdagsmän, »enär den möjligheten icke ansågs uteslutet 
att valet i dess helhet i följd därav komme att upphävas ocl 

1) Såsom kandidat för Fredrikshamn hade vi tänkt oss förre stads 
läkaren där, doktor Georg Hornborg. 
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lantdagens sammansättning i önskad riktning därigenom 
äventyras.» Detta förbehåll upptogs icke väl bland de lands-
förvisade. Särskilt uttalar sig v. Born i brev av den 18 oktober 
1904 till mig i synnerligen bittra ordalag. Bland de lands-
förvisade blevo emellertid endast två uppställda som lantdags-
mannakandidater: assessor F. Lundenius i borgarståndet och 
kapten A. Fellman i bondeståndet. Dessutom voro några 
såsom huvudmän för sina ätter berättigade att taga säte och 
stämma i ridderskapet och adeln. 

De förvisade i Stockholm sysslade också med lantdags-
förberedelserna, men då frågan om möjligheten för dem att 
deltaga ännu ej upptagits av regeringen, var intresset där 
icke så livligt. Bland dem funnos dessutom sådana, som icke 
önskade någon lantdag, emedan de fruktade att lantdagen 
skulle bli böjd för kompromisser. I Novgorod var man emel-
lertid icke likgiltig för lantdagen, vilket framgår av några 
brev, skrivna av Th. HornU. och E. Estlander: 

Efter en tids tvekan fann regeringen för gott att utfärda 
följande dekret av den 30 november: 

»Alldenstund deltagande i landtdagens sammanträden jämlikt 
Landtdagsordningen utgör icke allenast en rättighet, utan en plikt, 
skola ifrån landet förvista personer, vilka blivit i laga ordning 
valda och erhållit stadgad fullmakt å sitt landtdagsmannavärv 
eller vilka i egen person äro caput för adlig ätt tillåtas att uppe-
hålla sig i Finland för deltagande i landtdagens sammanträden, 
intill dess landtdagen varder avslutad.» 

Till följd av detta dekret återvände först Mechelin, v. 
Christierson, Segerstråle, Lundenius och Fellman och landstego 
den 5 december i Åbo. (Samma dag hade också Gripenberg 
och Kuhlefelt varit med på båten till Åbo, men förbjödos 
landstiga, emedan de icke voro huvudmän för sina ätter, 
utan endast innehade fullmakter av resp. huvudmän att 
representera sina ätter. De blevo tvungna att återvända till 
Stockholm, och först i slutet av december erhöllo de tillstånd 
att beträda fädernejorden.) 

Vid tågets ankomst till Helsingfors blevo de återvändande 
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landsförvisade föremål för stora ovationer. Hästen för den 
droska, vari Mechelin tagit plats, spändes ifrån, och den drogs 
av entusiastiska medborgare till hans bostad. Från trappan 
tackade han i ett stämningsfullt tal, som besvarades med 
livliga hurrarop. — Den 6 december återvände Estlander och 
Fraser från Novgorod, den 7 kom v. Born till Hangö. Den 
23 januari 1905 meddelades allmän tillåtelse för de förvisade 
och deporterade att återvända. 1) 

Vid valen hade det konstitutionella partiet hemfört segern, 
sedan de svenska och finska konstitutionella sammanslutit 
sig till ett parti. 

Den 6 december sammankommo ständerna och den 9 
december ägde lantdagens högtidliga öppnande rum. 

1) Ett undantag gjordes för de i Wasa den 2 januari 1904 häktade 
ynglingarna Konrad Westlin och Otto Eriksson. Dessa hade, enligt 
uppgift, gjort ett försök till attentat mot polismästaren i staden och 
höllos en tid häktade samt deporterades sedan på fem år till Harbin. 
Vid lantdagen ingavs en petition om rätt för dessa ynglingar att åter-
vända. Petitionen behandlades i tre stånd, men medhanns icke i det 
fjärde, varför frågan för denna gång förföll. 

En relation om ovanstående händelse, översatt till franska, inläm-
nades av mig i Petersburg. 



DEN FÖRSTA SEMSTVOKONGRESSEN I PETERSBURG 
MED TILLSTÅND AV INRI KESM IN ISTERN. 

Semstvopartiet hade sedan någon tid årligen haft illegala 
sammankomster i Moskva. Genom att furst Sviatopolk-Mirski, 
som stod i nära vänskapsförbindelser till många av partiets 
ledare blivit inrikesminister, erbjöd sig ett tillfälle att utan 
många omvägar till regeringen framföra partiets önskemål. Efter 
några överläggningar föreslog han att partiet nu med rege-
ringens samtycke skulle hålla en konferens i Petersburg, som 
han till en början tänkt sig som offentlig. Men sedan han blivit 
underrättad om, att deltagarnas antal skulle uppgå till ett 
hundratal, ansåg han det icke längre möjligt att samman-
komsten skulle bliva offentlig, d. v. s. med rätt för pressen 
att närvara, men han lovade dock att ingen inblandning från 
polisens sida skulle komma ifråga. Till en sådan samman-
komst var han förvissad om att kejsarn skulle giva sitt sam-
tycke. Att så också skedde hade sin orsak i samma förhål-
landen, som lett till utnämnandet av den liberale Sviatopolk-
Mirski, d. v. s. det allmänna missnöjet inom de bildade klas-
serna och nederlagen i Asien. Därtill kom yttermera att 
England blivit mycket irriterat av att befälhavaren över den 
ryska flottan på väg till nederlaget vid Tshushima av pur 
nervositet den 22 oktober låtit vid Doggerbank skjuta i sank 
ett par engelska trålare, i tron att han hade framför sig 
japanska fartyg. 

Mötet kom till stånd och dess första sammanträde ägde 
rum den 19 november 1904. Pressens representanter hade i 
alla fall medgivits rätt att närvara och jag hade också mot-
tagit en inbjudan till detsamma. Jag hade utverkat tillstånd 
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för överste F. Björnberg att också komma tillstädes för att 
bistå mig med ryska språket. Förutom rena semstvoange-
lägenheter hade upptagits på programmet frågan om att dom-
stolarna skulle göras oberoende av regeringen, samt yrkan 
på att pressfrihet, församlings- och föreningsfrihet m. m. skulle 
rnedgivas. Till sist det viktigaste, inkallandet av en konsti-
tuerande församling, som hade att fatta beslut om kontroll 
av budgeten och administrationen, samt att deltaga i lagstift-
ningen. 

Resultatet blev att ovanstående program i huvudsak god-
kändes av c:a 70 deltagare. De övriga 30 med kammarherre 
Schipoff i spetsen ansågo att folkrepresentationen, åt vilken 
de gåvo namnet riks-semstvorådet och vari tio platser in-
rymdes åt Finland, icke borde ha befogenhet i andra ärenden 
än lagstiftningen. Mötets beslut framfördes till inrikes-
ministern av en deputation. 

Under en av de dagar kongressen varade, sammanträffade 
jag med professor J. W. Runeberg, som jämte universitetets 
rektor Edv. Hjelt kommit till Petersburg, för att på universi-
tetets vägnar utverka ett upphävande av professor Th. Hom6is 
och doktor E. Estlanders förvisning. Dessa universitetslärare 
voro såsom deporterade icke inbegripna i det förfogande, som 
berättigade en del landsförvisade att återvända. Jag bad 
Runeberg framföra till lämpliga personer i Helsingfors det 
önskvärda i att från Finland sändes en hälsning till semstvo-
mötet och gav tillika ett förslag till en eventuell adress. Efter 
hemkomsten till Helsingfors sammankallade han strax ett 
antal för saken intresserade, en adress uppsattes och under-
tecknades av tjugufyra personer. Samma afton avreste pro-
fessor Söderhjelm med adressen till Petersburg och dagen 
därpå överlämnade vi den åt semstvomötets ordförande. 
Dess ordalydelse var i översättning från franskan följande: 

»Undertecknade finländska medborgare från Helsingfors, som 
egnat ett sympatiserande intresse åt utvecklingen av det intellek-
tuella och sociala livet i Ryssland, sända sina hjärtliga hälsningar 
och uppriktiga lyckönskningar till herrar medlemmar av de semstvo-
kommitter, vilka i detta nu äro församlade i Petersburg för att 
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studera de allmänna omständigheter, som ända hittills hämmat 
den regelbundna utvecklingen av det ryska livet. Sedan regeringen 
nu tillkännagivit sitt förtroende för samhällets egna krafter, står 
den väg, som leder till utvecklandet av alla moraliska, intellek-
tuella och sociala krafter, öppen för den mäktiga och högsinnade 
ryska anden. 

Vi önska Eder den fullständigaste framgång i Edert värv för 
fred och endräkt till Edert fosterlands ära och lycka.» 

Vid denna kongress liksom vid de följande till vilka jag 
varit inbjuden hade jag stiftat bekantskap med ej blott be-
märkta ryssar utan också med en del utländska tidnings-
korrespondenter. Detta senare slag av bekantskaper blev 
till allra största nytta. Trots att en viss lättnad i censuren 
införts av inrikesministern Sviatopolk-Mirski innehöllo dock 
tidningarna blott mycket sparsamma notiser rörande det inre 
läget. På tidningsredaktionerna var man i tillfälle att få 
veta betydligt mera. Men det föreföll som om i alla fall de 
utländska korrespondenterna legat inne med det bästa mate-
rialet och i regel gjorde de inga svårigheter att meddela vad 
de visste. Av korrespondenter, som jag vid denna tid gjort be-
kantskap med, kan nämnas i första rummet dr. E. J. Dillon. 
Han var irländare, som för att komma bättre in i ryska för-
hållanden någon tid studerat vid universitetet i Harkow 
och där förvärvat ett doktorsdiplom. Han var den som ansågs 
ha de bästa förbindelser i regeringskretsarna, särskilt stod han 
i ett nära förhållande till Witte, som använde honom som 
språkrör för meddelanden till utlandspressen. Han åtföljde 
senare Witte på dennes resa till Portsmouth, och det var 
genom honom som världspressen fick veta, vad Witte ansåg 
att den borde få veta. En annan framstående korrespondent 
var Robert Wilton. Han var liksom Dillon något äldre än 
övriga korrespondenter och hade också länge vistats i Ryss-
land. Han skrev för Times och le Temps, var gift med en 
fransyska och talade perfekt franska. Av yngre kan nämnas 
dr. H. W. Williams, korrespondent för The Manchester Guar-
dian och The Morning Post, en mycket behaglig ung man. 
Han var från Nya Zeeland, där hans far var präst, hade efter 
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ankomsten till Europa bedrivit studier i England och senare 
i Tyskland och där blivit doktor. Han var ett språkgeni. 
Efter sin ankomst till Ryssland lärde han sig snabbt ryska, 
och sedan han gjort min bekantskap slog han sig på att studera 
svenska, som han inom kort tid hjälpligt talade och skrev. 
Men han nöjde sig icke därmed, han lärde sig också finska 
och som ett korollarium därav estniska, så att han obehindrat 
läste estniska tidningar. Senare gifte han sig med en rysk 
änka, betydligt äldre än han. Sista gången jag såg honom var 
i London på Downing street 10, där han i januari 1919 som 
mobiliserad tjänstgjorde på den skandinaviska avdelningen. 
Vidare kan nämnas David Bell Macgowan, en längre tid kor-
respondent för The Standard. Han var hemma i Förenta 
Staterna och blev senare amerikansk konsul på olika ställen, 
bl. a. i Harbin. Efter världskriget blev Riga centrum för 
nyhetsanskaffningen från Sovjetryssland, och Förenta Staterna 
inrättade vid sin beskickning i Riga en speciell avdelning och 
Macgowan blev denna avdelnings föreståndare. Jag träffade 
honom sist i Riga 1931, och han förskaffade mig många värde-
fulla upplysningar angående sådana förhållanden i Ryssland, 
som intresserade mig. 

Över det största nyhetsmaterialet i Petersburg förfogade 
den amerikanska notisbyrån Associated Press, som hade 
agenter på en mängd orter i Ryssland. Föreståndare för dess 
kontor i Petersburg var Seymour B. Conger, intelligent och 
livlig. Han meddelade mig gärna på förfrågan vad han erfarit. 
Under världskriget vistades han på olika orter i Europa för 
Associated Press' räkning. Jag träffade honom en gång dessa 
år i Marienlyst och en annan gång i Berlin. Jag hade gått till 
Kaiserhof för att äta middag. Efter en stund kom Conger in, 
styrde rakt på mitt bord och sade: »Jag frågar ingenting, 
men det hade förvånat mig mera om jag ej träffat Er här, 
än att som nu se Er i Berlin.» Sista gången såg jag honom i 
Paris 1919. Då var han fast besluten att lämna journalis-
tiken och ej heller återvända till Amerika, han ville söka 
något slags anställning i Europa. 

Till slut kan nämnas Robert Crozier Long. Han var irlän- 
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dare och gjorde då och då tappra försök att lära sig det iriska 
språket. Han gifte sig med dottern till en förmögen rysk 
general. Sista gången jag träffade honom var i Berlin 1931. 
Han överraskade mig då med att ställa frågor om börskurserna 
i Helsingfors; han hade nämligen något år tidigare lagt sig 
till med finska papper, som han nu ville sälja. De franska 
och tyska korrespondenterna spelade en mindre roll och deras 
tidningar undveko att kritisera ryska förhållanden. 

De utländska tidningsmännen i Petersburg hade bildat en 
klubb, där jag ofta var gäst och där man alltid kunde träffa 
någon, när det gällde att verifiera en uppgift eller skaffa nya. 
Sin middag intogo de flesta av tidningsmännen på en liten 
restaurant vid Bolschaja Konjuschenaja, som hölls av en 
fransman. Där kontrollerades alla nyheter och det var också 
ett utmärkt ställe för informationer, bättre än tidningsredak-
tionerna, på vilka ibland en viss försiktighet iakttogs även 
vid muntliga meddelanden. 

Den 15 december upptog ryska regeringen den petersburgska 
semstvokongressens inlaga till behandling. Justitieministern 
Murawieff påstod att kejsarn ej var berättigad att förändra 
styrelsesättet, prokuratorn i Heliga synoden, Pobedonostseff, 
ansåg att »Ryssland skulle falla i synd och återgå till barbariet», 
om tsaren lämnade makten ifrån sig. Witte invände däremot 
att »om lag och religion förbjuda självhärskaren att av fri vilja 
införa grundläggande reformer, så skulle en del av folket 
därav sluta att dessa reformer måste tagas med våld.» Resul-
tatet blev att tsaren avslog kongressens anhållan, i samband 
varmed Sviatopolk-Mirski avskedades. 

Samhällets tryck i förening med det svåra utrikespolitiska 
läget gjorde, att trots Pobedonostseffs spådom tsaren tio 
dagar senare i alla fall utfärdade ett dekret i vilket sades, 
att om ock grundlagarna bibehöllos oförändrade var rege-
ringen dock icke ovillig att göra en del medgivanden, såsom 
utvidgning av semstvoinstitutionen, lättnader vid utträde ur 
den ortodoxa kyrkan, m. m. Som ett första medgivande åt 
de missnöjda hade dock dessa eftergifter sin betydelse. Buligin 
utnämndes till inrikesminister och fick order att pröva medlen 
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för förverkligande av en reorganisation av förvaltning och 
lagstiftning. 

Oron tilltog och läget på krigsskådeplatsen försämrades. 
Den 2 januari 1905 föll Port Arthur och den 17 februari mör-
dades generalguvernören i Moskva, storfurst Sergej. 



»DEN BLOD IGA SÖNDAGEN» OCH ANDRA OROL IG- 
HETER. 

I Petersburgs förstäder härskade oro. Man talade om en 
strejk i de Putilovska fabrikerna och det sades att stora massor 
arbetare från andra verkstäder anslutit sig. Men tidningarna 
voro förbjudna att giva närmare upplysningar därom. Plöts-
ligt koncentrerades intresset på ett annat rykte: ett attentat 
skulle ha begåtts mot kejsaren. Saken förhöll sig på följande 
sätt: 

Vid den kyrkliga ceremoni som årligen ägde rum ryska 
trettondagen den 19 januari på isen utanför Vinterpalatset, 
varvid Nevans vatten välsignades, hade som vanligt kanoner 
uppställts på stranden mittemot. Kejsaren tog del i ceremonin 
på så sätt, att han visade sig i ett fönster i Vinterpalatset. 
När saluten gavs slog ett regn av karteschkulor mot palatset 
och splittrade fyra fönster tätt invid den plats där kejsaren 
stod. Endast en poliskonstapel blev sårad, men kejsaren blev 
så uppskrämd att han drog sig undan och icke mera visade 
sig för de uppvaktande. Det beställsamma skvallret visste 
strax berätta, att bland dignitärerna som infunnit sig till 
festen, syntes varken kejsarens broder Michael eller f. d. 
minister Witte. Därav drog man den vågade slutsatsen att 
de haft förhandskännedom om vad som skulle komma att 
ske 

Tre dagar senare, den 22 januari, utspelades emellertid 
långt allvarsammare scener. Denna dag har fått namnet 
»den blodiga söndagen». 

Vid strejkerna i förstäderna hade uppträtt en präst, Gapon, 
som med medryckande vältalighet uppmanade arbetarna att 
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yrka på större ekonomiska fördelar. Någon tid förut hade 
nämligen vid en fabrik fyra arbetare avskedats och icke blivit 
av direktionen återtagna trots anhållan av de övriga arbe-
tarna. Detta var anledningen till den första strejken. Gapon 
var en ung präst som fäst uppmärksamheten vid sig genom 
sin vältalighet, men till en början hade hans uppmaningar 
endast berört religiösa ämnen. Polisen som — sedan det 
socialdemokratiska partiet vid mötet i London 1903 kluvits i 
två hälfter, mensjeviker och bolsjeviker — var i färd med 
att söka åstadkomma en sammanslutning av icke socialistisk 
natur bland de i regel oorganiserade arbetarna, vann honom 
för sitt företag, och en arbetarförening grundades med Gapon 
som ledare. Efter att ovan omtalade strejk utbrutit, blev() 
emellertid arbetarna så uppretade, att de ej längre nöjde sig 
med Gapons fredliga maningar. Han sammankallade då 
arbetarföreningens styrelse, och där beslöt man att i nödfall 
med våld genomdriva sina fordringar. Gapon var strax färdig 
att ändra taktik och predikade nu våldets evangelium. Till 
en början skulle dock försök göras att på fredlig väg nå målet. 

Påföljande söndag skulle en deputation av arbetare, 
understödd av flere tiotusental »kamrater», bege sig till Vinter-
palatset för att överlämna en böneskrift till kejsaren själv. 
I skriften hade inryckts en mängd politiska önskemål, som 
vida översteg vad man vid de liberalas sammankomster 
hoppats på. Den slutade med följande ord: »Dessa äro våra 
huvudsakliga yrkanden, tsar, som vi framföra till Dig. Befall 
och gå ed på att Du skall låta verkställa dem, och Du gör 
Ryssland lyckligt och troget och Ditt namn skall bevaras i 
våra hjärtan och i våra barns för alltid. Men om Du icke ger 
denna befallning och icke tillmötesgår våra fordringar skola 
vi dö här framför ditt palats. Vi kunna icke och ha ingen 
orsak att vända oss till någon annan. Endast två vägar öppna 
sig för oss: Frihet och välstånd eller — graven. Visa oss tsar 
vilken väg vi skola gå, och vi skola följa den utan ett ord, 
även om vägen leder till döden. Vårt liv skall bliva ett offer 
för det lidande Ryssland.» 

Dessförinnan hade arbetarna vänt sig till inrikesministern 
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Sviatopoik-Mirski, som dock icke kunde anträffas. Hans 
adjoint svarade emellertid, att ministern i detta fall var van-
mäktig. 

Gapon hade också dagen förut skrivit ett personligt brev 
till tsaren av följande lydelse: »Härskare! Tro icke att dina 
ministrar sagt Dig hela sanningen om det nuvarande läget. 
Hela folket har förtroende till Dig; det har beslutat att i 
morgon klockan två infinna sig framför Vinterpalatset för 
att klargöra sina behov för Dig. Om Du av obeslutsamhet 
icke visar Dig för folket, sliter Du det moraliska band som 
består mellan Dig och Ditt folk. Det förtroende det hyser 
för Dig skall fördunsta. Och på denna plats skall en ström 
av oskyldigt blod flyta mellan Dig och folket. Visa Dig i 
morgon för Ditt folk, lyssna modigt till vår ödmjuka bön. 
Jag, arbetarnas företrädare, och mina tappra kamrater, för-
säkra Dig okränkbarhet till Din person.» 

Den 22 januari på morgonen började arbetarna samlas i 
förstäderna. Här och var förekommo skärmytslingar med 
polisen och sårade fördes till sjukhusen. När klockan närmade 
sig två, kom huvudmassan av arbetarna, enligt uppgift 100,000 
man, lugn och besjälad av sin önskan att fredligt framlämna 
sin böneskrift till kejsaren. I främsta ledet gick Gapon och 
vid hans sida syntes Maxim Gorki. 

Kejsaren hade emellertid icke låtit påverka sig av arbe-
tarnas fredliga uppsåt att till honom framföra sina bekymmer, 
utan han lät trupperna skoningslöst ge eld på folkmassan. 
Effekten var skrämmande. Döda och sårade täckte torget 
och de övriga flydde, men militären inställde det oaktat icke 
sin eld. En hop pojkar hade klättrat upp i träden för att 
bättre kunna följa med händelsernas gång. Nu blevo de 
nedskjutna av soldaterna. Man visade mig några dagar senare 
de sönderskjutna träden i Alexanders-trädgården, gränsande 
till platsen utanför Vinterpalatset. 

Emellertid hade, när eldgivningen började, Gorki ryckt 
Gapon åt sidan och fört honom bort. Klockan 9 på aftonen 
hölls ett möte i Fria Ekonomiska Sällskapets lokal nära 
Warschau-bangården. Där infann sig Gorki och uppläste ett 
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brev, skrivet av Gapon: »Vi ha icke mera någon tsar. De 
oskyldigas blod har skilt honom från hans folk. Kamrater, 
jag välsignar er i den strid ni begynt för frihetens sak.» Gorki 
tillade att brevet burits dit av en arbetare, som hade några 
ord att säga de närvarande. En stor, blek, uttröttad man 
i arbetarkläder, nyrakad, steg fram och uppmanade alla att 
understöda arbetarna med vapen och pengar. Medan han 
talade spriddes i salen en viskning från man till man att talaren 
var ingen annan än Gapon själv. Gapons vänner lyckades 
under de närmaste dagarna få honom ut ur Petersburg och 
han sändes utomlands. 

Förödelsen var stor kring Vinterpalatset och på alla när-
gränsande gator, folkhoparna voro skingrade och trupperna 
stannade segerrika på valplatsen. Man sade att de sökt och 
vunnit revansch för nederlagen i Mandschuriet. 

Kejsaren påstods alltsedan kanonskottet den 19 januari 
ha varit från sina sinnen av rädsla och gömt sig i palatsets 
innersta gemak. Storfurstarna däremot sades ha varit idel 
glädje över framgången, och det uppgavs att de firade aftonen 
med ett champagne-kalas, där storfurst Wladimir bidragit till 
underhållningen genom att utföra en dans till de andras upp-
byggelse. Detta återgav knappast den strikta sanningen, utan 
återspeglar snarare allmänhetens uppskattning av stor-
furstarna. 

Den revolution, som sedan en lång tid i tal och ski ift predi-
kats av socialister och socialist-revolutionärer, hade plötsligt 
utbrutit och satts i scen av en för dem okänd mystisk makt. 
Den hade dränkts i blod och de revolutionära partierna, 
huvudsakligen bestående av ledare utan organiserade anhän-
gare, hade ej förmått annat än att i sista minuten ansluta 
sig till rörelsen. Regeringen började måhända fatta, att 
orsaken till den nuvarande arbetarrörelsen låg i djupare miss-
förhållanden och icke berodde på agitation av de revolutionära 
yrkestalarna. Som närmaste åtgärd för att upprätthålla ord-
ningen i huvudstaden kallades general Trepov från Moskva 
och utnämndes till generalguvernör i Petersburg. 

Vidare ingick den 2 februari i den officiella tidningen en 



175 

notis om att hans Majestät föregående dag låtit kalla till sig 
en deputation av 34 arbetare för att delgiva dem en skrivelse, 
vari han förkunnade sin pardon för upploppet den 22 februari. 
Dess lydelse var följande: »Jag har låtit kalla er för att ni 
personligen må höra Min vilja och meddela den direkt åt 
edra kamrater. De beklagansvärda händelser, som nyss in-
träffat och som haft sorgliga men oundvikliga följder, hava 
förorsakats av att ni låtit vilseleda er av förrädare och fiender 
till fosterlandet och av att ni låtit bedraga er av dem. 

Under sken av att övertala er att till Mig framlämna en 
böneskrift rörande edra behov förmådde de eder att taga 
del i ett uppror riktat mot Min person och Min regering. De 
förmådde eder att lämna ert hederliga arbete och vid en tid-
punkt då alla sanna ryssar böra arbeta endräktigt och utan 
uppehåll för att besegra vår oförtrutna yttre fiende. 

Strejker och upproriska samlingar driva endast de sysslo-
lösa till störingar av ordningen, som haft och alltid komma 
att ha till följd att myndigheterna gripa till vapenmakt och 
nödvändigt förorsaka offer av oskyldiga. 

Jag vet att arbetarens liv icke är lätt. Mycket bör för-
bättras och organiseras, men haven tålamod. Ni förstå nog 
själva att man också måste vara rättvis mot arbetsgivarna 
och taga hänsyn till industriens behov. Men det är ett brott 
att samla upproriska folkhopar för att för Mig framställa 
edra behov. 

I Mina omsorger om arbetarna skall Jag vaka över att 
allt som är möjligt göres för att förbättra eder ställning och 
att man bereder eder tillfälle att tillkännage edra nya behov, 
allteftersom de framträda. 

Jag tror på arbetarnas heder och tillgivenhet för Mig och 
Jag förlåter dem deras felsteg. 

Återvänden nu till edra fredliga sysselsättningar, upptag 
arbetet, ni och edra kamrater, gören korstecknet. Måtte Gud 
bistå eder.» 

Med den »Blodiga söndagen» hade revolutionsrörelsen 
inträtt i en ny fas. Den väckte stort uppseende utomlands, 
och ledarna för de socialistiska partierna i flera länder råd- 
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slogo om huru de skulle kunna hjälpa sina ryska kamrater. 
Redan den 15 januari, således under den tid Gapon ännu 
tvekade om huru han borde ställa sig till den uppflammande 
revolutionära arbetarrörelsen, hade Bureau Socialiste Inter-
national i Briissel utsänt ett cirkulär undertecknat E. Anseele, 
E. Vandervelde och Camille Huysmans, vari meddelades att 
Bebel på förfrågan ansåg att ett möte kunde hållas i Briissel 
i mars. Programmet, som uppgjorts av den internationella 
kommitt6i, upptog följande frågor: socialisternas förhållande 
till ett möjligt krig, sättet för omröstningarna vid mötet, 
samt undersökning av läget i Ryssland och dess återverkan 
på andra länder, särskilt Österrike och Ungern, och till slut 
en rapport över den politiska situationen i Sverige och Norge. 
Den 10 juli innehöll Vossische Zeitung en notis om, att social-
demokratiska partistyrelserna i Hamburg, Altona och Wands-
beck beviljat 10,000 rubel till ryska revolutionskommittén 
och dessutom utfärdat en lista för teckning av ytterligare 
bidrag. I Sverige hade enligt ett telegram förfrågningar gjorts 
om möjlighet att där anskaffa pengar, men utan resultat. 

Redan 1903 hade jag hört om att de ryska socialisterna 
räknade på understöd av utlandets socialistiska partier i hän-
delse av en revolution. På en ferieresa sommaren detta 
år till Köpenhamn frågade jag Ivar Berendsen, som hade 
några förbindelser bland de danska socialistledarna, om han 
kände till något i denna sak. Han blev intresserad och vi 
gingo tillsammans till det danska socialistpartiets dåvarande 
chef Knudsen. Han befanns fullkomligt ovetande i denna 
fråga och sade att upplysningar därom möjligen kunde fås 
i Berlin, men säkrast i Briissel. Det enda han hört var, att 
i anledning av tsarens tilltänkta resa till Italien under som-
maren, demonstrationer av socialister i detta land mot honom 
förmodades komma till stånd. Då jag hade gott om tid for 
jag till Berlin, träffade icke Bebel utan Kautsky, som påstod 
sig ingenting ha hört och hänvisade mig till den internationella 
byrån i Briissel. Där erbjöd man sig att skaffa exaktare upp-
lysningar och senare underrätta mig. Jag fick också ett brev 
av den 31 augusti undertecknat av partisekreteraren, vari 
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stod att byrån vänt sig till italienska socialistpartiets ledare, 
Ferri, vilken hade svarat att han förmodade att tsaren skulle 
komma till Italien och att något slags manifestationer skulle 
äga rum i samband därmed, men att naturligtvis det italienska 
socialistiska partiet icke hade fattat något beslut i denna sak. 

Av detta drog jag den slutsatsen, att de ryska socialisternas 
räkning på utländskt bistånd tillsvidare endast var en töt -
ho ppning. 

I anledning av semstvomännens enskilda kongress den 
19-23 november ägde en mängd möten rum, och föreningar 
grundades av de element, vilka ej voro representerade i 
semstvos och städernas fullmäktige, varjämte alla de nya 
sammanslutningarna underordnades en centralorganisation, 
som kallades »förbundens förbund». Det liberala partiet fortfor 
samtidigt att utbreda sina icler vid upprepade kongresser, 
till vilka nu ,inbjödos icke blott semstvomän och städernas 
fullmäktige, som förut, utan också representanter för den del 
av den bildade klassen, som ej var representerad genom de 
förstnämnda. Därigenom ökades den radikalare gruppen vid 
sammankomsterna utan att till en början leda till splittring. 
Denna inträffade först under kongressen i Moskva den 5 maj. 
Vid detta tillfälle röstade 127 personer för allmän valrätt. 
Minoriteten med Schipoff i spetsen räknade endast åtta röster. 
De liberala antogo därefter namnet konstitutionella demo-
krater (K. D.). 

Dessa tider utbröto bondeupplopp med plundringar i Syd-
ryssland, Östersjöprovinserna och Kaukasien samt strejker 
och kravaller i Polen, vilka dock alla jämförelsevis lätt under-
trycktes. 

Den 27-28 maj 1905 förintades Östersjöflottan vid 
fisuschima. 

Det utrikespolitiska läget ansågs samtidigt vara så oroande, 
att Ryssland uppgjorde planer att inrätta en flottbas på Åland 
samt uppföra befästningar på Kobba-klintar. Härom skriver 

12 
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dåvarande provincialläkaren i Godby, doktor L. W. Fager-
lund till mig i ett brev av den 9 juli 1905. Brevet i sin helhet 
är av följande lydelse: 

»Godby den 9 juli 1905. 

B. B. 

Mina senaste uppgifter om bataljonens namn torde ej vara 
fullt exakt. Torde vara 3:dje novotjerkovska regementet. Manskapet 
bär röda axellappar med Alexander I I I:s namnskiffer i gul färg. 
En topografofficer samt 10 till hans förfogande ställda soldater bo 
numera i en stuga och ett lider å Bomarsunds f. d. fästningsområde. 
Han är sysselsatt med att uppmäta och kartlägga Prestö och 
Bomarsund jämte hamnplatser. Av vad man ser och förnimmer 
äro ryssarnas planer här mycket vidtgående. Det förljudes nu att 
nästa vår ett stort arbetskommando skulle hitkommenderas, dels 
för uppförande av två stora kaserner. Vidare torde deras avsikt 
vara att å Prestö anlägga en kolstation samt dockor, varjämte här 
skulle upprättas en flottstation i det att Lumparn och Vargatal färden 
belägna på var sin sida om Prestö och förenade genom Bomarsund 
erbjuda vida och ypperliga hamnplatser för fartyg av alla storlekar, 
vilka därifrån på 20 minuter å 1/2   timme kunna vara ute i öppna 
havet. Några fästningsverk skulle icke på detta ställe komma att 
uppföras, men väl vid Kobba-klintar och strax därinnom där klip-
porna sträcka sig i en halvkrets och ett annat Sveaborg kunde fås 
till stånd. Kobba-klintar ligga omkr. en mil sydväst om Mariehamn 
och emellan dem går inloppet från havet till Mariehamn och den 
södra åländska skärgården förbi Degerby tullkammare. Ett fäst-
ningsverk vid Kobba-klintar skulle utmärkt behärska det södra in-
loppet till Ålands hav. I dessa dagar skola dessutom förfrågningar 
hava gjorts angående möjligheten att få plats för en militär station 
å Dånö i Geta nordvästra skärgård. Dånö ligger ut emot havet i Ålands 
nordvästra skärgård och befästningar uppförda här skulle behärska 
det norra inloppet till Ålands hav. Möjligt är att frågan om plats 
för en militärstation på Dånö står i samband med den allmänna 
befästningsfrågan, men möjligt är ock att den kan vara föranledd 
av Konni Zilliacus' dumma avslöj anden, som redan föranlett in-
rättande av förstärkt tullbevakning både av norra och södra skär-
gården här med två särskilda tullbåtar. Och det var just Geta-
vägen man hittills lättast och mest obemärkt kunnat komma över 
med öppen båt till Sverige när det knep. Men också den vägen 
synes nu bli täppt. Någon smuggling av varor den vägen kan man 
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ej tala om, men gällde det att få folk i väg över havet, gick det 
den vägen. Så klok karl Konni annars är, är han nu alltför över-
modig för att kunna få klart för sig huru mycket han skadar genom 
sina avslöjanden. — Det uppgives att på Prestö uppförts 2 små 
byggnader av plankor, men för vilket ändamål har jag ej kunnat 
få reda på. — Månne icke redan en för militära ändamål anlagd 
station för trådlös telegraf kan hänföras till sådana militäretablise-
ment, som enligt Parisertraktaten äro förbjudna här? 

Vänskapsfullt 

L. W. Fagerlund. 

Vid ett möte i Moskva den 6 juni 1905 beslöts göra en ny 
hänvändning till tsaren. I adressen sades bl. a.: »Vi vilja icke 
ha den Buliginska konstitutionen» och tsaren besvors att 
»innan det bleve för sent» vädja till en folkrepresentation vald 
enligt allmän rösträtt. Tsaren svarade, att hans beslut att 
inkalla representanter för folket var orubbligt. Det dagen 
därpå utgivna officiella tillkännagivandet innehöll emellertid 
till allmän förvåning, att tsaren endast yttrat: »Min kejserliga 
vilja är orubblig.» 

Två månader därpå, den 19 augusti, promulgerades en av 
inrikesministern Buligin utarbetad lag om en rådgivande riks-
duma, till vilken ledamöterna skulle utses ståndsvis genom 
indirekta val. Det var självklart att en sådan folkrepresen 
tation ej mera kunde tillfredsställa anspråken, och vid talrika 
möten protesterades livligt mot densamma. 

Medan lantdagen 1904-1905, som så länge med otålighet 
motsetts i Finland pågick, inträffade mordet på prokurator 
Johnsson den 6 februari. Det bedömdes olika. Medan en 
insändare i Fria Ord likställer denna handling, detta mord, 
med den gärning varmed Schauman befriade landet från 
Bobrikoff, fördömdes den av andra. Nedanstående prome-
moria riktades i anledning av det timade till Konni Zilliacus. 
Den är undertecknad med initialerna V. M. v. B., J. C. och 
A. N., vilka på mitt exemplar skrivits med annan stil. Prome-
morian är av följande lydelse: 
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Avskrift. Den 1/3  05. 

P. M. 

Det konstitutionella partiet i Finland befinner sig för närvarande 
i ett svårt och pinsamt läge i anledning av attentatet på Johnsson. 
Du känner först och främst, huru det gammalfennomanska partiet 
lyckades få till stånd en mängd manifestationer vid hans begrav-
ning, huru 200 kransar nedlades på hans bår, och hurusom Johnsson 
framställdes som en martyr, den där fallit ett offer för sina foster-
ländska handlingar. Vidare har det gammalfennomanska partiet 
ytterligare begagnat sig av det timade attentatet för att få en 
folkopinion till stånd emot de konstitutionella, som det i den 
ena ledaren och insända artikeln efter den andra såväl i Uusi Suo-
metars spalter som i landsortspressen mot bättre vetande gör 
ansvarigt för gärningen. Men icke nog därmed. Regeringspartiet 
söker få och har allaredan fått folkmöten till stånd, å vilka man 
gör sitt bästa för att hetsa de djupa leden mot det konstitutio-
nella partiet,-  mot vilka i ena bot angrepp riktas för fördröjandet 
av lantdagsarbetet, illojal lantdagsstrejk, m. m. Allt detta har 
icke allenast på vissa håll frambragt en förvildning i sinnena, 
som under nuvarande förhållanden är beklagansvärd, utan även 
utövat en ogynnsam inverkan på de konstitutionellas hållning 
inom lantdagen, samt försvagat deras ställning. I anledning 
härav hava särskilda här (Stockholm) vistande landsmän, som äro 
förtrogna med förhållandena i hemlandet och stå i livlig förbindelse 
med detsamma ansett det vara av vikt, att dessa omständigheter 
bragtes till Din kännedom, på det att Du, så vitt å Dig ankommer 
och så långt Ditt inflytande sträcker sig, må göra vad i Din för-
måga står för att i vårt land förebygga upprepandet av slika till-
dragelser, som den tidigare omnämnda, vilken, såsom Du vet, 
givit en kärkommen anledning åt regeringspartiet att på tidigare 
angivet sätt alldeles oförskyllt blåsa upp till fanatisk strid mot 
de konstitutionella. Alla taga vi för givet att Hohenthals gärning 
var ett utslag av hans eget initiativ och beslut. Alla förmoda vi 
att han var ensam om sin gärning. Men vi hava dock, med av-
seende därå, att sagda gärning kunde efterföljas av liknande, samt 
då vi ej känna det aktiva motståndspartiets avsikter eller planer, 
lika litet som dess medlemmar äro för oss bekanta, velat vända 
oss i tidigare angivet syfte till Dig, vilken ju betecknas såsom det 
aktiva partiets upphovsman och som därför måhända har större 
inflytande än någon annan på de radikala element, vilka möjligen 
i sitt sinne välva enahanda planer som Johnssons baneman.» 



»DEN STORA PETITIONEN» VID LANTDAGEN 1904-05. 

Lantdagen 1904-05 hade den 31 december avlåtit en 
petition »den stora petitionen», avseende laglighetens åter-
ställande. Därpå ajournerade sig lantdagen till den 24 januari, 
och man hoppades att under mellantiden den stora petitionen 
blivit av regenten godkänd. Så skedde emellertid icke, och 
när lantdagen åter samlades uppstod frågan om inställande av 
arbetet ända tills ett godkännande av petitionen erhållits. 
Saken drog emellertid ut på längden och lantdagen behandlade 
en del andra petitioner. En medelväg inslogs av ridderskapet 
och adeln samt borgarståndet, som beslöt att ärendena kunde 
behandlas i utskotten men icke föredragas i stånden, så länge 
intet svar anlänt på den stora petitionen. Den 6 mars in-
lämnades nya petitioner och utskotten tillstyrkte dem den 
18 mars. Den 3 april delgavs lantdagen ett manifest om att 
tillämpningen av 1901 års värnpliktsförfattning tillsvidare in-
ställdes samt att domarnas grundlagsenliga oavsättlighet er-
kändes. Detta var tillsvidare svaret på »den stora petitionen». 

Den 5 april mottogo ständerna en proposition angående ett 
bidrag av tio miljoner mark för militära ändamål. Oerstroem 
hade i slutet av december meddelat mig, att en proposition 
om ett bidrag på 15 miljoner mark utgörande vederlag för 
att uppbåd icke skulle anställas på våren skulle avges, och 
bad mig söka utröna möjligheten av lantdagens godkännande 
därav. Under julhelgen förfrågade jag mig hos en del lantdags-
män om saken, och skrev därpå följande svar till Oerstroem: 

Eders Excellens. 
Efter min återkomst till Helsingfors har jag skyndat mig att 

göra mig bekant med de opinioner som härska bland lantdagens 
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medlemmar, frågor som Ni berörde i vårt samtal för några dagar 
sedan, och jag skall här nedan redogöra för vad jag erfarit. 

Vad beträffar det provisoriska ersättandet av militärtjänsten 
med en årlig kontribution till Riksskattkammaren, tror jag mig 
kunna försäkra att en kejserlig proposition i denna riktning skulle 
gynsamt mottagas av lantdagen. Vad själva beloppet beträffar 
har det tillsvidare varit omöjligt att diskutera alla detaljer, men 
jag är övertygad om att en summa på 15 miljoner icke vore omöj-
lig. Dock under förutsättning att besparingar göras i andra delar 
av budgeten; vissa förändringar som lantdagen redan föreslagit 
äro av den natur att de medföra en del besparingar; jag nämner 
endast avlägsnandet av gendar'merna. För övrigt måste regeringen 
iakttaga största försiktighet vid beviljandet av nya anslag, som 
icke äro absolut nödvändiga för landet. 

För att undvika alla missförstånd, ber jag Eder tillåta mig 
att närmare klarlägga, vad vi hoppas av det kejserliga svaret på 
petitionen. Till att börja med vore det av största betydelse att 
svaret skulle avges förrän lantdagen åter samlas, ty i motsatt fall 
uppstå långvariga ledsamheter och allvarsamma konflikter. Löftet 
om en kejserlig proposition angående ett provisoriskt ersättande 
av militärtjänst med en årlig kontribution bör givas samtidigt 
med inställandet av uppbåden detta år och förberedelserna till 
dem, och med övriga i petitionen såsom brådskande angivna åt-
gärder. 

Tillika måste tillkännagivas att övriga i petitionen omnämnda 
önskemål hava av H. M. upptagits välvilligt och att deras ytter-
ligare behandl ing skall överlämnas till en kommittéoch jag vill 
yttermera understryka att en gynsam lösning kan vinnas endast 
om ledamöterna i denna väljas av lantdagen. I normala fall hade 
man icke behov av att tillsätta ett sådant utskott. 

Jag ber Ers Excellens ursäkta mig för att jag berört så många 
detaljer och jag hoppas att Ers Excellens finner orsaken därtill i 
ärendenas stora vikt för mitt fosterland. 

Mottag o. s. v. 
A. T. (Törngren). 

Sedan hade Mechelin i januari sammankallat ett par tiotal 
lantdagsmän för att dryfta det av senaten gjorda förslaget 
att i stället för krigstjänst skulle givas ett årligt vederlag i 
penningar. Underhandlingarna fullföljdes i Petersburg av 
Mechelin, Donner och Heikel. Propositionen om kontribution 
i vederlag för militärtjänst godkändes av lantdagen, som hem-
förlovades den 15 april. 
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På en del håll ansågs generalguvernören Obolenski ha inlagt 
stor förtjänst genom att värnpliktslagens tillämpning inställts. 
Betecknande härför äro några brev, som jag mottog av pastor 
Kajanus i Petersburg, vilken också tidigare ofta försett mig 
med underrättelser, i synnerhet från statssekretariatet. 
(Bilaga 8.) 

Mechelin var denna tid, och ännu länge framåt liksom 
också föregående år, helt besjälad av sin ide, att den slutliga 
omgestaltningen av regimen i Ryssland och samtidigt i Fin-
land skulle framtvingas av de konstitutionellt liberala ryssarna 
i förening med oss. I ett brev av den 28 juni, i vilket han 
uttrycker sin önskan att träffa mig före min tilltänkta resa 
till Danmark, ber han mig sammankalla landtdagsdelegationen 
till den 3 juli. Han slutar med: »Jag har här ett stort arbets-
program, varav Du får del efter din hemkomst.» Vari detta 
program består säges icke i detta brev, men i ett följande av 
den 29 oktober framgår, att han fortfarande ansåg att 
den enda möjlighet att uppnå resultat bestod i en sam-
verkan med det liberala partiet i Ryssland för att bringa 
kejsaren till eftergift. 

Under största delen av juli månad uppehöll jag mig i 
Köpenhamn. Jag hade där av Ivar Berendsen erfarit att 
Konni Zilliacus planerade en segeltur från England till Fin-
land i för Berendsen okänt syfte. Redan dessförinnan hade 
dunkla rykten varit i omlopp i Finland. Då enligt min upp-
fattning vi just vid denna tid borde undvika alla större även-
tyrligheter önskade jag träffa Zilliacus och skrev till Arvid 
Neovius i Stockholm och bad om hans adress i London. Från 
Neovius erhöll jag ett brev av den 4 juli, där han skriver 
bl. a.: »Av Z.(illiacus) mottog jag här ett brev, skrivet i London; 
om hans nuvarande vistelseort torde kunna fås besked av 
I. B. I sitt sagda brev skriver Z. bl. a.: »Mycket skulle finnas 
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att berätta om tillrustningarna, men tyvärr hinner jag ej 
göra det. I början av augusti måste man av allt att döma hos 
oss vara beredd att ingripa och jag tror fortfarande det rikti-
gaste vore att Björnberg hölle sig redo att till underskrift 
förelägga landtdagskallelse inom kortaste tid. Om icke alla 
tecken slå fel kommer majestätet att fordersammast smita 
iväg per ångyacht, så snart det blir allvar av, och i så fall 
borde B. omedelbart styra till Köpenhamn och fånga honom i 
flykten — med färdiga papper på fickan.» 

Neovius tillägger: »Det vore nog mycket nyttigt om I 
kunden sammanträffa och kollationera Edra intryck.» 

Uppenbarligen berodde Zilliacus förutsägelser i detta fall 
på samma felaktiga underrättelser om läget i Petersburg, som 
föranledde honom att samma sommar sända vapenlaster, ur-
sprungligen destinerade till Petersburg med omlastning i 
Finska viken, och avsedda att sedan helt enkelt lossas på 
kajerna i Petersburg. 

Av Berendsen fick jag Zilliacus adress och telegraferade 
till denne och frågade om jag kunde träffa honom. Han svarade 
i telegram av den 19 juli undertecknat Zimmerman, att han 
troligen icke inom fem dagar kunde lämna London. Jag 
beslöt då att resa till London, sökte upp honom enligt den 
adress jag fått av Berendsen och frågade efter Mr Zimmerman. 
När jag kom in i hans rum höll han på att jämte en engelsk 
kapten granska sjökort. Jag behövde ej göra några frågor 
för att förstå, varom det handlade. Vi beslöto att äta middag 
tillsammans, varför jag några timmar senare återkom till 
hotellet för att hämta honom. Han tog emot mig utklädd som 
engelsk präst och frågade förtjust om han var igenkännlig. Han 
uppgick helt i omklädningsbestyret. Vi talade icke alls om 
hans förehavanden, jag hade ingen avsikt mera att locka 
hans hemlighet ur honom, den var uppenbar, men när han 
några dagar därpå följde mig till järnvägsstationen, räckte 
han mig ett kuvert och bad mig taga det som reslektyr. Det 
innehöll priskuranter på kulsprutor och andra nyttigheter. 
Sjökort och kulsprutor — den gåtan var lätt att lösa. 
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I mitten av juli anlände professor Dehn från Petersburg 
till Helsingfors och önskade träffa mig, men jag var såsom 
ovan nämnts i Köpenhamn, varför han telegraferade dit och 
sade att han hade en angelägen sak att tala med mig om. 
Några timmar senare anlände ett nytt telegram från honom, 
vari han meddelade, att affären arrangerats och att ett sam-
manträffande icke var nödvändigt. Saken gällde ett möte, 
som det ryska konstitutionellt-demokratiska partiet önskade 
hålla i Helsingfors. I ett brev av den 30 augusti skriver 
Mechelin angående samma ärende, att han för »H» (Hessen) 
uttalat tvivelsmål om möjligheten för riddarhusdirektionen 
att upplåta riddarhussalen för det ändamål H. omtalat. 
Emellertid erhöllo de konstitutionella i Moskva tillstånd att 
hålla sin kongress där, varför frågan om dess förläggande till 
Helsingfors förföll. 

Under min vistelse i Köpenhamn hade jag några telegram 
och brev undertecknade Victor (Bourenin), Lenin och Oulianoff. 
De röra sig om att Bourenin ville träffa mig i Köpenhamn. 
Om telegrammen verkligen voro avsända av Oulianoff vet jag 
icke, såväl hans riktiga namn som pseudonymen Lenin an-
vändes även som adress i Genve. I alla fall föranledde de 
intet svar från min sida. Lenin har jag aldrig sammanträffat 
med. Likaledes mottog jag brev och telegram av Smirnoff 
(Paulsson) från Stockholm, som icke lämna någon tydlig upp-
lysning om ändamålet med dem, men snarast avse att få 
kännedom om när jag kunde träffas i Köpenhamn. Emellertid 
blev resultatet att dessa herrar frågade, om jag kunde hos mig 
på landet i Finland mottaga Gapon, som skulle komma från 
utlandet för ett sammanträffande med Maxim Gorki, som i 
sin tur skulle anlända från Petersburg. Gapon hade under 
sin utrikesvistelse råkat i socialdemokraternas rivalers, socia-
listrevolutionärernas händer. Det gällde nu för Gorki och 
hans meningsfränder att återvinna Gapon för sina planer. 
Jag lovade ta emot de båda herrarna på Träskända under 
förutsättning att resan kunde ske utan att väcka polisens 
uppmärksamhet och vistelsen vara blott några timmar. På 
utsatt dag mötte jag vid Kilo hållplats Gapon, som ensam 
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steg av; hans sällskap fortsatte till Helsingfors. Jag åkte 
med honom till Träskända, men tyckte snart att han väckte 
för mycket uppseende genom sitt främmande utseende och 
ville gärna bli av med honom över natten, emedan Gorki med 
sitt sällskap skulle infinna sig först följande dag. Nu bodde 
kapten Kock, senare ledare för röda gardet, på ett hemman 
icke långt ifrån. Ehuru jag icke var personligen bekant med 
honom, telefonerade jag till honom och frågade om han ville 
mottaga en rysk gäst för natten på villkor att han icke skulle 
få veta hans namn och icke vara berättigad att fråga efter 
det. Detta lovade han, och jag körde Gapon dit på aftonen. 
När jag följande morgon telefonerade, upplystes jag om att 
kapten Kock med den främmande herrn rest in till Helsing-
fors. Senare fick jag veta att han trots sitt löfte strax satt 
sig i förbindelse med aktivisterna i Helsingfors och utleve-
rerat Gapon till dem. Senare på dagen infann sig ganska 
riktigt Gorki med ett par herrar på Träskända, men deras 
resa blev resultatlös, fågeln var utflugen. Gapon mördades 
våren därpå av ryska arbetare i Terijoki, som terroristerna 
lyckades övertyga om att han svikit arbetarnas sak. 



KONGRESSEN I MOSKVA SEPTEMBER 1905. 

Det konstitutionella demokratiska partiet hade samman-
kallat en kongress, i vilken representanter från hela riket på 
en gång skulle deltaga, och till vilken såväl den inhemska 
som den utländska pressen inbjöds. Likaledes erhöll jag en 
uppmaning att närvara jämte någon annan från oppositions-
partiet i Finland. Jag vände mig för detta ändamål till stats-
rådet Alexis Gripenberg. 

Kongressen sammanträdde den 25 september 1905 i Moskva 
i ett privat hus. Det första sammanträdet öppnades av parti-
styrelsens ordförande F. A. Golovin, president i guvernementet 
Moskvas semstvostyrelse. Han redogjorde för de åtgärder 
partistyrelsen vidtagit för det just öppnade mötet och med-
delade att generalguvernören först avslagit hans muntliga 
anhållan om tillstånd till mötets hållande, men när parti-
styrelsen officiellt insände en skriftlig anhållan, gavs tillstånd 
på det villkor, att en representant för generalguvernören skulle 
få närvara, att kongressen hölle sig till sitt program och att 
yttranden, ägnade att upphetsa de skilda folkklasserna mot 
varandra, icke finge tillåtas. Iakttogos ej dessa villkor, komme 
kongressen att upplösas, eventuellt med vapenmakt. Ca. 250 
deltagare, representerande alla delar av kejsardömet, voro 
närvarande. 

Flera framstående talare uppträdde, såsom professor Eugen 
de Roberti, Koljubakin, Roditscheff m. fl. Besluten samman-
fattades på följande sätt: 

»Kongressen anser, att den riksduma, som inkallas på grund 
av lagen den 19 augusti, ej är någon folkrepresentation i ordets 
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sanna betydelse, men att den på samma gång dock kommer 
att genom valmötena förena en betydlig del av samhällskraf-
terna överallt i kejsardömet, vilken omständighet kan tjäna 
såsom ett verktyg och en stödjepunkt för den samhälleliga 
rörelse, vars ändamål är uppnående av politisk frihet, och 
anser kongressen att personer, vilka anslutit sig till det poli-
tiska program, som fastställdes av semstvo- och stadskommu-
nala kongresserna i november 1904 och maj 1905, borde i 
största möjliga antal ingå i riksduman för att där bilda en 
sluten grupp, med vars tillhjälp de i novembermötets resolu 
tioner omnämnda garantierna för frihet och jämlikhet kunde 
vinnas och likaså folkrepresentantval enligt de i november-, 
maj- och julikongressernas resolutioner anförda grunder ernås.» 

Följande dag diskuterades huvudsakligen partiets politiska 
program och antogs en resolution av följande innehåll: En 
folkrepresentation bestående av två kamrar, den första repre 
senterande »de lokala självstyrelseorganen, reorganiserade 
enligt demokratiska principer och utsträckta över hela Ryss-
land», den andra kammaren åter vald »genom allmän, lika 
direkt och sluten omröstning». 

På tredje dagen upptogs frågan om de särskilda nationali-
teternas ställning till riket. Den polska advokaten Wrjubloffski 
yrkade i ett hetsigt anförande på statlig autonomi för Polen. 
Med mindre kunde man inte nöja sig. Många talare yrkade 
på att Ryssland skulle bilda en federation. Andra ansågo 
att man måste taga hänsyn till valmännens obekantskap med 
ordet federation. Maxim Kovaleffski åter framhöll, att man 
icke borde låta skrämma sig av ett slagord. Då kongressen 
redan erkänt principen om decentralisation, hade därmed de 
skilda områdena berättigats att fritt utveckla sig, vilket 
komme att hava till följd att de toge vara på bland annat 
sina nationellt kulturella intressen. I alla händelser borde 
frågan för denna gång begränsas till sådana politiska enheter 
som stödde sina anspråk om autonomi på löften givna av 
Ryssland vid deras förening med riket. Till dessa hörde Polen 
och Ukraina. Vad Finland beträffade, ägde det redan en 
konstitution och autonomi, som borde respekteras; Finland 
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skulle nog själv taga vara på sina rättigheter, varför kon-
gressens uttalande i denna fråga icke vore påkallat. 

Bland dem som opponerade sig mot en federativ stats-
bildning kan nämnas Gutschkoff, senare president i tredje 
riksduman och år 1917 krigsminister i interimsregeringen. 

Mötet hölls såsom tidigare nämnts i ett privat hus, och en 
mängd rum voro upplåtna för detsamma. Av dem, som icke 
deltogo i diskussionerna, uppehöllo sig flera i de angränsande 
rummen. Där syntes även en mängd utländska journalister, 
såsom engelsmannen Stead, samt personer, som inbjudits att 
åhöra förhandlingarna, varför rikligt tillfälle till samtal an-
gående hithörande angelägenheter erbjöds. Bland de när-
varande märktes även grevinnan Bobrinski. 

Ursprungligen hade en åsikt gjort sig gällande att valen 
till en förutsatt folkrepresentation borde bojkottas, men den 
hade under senare tider förlorat terräng. Överallt hade upp-
stått sammanslutningar för uppställande av kandidater och 
andra förberedelser för valen. Grevinnan Bobrinski hade 
grundat en bondeförening i detta syfte och påstod att den 
arbetade med framgång. Som exempel på huru litet försig-
komna bönderna i en del trakter voro nämnde hon om att 
hennes broders gods blivit skövlat av bönder, dock icke av 
rysk härkomst, utan som det påstods av någon halvt hednisk 
finsk stam. På min fråga, huru dessa bönder förhöllo sig till 
det ortodoxa ryska prästerskapet, sade hon, att de uppförde 
sig mycket korrekt mot de ryska prästerna, d. v. s. betalade 
ordentligt alla avgifter och läto döpa sina barn när det blev 
nödvändigt. Prästerna å sin sida ansågo icke skäl föreligga 
att studera deras särskilda kult och läto dem hålla sina trägudar 
i skogarna. 

Av en ledamot av byrån meddelades oss att den måste 
frångå sin taktik och koncentrera hela sitt arbete på de kom-
mande valen, vilka skulle börja den 4 december. Om ungefär 
en månad skulle en ny kongress hållas, förmodligen i Moskva, 
varom vi skulle underrättas för den händelse att vi hade något 
.ärende till partiet. 

För att stifta närmare bekantskap med polackerna hade vi 
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inbjudit två av dem till frukost den dag då nationalitets-
frågan skulle upptagas till behandling. Vi blevo emellertid 
något överraskade, när icke två, utan nio polacker hörsammade 
vår anspråkslösa inbjudning. Först infann sig professor 
Zdziechowski från Krakau. Han stod den polska ligan nära, 
vars program var rent nationalistiskt och omfattade ej blott 
ryska Polen, utan även de tyska och österrikiska delarna av 
det forna konungadömet. Därpå instörtade advokaten 
Wrjubloffski från Kovno och greve Graholski från Volhynien. 
De räknade sig jämte några andra av sällskapet till det pro-
gressistiska partiet. Dessa två herrar ville att vi skulle vid 
kongressen göra gemensam sak med dem och rösta för en 
rysk federativ stat. Vi förklarade, att vi ej voro ledamöter 
av kongressen och således ej hade rösträtt, samt att en rysk 
federation icke innebar något särskilt för oss. Vår ställning 
till kejsardömet var bestämd genom vår konstitution. Herr 
Wrjubloffski replikerade att vår konstitution icke tycktes 
erkännas av kongressen, eftersom referenten helt och hållet 
förbigått den finska frågan. Sedan våra ytterligare förklaringar 
något lugnat de hetlevrade herrarna, kunde vi taga de senast 
anlända i skärskådande. En befanns vara furst yrome 
Drutski-Lubetski från Minsk; herrarna Brohotski och greve 
Lopatsinski voro från guvernementet Vilna. De polska socialis-
terna representerades vid frukosten av advokaten Lednitski 
från Moskva. Den sistnämnde flyttade efter revolutionen 
till Warschau, där jag några gånger blev i tillfälle att träffa 
honom och draga nytta av bekantskapen från Moskva genom 
att han sammanförde mig med olika personer i Warschau. 
För några år sedan gjorde han ett besök i Helsingfors. Ett 
eller två år därpå omkom han genom att falla ut genom ett 
fönster i sin våning. Av övriga deltagare i frukosten gjorde 
greve Graholski 1905 eller 1906 ett besök i Helsingfors. 

Kongressen skulle enligt uppgift sluta den 27 september, 
varför vi beställt platser till samma dags nattåg och avreste 
därmed till Petersburg. Bland reskamraterna kan nämnas 
furst Drutski-Lubetski och tvenne engelsmän, av vilka den 
ena bar titeln master of Elibank. 



FÖRHANDLINGAR MED W ITTE OCH MANIFESTET AV 
DEN 4 NOVEMBER 1905. 

Sedan Roosevelt gjort sitt anbud om fredsmäkling skulle en 
delegerad utses. Fyra ryska ambassadörer tillfrågades, men ut-
rikesministern föreslog Murawieff, som dock avsade sig upp-
draget. Sedan utrikesministern därpå meddelat att Roosevelt 
underrättat honom om att Witte ansågs vara den enda lämp-
liga, gick kejsaren in på att utnämna honom, och den 18 juli 
undertecknades hans fullmakt, men först den 21 mottogs 
han av kejsaren. 

Den 28 september anlände Gripenberg och jag till Peters-
burg från Moskva, där fullständigt lugn rått, men i Petersburg 
erfor jag nu att strejker utbrutit bland fabriksarbetarna och 
möten höllos i högskolornas föreläsningssalar icke blott av 
studenter och allehanda korporationer, utan också av arbetare. 
När Witte sedan återkommit från Portsmouth ansågs det all-
mänt att han skulle få uppdraget att försöka bringa ordning 
också i de inre förhållandena, emedan det varit han som lyckats 
avveckla den yttre krisen. Det föreföll mig därför som om 
jäsningsprocessen fortskrede långt snabbare än kongress-
ledamöterna i Moskva förutsatt, och att det redan vore skäl 
att man i Finland gjorde sig beredd på att en regimförändring 
i kejsardömet kunde vara snart förestående. Det hade legat 
närmast till hands att med det ryska konstitutionellt demo-
kratiska partiet nu uppgöra den aktionsplan, som i det av-
görande ögonblicket borde följas, och varom ofta varit tal, 
utan att dock något närmare förslag framställts från någon-
dera sidan. Men dels hade sådana förhandlingar nu varit 
mycket tidsödande, dels var regeringen enligt de upplysningar 
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jag lyckats erhålla i Petersburg, fullt medveten om otillräck-
ligheten av de eftergifter som gjorts och övervägde, under 
mycket vacklande, möjligheten av att bevilja nya. Vid sådanl 
förhållande kunde vi kanske räkna på tillmötesgående för 
våra fordringar, om vi framlade dem omedelbart, även utan 
att sammanbinda dem med de ryska liberales. 

För att giva våra blivande åtgärder en så vitt möjligt 
officiell karaktär var jag besluten att framlägga mina planer 
för landtdagsdelegationen i och för godkännande. Efter 
ankomsten till Helsingfors den 29 september uppsökte jag 
därför Mechelin, som var delegationens ordförande, redo. 
gjorde för honom och andra intresserade för ställningen 
Ryssland och frågade om han inte ansåg lämpligt att för ända. 
målet sammankalla lantdagsdelegationen. Han var ens( 
därom, ehuru han icke ansåg mycken utsikt föreligga för fram. 
gång i Petersburg. Han levde alltjämt i sin tro på att del 
icke skulle bliva Witte, utan de konstitutionella demokra. 
terna, som komme att framtvinga förändringar i Ryssland 
Några dagar därpå framlade jag för lantdagsdelegationen 
varav jag var ledamot, Gripenbergs och mina erfarenheter 
framkastade en plan för vidare åtgärder, som bestodo i er 
hänvändning till Witte, samt uppläste ett förslag till vad jak 
ansåg att jag borde säga honom. Detta godkändes, liksorl 
de andra föreslagna åtgärderna. 

För att supplera min brist på kunskap i ryska ansågs lämplig 
att jag skulle åtföljas av någon som kunde detta språk. Vale 
föll på guvernör F. G. Björnberg, som några år tidigare i sir 
egenskap av föreståndare för Finlands Banks växelkontor 
Petersburg kommit i beröring med Witte, då för tiden finans 
minister. Varken Gripenberg eller Björnberg voro några 
mästare i ryska språket, men min erfarenhet från de resor 
där dessa båda herrar varit mig följaktiga, var, att jag haf 
större nytta av Gripenberg, emedan han kunde återge inne 
hållet av en diskussion och referera tidningsartiklar och anda 
skrivelser. 

Dagen före vår avresa den 18 oktober mottog jag från 
pastor Kajanus i Petersburg nedanstående brev, vilket ytter 
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ligare bestyrkte uppfattningen om att det var just till Witte 
man borde vända sig: 

P:burg 15 oktober 1905. 

»Herr Doktor. 

I dag hade en internationell deputation med Koschkin (s. s. 
representant för Sibirien, därifrån han härstammar) som ord-
förande företräde hos Witte. I egenskap av finne hade man kallat 
även mig. Sedan en skrift av oss blivit uppläst (denna kommer i 
dagarna att i översättning ingå i Hbl), höll K. ett tal å sin lands-
dels vägnar. Därefter vände W. sig till mig med frågan: tror Ni 
Er kunna garantera att, om Finland återfår alla sina rättigheter, 
lugnet i landet blir återställt? Inom kort skall jag lämna Er ett 
utförligt referat över allt, som försiggick under den 3/4 t:s långa 
konferensen. Detta skall uppsättas på franska av prof. Ansbach 
,(som hade förbindelser med Witte) och kommer därefter alla depu-
terade till mig för att kontrollera riktigheten av hr A:s uppsats. 
Vände sig därpå W. till en representant från Polen. Av högsta 
intresse var att höra W:s långa utlägg av förhållandena i Polen 
,och Finland. Den påtagliga sympati W. lade i dagen för Finland 
var av sådan art, att Koschkin, som med de övriga kommo till 
mig efter besöket sade mig: »Herr pastorn kan vara övertygad om, 
att W. aldrig skulle yttrat sig så öppenhjärtligt, om han icke ansett 
att man å högsta ort står i beråd att återställa status quo ante i 
Finland». — Polacken var ytterst nedstämd. W:s ord till honom 
voro »ord och inga visor». 

Alla voro vi ense om, att nu, måste något från finskt håll göras, 
.en deputation hitkomma tvärt, för att besöka W. och fastslå hos 
honom vad jag redan i korthet sagt. Koschkin, numera helt vänligt 
stämd mot Finland, sade sig hava hört, att H. M., för att få slut på 
all oro i vårt land stode i beråd att förnya Alex. I:s manifest vid 
Borgå landtdag. 

Hinner ej mera. Se nu till att vi få en deputation till stånd. 
Kanske skulle en adress icke vara ur vägen. 

Med högaktning och tillgivenhet 

H. Kaj anus.» 

Detta brev lät en ana att Witte fäste avseende vid vad 
som möjligen komme att ske i Finland och tycktes ägnat att 

.stärka förhoppningarna på att något resultat kunde ernås 
13 
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med vår planlagda resa. Likaså tyckes Wittes ord till Kajanus 
förutsätta, att han tänkt sig att Finland skulle på något sätt 
ingå i hans planer. 

I Petersburg introducerades vi hos Witte genom kammar-
herre Alexander v. Etter. Vi mottogos den 23 oktober kl. 
11 f. m., d. v. s. dagen efter det han för tsaren framställt 
sitt stora reformförslag. Den blivande konseljpresidenten före-
föll att vara upptagen och något nervös. Björnberg inledde 
enligt överenskommelse samtalet på ryska med några allmänna 
fraser, men avbröts snart av Witte, som frågade om vårt 
egentliga ärende. 

Jag svarade enligt en bevarad anteckning följande på 
franska: 

»En av våra landsmän, pastor Kajanus i Petersburg, som Ers 
Excellens nyss velat mottaga, har talat om för oss, att Ers Excellens 
har ådagalagt intresse för en lycklig lösning av den finska frågan. 
Detta har givit oss mod att infinna oss här i hopp om att Eders 
Excellens ville lyssna till en liten kort utläggning av vår sak. 

Jag bör säga för att karaktärisera bådas vår ställning, att vi 
stå i förbindelse med medlemmarna av den sista lantdagen och att 
några av dessa herrar, som bilda en tillfällig delegation, uppdragit 
åt oss att hos Eder anhålla om att få framställa några fakta, som 
vi upptecknat i en kort sammanställning, som jag anhåller att Ni 
skulle tillåta mig att läsa upp.» 

Jag framtog då min promemoria, densamma som god-
känts av lantdagsdelegationen och vilken var av följande 
lydelse: 

»Att återgiva Finland alla dess rättigheter och återställa status 
quo ante Bobrikoff innebär i korthet det vad landet önskar. 

Skulle detta emellertid utföras endast på ett så att säga teore-
tiskt sätt, t. ex. genom en kejserlig försäkran, i vilken folket till-
erkännes bibehållande av dess lagar, för att icke säga dess av 
Alexander I stadfästade konstitution, så vore ännu icke allt därmed 
vunnet, ty det skulle då bero av den tillämpning, som man gåve 
däråt. 

Hans M:t har redan i sin regentförsäkran enligt vår åsikt gjort 
ett sådant erkännande. Han har senare upprepat att sättet för 
Finlands inre styrelse skall förbli orubbat. Men enligt folkets åsikt 
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har det oaktat många intrång gjorts. Och detta beror naturligt-
vis på att Hans M:ts befallningshavande i Finland inlägga i sådana 
försäkringar en annan betydelse än den enligt allmänhetens upp-
fattning borde ha. 

För att lugn i landet åter skall inträda och en ostörd utveckling 
på alla områden äga rum, så är det därför ej nog med nya för-
säkringar. Det fordras oundgängligen att samtidigt sådana åtgärder 
vidtagas, som för folket ej blott visa att en ny riktning skall inslås 
utan även garantera att regeringens handhavande inom landet 
sker i överensstämmelse med landets gamla lagar sådana de av 
folket uppfattas. 

Att principen om återställandet av status quo erkännes, är 
naturligtvis av största betydelse, men lika viktigt är det att den 
i varje den minsta enskildhet iakttages. Administrationen har 
emellertid såsom känt under de senaste åren kommit i fullkomligt 
falska spår. Administrativa tjänstemän i alla grader göra sig 
fortfarande skyldiga till svåra övergrepp. För att råda bot mot 
detta missförhållande är det nödvändigt att från den högsta in-
hemska styrelsen utgå impulser av helt annat slag än vad fallet 
varit under de senaste åren och vilket har bidragit till åstadkom-
mandet av det bedrövliga tillstånd landet nu erbjuder. 

Den nya generalguvernören har icke kunnat eller velat besluta 
sig för att taga steget ut. Han har vad tjänstemannakårens rekry-
tering beträffar i det stora hela gått i sina företrädares fotspår. 
Ryssar ha fortfarande utnämnts till platser, för vilka de äro full-
komligt inkompetenta, och då finnar anställts, ha de valts ur den 
lilla klick, som understödde den Bobrikoffska senaten. Med en 
sådan administration kan varken lugn och ordning eller tillfreds-
ställelse i landet ernås. 

Det första steg som oundgängligen borde tagas, vore därför 
ej blott upphävandet av alla enligt landets åsikt olagliga förord-
ningar utan även att den nuvarande ministerstatssekreteraren 
och de nuvarande senatorerna och guvernörerna, vilka tyckas helt 
och hållet hava anslutit sig till det olagliga systemet, entledigades 
och ersattes med andra finska män, som åtnjuta förtroende inom. 
landet. På den nuvarande generalguvernören hysa vi inga förhopp-
ningar, men skulle status quo ante återställas, ändrades också 
instruktionen för generalguvernören, och därmed bleve hans be-
fogenheter inskränkta, och utan stöd hos den finska ministerstats-
sekreteraren och senaten kunde han svårligen vara till stor skada. 

Härefter borde omedelbart lantdagen sammankallas. Från den 
1 januari träder nämligen ett finansprovisorium i kraft, som hindrar 
den lagliga gången av en mängd ärenden. Med bibehållande av 
detta provisorium skulle ingen finsk senat kunna i folkets ögon 
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fylla sin plikt. Detta måste således avskaffas med det första och 
det kan ej göras utan lantdagens medverkan. 

Dessa ovannämnda åtgärder vore av det slag, att den nuvarande 
oppositionen skulle finna alla sina berättigade anspråk med av-
seende å förhållandet till Ryssland och den högsta administrationen 
för ögonblicket tillgodosedda. Slitningarna med generalguvernören 
skulle väl i någon mån fortfara och fördröja framåtskridandet, 
men dock icke vara av stor betydelse. Många krav på reformer 
inom landet skulle naturligtvis återstå, men deras genomförande 
åsamkade under ordnade förhållanden inga svårigheter för den 
ryska makten. Det bleve lantdagens och den inhemska regeringens 
sak att i dessa inre frågor övervinna svårigheterna.» 

När jag läst en stund, tog dock Witte papperet av mig och 
började själv läsa. Han läste det uppmärksamt tvenne gånger 
och jämförde olika ställen med varandra. När han slutat 
och lagt papperet ifrån sig, sade han: »Här har ni nu skrift-
ligen sammanfattat en del önskningar, men vilka äro de andra 
pretentioner, som ni icke ansett böra skriftligen framläggas?» 
Jag svarade, att inom de kretsar vi representerade, inga andra 
önskningsmål hystes med avseende på de närmast liggande 
åtgärderna, men att vi icke kunde nöja oss med blott löften, 
utan att regeringens goda vilja måste taga sig uttryck i hand-
ling, och att allra största vikt fästes vid att hela den finska 
styrelsen rekonstruerades. Witte replikerade: »Det förstår jag 
att nya personer önskas.» Jag tillade, att inom landet funnos 
även ytterlighetspartier, för vilka vi icke kunde svara. Därtill 
genmälte han, att det självfallet icke var fråga om dem. Vidare 
framhöll han, att han ännu icke var utnämnd till konselj-
president, att han under inga förhållanden kunde taga offi-
ciellt initiativ i finska frågor, men att han var ense med oss 
om nödvändigheten av de av oss föreslagna åtgärderna. Han 
hade alltid ställt sig mot våldsåtgärderna i Finland och han 
ansåg oss ha en kultur — god eller dålig, det ville han ej 
avgöra — men dock en kultur som satte oss i stånd att själva 
handhava våra affärer. I Ryssland fanns däremot ingenting 
motsvarande. Oförnuft vart man än vände sig. Man kunde 
tro sig leva i ett dårhus. 

Slutligen sade han: »Som hederlig karl frågar jag eder och 
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ber er svara uppriktigt på följande fråga: om jag nu skulle 
lyckas framställa för monarken det som ni önskar, och man 
skulle höra på mig, kan ni försäkra, att lugnet återställes? 
Skulle ni då kunna låta bli att följa Norges exempel och för-
klara er oavhängiga?» Vi svarade båda, att sådana planer 
icke ingingo i det konstitutionella partiets strävanden, men 
att döma av en del företeelser, funnos i landet grupper, som 
vi ansågo mycket fåtaliga, men vilkas program vi icke kände. 
1 varje fall var massan av folket mot varje äventyrspolitik. 

»Blanda er icke», sade Witte, »i Rysslands affärer, gör ej 
gemensam sak med de ryska revolutionärerna, det skulle 
säkert kosta er eder kultur, som jag alltid ansett ni sättet 
värde på. Ne faites non plus mal å l'empereur.» 

Björnberg: »Jag försäkrar.» 
Jag tillade: »Vi sympatisera med frihetsrörelserna i Ryss-

land. — — —» 
Witte avbröt: »Det gör jag med på sätt och vis. Mången 

orätt har också i mitt tycke gjorts det ryska folket, och mycket 
är berättigat som fordras. Men sättet, varpå man söker nå 
sitt mål, är galet. Förhållandena hava redan fortskridit så 
långt, att åtminstone i de centrala delarna blod kommer att 
flyta.» 

Jag fortsatte: »Vi hava alltid haft för princip att sköta 
våra angelägenheter särskilt för oss, och icke binda oss vid 
några ryska partier.» 

Då vi avlägsnade oss, frågade han om vi tillhörde samma 
parti som Mechelin. Jag svarade ja, och tillade, att när ärendet 
skridit så långt, att det bleve fråga om besättande av platser, 
så borde Mechelin tillkallas. 

Samma dag på eftermiddagen hörde vi av en av förestån-
darna vid den ryska telegramagenturen, Kusminski, som hade 
överinseendet över de telegram, vilka från agenturen sändes 
till kejsaren, och som vi två dagar tidigare blivit sammanförda 
med av överste Ivan v. Etter vid Semenoffska gardet och en 
annan officer från samma regemente, för tillfället i privat 
anställning hos storfursten Wladimir, att Witte den 22 oktober 
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överlämnat sitt program för nödvändiga reformåtgärder åt 
kejsaren, att han ännu icke fått svar därpå, men att marin-
ministern Birileff, som sedan några veckor stod högt i kejsa-
rens ynnest, lovat Witte sitt stöd samt att från Sevastopol, 
dit han farit på en inspektionsresa i följd av befarade orolig-
heter, telegrafera till kejsaren om nödvändigheten att ingå 
på Wittes program och utnämna Witte till konseljpresident. 

I samband härmed kan nedanstående interiör ha sitt 
intresse. Den är daterad den 23 oktober och skrevs av mig 
för Fria Ord, som även infört den: 

Läget i Petersburg. 

Förhållandena i Ryssland bereda fortfarande iakttagaren 
överraskningar. Tsar Nikolaus har under hela sin regeringstid 
alltid haft någon favorit, som han för tillfället skänkt sitt förtroende. 
En tid innehades denna roll av f. d. slaktardrängen och hypnoti-
sören monsieur Philippe. Under förliden vinter solade sig en furst 
Putiatin i tronens glans. Senare var general Trepov den allsmäk-
tige. Men under tsarens rekreationsfärd till Björkö gick en ny 
stjärna upp. Det var den kort förut utnämnde marinministern 
Birileff. 

Han är en ganska rättfram och grov sjöbuss, som i sin konver-
sation med tsaren icke alltid generar sig för att med ett eller annat 
mustigt ord krydda sin framställning. Det är som sagt han, som 
nu har tsarens öra. 

Det är greve Witte, den store mannen, man i de högsta regerings-
kretsarna allmänt giver äran av det lyckliga fredsslutet, som han 
åvägabragte, trots det att han aftonen förut från tsaren mottagit 
en telegrafisk order att avbryta fredsunderhandlingarna. I Peters-
burgs salonger fick han sedan öknamnet »Greve av halva Sahalin» 
(polu-sachalinski). Vid sin återkomst från Amerika såg han genast 
hur saken stod. Han slöt en allians med Birileff och väntade i 
fjorton dagar. Härunder roade han sig med att i greve Solskis 
kommittéframlägga sina rön om friheten i Amerika. Pressfrihetens 
ofarlighet demonstrerade han t. ex. på följande sätt: »En morgon 
läser publiken i tidningarna, att Witte har skjutit Trepov. Under 
dagens lopp kommer ett dussin reporters till Witte och frågar: 
Är det sant, har ni skjutit Trepov? Nej, svarar Witte. Följande 
dag får publiken läsa i sina tidningar, att Witte icke skjutit Trepoff. 
Saken är slut. Ingen skada har åstadkommits.» Då de 14 dagarnas 
väntan var över kallades Witte den 21 oktober efter sin hemkomst 
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till tsaren. Audiensen varade i 1 timme och 25 minuter, vilket 
påstås vara den längsta tid Witte någonsin under sin långa minister-
tid tillbragt ensam med tsaren. Han utvecklade sitt program, som 
gick ut på att stora eftergifter borde göras åt folket. Det sägs 
att han började sitt andragande med att förklara, att armen ej 
mera var att lita på, han målade läget i de mörkaste färger. Om 
ock frid på en del håll kunde erhållas genom övergivande av den 
hittills följda politiken, så kunde man däremot icke i de centrala 
delarna undgå blodsutgjutelse, där var förvirringen alltför stor. 
Rikets första huvudstad, Moskva, var redan så gott som förlorad. 

Tsaren, vilken de föregående dagarna icke fäst desto mera 
avseende vid telegrammen från Moskva, än att han kastat dem på 
nothållaren och fortsatt att spela sin Chopin, blev nu mycket 
upprörd och var utan vidare strax med om alla reformplaner. 

Dagen därpå var Witte åter kallad till Peterhof. Huruvida de 
reaktionäres bemödanden ännu kunna bringa tsaren på andra 
tankar är osäkert. Av det sagda framgår dock att vanskligheterna 
att med autokratens goda minne komma till någon förnuftig upp-
görelse äro mycket stora. 

Blir Witte chef för det första ryska ministerkabinettet, så är 
därmed icke sagt, att lugn och ordning bli återställda. Inom rege-
ringskretsarna anses han vara den ende, som något kan uträtta. 
Men oppositionen har icke förtroende för honom. Man har ej glömt 
att han för snart ett år sedan i det avgörande ögonblicket övergav 
Sviatopolk-Mirski, då denne i ministerkommittén under tsarens 
presidium framställde förslag om en författning för Ryssland. 
Hans konferenser för några dagar sedan med det liberala partiets 
ledare i Petersburg torde icke ännu lett till något tillfredsställande 
resultat. 

Under väntan på reformer har den studerande ungdomen vid 
högskolorna löst problemet om församlings- och yttrandefrihet. 
Alla aftnar samlas i Petersburgs många högskolor flere tusen arbe-
tare och studenter. Tillträdet är öppet för vem som helst; dörrarna 
till gatan stå på vid gavel; ingen polis synes till; en artig portier 
visar den besökande till mötessalen. Där inskärpa talarna, som 
ofta äro utsedda av det socialdemokratiska partiets styrelse, i 
åhörarna nödvändigheten av ett väpnat motstånd mot regeringen. 
De kraftigaste uttryck användas, tsaren skonas minst av alla. 

Men det gives även sammankomster, varifrån den storpolitiska 
frågan är bannlyst. På ett arbetarmöte den 21 oktober beslöts 
att endast arbetarangelägenheter skulle få dryftas. Då emellertid 
den professionelle mötestalaren upptog frågan om revolution, blev 
han utkastad; på samma sätt gick det för hans efterföljare, som 
försökte fortsätta talet. I ett internat för kvinnliga studerande 
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vid ett sjukhus inträngde en kväll arbetare från trakten, höllo ett 
möte om sina egna angelägenheter och slutade med resolutionen, 
att internatets matsal skulle upplåtas för gratis bespisning även 
av arbetare. 

Trots den omogenhet och bristande uppfattning av förhållan-
dena, som sådana uppträden lägga i dagen, åtminstone hos en del 
av massan, är dock läget nu mycket kritiskt. Triumferar reak-
tionen ännu en gång inom regeringen, så torde anarkien komma 
att utbreda sig. Lyckas åter Witte komma till makten och kan 
han övervinna sitt byråkratiska åskådningssätt samt genomdriva 
tillräckligt grundliga reformer, då kunde Ryssland måhända ännu 
gå en lugnare utvecklingsperiod till mötes. 

Petersburg den 23 oktober (1905). 

En tillfällig korrespondent. 

Under dessa tider pågingo nämligen oroligheter på olika 
ställen i Ryssland. Vid universitetet i Petersburg utbröt 
strejk och all undervisning upphörde i början av oktober. 
Den 14 i samma månad beslöt det akademiska förbundet i 
Petersburg, vari 300 lärare deltogo, att hinder ej finge ställas 
för folkmöten i universiteten, om ej fara förelåg för de del-
tagandes liv eller för att universitetets egendom kunde för-
störas. 

Den 22 oktober hade vi vidare erfarit av redaktör Josef 
Hessen, att stämningen i Moskva var mycket otolig, sättar-
strejk hade utbrutit och en allmän järnvägsstrejk befarades. 
Han reste i alla fall jämte professor Nabokoff samma afton 
till Moskva för att deltaga i förberedelserna till ett stundande 
nytt möte av det konstitutionella demokratiska partiet. 

Men strejkrörelsen utbredde sig dock till alla delar av 
riket. I senare hälften av månaden gick en hel mängd av 
personalen i strejk vid de järnvägar, som ledde till Moskva, 
så att slutligen all trafik på denna stad upphörde den 25 
oktober. I Petersburg nedlade fabriksarbetarna arbetet den 
27 och telegraftjänstemännen strejkade den 30. 

Björnberg och jag hade åter inträffat i Helsingfors den 24 
oktober på morgonen. 

De närmaste dagarna hörde man i Helsingfors av resande, 
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att strejk redan utbrutit såväl i Petersburg som på alla ryska 
järnvägar. Då det var att befara att järnvägsförbindelsen 
även med Finland komme att avbrytas och att det allvar-
samma läget i Ryssland kunde leda till svåra komplikationer, 
ansågs det åter nödvändigt att någon skulle sändas till Peters-
burg. Denna gång blev det Alexis Gripenberg, som följde 
med mig. Kort före avfärden sammanträffade vi hos mig 
med Mechelin och Armfelt. Då möjlighet förelåg att vi kunde 
bliva helt och hållet avskurna från Helsingfors, överenskommo 
vi med dessa om de eventuella åtgärder, som i Petersburg 
kunde komma i fråga, särskilt med avseende på nya utnäm-
ningar, och voro alla överens om att greve Armfelt skulle 
föreslås till ministerstatssekreterare och Mechelin till ekonomie-
departementets viceordförande. 

När vi den 28 oktober kommo till Petersburg, företedde 
staden ett något förändrat utseende. Kavalleripatruller syntes 
överallt, men sammanstötningar mellan befolkningen och 
trupperna förekommo dock icke ehuru generalguvernörens i 
Petersburg Trepovs beryktade tillkännagivande om att han 
ej komme att »spara på patronerna», fanns uppslaget i varje 
gathörn. För att erfara något om läget i staden uppsökte 
vi först några engelska tidningskorrespondenter. Manchester 
Guardians korrespondent Williams framställde regeringens läge 
såsom allvarligt men dock icke förtvivlat. Times korres-
pondent Wilton ansåg däremot att regeringen förlorat allt 
inflytande, alla ministrarna voro, sade han, samlade sedan 
morgonen i Peterhof, där de skulle stanna ända tills de ut-
arbetat en konstitution, vars promulgering var att emotse 
endera dagen. Men han ansåg konstitutionen komma för 
sent. Det enda som kunde hjälpa, var att tsaren abdikerade. 
Denna åsikt hade han samma dag hört uttalas av den radikala 
tidningen Russ' huvudredaktör Suvorin d. y. Makten inne-
hades redan, påstod han vidare, av arbetardeputeradenas råd 
bestående av 300 röstberättigade deputerade för de olika fabri-
kernas arbetare, förstärkta med konsultativa representanter 
från socialdemokraternas och socialistrevolutionärernas sty-
relser samt från förbundens förbund. Rådet höll sina samman- 
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komster på Teknologiska institutet, där dess verkställande 
utskott fungerade i permanens. 

Detta meddelande gjorde oss något oroliga. Vi foro till 
Josef Hessen. Han var fortfarande i Moskva, därifrån han 
jämte flere andra av det konstitutionellt demokratiska partiet 
till följd av järnvägsstrejken icke kunde komma. Hans fru 
bad oss i alla fall återvända på aftonen för att sammanträffa 
med några av hennes mans vänner, redaktör Hampfmann, 
bibliotekarien Braodo och en tredje, vilka voro väl under-
rättade om ställningen. Dessa berättade senare för oss om 
strejkens tillfälliga uppkomst och dess förlopp under ledning 
av arbetarrådet, där socialdemokratiska partiet 'hade över-
taget och också besatt vice-ordförandeposten med den då 
ännu okände Trotski. De ansågo att arbetarna icke länge 
kunde hålla ut, men att revolutionsrörelsen genom denna 
strejk hade tagit en alldeles ny vändning. Av stor betydelse 
voro de kolossala sammankomster, besökta av flere tusen 
personer, som alla aftnar höllos i de olika högskolornas före-
läsningssalar. Med otålighet väntade man på det utlovade 
manifestet, som möjligen komme att lugna stämningen, om 
regeringen blott ginge uppriktigt tillväga vid dess realisering. 
Att någon allvarlig fara för regeringen nu förelåge, ansågo 
de icke. 

Från Hessen gick jag med Hampfmann till Teknologiska 
institutet för att övervara ett arbetarmöte. En kosackpatrull 
syntes i närheten, men inga poliser. Dörren öppnades av 
en vanlig portier, som på vår fråga meddelade att tvenne 
möten pågingo samtidigt, det ena besökt av endast arbetare, 
det andra av både arbetare och studenter. Vi gingo först 
till det senare, som hölls i institutets stora festsal. Salen var 
icke fullständigt fylld. 1 den bortre ändan hade talaren jämte 
ordföranden tagit plats på en hög estrad. Publiken, som mest 
bestod av studenter och studentskor, föreföll ej uppmärksam, 
man promenerade av och an och pratade med varandra. 
Ämnet för föredraget utgjorde nödvändigheten av ett väpnat 
uppror. I ett auditorium nära invid hölls det andra mötet, 
besökt uteslutande av arbetare. Rummet var ej stort, men 
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överfullt, atmosfären var kvävande. Åhörarne sågo trötta 
och likgiltiga ut, och man fick intryck av att talaren icke kunde 
fängsla deras uppmärksamhet. 

Dagen efter vår ankomst skrev jag ett brev om läget (bilaga 
n:o 9). 

Senare kom kapten Elis Hultin till oss. Han berättade 
bland annat att han under dagens lopp träffat en ryss, med 
vilken jag en gång gjort honom bekant. Ryssen hade i förbi-
gående omnämnt att hans parti var det dominerande inom 
arbetarrådet. 

Detta meddelande var av stor vikt för oss. Det visade 
vilken väg vi skulle gå för att komma i förbindelse med det 
så mäktiga arbetarrådet i frågor rörande strejken, vilken när 
som helst kunde beröra oss. Jag skrev strax ett brev till den 
nämnde ryssen, Nikolai Bourenin, som tillhörde en av det 
socialdemokratiska partiets bolsj evistiska kommitt&r och 
som jag kände sedan halvtannat år, och bad honom komma 
följande morgon den 29 oktober till mig. Han sände strax 
ingeniör Krasin, chef för en avdelning av det tyska bolaget 
A. E. G:s filial i Petersburg, som jag träffat förut och som 
var ledamot av hans partis styrelse. Denne meddelade mig 
bland annat, att ehuru den ryska järnvägsstrejken redan 
länge pågått, fråga icke alls blivit väckt om den finska järn-
vägens indragning i denna strejk. Inom partistyrelsen fanns 
tvärtom den åsikten representerad, att trafiken på den finska 
banan borde upprätthållas, emedan försändningar inväntades 
och dessutom en framstående partimedlem, Lenin, borde 
anlända i dagarna från utlandet över Finland. Han sade att 
strejkens upprätthållande kostade stora ansträngningar, 
emedan oenighet angående en politisk strejks nytta och nöd-
vändighet rådde bland arbetarna, samt frågade om jag ej 
kunde, såsom någon gång tidigare, åstadkomma ett penning-
bidrag till strejkkassan. Då jag ansåg det vara av stor nytta 
för oss, att de ledande personerna för den pågående strejk-
rörelsen och för det parti, som enligt samstämmiga uppgifter 
hade största inflytande i arbetarrådet, kände sig förpliktade 
mot oss, särskilt med avseende på förhindrande av strejk på 
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finska banor, lovade jag anskaffa den summa han begärde, 
vilken han även två dagar därefter erhöll. Mitt förfarande 
tål naturligtvis ej att alltför mycket synas i sömmarna, ibland 
är man tvungen att jämka på principerna, i synnerhet under 
revolutionstider i Ryssland! Senare var jag i tillfälle att 
övertyga mig om huru små penningresurser som stodo 
revolutionärerna till buds, och att den summa av ett par tusen 
rubel jag lämnade, verkligen kunde vara kännbar i deras 
kassa. 

Under denna dag erforo vi att vi stodo under polisuppsikt 
och ständigt följdes av detektiver. 

Samma dag, den 29 oktober, mottog() vi ett brev från 
L. Mechelin, som innehöll en avskrift av ett annat till Witte, 
vilket han sänt såsom svar på ett telegram från denne av den 
27 oktober. Wittes telegram hade följande lydelse: 

»Ni känner min hållning i den finska frågan. Jag ber er 
för Finlands väl energiskt använda allt ert inflytande för att 
de finska järnvägarna förbli lugna och för att det finska folket 
i allmänhet handlar lojalt och i enlighet med graden av dess 
kultur.» 

Mechelin svarade härpå med ett brev, vari han skildrade 
läget i landet och framhöll nödvändigheten av att de i den av 
Björnberg och mig lämnade promemorian antydda fordrin-
garna snabbt tillfredsställdes. Han nämnde vidare, att Gripen-
berg och jag endera dagen skulle uppsöka honom, och bad 
att han måtte meddela oss, vad han ansåg nödigt att från 
vår sida gjordes. Men till Wittes uppmaning att använda sitt 
inflytande för upprätthållandet av järnvägstrafiken och för 
bevarandet av lugnet i landet, sade han blott, att »de enskildes 
inflytande och myndighet ej förmådde mycket, så länge den 
rådande regimen fortfor». Han tvivlade synbarligen ännu på 
att det skulle bli Witte, som genomförde den stora reformen 
i Ryssland, och hängde ännu fast vid sin gamla tro att detta 
skulle ske genom samarbete mellan de ryska liberalerna och 
OSS. 

I ett brev av den 29 oktober till oss skriver Mechelin 
följande: 
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Helsingfors 29 oktober 1905. 

Gode vänner A. G. och A. T.! 

Emottagit telegrammet: »Ställningen mycket invecklad, ingen-
deras eder närvaro ännu nödig». 

Enligt min uppfattning är detta telegram icke avfattat med 
all erforderlig varsamhet. Därav kunna lätt dragas slutsatser, om 
det, såsom sannolikt är, delgives Ob-sky, vilken väl ock erhållit 
kopia av Wittes långa depesch till mig. 

På grund av den utväg jag anlitat för att få min gårdagssänd-
ning Eder tillställd, hoppas jag att den i morgon kommit i Edra 
händer. Jag var nödsakad att låta mitt brev till W. på snabbaste 
väg komma till honom, kunde därför icke skriva det genom Er. 
Jag hoppas, att det icke länder till någon skada, att jag i brevet 
prevenerat honom om Edert besök. Den punkt, mot slutet av 
brevet, där jag bebådar besöket, är avsiktligen något dunkelt av-
fattad i fråga om ändamålet med Eder uppvaktning. Jag ville 
blott binda hans tankar därpå att en medverkan från finsk sida 
är nödvändig för honom ifall han vill skrida till handling. Häri 
ligger tillika ett erbjudande om sådan medverkan. Skulle han ej 
med Eder ingå på denna fråga, måste hans avsikter tillsvidare 
anses vara ganska lösliga. Det något naiva slutet i hans telegram 
till mig kan ock tydas så, att han ej fullt senterat oeftergivligheten 
av de i A. T:s promemoria framhållna åtgärderna, utan inbillar sig 
att enskilt inflytande kunde i Finland upprätthålla en tålmodig 
beskedlighet. Jag hoppas, att de avsiktligen något starka satser, 
med vilka jag i mitt brev sökt taga honom från denna villa skola 
skingra densamma. 

Är det emellertid så att hans »position» är »incertaine», kunna 
förhandlingar med honom ej få den praktiska betydelse att de skulle 
framkalla omedelbar åtgärd. Meri föränderligheten där borta är 
så stor, att han rättnu åter kan befinnas vara den omistliga kraften. 
I varje fall bör besöket hos honom kunna för Er medföra upplys-
ningar av värde. Och om så vore att han antydde någon önskan 
em överläggning med mig (vilket dock är osannolikt), kunnen I 
säga honom att jag är villig att infinna mig. 

Såväl Edra meddelanden som situationens utveckling i övrigt 
under de senaste dagarna ha återfört mina tankar till den punkt 
kring vilken de rört sig i mer än ett års tid, — nämligen att det 
dock är endast med det konstitutionella partiets stöd, — om partiet 
blir herre över ställningen och förmår genomföra sitt program, —
som vi kunna få vårt rättskrav säkert tillgodosett. Skulle W. 
förhjälpa oss till status quo ante utan att därjämte under med-
verkan av de konstitutionella genomföra ändring av den ryska 



206 

statsformen, så skulle den av oss vunna förbättringen i vårt läge 
åtm instone en tid framåt, behäftas av osäkerhet. 

Jag säger ej detta för att avstyrka fullföljandet av den plan 
vartill W. givit uppslag, — ty vi skulle dock därmed vinna för-
delen att kunna möta den verkliga historiska vändpunkten med 
en statsmanna personal som officiellt kunde utföra vad annars 
måste bliva enskilda mäns sak. Men jag har berört denna sida av 
saken för att därmed motivera varför jag ej skulle lägga stran-
dandet av kombinationen med W. tungt på sinnet. 

Avbrott. P. S. 

En längre rapport av E. H. anlände nu och meddelade mycket 
om den tillspetsade situationen. Vidare telefonerade trafik-
direktören, att strejk nu är etablerad å finska bangården i Peters-
burg. Utsikterna för Er att kunna återvända per järnväg äro alltså 
ganska ringa. Ni måste förmodligen fara med hästar till Valkea- 
saari. • 

Man har dock lovat mig att framskaffa detta brev. 
Orden »ville calme» i edert första telegram tyddes av mig ej 

efter bokstaven. Strejken och jäsningen äro ju kolossala. 
Vi skrida här nu till överläggningar om vad man för alla even- 

tualiteter bör vara beredd på. 
Bilagda chiffer ber jag Er använda, i händelse anledning upp- 

står att telegrafera om där förutsatta ämnen. Bäst är att adres- 
sera telegrammen till fru Agnes G. 

Med hjärtlig önskan att Eder personliga välfärd ej må lida 
intrång tecknar 

Eder tillgivne gamle 

L. M. 

Witte önskar ditt snara besök = Ami desire imm&liatement 
louer la maison. 

Armfelt bör också komma = Prevenez jardinier. 
Inrättandet av solidarisk ministär är avgjort = Chevaux et 

attaage 1500 roubles. 
D:o är uppskjutet = Chevaux et attaage trop chers. 

Witte blir ministerpresident = Ancien cocher reste. 
Witte blir icke ministerpresident = Cocher impossible. 

Vårt besök hos Witte har icke fört frågan närmare dess. 
lösning = Robe trop chå.e. 

Vårt besök hos W. kan medföra goda resultat = Couverture 
est achet. 
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Vi avresa sannolikt onsdag (torsdag) = Probablement mer-
cedi (j eudi). 

Vi invänta din ankomst = Mon d4art ajourn. 
(Kan fogas till W. 1). 

Då i brevet omnämndes, att vi endera dagen skulle besöka 
Witte, foro vi till hans bostad redan samma dag kl. 2 föl att 
höra oss för, när vi kunde råka honom, och fingo det beskedet, 
att han ej kunde träffas förrän följande dag, varom vi ytter-
ligare skulle bliva underrättade. 

Dessa dagar erforo vi att de finska medlemmarna av 
Taganzeffs kommittéavrest fredagen den 27 oktober utan 
att ha, som vi fruktat, sökt komma i beröring med Witte. 

På morgonen den 29 oktober besöktes vi av järnvägs-
tjänstemannen vid Petersburgs finska station Geitlin, som 
talade om en blivande sympatistrejk på den finska banan, 
samt önskade veta huru det förhöll sig med ett av trafikdirek-
törassistenten Lilius relaterat rykte, att ryska revolutionärer 
ansett att den finska banan ej borde indragas i strejken. Vi 
meddelade endast att Lilius haft skäl för sitt yttrande och 
avrådde från en sympatistrejk såsom varande utan nytta för 
ryssarna. Denne Geitlin bodde tillsammans med den i slutet 
av december häktade järnvägsbiljettförsäljaren Nikolainen, 
vilken var en förmedlare av förbindelsen mellan det finska 
aktiva motståndspartiet och det ryska socialistrevolutionära. 

Enligt Lilius' uppgift hade till Petersburgs station kommit 
järnvägstjänstemannen Nylander för att uppmana till strejk. 
Tvenne möten hade därpå hållits, det ena av tjänstemännen 
det andra av betjäningen. På det senare mötet hade varit 
en ryss som uppmanat till strejk och som föregavs vara sänd 
av den stora petersburgska strejkkommitt&i, men senare torde 
hava kommit i dagen, att han haft intet uppdrag från någon 
strejkkommitte alls, utan blivit vidtalad av de finska till-
ställarna av mötet. 

Strejken på finska banan till Walkeasaari utbröt på aftonen 
samma dag, den 29, varigenom vi för en tid blevo utan under-
rättelser från Finland. 
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Efter kejsarens återkomst från en rekreationsresa till 
Björkö, där Witte, som nyss slutfört fredsförhandlingarna i 
Portsmouth, hade en enda audiens, blev han följande gång, 
efter att ha anhållit därom, mottagen av tsaren först den 22 
oktober. Härvid framställde han sitt reformprogram, men 
förklarade tillika, att om kejsaren det föredroge, en diktatur 
möjligen också kunde leda till landets pacificering. Dagen 
därpå, den 23, blev han åter kallad till Peterhof. Denna 
gång var kejsarinnan Alexandra närvarande vid audiensen, 
under vilken Witte upprepade vad han redan förra gången 
framhållit. Kejsaren gav intet besked. Men sedan dröjde 
det några dagar, till den 27, förrän kejsaren anmodade honom 
att åter infinna sig för att närmare utlägga sina planer. Något 
avgörande kom ej heller nu till stånd. Den 29 fortsattes för-
handlingarna i närvaro av storfurst Nikolai Nikolajevitsch, 
krigsminister Roediger samt hovministern baron Freedericksz, 
varvid de båda förstnämnda förklarat att en diktatur svår-
ligen kunde genomföras, så länge en stor del av armen ännu 
befann sig i Mandschuriet och flere av de hemmavarande 
regementena voro sammansatta av äldre reservister, bland 
vilka det redan förefintliga missnöjet blott skulle ökas, om de 
kvarhöllos i truppen sedan fred slutits, och göra dem opålitliga. 

Samma dag på aftonen hade Freedericksz och general 
Mosoloff, chef för kejsarens kansli, besökt Witte och medfört 
tvenne ändringsförslag, som kejsaren låtit Goremykin och 
baron Budberg, ledamöter av riksrådet, utarbeta. Då dessa 
förslag ej tillfredsställde Witte, bad han Freedericksz fram-
föra till kejsarn, att han ansåg det vara bäst, om denne upp-
drog åt någon annan, som han hade förtroende till, att över- 
taga ministerpresidentens post. Följande dag meddelade 
Freedericksz, att kejsaren godkänt Wittes förslag på stor-
furst Nikolai Nikolajevitsch inrådan, vilken på morgonen haft 
ett samtal med kejsaren. Senare på aftonen underskrevos 
och promulgerades de båda aktstycken, som gå under namnet 
oktober manifestet. 

Witte nämner i sina memoarer, att Nikolai Nikolajevitsch, 
som ingalunda var någon vän av liberala reformer, skulle 
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ha låtit påverka sig av en fabriksarbetare Uschakoff, vilken 
aftonen innan det avgörande beslutet fattades, förts till honom 
av furst Andronikoff. Samme arbetare hade också en vecka 
tidigare varit hos Witte i en av de ovannämnda deputationer 
som efter dennes återkomst från Amerika uppvaktat honom, 
och i vilka även pastor Kajanus tagit del — likaledes genom 
denne Andronikoffs förmedling, om vilken Witte uttryckt sig, 
att han var »en kompromiss mellan en spion con amore och en 
högadlig förarglighet». Man frågar sig vid sådant samman-
träffande, om Andronikoff, huru förslagen och välunderrättad 
han än var, verkligen kan anses som initiativtagare till Uscha-
koffs besök. Uschakoff hade, som ovan nämnts, deltagit i 
en deputation för vilkens tillkomst man är frestad att för-
moda att Witte genom Andronikoff icke stått främmande. 
Besöket skedde just i den stund, då storfurstens ord, enligt 
vad Witte samma morgon varit i tillfälle att övertyga sig om, 
kunde väga tungt hos tsaren vid avgörandet, om hans förslag 
skulle förkastas eller antagas och han ombetros med det 
viktiga värvet att omdana Rysslands statsskick. 

Andronikoffs moder var en grevinna Berg, syster till ägaren 
av Moisio gods i Elimä, och Andronikoff' var sålunda kusin 
till Eric Berg, senare senator i Helsingfors. Andronikoff hade, 
jämte kusinen, under sin skoltid i Petersburg varit inackor-
derad hos pastor Kajanus. Han talade bra svenska och — 
var alltid i behov av pengar, vilket han stundom satte mig i 
tillfälle att avhjälpa. Några år senare inträdde han i den 
ryska hemliga polisens tjänst. Efter bolsjevikernas seger 
vid revolutionen, blev han av dem arkebuserad. Ännu så 
:sent som 1915 uppmanade Witte en gång mig att vända mig 
till Andronikoff för frambefordrande av ett brev från kejsar 
Wilhelm till kejsar Nikolai II.  

Det kan även ha sitt intresse att konstatera, att Witte 
-under de för honom orofyllda dagarna 1905 ansåg nödvändigt 
att i telegram av den 27 oktober påminna Mechelin om vikten 
av att järnvägsdriften genom Finland icke inställdes. Dess 
upprätthållande var således i detta skede en faktor av be-
lydelse i hans kalkyler. 

14 
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Måndagen den 30 kl. 1 på dagen infunno vi oss, Gripenberg 
och jag, hos Witte och blevo genast emottagna. Han skulle 
en timme senare resa till Peterhof för det stora manifestets 
undertecknande. 

Hans sätt var alldeles förändrat från föregående gång jag 
besökt honom. Han föreföll nu mycket säker och mindre 
nervös. Jag inledde vårt samtal med att säga, att Mechelin 
meddelat oss att han skrivit och anmält vårt besök. 

Witte genmälde med en anmärkning, att samtalet ej var 
avsett för tidningarna och publiken. Han sade därpå, att 
han var fullkomligt överens med Mechelin i vad denne skrivit 
i sitt brev. Men han ville veta, om vi kunde garantera att 
Finland, för den händelse att han tvingade sin härskare att 
giva efter (si je force la main å mon souverain) och våra tidi-
gare preciserade önskningar uppfylldes, förbleve lugnt och 
icke blandade sig i de ryska oroligheterna. Han frågade, om 
vi kunde svara för att ifall kejsaren toge ett extra tåg på den 
finska bangården och for till Helsingfors, han där kunde leva 
tryggt bland oss utan att behöva frukta något från den finska 
befolkningens sida. Denna resa till Helsingfors var antag-
ligen planerad för den händelse revolution skulle utbryta i 
Petersburg. Witte skulle genom resan skydda kejsaren, sam-
tidigt som han genom dennes frånvaro blev mindre bunden i 
sina handlingar. 

Jag svarade att den stora massan av befolkningen var 
främmande för alla slags förgripelser på kejsarens person, 
likaså de bildade klasserna, men att det fanns enskilda indi-
vider hos oss, likasom allestädes, för vilkas handlingar ingen 
kunde svara. Den i Ryssland pågående rörelsen var också i 
hög grad smittosam. På den finska bangården i Petersburg 
hade t. ex. dagen förut strejk blivit förklarad för bandelen 
Petersburg—Valkeasaari. 

Vid denna sista omständighet tycktes Witte dock icke 
fästa stort avseende, den föreföll att ej mera ha samma bety-
delse som tre dagar tidigare. 

Vi betonade att den största skyndsamhet i avseende på 
de föreslagna reformerna var av nöden för att undvika oförut- 
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sedda händelser hos oss. Witte svarade, att han hade så 
många ryska angelägenheter som lågo över honom, att vi 
måste giva oss till tåls ett par veckor, men att han skulle 
söka verka därhän, att militärfrågan reglerades, att minister-
statssekreteraren, senaten och de ryska tjänstemännen, som 
lika litet som ryska seder passade i Finland, avskedades samt 
att lantdagen omedelbart sammankallades. Han ansåg att 
status quo ante kunde återställas i Finland, emedan den 
politiska mogenheten där var så mycket större än i Ryssland, 
och om det också funnos oroliga element i Finland, folket i 
sin helhet i alla fall dock skulle förstå att skicka sig. Men de 
åstundade åtgärderna måste iklädas en form, som ej var 
stötande, man kunde icke fordra ett medgivande av att tidi-
gare åtgärder varit oriktiga. 

Gripenberg anmärkte, att lantdagen nödvändigt borde 
sammanträda före årets slut, och att lantdagskallelsen måste 
utfärdas sex veckor före dess sammanträdande. Witte gen-
mälte, att han ej kunde befatta sig med detaljer, han kunde 
icke heller taga direkt initiativ i finska frågor. 

På min fråga genom vem han tänkte utföra de ifrågasatta 
reformerna, svarade han, att han tänkte anlita generalguver-
nören härför. Han menade att Obolenski icke var en dålig 
människa, ehuru han hade »la langue plus grande que la tae». 

Då vi togo avsked, sade han: »c'est convenu» och ropade 
efter oss i dörren: »mes compliments å M. Mechelin». 

På natten kl. 1 utdelades manifestet av den 17/30 oktober 
på Petersburgs gator. Publiken hurrade och skrek. 

Gripenberg och jag, som visste att manifestet var att 
vänta, sökte passa på att få ett exemplar därav, och så snart 
vi erhållit detta, skyndade vi till telegrafen och avsände ett 
telegram till Helsingfors, där man på grund av ryska terro-
risters agitation föreställde sig att ett verkligt uppror utbrutit 
i Petersburg. Telegrammet lydde: 

»Konstitution och de fyra rättigheterna proklamerade i natt. 
Finland måste visa så mycken politisk mognad att icke strejka 
sedan målet har uppnåtts, även om fanatiker här finnas, som 
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uppmana därtill, blott därför att de tröga massorna icke kunna 
fatta. Järnvägsdriften på Moskva—Petersburg och Petersburg—
Warschau delvis återställd. Här inga oroligheter under hela tiden. 
Tillfredsställelsen över segern allmän. 

Törngren.» 

Dagen därpå, den 31, var staden, som hittills företett sitt 
vanliga apatiska utseende, förändrad. Stora folkmassor rörde 
sig på de förnämsta gatorna, tal höllos på nästan varje trappa 
för små folkhopar, röda fanor svajade och polisen syntes icke 
till. Trängseln på Newski var stundom så stor, att man ej 
kunde komma ur fläcken, men verkliga oordningar förekommo 
överhuvud dock icke. De flesta man såg, föreföllo att vara 
mycket nöjda. Endast studenterna protesterade mot att 
manifestet icke givit mera. Arbetarrådet fordrade ytterligare 
amnesti för politiska förbrytare, belägringstillståndets avskaf-
fande, interimistiskt åtta timmars arbetsdag för att arbetarna 
bättre skulle hinna egna sig åt revolutionen, samt beväpning 
av arbetarna för att de skulle skydda sig mot den opålitliga 
regeringen. 

Men den 1 november återtog Petersburg sitt förra utseende. 
Kavalleripatruller syntes överallt på de folktomma gatorna. 
De gula kyrassiärerna påstods hava slagit ihjäl två studenter 
utanför universitetet och ridit ikull några på Newski. På 
Sagorodni prospekt hade skjutits en och sårats fem personer, 
bland dem professor Tar16 Men i centrum av staden tycktes 
dock allt lugnt, ehuru kosackpatruller genomkorsade gatorna. 
Jag vandrade på Newski i sällskap med Macgowan, som',  gick 
på den kant av trottoaren som vette mot gatan. En kosack-
patrull kom bakifrån och red ikull Macgowan. Jag plockade 
upp honom och förde honom till mitt hotell, som låg strax 
intill. Han synades på det noggrannaste, men någon annan 
skavank kunde inte upptäckas än ett hål på överrocken. 
Jag åkte honom hem till hans fru så att han skulle bli i till-
fälle att lugna sig. 

Under fyra, fem månaders tid efter oktobermanifestets 
publicering följde pogrom på pogrom i hela Ryssland. Pressen 
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framhöll att myndigheterna provocerade dem för att få an-
ledning att icke uppfylla de löften oktobermanifestet givit. 
De svarta banden, eller såsom de numera kallade sig »det 
ryska folkets förbund», utvecklade en rastlös verksamhet. 
Deras instruktör general Bogdanovitsch uppgavs ur stats-
medel ha fått 20,000 rubel för att sprida sina mot den nyss 
utlovade konstitutionen riktade publikationer. 

Den största pogromen var den i Odessa, organiserad av 
polisen, varvid 500 personer skall ha dödats. Den 8-10 
november rasade ett uppror i Kronstadt, i Vladivostok utbröt 
myteri bland marinsoldaterna den 12 november, reservisterna 
yrkade på att bli hemskickade, även andra revolter av större 
och mindre omfång ägde rum och även agraroroligheter före- 
kommo mångenstädes. 

På förmiddagen den 1 november anlände från Helsingfors 
Svinhufvud och Renvall. De hade sänts för att underrätta 
oss om vad som dagen förut passerat där: strejken, folkmötena 
och senatens avgång. Efter samrådan med dessa, som ansågo 
att strejken i Finland omedelbart komme att upphöra, då 
den ryska de facto redan gjort det, ävensom efter överens-
kommelse med Gripenberg skrev jag följande brev till Witte. 

»Eders Excellens, 

Denna morgon har jag mottagit underrättelse från Finland 
om att befolkningen, smittad av den pågående rörelsen i Ryssland, 
icke har kunnat hållas tillbaka utan framställt till generalguver-
nören fordringar, vilka i huvudsak äro de samma som dem vi för 
några dagar sedan hade äran fästa eder uppmärksamhet på. Man 
har endast tillagt en uppmaning till generalguvernören att ingiva 
sin avskedsansökan. Ehuru arbetarene och folkmassan deltagit i 
vad som där har hänt, så har dock den bildade klassen tills nu 
kunnat behålla ledningen. Inga oordningar ha förekommit. 
Strejken har varit fullständig, men förmodligen varat blott en dag 
att döma av våra underrättelser, emedan man i går hade för avsikt 
att avsluta densamma. 

Jag anhåller att Eders Excellens ville hava godheten att mot-
taga herr Gripenberg och mig för att vi skola kunna efter samtal 
med Eder meddela våra landsmän en försäkran om att våra ange-
lägenheter komma att regleras inom kort. Det som nu hänt i 
Finland, berör icke förhållandet mellan ryska riket och Storfursten- 
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dömet Finland. Tilldragelserna ha avseende endast på det system, 
som varit rådande under de sista åren. Och skulle vi kunna stöda 
oss på ett faktum, t. ex. utnämningen av en ny ministerstatssekre-
terare och en ny viceordförande för senaten, vilka finge i uppgift 
att genomföra programmet, så hoppas vi att landet snart skulle 
lugna sig. 

Vid vår avresa från Helsingfors för några dagar sedan utpekade 
allmänna meningen förre ministerstatssekreterare-adjointen greve 
Armfelt för den förstnämnda posten och herr Mechelin för vice-
ordförandeplatsen i senaten. 

Mottag o. s. v. 

Svinhufvud och Renvall avreste med lokomotiv till Viborg 
och Gripenberg och jag förde brevet till Wittes bostad samt 
frågade när vi kunde få träffa honom. 

Kl. 6 på eftermiddagen samma dag blevo vi emottagna. 
Witte föreföll trött, han var nervös och tvär. Golvet i rummet 
var formligen översållat av sönderrivna brevkuvert. Då vi 
kommo in, höll han på att läsa mitt brev, och medan han 
läste, gav han sina utlåtanden med anledning av brevets 
innehåll. Han sade att han kände till att strejk utbrutit i 
Finland. Han kunde icke giva oss någon försäkran om att de 
ifrågasatta reformerna komme att genomföras. »Jag är blott 
konseljpresident, Finlands styrelse handhaves särskilt för sig, 
'jag vet ej ens av alla ärenden som röra det. Jag har uttalat 
mina iäer angående Finlands angelägenheter, men det är 
också allt.» 

Vi framhöllo vidare att läget i Finland var allvarsamt och 
att snabba åtgärder voro av nöden. 

Witte replikerade: »Tror ni då icke att mitt läge är mycket 
svårare», och tillade, att han antagligen komme att träffa 
generalguvernören, som förmodligen komme till Petersburg, 
så snart järnvägsförbindelsen blivit återställd, och då bleve 
han i tillfälle att tala med honom och bilda sig en mening. 
Först därpå kunde han möjligen säga oss något. 

Slutligen frågade jag, om vi kunde hoppas att han icke 
förändrat sin åsikt med avseende på den finska frågan. Han 
svarade: »Ja, jag har icke förändrat min uppfattning om 
sättet för Finlands styrande.» 
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Några dagar senare hörde jag av korrespondenten för Daily 
Telegraph dr Dillon och av Josef Hessen, vilka mycket ofta 
voro hos Witte, att denne hade sagt att han förlorat allt 
intresse för Finland sedan strejken, om han också icke ändrat 
ställning till den finska frågan. Han ansåg sig hava över-
skattat finnarnas politiska mogenhet. 

Det var uppenbart att sådant läget tedde sig, d. v. s. att 
regeringen obestritt innehade makten, om den också måste 
kämpa mot stora svårigheter, vi ej vid detta tillfälle kunde få 
våra förhållanden ordnade annat än med den ryska regerin-
gens medverkan. Det fanns ingen utsikt, att denna skulle 
störtas av massorna genom oordnade och i det stora hela föga 
farliga strejker och demonstrationer på folkmöten. Icke 
heller kunde vi räkna på att en aktion av de liberale, vilkas 
ledare sutto i Moskva, avskurna genom att järnvägstrafik en 
inställts, komme att föra dem till makten. Den taktik de 
följt hade till en början lett till Buligins lag om folkrepresenta-
tion, om också endast konsultativ. Sedan ledde det alla klasser 
genomträngande djupa missnöjet till följd av det förlorade 
kriget samt oroligheterna i Petersburg och Moskva till oktober-
manifestet med dess löften, vilket framtvungits av hela sam-
hällets tryck på regeringen och utverkats genom förespeg-
lingar om att oron därmed skulle lägga sig, något som också 
till en början skedde i stor utsträckning. 

Onekligen var konseljpresidenten Witte under de första 
tiderna situationens herre, och av honom berodde det, om vi 
skulle lyckas i våra förehavanden. Det var således en högst 
betänklig sak, att han till följd av storstrejken i Finland »för-
lorat intresset» för landet. Påtagligen kunde det ej vidare 
tjäna hans avsikter, sådana han tidigare låtit dem skymta 
fram i sina samtal med oss. Hans aktiva medverkan var 
knappast mera med säkerhet att räkna på, om också hans 
»uppfattning om sättet för Finlands styrande» fortfarande ut-
gjorde ett mäktigt stöd. Det gällde därför att inslå en annan 
väg, att icke mera vänta på att han självmant skulle vidtaga 
några åtgärder för att återställa status quo ante. Ett tillfälle 
härtill erbjöd sig inom kort. 
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Den 1 november hade på morgonen anlänt ett långt 
chiffrerat telegram från generalguvernören Obolenski till stats-
sekretariatet. Ministerstatssekreteraren Linder for till en förut 
utsatt föredragning utan att ha hunnit få telegrammet dechiff-
rerat. Han anmälde för kejsaren att ett telegram angående 
händelserna i Helsingfors anlänt, vars innehåll han ej ännu 
fullständigt kände, men kejsaren bad honom blott sända 
telegrammet dagen därpå till Peterhof. 

Om Obolenskis förhållande till storstrejken ingick senare 
(den 13/11) i tidningen Russ några detaljer. Artikeln var av 
följande lydelse: 

»Det är ej nog med att Obolenski genom att flytta till pansar-
fartyget Slava lagt i dagen en särdeles omtanke om sin personliga 
säkerhet, medan strejken pågick i Helsingfors. Han har dessutom, 
för att även för framtiden icke utsättas för det av arbetarna bil-
dade »röda gardets» misshag, i förening med den lika vettskrämda 
finska senaten i förskott låtit utbetala åt detta »röda garde» en 
summa av 160,000 mark såsom ersättning för dess bedrifter under 
strejkveckan. Då han emellertid icke haft rätt att disponera så 
stora summor av statsmedel, måste han efteråt hemställa om 
H. M:s godkännande av denna åtgärd. Ministerstatssekreteraren 
Linder, på vars föredragning detta ärende numera beror, bör emel-
lertid kunna avstyra denna Obolenskis nya lättsinnighet, i synner-
het som det är känt, att arbetarna i Helsingfors beslutat anslå en 
del av summan till nya strejkändamål.» 

Den 2 november gick jag på morgonen till pastor Kajanus. 
Där träffade jag chefen för passexpeditionen vid statssekre-
tariatet baron Bruun, som var mycket uppskakad och hemlig-
hetsfull. Kajanus sade mig, sedan Bruun gått, att han talat 
om vad Obolenskis telegram innehållit och att ministerstats-
sekreteraradjointen Oerstroem var villrådig. Jag skrev omedel-
bart några ord till Oerstroem och frågade, om han strax kunde 
taga emot mig ensam. Inom kort fick jag svar att han väntade. 

Då jag kom till honom var han mycket nervös och ville 
veta, om jag hade några nya underrättelser från Finland. 
Obolenski hade ej telegraferat något sedan föregående dag, 
han visste ej vad man borde göra. Jag föreslog att lantdagen 
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genast skulle sammankallas och de fordringar, som föregående 
lantdags »stora petition» uppställt, genast beviljas. Skulle 
icke detta göras, så visste man ej huru det komme att gå i 
Finland. 

Han hade ingenting att anmärka häremot. Han tog fram 
ett exemplar av »stora petitionen» och vi gingo igenom de 
skilda punkterna och kommo överens om huru svaret på varje 
punkt borde stiliseras. Han var så uppskakad, att han knap-
past gjorde invändningar mot någonting som jag föreslog. 

När vi voro färdiga därmed, blev det fråga om vem som 
skulle föredraga de skrivelser, varigenom kejsarens svar komme 
att kungöras. Han sade att Linder på morgonen vägrat göra 
något alls, men kunde Linder fås att sända in sin avskeds-
ansökan ännu samma dag, så skulle Oerstroem nog åtaga sig 
föredragningen. Då han vidare nämnde om att Linder kl. 1 
var kallad till Witte, ansåg jag spelet till hälften vunnet, 
trots att Wittes intresse svalnat. Senare på dagen skulle vi 
åter träffas. 

På aftonen beslöt Gripenberg att följande morgon gå till 
Linder och förehålla honom nödvändigheten av att omedel-
bart avgå. Medan Gripenberg sålunda den 3 november på 
morgonen var hos Linder, kom Bruun till hotellet och med-
delade, att ett nytt telegram anlänt från Obolenski och att 
Oerstroem bad mig genast komma till statssekretariatet. 

Oerstroem berättade där, att Obolenskis nya telegram 
innehöll blott ett meddelande om att lotsfartyget Eläköön 
skulle komma omkring kl. 1 med brev från Obolenski an-
gående önskliga åtgärder. Vi gingo igenom förslagen till ett 
manifest om upphävande av de olagliga förordningarna och 
ett reskript om lantdagens sammankallande, uppsatta enligt 
föregående dags överenskommelser. Efter några ändringar 
gåvos de till renskrivning, så att de skulle vara färdiga i tid. 
Linder hade nämligen fått befallning att infinna sig i Peterhof 
och komme att fara med Eläköön strax efter dess ankomst. 

Till stor del berodde den vidare utvecklingen nu av 
Oerstroem. Han kunde lätt såväl främja som motverka en 
lycklig utgång. Ty endast med hans goda minne var det 
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möjligt att tekniskt åstadkomma en föredragningsnot. Det 
var därför nödvändigt att på något sätt låta honom se att den 
förestående omgestaltningen av förhållandena måhända kunde 
vara förenlig med en personlig fördel för honom. Han hade 
visserligen varit Plehwes medarbetare, han var rysk tjänste-
man, och som sådan ställde han karriären framom allt annat, 
men han var icke av rysk nationalitet utan av danskt ur-
sprung, och därför knappast avog mot det som ej var ryskt, 
han var intelligent och ung och trodde kanske på den nya 
riktningens seger i Ryssland. 

Han hade på intet sätt förklarat sin anslutning till våra 
önskningar. Från tidigare tillfällen visste man att han var 
opålitlig, och dessa dagar hade det framgått att, om han också 
gjort mig en del viktiga meddelanden, han dock samtidigt 
höll Linder noggrannt au courant med vad vi förehade. Medan 
vi väntade på att Eläköön skulle komma, framkastade jag 
för att vinna hans bevågenhet en fråga, om han hade för avsikt 
att anmäla sig för den lediga generalguvernörsadjoint-posten. 

Efter en stund kom Gripenberg från Linder. Han hade 
icke kunnat inverka på dennes avsikt att bibehålla sin plats, 
men hade begått den oförsiktigheten att referera till några 
av Wittes ofördelaktiga omdömen om honom. Detta gav 
Linder anledning att någon dag därpå beklaga sig för Witte, 
som i sin tur naturligtvis förnekade, att han skulle fällt sådana 
yttranden och kunde för tillfället knappast erinra sig att han 
någonsin talat med herr Gripenberg. Det var Oerstroem, som 
berättade detta för mig, och han hade i sin tur hört det av 
sin vän WouTtsch, då för tiden sekreterare hos Witte. 

Slutligen anlände general Sjöman från Eläköön med 
Obolenskis papper. Han förde dem upp till Linder, som genast 
skickade dem till Oerstroem. 

Obolenskis brev var helt kort. Han nämnde att han sam-
rått med Mechelin och dennes partivänner samt tillrådde lant-
dagens sammankallande och upphävandet av de kända för-
ordningarna. 

Då Obolenskis förslag gick längre än stora petitionen, som 
varit grunden för vårt tidigare nämnda utkast, uppgjordes i 
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hast nya koncept. Oerstroem tyckte att yrkandena från 
Helsingfors gingo för långt och ansåg att ringa utsikt till 
framgång vid föredragningen förefanns samt frågade oss, om 
ej avprutningar kunde göras. Vi svarade att vi icke kunde 
gå in på några ändringar. Papperen sändes slutligen till ren-
skrivning och vi avlägsnade oss. 

När vi kommo tillbaka till hotellet, träffade vi senator 
August Nybergh och hovrådet Toppelius. De hade kommit 
med avskrifter av de förslag till dokument som uppgjorts i 
Helsingfors och godkänts av Obolenski. Vi foro strax med 
dessa herrar tillbaka till statssekretariatet. Där befanns, att 
förslagen från Helsingfors till lantdagskallelse och manifest 
om upphävandet av förordningarna voro sakligt överensstäm-
mande med de redan uppgjorda dokumenten, varför dessa 
icke ändrades, men att ett reskript om de ryska tjänstemän-
nens avsättning skilde sig betydligt till innehållet. Detta 
reskript skrevs om enligt förslaget från Helsingfors. 

Nybergh och Toppelius hade även varit uppe hos Linder 
för att framhålla lägets allvar och nödvändigheten för honom 
att avgå, men utan resultat. 

Oerstroem tvekade emellertid ännu. Han ansåg fortfarande 
några punkter oantagliga. Medan vi språkade härom, kom 
ett bud från Linder, att han av kejsaren fått order att inhämta 
Wittes åsikt, förrän han for till Peterhof. Jag sade då till 
Oerstroem, att han ej längre behövde oroa sig. Witte skulle 
nog gå in på de längstgående förslagen. Jag bad honom blott 
giva Obolenskis brev åt Linder för att han skulle visa det åt 
Witte och därmed förenkla förhandlingarna. Och härefter 
lämnade vi statssekretariatet. 

Så snart föredragningen ägt rum, skulle enligt överens-
kommelse Oerstroem, som följde med till Peterhof utan att 
dock få övervara föredragningen, telegrafera till Mechelin och 
även underrätta oss. 

Kl. 6 på morgonen den 4 november väcktes jag av Bruun, 
som kom med ett telegram från Oerstroem. Enligt detta 
hade vid föredragningen, som ägt rum kort före kejsarens 
middag, kejsaren blott underskrivit lantdagskallelsen. 
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Reskriptet om de ryska tjänstemännen vägrade han helt 
och hållet att gå in på, likaledes gjorde han anmärkningar mot 
tvenne punkter i manifestet, de som rörde februarimanifestet 
och särskilda stadganden angående ryska språket. 

Linder hade, enligt Oerstroems påstående, alls icke gjort 
något försök att förmå kejsaren att härvid ändra åsikt. Men 
då Linder kom ut från föredragningen och meddelade 
Oerstroem resultatet, uppmanade denne honom att strax vända 
om och anhålla om ny föredragning efter någon timme. Detta 
gjorde Linder, och medan kejsaren åt middag skrev Oerstroem 
om manifestet. Enligt ett yttrande som general Sjöman 
fällt rätt lång tid härefter skulle det åter varit Linder, som 
tagit initiativ till den senare föredragningen. Två skilda 
förslag upprättades, det ena med utelämning av de båda 
punkterna mot vilka kejsaren gjort anmärkning, det andra 
med utelämning av punkten om stadgandena angående 
ryska språket och med utbytande i den andra misshagliga 
punkten, den som rörde februarimanifestet, av ordet »upp-
häves» mot uttrycket »tillämpningen inställes intill dess be-
rörda frågor varda genom en lagstiftningsakt ordnade.» 

Då Linder sedan hade sin senare föredragning, förelade 
han de bägge förslagen. Kejsaren läste igenom båda och 
undertecknade det med längre gående eftergifter. När detta 
var gjort, hade klockan blivit 1/2  1 på natten. Eläköön av-
sändes omedelbart med papperen till Helsingfors, Linder och 
Oerstroem åter stannade i Peterhof över natten. 

Så snart vi fått Bruuns meddelande om resultatet av före-
dragningen, telegraferade vi till såväl Mechelin som den under 
strejkveckan på Nyländska nationshuset funktionerande upp-
lysningsbyrån. Detta senare telegram, som var på omkring 
100 ord, påstås aldrig kommit denna byrå tillhanda. 

Att kejsarens underskrift erhölls, måste visserligen anses 
i huvudsak bero på att det ryska manifestet av den 30 oktober 
med sina löften om frihet utkommit, och att därmed beslut 
om förändring av de allmänna riktlinjerna för regeringen 
fattats, men också på att dokumenten voro färdiga att före-
läggas kejsaren samtidigt som han fick Obolenskis förslag, 
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och förrän några nya ofördelaktiga underrättelser hunnit 
anlända från Finland. Den för ögonblicket avgörande faktorn 
var troligen dock Wittes utlåtande i frågan. Storstrejken, 
som bragte Obolenski och senaten att falla till föga, gjorde 
knappast något större intryck på kejsaren, vilket framgår 
av att han dagen efter det storstrejken utbrutit, ej var mera 
orolig för vad som tilldragit sig, och varom han redan fått 
rapport genom gendarmchefen, än att han på Linders anmälan 
om att telegram rörande händelserna anlänt, gav denne order 
att det dagen därpå skulle meddelas honom i brev. Hans 
vägran att första gången underteckna manifesten tyder ej 
heller på att han skulle ansett läget allvarligt och skyndsamhet 
av nöden. 

Witte hade givit sitt utlåtande åt Linder i ett förseglat 
konvolut och utan att alls diskutera frågan med honom. 
Witte sade mig vid ett senare besök, att han i detta utlåtande 
icke ingått på några detaljer utan blott framlagt sina syn-
punkter angående Finlands styrande, som Bingo ut på att 
rätta tidigare begångna misstag -och att för framtiden undvika 
upprepning av liknande. Men åt Linder påstod han sig hava 
sagt, då denne den 2 november varit hos honom och föreslagit 
att inga av de i Helsingfors uppställda fordringarna skulle 
beviljas, lika litet som senatorernas avskedsansökningar, att 
Linder gärna kunde försöka undertrycka rörelsen i Finland, 
om han hade makt därtill, men att icke en enda soldat för 
tillfället fanns att skicka dit från Petersburg. 

Att Wittes utlåtande blev tillstyrkande berodde ej på 
storstrejken — hans åsikt om denna har redan berörts —, den 
utlöste ej hos honom något initiativ till Finlands förmån, 
tvärtom. Det oroliga tillståndet i Petersburg, framkallat av 
strejkerna därstädes och av Trepovs order om förhindrande av 
sammankomster och folkskockningar, hade måhända i detta 
fall någon mindre inverkan på honom. Men mera bidrog 
väl dock härtill Wittes åsikt om den senaste regimen i Finland 
och hans för oss varje gång upprepade önskan, att Finland 
förbleve lugnt, antingen han härvid, med underskattande av 
strejkens beskaffenhet, ännu leddes av tanken att kunna 
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skicka den kejserliga familjen till Finland, om svåra oord-
ningar gjorde dess kvarblivande i Ryssland farligt, eller han 
ville framhålla Finland som ett exempel på att ordning och 
lugn kunde vinnas genom beviljande av friheter. För det 
första av dessa senare alternativ talar såväl hans fråga till 
Kajanus redan den 15 oktober och hans telegram till Mechelin, 
som i synnerhet hans uttryck under Gripenbergs och mitt 
första besök hos honom; för det andra åter den omständig-
heten, att genom hans försorg Oerstroem skickades (den 10 
november) till Helsingfors för att åstadkomma en regerings-
kommunike över händelserna i Finland. Att denna kom-
munike sedan icke blev av, berodde på att dock i Finland 
under strejken inträffat så mycket som icke passade för Wittes 
ändamål. Av hela företaget kom icke annat till synes än en 
mening instucken i den kommunik, som publicerades med 
anledning av tillståndet i Polen. 

Själv skriver Witte i sina memoarer (franska upplagan) 
om detta tillfälle följande: »— — — Jag anade nog att den 
finländska folkresningen skulle i hög grad komplicera den 
revolutionära förvirringen i Ryssland. Å andra sidan hade 
jag alltid varit motståndare till den av Nikolai II i Finland 
inledda förföljelsepolitiken. När de finländska representan-
terna kommo till mig och försäkrade att deras landsmän skulle 
glömma alla oförrätter och hålla sig lugna, om den ryska 
regeringen ville samvetsgrant iakttaga de rättigheter, vilka 
beviljats storfurstendömet av kejsar Alexander I och av 
Alexander II, så framhöll jag även, å min sida, för Hans 
Majestät, att enligt min åsikt det var trängande nödvändigt 
att återgå till hans företrädares finländska politik. Jag visade 
för honom att finländarne alltid varit lojala, sålänge de be-
handlades på ett passande sätt, och att det var farligt att 
skapa ett andra Polen strax vid Petersburgs portar. Jag 
pressade Hans Majestät att respektera de friheter som kejsarne 
Alexander I och Alexander II beviljat Finland. — —» 

Inom ryska regeringskretsar torde ända till Guerards ut-
nämning till generalguvernör på något håll hysts den upp- 
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fattning, att regeringsmakten borde avhålla sig från att för-
söka ordna förhållandena i Finland, och låta anarkien efter 
storstrejken utveckla sig till förödande sammanstötningar 
mellan arbetarklassen och den övriga befolkningen. Endast i 
den händelse att det ryska väldet i Finland bleve hotat, borde 
militären ingripa. Denna princip hade följts i Kaukasien och 
även till en början i Östersjöprovinserna. 

Under dagarna förrän det ryska manifestet av den 30 
oktober publicerades hade en kongress hållits av representanter 
för de icke-ryska folken inom Ryssland. Avsikten hade varit 
att åstadkomma en samfälld aktion för att befordra dessas 
särintressen. Man hade också inbjudit representanter för 
Finland och för ändamålet vänt sig till kaptenerna Grönhagen 
och Elis Hultin, som också deltogo i en del förberedande över-
läggningar, men sedan på avrådan från Helsingfors tillkänna-
gåva att de kunde närvara vid kongressen endast som enskilda 
personer och icke som representanter för Finland. Detta 
väckte misstämning och åtminstone Grönhagen fortfor att 
deltaga i överläggningarna. Att dessa försök till samman-
slutning av de icke-ryska folken skulle lett till något praktiskt 
resultat känner jag ej. 

Den 4 november mottog() vi flere telegram från Helsing-
fors, sända några dagar förut. I ett anhölls om ett medde-
lande från Petersburgs strejkkommitte direkt till arbetarföre-
ningens i Helsingfors ordförande Perttilä angående strejkens 
avslutning i Petersburg, emedan arbetarledarne i Helsingfors 
fortfarande antogo att »revolutionen» ännu pågick i Peters-
burg och ej ville sätta tro till de uppgifter, som lämnades dem 
av de borgerliga. Detta ombesörjdes även, och avläts tele 
grammet av en medlem i arbetarrådet, vilken i senare hälften 
av december häktades, sedan regeringen övergått till våld-
samt undertryckande av oroligheterna. I ett annat telegram 
underrättades vi om ställningen i Helsingfors den 2 november 
och om att Nybergh skulle komma, samt slutligen i ett tredje 
om att Nybergh borde övertyga Linder om nödvändigheten 
av de föreslagna åtgärdernas omedelbara verkställande för att 
förebygga allvarsamma tilldragelser i Helsingfors. Men några 
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färskare underrättelser från Helsingfors fingo vi under de 
närmast följande dagarna icke. 

Den 6 på morgonen kom ryttmästar Ignatius jämte ett 
par arbetare från Viborg för att underrätta sig om förhål-
landena i Petersburg. Samma dag på eftermiddagen fingo vi 
av pastor Kajanus, som haft besök av löjtnant Backlund, 
officer i rysk tjänst och son till astronomen, den svenskfödde 
professor Backlund på Pulkova, veta att fråga väckts om att 
skicka trupper till Finland, för att, som det hette, kuva upp-
roret där. Från Finland hade nämligen under de sista dagarna, 
medan Obolenski icke sände några underrättelser alls, kommit 
en mängd rykten. Den ryska telegrafagenturen, vats korres-
pondent i Helsingfors var en tjänsteman vid generalguvernörs-
kansliet, hade spritt underrättelse om att Finland förklarat 
sig såsom republik, att Obolenski hölls fången, att en väpnad 
styrka på 50,000 man insurgenter tågade mot Helsingfors. 
Från Terijoki hade kommit en ryss, som berättade att den 
ryska kyrkan där blivit nedbränd. Han hade vänt sig först 
till Trepov, vilken sände honom till Linder. Denne i sin tur 
skickade honom till Witte, som åter beordrade Trepov att ut-
kommendera kosacker till undsättning för ryssarna i Terijoki. 
Att alls ingenting passerat i Terijoki och att den utsända 
mannen ljög, fick man först senare veta. 

Om planerna att sända trupper till Finland var det vår 
avsikt att fortast möjligt underrätta våra hemmavarande 
landsmän, och skulle för ändamålet kapten Hultin följande 
dag försöka resa via Reval till Helsingfors. 

Den 7 på förmiddagen gick ryttmästar Ignatius till krigs-
ministern Roediger, emedan han hade hälsningar att framföra 
från dennes släktingar i Viborg. Där blev han i tillfälle att 
icke blott höra om förberedelserna till en militär aktion mot 
Finland, utan även lämna riktiga och lugnande underrättelser 
om tillståndet i landet. På dagen mottogo vi telegram från 
Mechelin, att manifestet och lantdagskallelsen blivit promul-
gerade den 6 november och att strejken skulle upphöra. 

Detta telegram ville vi meddela Witte för att visa att man 
i Finland var tillfreds, och att alls intet skäl till truppsändning 
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för kuvande av förment uppror förelåg. Men vårt sista besök 
hos honom, efter det strejken i Finland utbrutit, hade icke 
kvarlämnat samma intryck av samförstånd som de tidigare. 
Dessutom voro vi icke säkra på att han ej var gramse på oss 
för Gripenbergs oförsiktighet mot Linder. Något måste i alla 
fall göras, och då vi ansågo det ytterst kritiska läget betinga 
den största varsamhet, for jag ensam först till Hessen, som 
kände Witte personligen mycket väl och träffade honom så 
gott som dagligen, samt bad om hans råd. Hessen hade råkat 
vara inne hos Witte den 1 november, då mitt brev om ut-
brottet av strejken framlämnades till denne. Han ansåg att 
j2,g utan tvekan kunde gå till honom, men tänkte att jag 
möjligen skulle komma att alltför länge få vänta på före-
träde, varför han erbjöd sig att skriva ett brev om saken. 
Brevet tog jag med mig och for omedelbart till Witte, som nu 
flyttat från sitt privathus Kamenniostrowski prospekt 5 till 
ett staten tillhörigt hus vid kajerna. Genom större frikostig-
het mot betjänten än vanligt, lyckades jag strax bli mottagen, 
fick framföra mitt ärende och avlämnade för säkerhets skull 
även Hessens brev som ytterligare vittnesbörd om lugnet i 
Finland. Klockan var då något före 5. Senare erfor jag att 
krigsministern kl. 1/2  6 hade kommit till Witte för att rådgöra 
om den påtänkta militära aktionen. De hade icke haft några 
nya underrättelser från Finland. Men på grund av det, som 
av mig muntligt meddelats och i följd av Hessens brev, det 
enda skriftliga aktstycket i saken, beslöts att icke påskynda 
mobiliseringen av de för ändamålet bestämda trupperna och 
att vid krigsministerns föredragning hos kejsaren följande 
morgon föreslå inhibering av hela planen samt upphävande 
av det för Viborg och Sveaborg förklarade krigstillståndet. 

Obolenski hade icke sänt något telegram sedan den 2 på 
aftonen. Först den 8 på morgonen, således dagen efter det jag 
redan meddelat Witte , Mechelins telegram, anlände under-
rättelse från honom, att manifestet blivit kungjort och mot-
taget med stor högtidlighet och tillfredsställelse. Vid samma 
dags föredragning hade därför återkallandet av de militära 
åtgärderna icke mött något hinder. Denna dag blevo även 

15 
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gendarmtrakasserierna på finska järnvägsstationen i Peters-
burg stävjade, sedan de under ett par dagar omöjliggjort alla 
bemödanden att återupptaga trafiken. 

För att ytterligare försäkra sig om att de militära åtgär-
derna mot Finland verkligen inställdes, gick jag ännu samma 
dag till chefen för Trepovs kansli C. von Weymarn, som jag 
kände från den tid han var adjutant hos generalguvernören 
Heyden. Jag ville erfara om truppsändningarna till Finland, 
och mig meddelades, att order utgått om inställandet av den 
påbörjade mobiliseringen. 

Den 8 november återupptogs hela den finska järnvägs-
driften, och samma dag avreste Gripenberg och Nybergh. 



UTNÄMNINGEN AV NY GENERALGUVERNÖR OCH 
SENAT. 

I Helsingfors hade man redan innan novembermanifestet 
tillkommit ivrigt dryftat frågan om senatens blivande samman-
sättning, och många förslag till listor hade uppgjorts på med-
lemmar i densamma. Svårigheten låg icke i brist på hugade 
aspiranter, utan på vanskligheten att fördela platserna mellan 
de olika politiska riktningarna. Slutligen kom man dock till 
ett resultat, och den 9 november erhöll jag telegram från 
Gripenberg med uppgift om att dagen förut på Obolenskis 
uppmaning till denne avlämnats en lista på senatorskandi- 
dater, uppgjord av lantdagsdelegationen. Enligt telegram 
hade på listan uppförts Mechelin, Aug. Nybergh, Svinhufvud, 
Otto Donner, Ståhlberg, Ignatius, Kasten Antell, Lennart 
Gripenberg, Onni Schildt, Fredrik Stjernvall och folkskol-
läraren Kari. Samma dag, som denna lista anlände, telegra-
ferade jag till Gripenberg: 

»Meddela Mechelin missnöjet mot de i Ryssland och Finland 
beviljade medgivandena tilltager, oförsiktigt att upptaga på listan 
namn, som snart skulle utbytas, önskvärt att nu uteslutna namnet 
upptages på listan för justitiedepartementet ( Jonas Castr&), det för-
utan kan man frukta att Köpenhamns inflytande gör sig gällande.» 

Om tillgången vid uppgörandet av listan och angående 
ministerstatssekreterarutnämningen skriver A. Gripenberg: 

Torsdag kl. 5 e. m. 
(9/11) 

B. B. 
Knappt hemkommen kallades jag till möte av en del av det 

blivande ekonomiedepartementet hos Donner. Där voro utom 
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värden Leo, R. A. W., Svinhufvud, Ignatius, Ståhlberg, Grotenfelt, 
Stjernvall samt Nybergh och jag. Det talades naturligtvis mycket 
och vi gjorde vårt bästa för att genomdriva det av Dig föreslagna 
sättet att behandla Oerstroem. Leo gjorde däremot gällande att 
man kunde undvara generalguvernörsadj., men att om sådan till-
sattes borde han vara finne. Beträffande Oerstroem hade man 
tänkt sig, att honom skulle tillförsäkras en anständig pension och 
han dessutom mot skäligt arvode anställas på extra stat vid Stats-
sekr. för genomgående av ryska papper. Jag gjorde häremot gäl-
lande att Oerstroem knappast kunde åtaga sig en sådan extra 
befattning isynnerhet, som tjänstemän för särskilda uppdrag äro 
och bliva än mera impopulära i Ryssland. Jag framhöll hurusom 
Oerstroem gjort oss väsentliga tjänster, ja varit den, utan vilken 
manifestet icke skulle hava tillkommit och understöddes därvid 
varmt av Nybergh. Slutet av saken blev att man ej ville under-
stöda Oerstroems utnämning till gen.guv.adj., emedan man helst 
såge en finne på platsen, men att om Oer. bleve därtill utnämnd 
skulle man taga väl emot honom, utan att dock kunna garantera 
för pressens hållning. Jag erfor vidare att i går till Obol. avlämnats 
listan över den nya senaten och av denna i allo godkänts. Jag 
telegraferade för en stund sedan Ekon. dept. till Dig, men upp-
repar den här för säkerhets skull: 

Vice ordf.: L. Mechelin 
Justitie exp.: Aug. Nybergh 
Civil » Svinhufvud 
Eckl. » Otto Donner 
Handel och industri: K. J. Ståhlberg 
Kammar exp.: K. F. Ignatius 
Finans » K. Antell 
Kommunikation: Lennart Gberg (Gripenberg) 
Jordbruk: Onni Schildt 
utan portfölj: F. Stjernvall och folkskoleläraren Kari, social-

demokrat. 
Prokurator: Julius Grotenfelt. 
Listan behagar mig föga, men vad är att göra. Många ledsamma 

hänsyn hava härvid måstat iakttagas. 
Justitiedept.: Viceordf.: R. A. Wrede. Ledamöter: L. Hornen, 

Alex. Kumlin, Lundenius, Almqvist, Hugo Lilius, Paldani, Juselius 
och Walter Heimbärger, nästan uteslutande avdankade hov-
rättister, en enda ungfennoman, näml. Lilius och en halv sådan, 
Almqvist. Svinhufvud var mycket nöjd med denna lista, men 
mindre nöjd med Ekon. Dept., speciellt att K. A. intagits. Vad 
ministerstatssekr. platsen beträffar, så råder därom mycken osäker-
het. Armfelt anser sig under nuvarande svåra förhållanden icke 
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kunna gå i land därmed och vill därför ej åtaga sig, men är där-
emot gärna villig inträda såsom adjoint ifall L. M. blir minister. 
Emellertid hade man bestämt räknat på C. A. och under denna 
förutsättning uppgjort senatorslistan. Först igår kunde Armfelt 
komma till staden med sitt avslag och nu ville man ej mera ändra 
den engång till Obol. inlämnade listan för att ej blanda bort denna. 
Ett av L. M. framställt förslag att C. A. skulle tillsvidare utnämnas 
till adjoint, men tjänstgöra såsom minister har av denne — såsom 
mig synes med rätta — förkastats, emedan han sålunda gentemot 
ryssarna och speciellt den nya generalguvernören icke skulle hava 
någon auktoritet alls. Man är på grund härav benägen att icke 
inleda någon aktion mot C. Linder, innan den nya senaten blivit 
utnämnd. Här pågår som bäst ett stort fennomanskt möte, till 
vilket personliga inbjudningar utfärdats. För en stund sedan 
emottog jag (kl. 6) Ditt telegram avsänt 4,42. L. M. och jag hade 
något svårt att förstå innehållet, men kombinerade slutligen såsom 
följer: 

»Animosite grandit contre consessions donnes» hänföra sig till 
den ryska reaktionära högern. Här kan väl ej annat göras än att 
bedja liberala pressen lugna allmänheten, varvid Hessen säkert 
kan anlitas. 

»Imprudent porter sur liste noms qui doivent dre chan0», 
hänför sig kanske till Svinhufvud, som på grund av sin advokatyr 
för Hohenthal och sitt uppträdande mot Obolenski möjligen av 
Dig anses inacceptabel, vilket kanske är riktigt nog, men ej mera 
kan ändras, emedan listan, såsom mitt telegram redan utvisar, 
igår lämnades till Obolenski. 

Av samma orsak kan ej _Jonas upptagas i Justitien, vilket Du 
troligen syftar på med uttrycket: »Influence Copenhague redou-
table.» Härom har nog varit mycket fråga inom den juristkrets, 
som uppgjort justitielistan, men Jonas vrakades enhälligt, såsom 
saknande den objektivite och sans, som bör utmärka en ledamot 
av högsta domstolen. Måhända hava vi alldeles missförstått Ditt 
telegram. Jag tror dock ej att Jonas skulle vara så dålig att han 
vill i negativt avseende begagna det inflytande han möjligen har 
hos Maria Feodorowna. Han kan dessutom möjligen kompenseras 
med en guvernörspost. 

Kanske Svinhufvud kommer till Pburg för att meddela Dig 
nödiga upplysningar om planer och annat. Farväl, i morgon mera. 

Vännen 
A. Gberg. 

Mechelin åter skrev samma dag: 
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Helsingfors den 9 Nov. 05. 
Heders Broder. 

Tack för klok och energisk verksamhet! — Idag f. m. erforo 
vi åtskilligt av A. N. och A. G. Efter en stund kl. 8 skola vi åter 
samlas för dryftande av kinkiga problem. 

De båda listorna, — Ekon. och Just. listorna — avlämnades 
redan förrgår, på begäran, till Obolenski. Han skulle ha avsänt 
dem med gårdagens tåg om ej Blom, såsom frånvarande, varit i 
vägen, genom att icke ha demissionerat. Denna sak är ordnad i 
dag. Ob. lovade därför idag ha insänt listorna, i vilka någon änd-
ring således icke är möjlig. Det kan dock hända, att Ob. behåller 
listorna, för att själv föredraga dem, om han om par dagar reser 
till Pburg. ( I detta fall vore en justering möjlig.) 

Mellersta satsen i ditt telegram till A. G. förstå vi ej: Imprudent 
o. s. v. Vilket namn är det som bientot måste uteslutas? 

Vi be att härom få telegrafisk förklaring i morgon f. m. 
Bekymren växa genom U. S. partiets bråk, lögner och intriger. 
Vad animositåt i Pburg vidkommer, skola vi sörja för lugnande 

artiklar, närmast i Pravo. 
Hinner ej mer! 

Din tillgivna 
L. Mechelin 

Den 10 anlände Svinhufvud till Petersburg. Han medförde 
brev från Gripenberg, varav framgick, att man i Helsingfors 
ej ville ansätta Linder, förrän den nya senaten blivit utnämnd. 

Härpå svarade jag: 

»Förutsättas måste att listan icke antages eller förkastas helt 
och hållet, utan att enskilda förändringar göras. Troligen inga 
utsikter för Kari. De övriga presentabla. Obolenski handlar där 
möjligen uppriktigt, men utsättes här för stark påtryckning av 
missnöjda mäktiga vänner. På Linders hjälp för listan kan man 
ej lita, han vidhåller sin förra uppfattning (att Mechelin uteslutes), 
bör strax avgå. Armfelt måste antaga åtminstone till en början. 
Mechelin duger ej ens framdeles (till ministerstatssekreterare) för 
kejsarn, Björnberg kan man få utnämnd till ministerstatssekrete-
rare, men enligt min uppfattning olämplig och intrigant. Träffade 
grevinnan Olga (Heyden) som sade att änkekejsarinnan kommer att 
arbeta energiskt för sina två skyddslingar, Björnberg och Castffii, 
vilket hon ansåg böra tagas i betraktande. Jag anser början böra 
göras med Linders avsked. I nödfall kunde Oerstroem tillsvidare 
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sköta tjänsten. Viceordföranden och de övriga i senaten borde 
dessförinnan (förr än Linder avgått) icke pressas fram. Svara 
strax. Atte.» 

Den 10 telegraferade jag att Linder påstods vilja förvärva 
sig tacksamhet genom att föreslå frikostig skadeersättning åt 
de gångna årens offer, och dagen därpå kunde jag meddela 
att pension beviljats åt under senare år avskedade ävensom 
att senatorernas avskedsansökningar lämnades vilande. 
Samma dag telegraferade jag ytterligare: 

»Oerstroem bör övertygas om omöjligheten av Danielsons nya 
lista. Han kan i sin tur tala med Obolenski. Jag sände igår per 
järnvägstelegrafen två telegram, jag måste idag få jakande svar 
om Armfelt.» 

Nybergh, Gripenberg och jag hade varit av den åsikten, att 
de tjänster Oerstroem gjort oss, som tidigare omnämnts, med 
avseende på manifestets tillkomst icke finge underskattas. 
Hade han i det avgörande ögonblicket vägrat att verkställa våra 
förslag, kunde man ej veta vilken vändning saken hade tagit, 
sedan Wittes intresse svalnat. Tillika ansågo vi att han var 
behövlig för oss, tills vi fått en ny ministerstatssekreterare, 
och att han under denna tid understödde våra intressen blott 
i den mån han trodde sig ha personlig nytta därav. Härtill 
kom, att han enligt rysk sed måste placeras på en ny plats 
för att en efterträdare åt honom skulle kunna utnämnas, han 
kunde icke helt enkelt avskedas. Utan att ha en förmånlig 
plats i sikte skulle han därför motarbeta utnämningen av 
ministerstatssekreterare. 

Oerstroem hade meddelat mig, att Obolenski på uppmaning 
av Witte skulle göra den tidigare omtalade sammanställningen 
av de timade händelserna i Finland, och att Oerstroem av 
Obolenski blivit kallad till Helsingfors, ävensom att han skulle 
resa samma afton, den 10 november. Härom underrättade jag 
Gripenberg. Vidare berättade Oerstroem, att han av Wittes 
privatsekreterare Wouitsch hört att statssekreteraren Guerard 
blivit erbjuden generalguvernörsplatsen i Finland. 
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Den 12 anlände Mechelin till Petersburg, telegrafiskt 
kallad av Witte, för att få del av den förestående utnämningen 
av generalguvernör. Jag påvisade ännu en gång för Mechelin 
nödvändigheten av ny föredragande för att lyckas få senaten 
utnämnd. Han återvände redan samma dag på aftonen till 
Helsingfors, utan att ha träffat några andra personer. 

Stämningen i Petersburg var dessa dagar mycket orolig. 
Tusentals judar hade flytt, delvis till Finland, emedan man 
fruktade en judemassaker i Petersburg i likhet med den i 
Odessa. Myteriet i Kronstadt den 8 och 9 hade i högsta grad 
uppskrämt den kejserliga familjen i Peterhof, varför den flyttat 
till Tsarskoje Zelo. Dock undertrycktes denna revolt mycket 
lätt. Jag hörde vid ett tillfälle på en soaréhos herrskapet 
Sabouroff ett åsyna vittne, hertig Georg av Mecklenburg-
Strelitz, överste i rysk tjänst och filosofiedokor i Leipzig, 
berätta att ordningen i verkligheten återställdes av blott 300 
artillerister från Kronstadt och två skvadroner från hans rege-
mente, de ridande gardeskyrassiärerna i Peterhof. 

Witte rönte en mängd svårigheter vid försöken att samman-
sätta sin ministär. Han hade vänt sig till några av de moderata 
inom semstvokretsarna men fått avslag, varför han slutligen 
måste nöja sig med personer ur den högre byråkratien. Den 
nya regeringen klandrades kort därpå skarpt av en i Moskva 
den 19 och 24 november sammanträdande ny kongress av 
det konstitutionellt demokratiska partiet, som dock samtidigt 
uttalade, att Witte kunde räkna på samhällets medverkan, 
om han verkligen infriade oktobermanifestets löften. 

Från denna kongress verkställande utskott, som förberedde 
densamma, fick jag mottaga ett den 10 november avsänt 
telegram av i översättning från franskan följande lydelse: 

»Det konstitutionellt demokratiska partiets byrå hyllar varmt 
Finland, återupprättat och befriat efter en så modig kamp. Fin-
land och Ryssland, som varit förenade under dessa tider av för-
tryck och sorg genom ömsesidiga sympatier, gemensamma olyckor 
och genom samma trängtan efter frihet, skola tack vare en nära 
men fri förening från och med denna stund kasta sig in i fram-
skridandets och den fredliga utvecklingens liv.» 
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Telegrammet meddelades lantdagsdelegationen, som avlät 
följande svar: 

»Det konstitutionella finländska partiets styrelse har uppdragit 
åt oss att överbringa dess uppriktiga tacksägelse till det ryska 
konstitutionellt demokratiska partiets byrå för de varma häls-
ningar det velat sända oss. Vi hoppas att de band som knutits 
under motgångens dagar fortfarande skola förena oss under den 
lyckligare tid, som tyckes närma sig. 

Mechelin. Törngren. 

Om förhållandena i Helsingfors skrev Gripenberg, som 
varit hemrest, den 13 november följande: 

Hfors måndag afton. 
B. B. 

Jag hade redan på lördag börjat ett brev till Dig, men det blev 
ej färdigt till Leos avfärd och i går hade jag intet väsentligt att 
berätta. Jag vill emellertid framhålla några detaljer och medde-
landen om ställningen här. — Jäsningen bland arbetarena fortfar 
och de lova såsnart lantdagen börjar omringa ständerhuset och 
icke släppa någon ut därifrån innan alla deras fordringar blivit 
godkända till punkt och pricka. För att förhindra detta våld och 
annat dylikt upprättas i största tysthet en borgarmilis, som skall 
uppgå till 2500 man, med fullständig beväpning och under ledning 
av erfarna officerare. Det är meningen att den alldeles plötsligen 
skall framträda och med den feghet inför ett resolut uppträdande, 
som arbetarne, åtminstone de röda, hittills visat, tvivlar man 
icke på att detta skall vara nog att imponera på dem och hindra 
dem från dumheter. Ett annat gynnsamt tecken är att ett konsti-
tutionellt arbetarparti håller på att bilda sig. I går beslöts på ett 
möte, där också jag var närv., att med det första bilda en stor 
konstitutionell klubb, såsom du får se i tidningarna. 

Nu till några personfrågor. Det är rent förtvivlat med C. A:s 
motstånd emot att åtaga sig ministerskapet. Efter återkomsten 
från Petersburg telegraferade Leo efter C. A. till Aminne och han 
kommer i afton, men han hann redan i telefon säga mig att han 
på intet villkor vill till Pburg. Leo är absolut nödvändig här. 
Skola vi då måsta nöja oss med Bjberg (Björnberg), denne sade 
mig igår att han ej vill annat än bliva guvernör i S:t Michel, emedan 
i detta län ej finnes några arbetare, men det var kanske endast 
koketteri. — I Nylands län fordras nu en synnerligen stark hand 
och så gärna jag än unnar Paul v. E. någon belöning anser jag 
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honom till en början ej kunna komma ifråga. Min kandidat till 
Nylands län är överste G. Gadolin. Etter synes mig lämpligen 
kunna placeras på extra stat vid statssekr:t, där hans smidighet 
och personalkännedom inom den högre societeten kan vara till 
stor nytta. Till guv. i Wiborgs län anser jag Lennart Knorring 
böra utnämnas. Han är väl bekant med länet och med den ad-
ministrativa personalen och är den som bäst kan rensa och åter-
ställa ordningen i detta län. 

Witte tyckes vara mycket angelägen att få lugn i Finland, 
annorlunda kan man väl ej förklara hans tillmötesgående mot 
L. M. Den stackarn har väl också mer än sju dagar i veckan, med 
sitt Polen, Kronstadt och andra olyckor, som strömma över honom. 

Jag var igår hos Kasten A. och fann honom kryare än jag väntat, 
men befarar dock att han icke länge skall hålla ut. 

Vem skall nu sist och slutligen bliva gen.guv.? Leo vet det 
men säger det icke. 

Tack för de tidningar Du sänt mig. Ursäkta att jag glömt om-
besörja sändningen till Dig. I morgon skall jag emellertid göra det. 

Om du önskar återvända hit är jag beredd komma till Pburg 
när Du det önskar. Carl Mannerheim är här på ett kort besök. 
Han var i förra veckan i Köpenhamn hos Schervaschidze och kon-
staterade bland annat huru illa omtyckt Witte är på detta håll. 
Har Du träffat någon av de Moskva-liberala, vad säga de om 
Finland? 

Din tillgivne 
A. Gberg. 

På Din löp. räkning fanns Fmk 4781, därav uttog jag Fmk 800. 

Våra förbindelser med den frisinnade ryska pressen hade 
särskilt upprätthållits av Alexis Gripenberg. Men under hans 
frånvaro gick jag med baron Anton Alfthan såsom översättare 
till tidningen Russ för att lämna ett meddelande om Obolenskis 
förhållande till den ryska militären i Finland under strejken, 
vilket blivit mig tillsänt från Helsingfors. Dagen därpå, den 
14, upprepade Alfthan och jag vårt besök på Russ' redaktion. 
Vi medhade en artikel, skriven av mig, vari vissa episoder från 
lantdagen 1904-05 skildrades. Även åt en i Helsingfors gjord 
rysk översättning av artiklar, som Castrén skrivit för »Danne-
brog», gavs spridning. I dessa hade han skildrat den gamla 
senatens bemödanden att motarbeta änkekejsarinnans inlägg 
till Finlands förmån liksom dess åtgärder för att förtaga det 
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intryck man trodde att en audiens, som Björnberg haft våren 
1902, utövat på kejsaren. 

På aftonen fick jag en telegrafisk uppmaning av Mechelin 
att åter besöka Witte för att framhålla varje dröjsmåls be-
tänklighet. Jag gick till honom följande morgon den 15 novem-
ber. Han meddelade mig bland annat, att han skrivit till 
kejsaren i den finska frågan, men icke fått svar. Han skulle 
resa till honom dagen därpå och åter upptaga saken. Men 
han tillade att Linder framlagt en mängd telegram, av vad 
slag, det ville han ej avgöra, som avsågo att låta den av 
Mechelin föreslagna senatorslistan framstå såsom högeligen 
impopulär. Han hoppades att statssekreteraren Guerard om 
några dagar dock skulle bliva utnämnd till generalguvernör. 
Härom underrättade jag Mechelin och fick till svar att Mechelin 
följande dag ämnade komma till Petersburg för att ytterligare 
tala med Witte. I telegram avstyrkte jag detta. 

Denna dag proklamerades en ny strejk i Petersburg i 
anledning av att rebellerna i Kronstadt skulle ställas inför 
krigsrätt och att Polen förklarats i belägringstillstånd med 
anledning av de ständigt tilltagande oroligheterna. Mot denna 
strejk hade i arbetarrådet höjts varnande röster, emedan inga 
förberedelser för strejken hunnit vidtagas och orsaken var 
för större delen av arbetarna främmande. Under strejkens 
fortgång utökades också därför fordringarna för arbetarres 
räkning med kravet på 8 timmars arbetstid. 

Den 16 anlände emellertid Mechelin och Alexis Gripenberg. 
Då Witte sagt mig, att han följande dag skulle ha föredragning 
hos kejsaren, föreslog jag Mechelin att strax på morgonen 
besöka honom. Jag telefonerade till Witte och fick svaret, 
att han omedelbart kunde träffas. 

Samma dag återvände jag i sällskap med Mechelin till 
Helsingfors. 

Den 17 meddelade Oerstroem Gripenberg, som kvarstannat 
i Petersburg, att ett förslag från gammalfennomaner om att 
sammankalla en nationalförsamling anlänt. Oerstroem var 
dock av den åsikt att detta förslag alls icke borde föredragas 
för kejsaren. 
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Följande dag erhöll jag från Gripenberg telegram om att 
chefens för de ryska trupperna i Finland, baron Salzas ut-
nämning till temporär t. f. generalguvernör skulle varit ett 
verk av Linder, vilken därigenom skulle sökt möjliggöra ut-
nämning av en gammalfinsk senat. Han påstods nämligen ha 
för eburit för kejsaren att Obolenskis förord för Mechelins lista 
var utan betydelse, emedan Obolenski redan de facto var 
avskedad. Denne föregavs ha äventyrat rikets intressen genom 
att ej ha låtit militären inskrida under strejken i Helsingfors. 
Och då en senat icke kunde utnämnas annat än på en general-
guvernörs förslag, borde en tjänstförrättande utses, särskilt 
som Obolenski upprepade gånger anhållit om befrielse från 
tjänstens upprätthållande. 

Sedan jag på morgonen den 19 november åter inträffat i 
Petersburg, mottog jag på aftonen telegram från Mechelin, 
att Linder, åberopande en befallning av kejsaren, uppdragit 
åt E. G. Palm61 att uppgöra nytt förslag till senatorskandi-
dater med honom som viceordförande, samt att alla de av 
Mechelin föreslagna vägrat inträda i denna senat. I ett med-
delande från Svinhufvud nämndes att Mechelin, Ignatius, 
Stjernvall, Schildt och han själv blivit av Palm6-1 uteslutna 
från förslaget till ekonomiedepartementet. På aftonen skulle 
Palmen resa till Petersburg. 

Den 22 november telegraferade Mechelin ytterligare: 
»Danielson har med skriftliga bevis sökt övertyga Linder om 
nödvändigheten att utesluta Svinhufvud, Ignatius, Schildt och 
Stjernvall. Om Witte ännu ej fullföljt sin avsikt bör fram-
hållas varje dröjsmåls betänklighet, särskilt även beträffande 
Linder.» Samma dag skrev han vidare i brev: »Palm61 har 
från sitt besök i Petersburg berättat att, om ock koalitions-
försöket strandat, vår konstitutionella lista dock måste om-
danas, enär Mechelin ej accepteras såsom viceordförande — 
denna plats borde intagas av Antell eller Lennart Gripenberg.» 

I Petersburg hade Alexis Gripenberg under de dagar jag 
var i Helsingfors gjort försök att få det av ett konstitutionellt 
möte den 17 november i Helsingfors till Linder sända tele-
grammet om nödvändigheten av omedelbar avskedsansökan 
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infört i tidningarna. Men endast furst Uhtomskis organ Peters-
burgskia Viedomosti tryckte det. De andra hade ej rum på 
grund av de många och långa referaten av händelserna i 
Ryssland. Samma dag jag återkom vidtog jag åtgärder 
för att följande dag kunna resa till Tsarskoje-Zelo i hopp 
om att av någondera av kejsarens adjutanter erhålla bl. a. 
uppgifter om vad som verkligen i denna sak blivit kejsaren 
meddelat. 

Följande morgon, den 20, anlände Jonas Castr6-1. Han 
kom så gott som direkt från Köpenhamn, där han träffat 
änkekejsarinnans kammarherre Schervaschidze. Kronprinsen 
hade på kejsarens uppmaning, enligt CastrUs påstående, 
skrivit ett utlåtande i den finska frågan, som slutade med 
förslag om Linders och Obolenskis avskedande, om tillsättande 
av en konstitutionell senat samt utnämning av Björnberg till 
ministerstatssekreterare och hovmarskalken Benckendorff, 
broder till ministern i Köpenhamn, eller furst Sviatopolk-Mirski 
till generalguvernör. Namnen härstammade från Castrén 
ensam, som för vidare befordran meddelat dem Schervaschidze. 
Emedan Castrén fruktade att brevet icke framkommit till 
följd av strejken på de ryska järnvägarna, telegraferade han 
till kammarherre Bull i Köpenhamn och anhöll om telegrafiskt 
meddelande från kronprinsen till kejsaren. 

Samma dag for jag, såsom min avsikt redan tidigare varit, 
till Tsarskoje-Zelo. Då det på grund av strejken var osäkert, 
huruvida man kunde komma fram på den vanliga banan, 
hade jag skaffat mig ett tillståndskort att följa med de kejser-
liga tåg, som på ett särskilt spår gingo till Tsarskoje-Zelo. 
Detta blev dock icke nödvändigt, emedan de ordinarie tågen 
samma dag kommit i gång. I Tsarskoje tänkte jag uppsöka 
antingen furst Orloff eller greve Alexander Heyden. Båda 
voro adjutanter hos kejsaren och tillbragte dagligen långa 
stunder i hans sällskap. Den senares intresse för Finland stod 
i samband med att hans fru hade släktingar där; hon var 
kusin till min fru och hennes farmor hette Stjetnvall, och 
hon hade tillbragt en del av sin ungdom i Helsingfors och på 
Träskända. 
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Det var greve Heyden jag fick tag i. Jag hade ej sett 
honom på några månader, men senaste gång vi träffats hade 
han sagt, att han intet kunde göra i den finska frågan. Nu 
däremot började han genast med att framhålla att tiderna 
voro förändrade och att ingenting hindrade honom att med 
kejsaren samtala om våra affären. Jag berättade om den 
danske kronprinsens brev och uppgav dagen, när det med 
en kurir blivit avsänt från Köpenhamn, samt vilka kandidater 
för generalguvernörs- och ministerstatssekreterarposterna som 
där nämndes. Björnberg tycktes han först ej påminna sig. 
Då jag slutligen lett hans minne på rätt spår, sade han: »Skulle 
ni tro att edra affärer vore i goda händer, om de anförtroddes 
åt denne?» Han talade om Björnbergs audiens hos kejsaren 
1902 på våren före uppbåden. Han sade, att man i kejsarens 
omgivning hade en alldeles annan uppfattning om saken än 
den som »Dannebrogs» nyss spridda artiklar läto framskymta. 
Han antog att denna episod skulle försvåra möjligheten 
för Björnberg att bliva föreslagen, emedan han förutsatte 
att den hos kejsaren kvarlämnat ett obehagligt intryck, 
som gjorde honom mindre benägen att utnämna Björnberg. 
Heyden sade, att Björnberg (Behrenberg) vid denna audiens, 
när han kommit in i kejsarens kabinett, varit så upprörd, att 
han ej lyckats framställa sitt ärende, varför kejsaren ringde 
och sade till adjutanten, som kom in: »Han är sjuk, ge honom 
ett glas vatten och följ honom ut.» 

Heydens berättelse om Björnbergs audiens och uppgiften 
om det intryck den kvarlämnat hos kejsaren vinner i sannolik-
het av den omständigheten att Björnberg, efter det han ut-
nämnts till ministerstatssekreteraradjoint icke någonsin, trots 
uppmaning av Langhoff, lät förmå sig till en personlig före-
dragning för kejsaren, utan föredrog att vid tillfällen, då 
ministerstatssekreteraren var tjänstledig och han således hand-
hade dennes ämbetsåligganden, insända föredragningarna i 
brev, ett tillvägagångssätt som i mindre ärenden även an-
vändes av ministern. 

De i Danmark föreslagna generalguvernörskandidaterna 
trodde Heyden omöjligt kunde komma ifråga; Benckendorff 
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ville ej, och f. d. inrikesministern Sviatopolk-Mirski ansågs av 
kejsaren som upphovet till alla det sista årets inre svårigheter. 

Jag talade om Guerard. Han sade, att han kunde förstå 
att man skickade civila generalguvernörer till ryska provinser, 
men i Finland passade de ej. Där fordrades en, som kunde 
representera kejsaren på ett värdigt sätt, en person »du monde», 
en verklig ryss av fin familj och ingen »bourgeois». 

Armfelts kandidatur omnämnde jag också. Han hade just 
ingenting att säga därtill. 

Om nödvändigheten av Linders avsked var han fullt ense 
och lovade omnämna för kejsaren telegrammet från det konsti-
tutionella mötet, vilket tillkommit som motvikt till de gammal-
fennomanska uppmaningarna att kvarstå, samt tillika fram-
hålla det omöjliga i att bibehålla en ministerstatssekreterare 
från den förra regimen. Men han sade, att kejsaren troligen 
komme att draga sig för att säga till åt Linder om avskedet, 
emedan Linder aldrig försummade att framhålla sin till-
givenhet och vördnad för Majestätet. 

Heyden frågade slutligen vem vi tänkt på som lant-
marskalk. Jag sade, att ingen ännu hunnit med denna sak. 
Han frågade då, vem jag personligen förordade. Jag svarade: 
»Baron v. Born.» 

Sedan jag återvänt till Petersburg, skrev jag på grund av 
en hälsning, som Castren medfört från Mechelin, ett brev till 
Witte och meddelade, att om hinder mötte greve Armfelts 
utnämning till ministerstatssekreterare Björnberg ej heller 
vore illa sedd i landet. 

På aftonen kom den engelske tidningskorrespondenten mr 
Williams till mig med en hälsning från dr Dillon, Wittes 
agent för den utländska pressen. Dillon hade påstått, att om 
finnarna kunde bevisa att Linders senatorslista var oantaglig, 
så kunde Witte betjäna sig härav för att påskynda Linders 
fall. Linder skulle nämligen då genom att fördröja senatens 
utnämning blottställt det ryska väldet i Finland, som hotades 
av de talrika beväpnade band, som påstodos oavbrutet bilda sig. 

Följande morgon, den 21, gick jag till Dillon och frågade, 
huru det förhöll sig med saken. Han bekräftade Williams 
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berättelse. Jag utlade alla hithörande omständigheter för 
honom och meddelade att Linder alls icke lyckats hopbringa 
någon kandidatlista. Alla hans försök hade misslyckats. 
Palm&i, vars mission Dillon kände till, hade dagen förut för-
klarat för Linder, att ingen annan senat för tillfället vore 
möjlig än en konstitutionell. Dillon sade, att det för ögon-
blicket vore onödigt att söka upp Witte, emedan han var i 
Tsarskoje, men lovade på aftonen, då han i alla händelser 
skulle besöka Witte, framhålla vad jag sagt. För undvikande 
av misstag nedskrev jag omedelbart hos honom det svar jag 
nyss muntligen hade givit honom. 

Denna dag kom Nybergh för andra gången till Petersburg 
för att meddela oss, vad man förehade hemma. 

Den 22 på morgonen for jag åter till Dillon, som sökt mig 
aftonen förut. Dillon omtalade, att han framfört mitt ärende 
och upprepade vad han sagt. Då jag emellertid tyckte, att 
han varit något knapp, och jag åter fått ett telegram från 
Helsingfors från professor Donner och senator Ignatius för 
att söka påskynda senatens utnämning, samt de andra i 
Petersburg, särskilt Castrai, uppmanade mig att ytterligare 
söka påverka Witte, gick jag till honom ännu en gång. 

Witte sade mig, att han fortfarande omfattade Mechelins 
kandidatlista. Men då generalguvernör numera utnämnts, 
bleve det dennes sak att taga affärerna om hand. Jag frågade 
då, om jag kunde vända mig till Guerard, men han bad mig 
vänta någon dag, tills utnämningen blivit officiell. Jag tackade 
honom för vad han gjort för oss under hela denna tid och 
sade farväl. 

Då jag återkom till hotellet, hade redan Bruun telefonerat 
från statssekretariatet om Guerards utnämning samt sagt, att 
telegram därom gått till Helsingfors. Saken tycktes också 
varit känd i Petersburg, men den framställdes såsom om 
Guerard tillika komme att föredraga ärendena för kejsaren. 

Detta sista meddelande oroade oss något, och då Castrén 
skulle resa hem samma afton, bådo vi honom förmå Mechelin 
att strax komma till Petersburg för att besöka Guerard. Vi 
telegraferade även genast härom. 
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Castrén hade också gjort ett besök hos Linder för att 
ivertyga honom om nödvändigheten att avgå. Linder sade 
ionom bland annat, att han fått en mängd dylika upp-
maningar, en dag 30 telegram, men att han intet avseende 
Fäst vid dem. Besöket ledde likasom alla dylika ej till önskat 
resultat. Under de följande dagarna sändes oss massor av 
telegram och brev, innehållande avskrifter av resolutioner, 
rattade på möten, vilka sammankallats för att protestera mot 
Linders kvarstående. 

Utnämningen av ny generalguvernör, och i synnerhet av 
ny senat, intresserade dock fortfarande i högsta grad Mechelin 
och övriga på listan upptagna senatorskandidater, men man 
tycktes fortfarande tro, att detta ärende skulle föredragas 
av Linder, trots mitt telegram av den 10 november. I ett 
brev av den 22 november skriver Mechelin, som icke tycks 
ha observerat, att den egentliga orsaken till mitt i hans brev 
nämnda besök hos Witte varit de av Dillon till mig framförda 
hälsningarna från Witte: 

Helsingfors 22 Nov. 05. 
Heders Broder! 

Meddelandena i Aug. N:s brev, som hämtades mig i morse av 
L. Krogius, gåvo närmare stöd åt Eder i går e. m. telegraferade 
uppfattning att situationen förbättrats. 

Utnämningen av välsinnad generalguvernör skulle utan tvivel 
påskynda en ytterligare förbättring. Men då telegram härom icke 
ännu (kl. 8.30 e. m.) anlänt, börjar jag tro att uppskovsmanin 
åter uttagit sin rätt. 

E. G. P. har från sitt besök i Pburg berättat, att, om ock koali-
tionsförsöket strandar, vår konstit. lista dock måste omdanas, 
enär L. M. icke accepteras såsom vice ordf. — denna plats borde 
'intagas av K. Antell eller L. Gripenberg. 

Jag hade redan vid våra kandidaters senaste möte i måndags 
uttalat som förmodan att Linder särskilt påverkats i syfte att få 
mig undanröjd. Jag bad kollegerna att utan avseende å mitt ute-
slutande kvarstå och förena sig om annan vice ordf. Flera för-
klarade sig bestämt avgå ifall jag bleve utesluten; några yttrade 
sig icke ännu definitivt, menande att antydda eventualitet ej ännu 
var för handen. 

I anledning av E. G. P.:s nyss anförda berättelse, komponerade 

16 
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emellertid 0. D. och K. F. I. det långa telegram, som tillsändes Dig 
idag omkr. kl. 3. 

Enligt min tanke var ditt besök hos Witte, i det syfte tele-
grammet angiver, påkallat endast om man måste tillmäta E. G, 
P.:s berättelse någon säkrare grund, än yttranden av Linder. Del 
är ju icke angenämt att besvära Witte i oträngt mål. I varje fal 
måste utnämningen av generalguvernör föreligga, innan besöket 
göres. W. hade sagt mig att det vore bra om jag strax efter han; 
kandidats utnämning komme till Pburg för att besöka den nya 
gen. guv. och initiera honom i ställningen. Om Du går till W, 
kunde Du på mina vägnar fråga huruvida och när han tillstyrker 
mig att komma. Jag tror att W. därvid hade förutsatt att även 
senatorerna redan blivit utnämnda. Skulle nu denna utnämning 
lämnats beroende på utnämningen av gen. guv. (ss. Linder enligt 
Nyberghs brev påstod), kunde ett besök av mig hos den nya gen, 
guv. ha ändå större praktisk betydelse, nb ifall han ej redan fått 
det besked att L. M. måste uteslutas. 

Från fullt pålitligt håll har mig idag delgivits att orsaken, 
varför suometarianerna äro så ytterst angelägna om att få 1 å 5. 
platser i senaten är den, att deras fullständiga uteslutning skull( 
inför landet och utlandet giva dem stämpeln av att ha uppburit 
Bobrikoffs politik; något som dock vore fallet blott med en ringa 
del av deras parti, medan däremot de flesta ogillat Bobr. systemet 
och endast i fråga om taktiken skilt sig från de konstitutionella, 
»Vi måste anlita de yttersta medel för att ej skymfen av en sådan 
stämpel må varda oss tillfogad. Sker det ändå skola vi skaffa 
10,000 bönder till I-I:fors för att neddraga den exklusiva senaten.» 
Så har det sagts idag åt en svensk medlem av vår delegation. 

Om ej vår konst. lista orubbad i de närmaste dagarna fast. 
ställes av H. M., utan oss förelägges ett nådigt ultimatum om 2 
platsers upplåtande åt suometarianerna, torde vi överlämna sådan 
fråga åt delegationen, förstärkt med några tiotal andra konsti-
tutionella. 

Jag förmodar att Aug. N. vid sin återkomst i morgon medför 
nya notiser av betydelse även för »list»-frågans slutliga behand-
ling. 

Med särskilt intresse motser jag underrättelser om kurirens 
igår väntade ankomst. Momentet är sådant, att det brev han 
medför måste inverka på adressaten. 

Några stora män med gamle baron G. Ramsay i täten besökte 
idag Saltza för att uttala samhällets oro och bekymmer över dröjs-
målet med senatens utnämning samt giva uttryck åt det förtro-
ende, varmed konstit. listan omfattades. Delegationen bad honom 
telegrafera direkte till kejsaren. S. lovade överväga saken. — 
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Jag håller mig sedan i förrgår instängd för att få bukt på en 
katarr. Det är ju nödvändigt att vara frisk, om vår lista i trots 
av allt, blir så fullständigt godkänd, att icke ens L. M. kasseras. 

Varma hälsningar till Alexis och Jonas. Ni har väl redan börjat 
tröttna på eder n. v. verksamhet. 

Din tillgivna 
L. Mechelin 

Den 23 november på aftonen var jag med överste Paul 
v. Etter åter på en mottagning hos statssekreteraren Andr 
Sabourov, ledamot av riksrådet likasom Guerard. Jag frågade 
honom angående hans åsikt om denne. Han tyckte att Guerard 
icke var någon framstående intelligens. Fru Sabouroff — 
som intresserade sig för Finland emedan hennes far, greve 
Sollohub, en på sin tid uppburen skald, vistats där någon tid, 
bl. a. på Träskända, och därunder inspirerats till några av sina 
sånger — gav ett bjärtare uttryck åt samma åsikt. Guerard 
var icke energisk, han bildade sig en åsikt mycket långsamt 
och höll envist på vad han sedan ansåg riktigt. Han var dock 
en samvetsgrann och duglig man. Särdeles tråkig i sällskap, 
icke av börd. Fru Guerard åter, påstod hon, var mycket litet 
känd i den högre societeten. Förrän vi avlägsnade oss bad 
jag Sabouroff skriva ett introduktionskort åt mig till Guerard, 
och det gjorde han. 

Den 25 anlände Mechelin och Nybergh ånyo. Gripenberg 
och jag skulle kl. 11 till Guerard, dessförinnan kommo vi 
överens med de nyanlända om att föreslå Guerard att stifta 
bekantskap med Mechelin. 

Vi mottogos av Guerard mycket artigt. Vi sutto hos honom 
över en timme och talade oavbrutet. Han gjorde då och då 
några frågor. Han föreföll mycket intresserad men tillika 
försiktig. 

Vi redogjorde för partiställningar, för arbetarförhållandena, 
vi talade om vapenimport och röda gardet, om nödvändig-
heten att med det första återuppställa finska gardesbataljonen 
och finska militären över huvud. Behovet av generalguver-
nörskansliets rensning framhöllo vi såsom särdeles brådskande. 
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Om omedelbart utnämnande av senaten var han ense, men på 
personfrågorna inläto vi oss icke, vi hänvisade honom i detta 
avseende till Mechelin, och då vi gingo, var det överenskommet 
att Mechelin följande dag skulle besöka honom. 

Emedan Guerard förklarade för Mechelin, att det icke före-
låg någon möjlighet för Svinhufvuds utnämning till senator på 
grund av det försvarstal han hållit i den Hohenthalska pro-
cessen, dryftades frågan om hans ersättande. Vi framhöllo 
för Mechelin nödvändigheten av att få in i senaten en person, 
som kunde utgöra en motvikt mot eventuella böjelser för en 
mindre rätlinig politik än som avsågs, och som tillika bleve 
en kraftig civilchef. Emellertid mottogo vi dagen därpå ett 
telegram från Mechelin, som underrättade oss om att Lilius 
skulle ersätta Svinhufvud. 

Den 26 november besökte Danielson Guerard, resultatet 
okänt. Samma dag skrev jag till Reuter tvenne brev med 
långa utläggningar om den dåvarande ställningen i ryska 
regeringskretsar och om de följder den närmast kunde ha 
för oss. (Bilaga 10.) Det första brevet hade föranletts av 
att underhandlingar inletts mellan det aktiva motstånds-
partiet och några av Kagalens medlemmar för bildande av en 
nationalmilis. 

Medan Gripenberg och jag uteslutande hade relationer till 
den frisinnade pressen, skaffade sig Anton Alfthan introduk-
tion till både Novoje Wremja och. Slovo. För den förstnämnda 
tidningen var redan en artikel mottagen till tryckning, men 
en samma natt utbruten sättarstrejk omöjliggjorde dess publi-
cering. I Slovo lyckades han däremot få in tvenne artiklar 
skrivna av Demtjinski, känd för sitt tidigare påstådda in-
flytande på kejsaren. Den ena publicerades den 28 november, 
den andra, särdeles märklig, dagen därpå. Innehållet i båda 
torde dessförinnan ha förelagts Witte till godkännande. 

Ehuru vi de senaste dagarna från olika håll hört, att Linders 
fall var nära, emedan Witte skulle ha yrkat därpå, vågade 
vi ej sätta tro därtill, förrän vi den 29 november på morgonen 
från statssekretariatet fingo bud om att han var avskedad. 
Han hade dagen förut av kejsaren blivit underrättad om att 
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hans verksamhet, som nogsamt apprecierades, framdeles skulle 
Förläggas till ryska riksrådet. Denna utgång kom av allt att 
döma såsom en överraskning för Linder. Han sade nämligen 
ingenting därom åt Oerstroem, ehuru han strax efter åter-
komsten från Tsarskoje träffade honom. Först på aftonen 
meddelade han nyheten. 

Efter att ha fullgjort alla efterblivna mindre uppdrag, 
såsom att underrätta greve Alexander Heyden, med vilken 
jag tidigare talat om saken, om att man numera i Helsingfors 
Förenat sig om friherre v. Borns kandidatur till lantmarskalk 
och Alexis Gripenberg till vicelantmarskalk, reste vi hem den 
29 november. 

Efter det Linder avgått, förordnades Oerstroem till före-
dragande, och det dröjde sedan ej länge, förrän senaten vid 
en av den senares första föredragningar utnämndes, den 1 
december. Däremot blev frågan om ministerstatssekreterar-
postens besättande ännu en tid öppen. I förra hälften av 
december torde från gammalfinskt håll ha gjorts försök 
att skjuta fram Danielson, och denna plan omfattades av 
Oerstroem, som ansåg att han möjligen kunde kvarstå i sin 
befattning som adjoint, i händelse ingen från det konstitutio-
nella partiet bleve utsedd till ministerstatssekreterare. Bland 
aspiranter nämndes vidare överste Sirelius, guvernör i S:t 
Michel åren 1912-16, amiral Avellan och general Langhoff. 
I främsta planet stodo dock fortfarande, trodde man, Armfelts 
och Björnbergs kandidaturer. 

Det planerade samarbetet med de ryska konstitutionella 
demokraterna, som under två års tid förberetts och varpå 
stora förhoppningar grundats, kom således vid det avgörande 
ögonblicket icke till stånd. Såväl de som vi tvungos att handla 
oberoende av varandra. Vi gingo därigenom miste om det 
påräknade stödet av den ryska opinion, som antogs komma 
att tvinga tsaren till att införa ett nytt statsskick för 
Ryssland. Detta framhölls även av. Mechelin i ett brev av 
den 29 oktober till mig, vilket tidigare citerats. 

Men med den vändning händelserna togo, blev det ryska 
konstitutionellt demokratiska partiet, i följd av att järnvägs- 
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strejken avklippt förbindelsen mellan Petersburg och 
Moskva, där alla ledarna för tillfället befunno sig, urstånd-
satt att kunna inverka på tillkomsten av och innehållet 
i oktobermanifestet, som har kallats Rysslands Magna 
Charta. 



REAKTIONEN HÖJER ÅTER HUVUDET. 

Den roll man tänkt sig att det ryska konstitutionella 
partiets främste män vid ett tillfälle av detta slag skulle 
spela, hade nu övertagits av en byråkrat, om ock icke av 
byråkratien. De samhällskrafter man hoppats skulle skapa 
det nya statsskicket, hade ej fått tillfälle att göra sig gällande 
och således icke vunnit det påräknade inflytandet. 

För vårt vidkommande hade dessa omständigheter ej med 
nödvändighet behövt medföra någon nackdel. Däremot var 
det uppenbart, att de åter uppblossande svåra oroligheterna 
i riket måste bliva ofördelaktiga för förverkligandet, såväl 
hos oss som i Ryssland, av de redan beviljade förmånerna och 
föranleda regeringen att tillgripa sina betydande maktmedel. 
Därtill kom, att då den tillfredsställelse och det lugn Witte 
ställt i utsikt, icke inträdde, de reaktionära kretsarna med 
kejsaren i spetsen förlorade den lilla tilltro till hans förut-
sägelser de, i brist på annan utväg, i början velat hysa. Han 
hade utnämnts till konseljpresident utan att vara persona 
grata hos kejsaren, och Witte å sin sida var ingen beundrare 
av Nikolai II. Man såg sig nu om efter män, som kunde små-
ningom återtaga eller inskränka de givna löftena 

Såsom tidigare nämnts hade det ryska oktobermanifestet 
icke medfört det åsyftade lugnet, utan oroligheterna fortfor() 
i många trakter. Den mest betydande av dem var upproret 
i Moskva. Post- och telegraftjänstemännen hade strejkat den 
30 november och en allmän strejk i Moskva utbröt den 20 
december. Upproret tog småningom våldsamma former, till 
en början vägrade en del av garnisonen i Moskva att »arbeta», 
endast dragoner och artillerister voro användbara. Efter en 
vecka tillkallades Semenoffska gardet från Petersburg, som 
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med skoningslöst våld småningom undertryckte upproret. 
Den engelska tidningskorrespondenten Williams, som varit i 
Helsingfors vid lantdagens öppnande den 21 december, skriver 
om dessa tilldragelser den 11 januari 1906 till mig följande: 

»Jag hade bort skriva tidigare till Er, men efter min återkomst 
från Helsingfors reste jag till Moskva, där jag stannade nästan 
en vecka under upproret. Och efter min återkomst till Petersburg 
for jag ännu en gång bort till landet, därifrån jag icke återkom 
förrän nyss. Nu hoppas jag stanna här några veckor, om upp-
roret icke åter flammar upp. 

Jag tror att för detta ögonblick möjligheten för en stor upp-
rorsrörelse visserligen en tid framåt är avlägsnad. Upproret i 
Moskva har dock bevisat, att det icke är så svårt att bekämpa 
regeringstrupperna. Garnisonen i Moskva blev besegrad och det 
var endast ankomsten av Semenoffska gardet från Petersburg, 
som skyddade staden mot de revolutionära. Det är uppenbart, 
att den under normala förhållanden till Moskva förlagda styrkan 
var utomordentligt svag, och det visar i sin tur att regeringen icke 
förfogar över tillräckligt antal trupper för att skydda de stora stä-
derna i riket. Om samtidigt ett uppror utbrutit i Petersburg hade 
man icke kunnat skicka bort ett regemente för att undertrycka 
revolten i Moskva. 

Arbetarna i Moskva äro ytterligt uppretade mot socialist-revolu-
tionärerna i Petersburg, emedan, sedan de uppmanat hela Ryssland 
att börja en strejk i anledning av ett beslut av arbetarrådet, de 
icke gjort något för att hjälpa moskoviterna. 

Det är likaledes omöjligt att uppskatta resultatet av upproret, 
men jag tror att revolutionärerna ha lyckats vinna något. En 
verkan har sports och en inverkan på regeringen blev oundviklig 
men ingenting är att frukta. Beträffande stämningen bland all-
mänheten i Moskva, tror jag, att den egentligen är mera uppretad 
mot regeringen än mot de revolutionära, ehuru man kunnat vänta 
motsatsen. Jag har talat med många av folket, de protesterade 
våldsamt mot regeringen och försäkrade mig att det var tid på 
att företaga sig något för att uppnå den frihet som utlovats sedan 
flera månader. Arbetarna äro något uppretade mot intelligensen, 
som de anse ha bedragit dem, som de säga, genom att försäkra 
att trupperna skulle gå över på arbetarnas sida och att Petersburg 
omedelbart skulle resa sig. 

Angående regeringens avsikter har jag för tillfället inga säkra 
underrättelser. 

Durnovo har det största inflytandet, och det förefaller som om han 
skulle hoppas att kunna låta välja en duma så gott som fullständigt 
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fri från revolutionära representanter och t. o. m. liberala. Alla 
sammankomster äro förbjudna och husundersökningar göras. 
Witte har försäkrat Ligan av den 17 oktober att livet skall åter-
taga sin normala gång den 15 januari. Vi få se! Regeringens in-
gripande kunde icke undvikas och kommer troligen inte att ha annat 
resultat än att förstärka folkets beslut att störta den gamla regimen. 

Så snart jag får viktiga underrättelser om de officiella kret-
sarnas avsikter och uppfattning, skall jag meddela Er dem. 

Jag hoppas allt går bra hos Er och att ingenting hotar. 

Eder tillgivne H. W. Williams.» 

Tidigare har nämnts att Witte icke lyckats, såsom han 
önskat, bilda en regering av moderata politiker, utan varit 
tvungen att nöja sig med medlemmar av den högre byrå-
kratien. Han sökte dock oförtrutet genomföra en mängd. 
reformer. En temporär presslag utgavs, förenings- och för-
samlingsfriheten reglerades, riksrådet reorganiserades; det 
skulle bilda folkrepresentationens första kammare och till 
hälften bestå av valda representanter. Ett nytt reglemente 
för duman utfärdades med tillämpning av löftena i oktober-
manifestet. De nämnda åtgärderna voro endast de förnämsta. 
Men oordningarna tilltogo, och Witte blev nödsakad att införa 
belägringstillstånd i snart sagt halva riket. 

En bild av tillståndet avser en relation att ge, vilken till-
ställts mig i översättning. Författarens namn kan jag ej mera 
påminna mig. Den är dock i många avseenden otillförlitlig 
och dokumenterar sig på varje sida som en av det socialist-
revolutionära partiet utsänd propagandaskrift. Den fordrar 
bojkott av valen till riksduman och införandet av republik. 
Den förbigås här. 

Missnöje med Witte rådde naturligtvis i de högsta kret-
sarna, men han var oersättlig, så länge underhandlingarna om 
ett utländskt lån, vilka börjat strax efter fredsfördraget med 
Japan, ännu pågingo. Frankrike, där lånet skulle emitteras, 
fordrade slutligen att duman först skulle sammankallas, förrän 
lånet emittera des, men frångick detta villkor, sedan Ryssland 
förklarat att det icke kunde upprätthålla sin guldmyntfot, om 
lånet icke tidigare erhölls. Det godkändes den 16 april. Den 
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5 maj beviljades officiellt Wittes avskedsansökan. Endast 
sex månader hade han tillåtits utöva sin för Ryssland så 
nödvändiga reformatoriska verksamhet. Att de av Witte 
införda reformerna icke medförde det lugn, som han hoppats, 
berodde på att den högsta byråkratien med kejsarens goda 
minne motarbetade verkställigheten av desamma. Enligt 
Wittes ord i hans memoarer var generalguvernören i Peters-
burg ett slags diktator. På hans order iscensattes pogromer, 
och stora summor statsmedel ställdes till de svarta bandens 
förfogande. 

Samtidigt utnämndes en ny ministär med Goremykin som 
ministerpresident och Stolypin till en början endast som in-
rikesminister. Den nya regeringens första åtgärd blev att i 
strid mot försäkringarna i oktobermanifestet utgiva nya 
grundlagar för riket, naturligtvis utan dumans medverkan. 
Denna bristande vilja att uppriktigt avstå från självhärskar-
makten blev orsaken till att varken oktober- eller november-
manifesten medförde den bestående förändring i sättet för 
regeringens handhavande, som med dem dock av Witte av-
setts. 1 Helsingfors hade man överskattat betydelsen av 
novembermanifestet och föreställde sig att det ryska ingri-
pandet i Finland verkligen övergivits och var slut. Utgå-
ende från denna synpunkt gjordes många förslag om vitt-
gående ändringar i lagstiftningen och yrkades på än flera. 
Det dröjde ej längre än någon månad efter Wittes fall förrän 
den ryska regeringens strävanden att också i Finland återgå 
till det gamla systemet blevo uppenbara. 



UTNÄMN ING AV MINISTERSTATSSEKRETERARE OCH 
TVENNE TJÄNSTEMÄN VID STATSSEKRETARIATET. 

I Helsingfors hade lantdagen öppnats den 21 december 
1905. De propositioner som överlämnats voro kontrasigne-
rade av Oerstroem, och anmärkningar gjordes mot att kontra-
signeringen verkställts av en person, som lagligen icke bort 
inneha ämbetet. Frågan om utnämnande av ministerstats-
sekreterare hade ännu i senare hälften av januari icke tagit 
synbara framsteg allt sedan Linders avsked. 

Att Langhoff blivit av Linder föreslagen strax efter hans 
avgång, kunde naturligtvis icke länge bli okänt. Två andra 
kandidater funnos, Armfelt och Björnberg. 

Också Guerard måtte ha ansett, att Björnberg haft stora 
chanser, ty han skall hava uppmanat honom att resa till 
Petersburg och anmäla sig för kejsaren. Detta gjorde också 
Björnberg och inträffade den 1 februari i Petersburg, där han 
förgäves väntade några dagar på kallelse till kejsaren. Han 
hade underrättat Etter om sin resa och denne, som sedan 
ofta besökte honom på hotellet, telegraferade till mig i Hel-
singfors den 21. 1. 1906: 

»Björnberg tillkännager sin ankomst hit, telegrafera om jag 
kan nämna för honom att Ni varit där. Skulle föredraga att tala 
uppriktigt med honom. Etter.» 

Armfelt hade till en början förordats av pressen i Helsing-
fors, och hans kandidatur omfattades också först av senaten, 
ehuru han själv vid flere tillfällen förklarat att han icke ville 
åtaga sig den ifrågavarande befattningen. För hans utnäm-
ning arbetade ihärdigt överste Paul v. Etter. Han vände sig 
i saken till baron Ereedericksz, som talat med kejsaren om 
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utnämningen, och måste fått den uppfattningen att kejsaren 
icke var obenägen att anförtro ämbetet åt Armfelt. I detta 
ärende mottog jag av Etter flere telegram och brev. 

Etter hade i saken vänt sig till kejsarens båda adjutanter, 
greve Heyden och furst Orloff. Till den förre hade jag via 
Etter skrivit ett brev, som denne dock inte kunde tillställa 
honom, emedan Heyden sänts för att för kejsarens räkning 
införskaffa uppgifter om vad som tilldragit sig i Sevastopol. 
De båda adjutanterna, som konfererat med hovministern 
Freedericksz, ansågo till en början Armfelts kandidatur vara 
trolig, men ju längre det led desto mindre hopp hyste de för 
framgången av sina bemödanden. Björnberg hade ett stort 
stöd i Helsingfors, såväl i pressen som i senaten, som t. o. m. 
skrivit till generalguvernören i saken. Denne lär som ovan 
sagts ha uppmanat honom att resa till Petersburg. Oaktat 
han icke erhållit kallelse att infinna sig hos kejsaren, efter-
kom han uppmaningen. 

Ur v. Etters brev av den 2 febr. 1906 kan följande anföras: 
»Jag har sett Björnberg i går och tror att jag verkligen ut-
vecklat en diplomati, värd en Talleyrand. Hans sinnestill-
stånd vacklar mellan önskan att mottaga platsen och fruktan 
för ansvaret. Jag försökte begagna mig av denna senare 
känsla med mycken försiktighet för att icke stöta honom. 
Vi satte tillsammans upp det lilla tal han skulle hålla till 
kejsaren, och införde däri en förklaring om att han snarare 
vore hugad att anta platsen som adjoint än den som minister. 
Jag hade också ett enskilt samtal med fru Björnberg. Nu gör 
det mig ont om honom, han är mycket nervös, avmagrad och 
orolig. Jag tror verkligen att det är att handla som vän att be-
spara honom denna börda. Efter att hava sett honom, skrev jag 
till Orloff och utvecklade denna nya kombination. Generalens 
sak är påtagligen förlorad, och det förefaller mig som vore 
detta (Armfelt och Björnberg) den enda möjliga lösningen. 
Jag tycker det är mycket bra att Linder talat med Orloff. 
Beskyddet från Köpenhamn är naturligtvis av stor vikt och 
icke lätt att motarbeta, i synnerhet med Guerards oföretag-
samhet som icke uttalar sin mening i saken. I detta ögon- 
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blick har Björnberg åtminstone 90 % utsikt. Men vem vet 
ännu!» 

Langhoff utnämndes emellertid till ministerstatssekreterare. 
Björnbergs kandidatur hade lanserats av Jonas Castr&i, 

såsom tidigare nämnts, såväl i pressen i Helsingfors som vid 
allmänna möten, men särskilt i Köpenhamn med biträde av 
Ivar Berendsen hos änkekejsarinnans kammarherre Scherva-
schidze och via denne hos henne och kronprinsen. Åtminstone 
telegraferar Ivar Berendsen den 8 november till mig följande: 

»Har lovat fransk relation för kronprinsen i morgon. Tele-
grafera till mig objektivt situationen, speciellt partiernas in-
bördes ställning.» 

Castrén hade utgått från att Björnbergs mycket omtalade 
audiens 1902 skulle förlöpt på ett sätt som visat, att han var 
persona grata hos kejsaren. Detta grundade sig emellertid 
på en missuppfattning, vilket framgår av Heydens tidigare 
återgivna yttrande till mig någon dag efter det Castrén i ryska 
tidningar infört sina artiklar från »Dannebrog». Också Mechelin 
hade uppmanat mig att underrätta Witte om att Björnbergs 
kandidatur skulle upptagas väl i landet. I följd härav skrev 
jag följande brev till Witte: 

»Petersburg den 20/11 1905. 
Greve S. J. Witte 
Eders Excellens. 

Av senator Mechelin har jag nyss fått en uppmaning att delgiva 
Eders Excellens, att då han rekommenderade greve Armfelt för 
ministerstatssekreterarposten för Finland, han icke kände till att 
H. M. i följd av någon rapport från furst Obolenski icke hade 
sympatier för Armfelt. Om det förhåller sig på detta sätt tror 
sig senator Mechelin vara skyldig att tillkännage för Eders Excel-
lens, att förre guvernören i Wasa, Fredrik Björnberg, förefaller 
att vara mycket väl sedd av H. M., samt att hans kandidatur, 
ehuru han icke uppnått femtio års ålder, ej heller skulle illa upp-
tagas i landet, om greve Armfelts utnämning stöter på oöver-
vinneliga svårigheter. 

Mottag, Excellens, uttrycken för min respekt.» 

Den 10 januari telegraferar Berendsen yttermera: 
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»Meddela omedelbart Törngren geheimerådet Vedels uttalande 
om platsens besättande. Inträffade händelser utesluta alla andras 
möjlighet. 

Ivar.» 

Det dröjde sålunda runda två månader innan Langhoffs 
utnämning blev en verklighet, efter det den avgående minister-
statssekreteraren Linder talat om honom för kejsaren. Det 
förefaller därför som om rätt stor tveksamhet varit rådande, 
och man tar knappast fel om man antar, att änkekejsarinnans 
och den danska kungliga familjens uttalande till förmån för 
Björnberg varit orsaken härtill. 

En tredje kandidat hade emellertid redan tidigare fram-
förts, nämligen generalmajor Langhoff. Då kejsaren i slutet 
av november meddelat Linder, att han i följd av beslutet 
angående förändrad riktning av regeringens handhavande 
skulle vara tvungen att lämna sin plats som ministerstats-
sekreterare, hade han tillika uppdragit åt honom att föreslå 
sin efterträdare. Linder hade till en början sagt att tidnin-
garna i Finland pläderat för Björnberg, vartill kejsaren repli-
kerat, att han mycket väl kom ihåg honom från den tid han 
var officer vid konvojen, men knappast kunde tänka sig honom 
på en ansvarsfull plats, särskilt som kejsaren hade svårt att 
förstå hans ryska. Kejsaren slutade med att hänvisa Linder 
till baron Freedericksz för vidare överläggning. Detta gjorde 
Linder, och Freedericksz rådde honom att tänka på någon 
militär, som kejsaren personligen kände och då och då sam-
manträffade med. Det blev överenskommet att Linder skulle 
vända sig till Langhoff. 

Detta talade Constantin Linder om för mig ett och ett 
halvt år senare. Jag hade nämligen då sammanträffat med 
honom på restaurant Contant i Petersburg, dit han kom 
med sin fru för att äta middag, och då inga lediga platser 
funnos annat än vid mitt bord slogo de sig ner vid detsamma. 
Detta återknytande av de sällskapliga förbindelserna hade 
till följd att jag kort därpå lämnade mitt kort hos honom 
och han sökte upp mig på mitt hotell, varvid småningom 
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ett längre fredligt samtal utspann sig om tilldragelserna 
hösten 1905. 

Langhoff var vid denna tid för de högsta civila regerings-
kretsarna en okänd man, men han drog uppmärksamheten till 
sig såsom chef för den gardesbrigad, till vilken semenoffska 
regementet hörde. Det var detta regemente som undertryckte 
upproret i Moskva, och Langhoff hade ett par år tidigare varit 
dess kommendör och ansågs ha inlagt förtjänster om rege-
mentets uppryckning från det tillstånd, vari det råkat genom 
sina närmast föregående kommendörer. 

I anledning av ett besök av Linder hos Langhoff, strax 
efter den förres samtal med Freedericksz, vände sig Langhoff 
vid en resa till Helsingfors i början av januari till Mechelin 
för att göra sig underrättad om, huru senaten skulle uppta 
hans eventuella utnämning. Mechelin delgav sina kolleger 
detta och svarade honom följande dag, att hos några av dem 
betänkligheter uppstått, men att om kejsarens val skulle falla 
på honom, han kunde vara övertygad om att senaten skulle 
visa all lojalitet mot honom. Langhoff besökte också på samma 
resa generalguvernören och talade om saken och bad därvid 
denne, att om kejsaren frågade honom, meddela att Langhoff 
icke vore hugad att mottaga platsen. Generalguvernören var 
något förvånad över Langhoffs yttrande och tycktes ha känt 
till planen. Några veckor senare skall han dock, såsom tidi-
gare sagts, ha uppmanat Björnberg att resa till Petersburg 
och anmäla sig hos kejsaren. Den 3 februari kallades emeller-
tid Langhoff till kejsaren och utnämndes dagen därpå till 
ministerstatssekreterare. 

I anledning härav skrev pastor Kajanus, som ofta lämnat 
meddelanden till Hufvudstadsbladet, tvenne brev till mig, 
vari Langhoffs avsikter efter utnämningen framgingo (bilaga 
n:o 11). 

Vid det tillfälle då Langhoff utnämndes till ministerstats-
sekreterare ansåg han sig böra för kejsaren framlägga några 
önskemål, såsom ombyte av endel tjänstemän vid kansliet, 
samt såsom sagt återinförandet av den konsultativa kommitt, 
som avskaffats 1891, och vari två av senaten valda delegerade 
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sutto. Härtill biföll kejsaren och ålade ministerstatssekre- 
teraren att inkomma med förslag i saken. Han underrättade 
senaten, som strax skred till uppgörande av ett författnings-
enligt förslag och tillställde Langhoff en kopia därav den 8 
februari. En likadan kommunicerades även Alexis Gripenberg 
och mig, vilka antogos komma att ingå i kommittn. Efter 
att mindre förändringar hade gjorts i förslaget, sände senaten 
en hemställan till monarken i senare hälften av februari, som 
naturligtvis först tillställdes generalguvernören för vidare 
befordran. Denne var emellertid tveksam och ärendet drog 
ut på längden. Ett förslag hade under tiden uppkommit i 
en rysk kommitt, att vid statssekretariatet inrätta en per- 
manent rysk-finsk kommittéför bevakande av de ryska 
intressena i Finland. Detta förslag blev dock vid föredragning 
av Langhoff på kejsarens order uppskjutet på någon tid. 
Men det hade till följd att planerna på den konsultativa 
kommittén vid statssekretariatet förföllo. Senare uppgjorde 
Langhoff ett nytt förslag om tillsättande av två tjänstemän 
vid statssekretariatet »av samma rangklass som senatorerna» 
(för att använda Langhoffs uttryck) och vann senatens sam-
tycke därtill. Senatens utlåtande avgick den 31 oktober till 
generalguvernören, vars tvekan småningom övervunnits, och 
vid föredragning den 29 november stadfästes slutligen en för-
ordning om inrättande av de två sistnämnda tjänsterna. 
Till dessas innehavare utsågos professor R. Hermanson och 
ja 

Om förhandlingarna i detta ärende skrev Gripenberg ett 
flertal brev till mig, ur vilka framgår att han tog för givet 
att han skulle bli ledamot av kommittn. Av breven att 
döma var det först i augusti han insett, att man framfört 
Hermanssons kandidatur och att denne komme att förordas. 

Gripenberg tog sig mycket av att ha blivit förbigången, 
jag åter såg icke förhoppningsfullt på följderna av förändringen 
i min ställning. Det tilltalade mig icke särdeles att utbyta en 
frivillig, av andra oberoende verksamhet, mot en statstjänst, 
som Mechelin i ett brev av den 31 december 1906 betecknar 
som »i flere avseenden svår. Ej blott därför att den till art 

g 
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och föremål är föga determinerad, men ock emedan det är 
vanskligt att ständigt vara beredd att skjuta ögonblicket i 
flykten.» Jag komme framdeles att ständigt vara tvungen 
att ta hänsyn till regeringens avsikter. Man komme alltid 
att anse att jag numera gick regeringens ärenden. »Tjänste-
män för särskilda uppdrag» hade dessutom intet gott anseende 
i Ryssland. 

17 



FR ISCH' OCH SOLSK IS KOMMITTEER. 

Den 21 december 1905 öppnades det sista ständermötet. 
Av de frågor som hänskjutits till lantdagen, var den om repre-
sentationsreformen den viktigaste. Belysande för stämningen 
inom en viss grupp är följande lilla biljett av Th. Homb: 

H:fors 5 Febr. 1906. 
B. B • 

Endast pension behandlades idag. Ingenting om platsens be-
sättande eller slopande, ännu mindre om efterföljaren. 

De äro från Leo börjande alldeles kollriga. Kom hit så fort 
som möjligt. I hast 

Tuus 
Th. 

Andra viktiga lagförslag behandlades också, såsom om 
Högsta Domstolen, om pressfrihet och om styrelsemedlem- 
marnas ansvarighet. Representationsreformen hade väckt 
ryska regeringens uppmärksamhet, och den behandlades därför 
i en kommittéi Petersburg, som tillsattes den 17 mars och 
vars ordförande var riksrådsmedlemmen Frisch. I anledning 
av kommitténs tillsättande vände sig Langhoff till Mechelin 
den 19 mars med en anhållan, att denne skulle anmoda mig 
att komma till Petersburg, då han ännu var obekant med 
den omgivning i vilken förhandlingarna skulle försiggå. I 
kommitténs arbete deltogo Langhoff samt senatorerna 
Mechelin och Lennart Gripenberg, av vilka de två senare 
omkring en månads tid stannade i Petersburg. Kommittén 
antog ett förslag, enligt vilket ryska medborgare, som voro 
bosatta i Finland, skulle ha rätt att deltaga i valen till lant-
dag. Häremot reserverade sig Langhoff. Lagen om repre- 
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sentationsreformen stadfästes dock slutligen vid föredragning 
den 20 juli, sedan förslaget om ryssarnas rösträtt uteslutits 
ur propositionen. 

En annan kommittéunder ordförandeskap av greve Solski 
hade tillsatts redan i oktober 1905 för granskning av ryska 
förordningar. En herre, en högre tjänsteman vid Kejserliga, 
biblioteket, som från regeringens tryckeri brukade skaffa sig av-
drag av där till tryckning inlämnade handlingar, kom till mig 
en dag. När han kom in uttryckte hans min den största belå-
tenhet, blandad med en aning viktighet. Med raska steg gick 
han fram och slog en bunt papper i bordet med orden: »Spott 
billig gekauft, hätte föd mal so viel gegeben.» Papperen 
berörde förhandlingarna i Solskis kommitt6 Inom några 
ögonblick hade de bytt ägare. Vid affärer av detta slag får 
man lov att vara besjälad av en vidsynt fördomsfrihet och ej 
göra närmare efterforskningar. Vid granskning befunnos de 
bl. a. innehålla ministerrådets förslag till ny grundlag för 
Ryssland och ett protokoll från en konferens under kejsarens 
presidium i samma ärende. Då de paragrafer som berörde 
Finland hade förändrat Finlands ställning, telegraferade jag 
dagen därpå till Mechelin och bad honom ofördröjligen komma 
till Petersburg. 

Ur den särskilda konferensens protokoll framgår att kej-
saren resolverat att av de paragrafer, som hänförde sig till 
Finland endast § 2 skulle bibehållas. Denna paragrafs orda-
lydelse var följande: 

»Den Kejsaren över hela Ryssland, Storfursten av Finland 
tillkommande högsta makten utövas i Storfurstendömet med 
enahanda rättigheter, vilka enligt Kejsardömets statliga grund-
lagar tillhöra Monarken.» 

De paragrafer, som i ministerrådets förslag rörde Finland, 
ävensom protokollet för konferensen meddelas i bilaga n:o 12. 

Tillika erfor jag, att samtidigt ytterst sekret behandlades 
fem förslag rörande rent ryska frågor. Vid Mechelins besök 
hos Witte sade han sig ännu icke känna till förslaget rörande 
Finland, vilket förefaller förvånande, då det var uppgjort av 
ministerkommitt&i, vars president han var. Mechelin gav 
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honom ett nytt utkast till § 2 och han lovade överväga vad 
som borde göras. Mechelins stilisering infördes icke i det ryska 
grundlagsförslaget, men formuleringen blev dock sådan, att 
den kunde anses riktig. 

Novembermanifestet var den urkund, på vilken man senare 
byggde sina förhoppningar på en återgång till normala för-
hållanden i Finland. Ehuru manifestet var skrivet på stats-
sekretariatet och ett utkast därtill gjorts i Helsingfors, är det 
dock Witte man har att tacka för att det kom till stånd. 
Hans ord vägde då ännu tyngst i den kejserliga vågskålen. 
På majestätets order inhämtade nämligen Linder Wittes åsikt 
i detta ärende. Enligt hans egna ord senare till mig hade 
han givit sitt svar i ett slutet konvolut till Linder utan att 
diskutera frågan med honom. Svaret gick ut på nödvändig-
heten av en rättelse av tidigare begångna misstag och ett 
undvikande av upprepning av liknande i framtiden. 

Manifestet, som förlänade Ryssland konstitution, var Wittes 
skapelse. Novembermanifestet, som återställde det konstitu-
tionella styrelsesättet i Finland, var snarast ett korollarium 
till det förra. Trots de förtjänster Witte gjort Ryssland, 
avskedades han innan den första riksduman, som var hans 
verk, sammanträdde. Han hade till en början räknat med 
stöd från de liberala, men de ansågo honom icke vara till-
räckligt radikal för att samarbeta med dem. Witte närmade 
sig då den högt i gunst stående generalguvernören i Peters-
burg, Trepov. Men också denne övergav honom efter en kort 
tid och slöt sig till högerkretsarna. Några månader efter 
Wittes avsked övertogs makten av Stolypin. 

Witte drog sig därefter undan från politiken och vistades 
en stor del av sitt återstående liv utomlands. När världs-
kriget utbröt befann han sig i Italien, men lyckades små-
ningom återvända till Petersburg. Jag träffade honom ännu 
en sista gång den 19 februari 1915. Han tog strax emot mig, 
ehuru han redan då var svårt sjuk, och av samtalet framgick, 
att han mycket väl kom ihåg de överläggningar jag haft med 



261 

honom, ehuru inemot 10 år förgått sedan jag senast träffat 
honom. Jag sökte denna gång upp honom på grund av att 
en av mina vänner i Petersburg önskade erhålla hans råd fört 
sättet att frambefordra ett brev från kejsar Wilhelm till 
kejsar Nikolai. 

Vårt samtal rörde sig naturligtvis till en början om kriget. 
Han berättade att han vid dess utbrott varit utomlands. 
Han ansåg, att England givit anledning till kriget och under-
blåst misshälligheterna. Det kämpade för ett medvetet mål, 
dess diplomati var den bästa, medan Tysklands var dålig. 
Den ryske utrikesministern Sasonoff stod helt och hållet under 
engelskt inflytande. Tyskland är den duktigaste av de käm-
pande, den starkaste, men kan icke komma till ett lyckligt 
fredsslut, emedan det ej är i stånd att diplomatiskt förbereda 
det. »Olyckliga äro de kejsare, som icke tåla intelligenta 
personer i sin närhet.» 

Också för Ryssland var kriget en stor olycka. Det avbröt 
alla reformer, som voro under förberedelse, och förstörde 
finanserna i grund. Ju förr Ryssland kunde sluta fred, dess 
bättre. Den ryska vänstern, kadetterna, var denna gång mest 
krigisk och det låg logik däri. Vänstern har alltid varit en 
fiende till Tyskland såsom varande en representant för den 
starka monarkin och en förebild för den ryska styrelsen. Om 
kriget kan krossa den tyska monarkismen, så är det troligt att 
den ryska vänstern drar fördel därav, ty följden av kriget blir 
antagligen allmän demokratisering. Witte sade, att han själv 
var monarkist av renaste vatten och konservativ av fullaste 
hjärta, men samtidigt ansåg att de skilda nationaliteterna i 
Ryssland bort få leva. Han hade velat möjliggöra detta, 
men hejdats och slutligen fått gå. 

Witte påstod, att regeringen icke uppställt något reellt 
mål, som borde vinnas med kriget, utan kriget fördes endast 
för dess egen skull. Därför var det också för regeringen full-
komligt omöjligt att nu tänka på fred. Den kunde icke upp-
ställa några fredsvillkor. De inre förhållandena i Ryssland 
försvårade nämligen en fredsuppgörelse i detta nu, emedan 
enligt Wittes åsikt byråkratin skulle vara tvungen att göra 
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stora eftergifter för att undvika svårare omvälvningar. Man 
förbisåg dock icke heller möjligheten av att militarismen 
skulle vinna i styrka, särskilt om freden bleve gynnsam. 
Utrikesministern var personligen fientligt stämd mot den 
tyska utrikesministern. Tsaren hade ursprungligen icke varit 
för kriget, men han var nu förnärmad till följd av några om-
ständigheter, såsom tyska tidningsuttalanden, mer eller mindre 
förvrängda i de ryska översättningarna o. s. v. Änkekejsa-
rinnan underblåste hans avoghet. Hon hade ännu icke glömt 
sin hemfärd genom Tyskland. 

På min fråga om en överenskommelse med Ryssland nu 
vore möjlig, svarade han att han icke såg någon utsikt därtill. 
Det enda tänkbara vore en personlig uppgörelse mellan monar-
kerna. Men det var en delikat sak, från vilken man snarast 
borde avråda. 

»Men», sade jag, »om nu ett sådant förslag göres, vem skall 
man anlita för att framföra ett brev till tsaren?» — Han 
nämnde efter någon tvekan namnet på en person, som visser-
ligen under dåvarande rasputinska förhållanden var i stånd 
att finna den rätta vägen, men som på intet sätt ingav för-
troende, nämligen den furst Andronikoff, som i minst tio 
år av Witte använts vid hans intriganta förehavanden och 
som tidigare av mig omnämnts. 

Utan att jag på något sätt nämnt Finland yttrade han om 
krigets inverkan på vårt lands ställning, att om Finland vore 
krigsskådeplats, kunde det få så många löften det önskade, 
men nu var det lönlöst att räkna på någonting. Så länge 
landet håller sig stilla och ej ger regeringen anledning till 
särskilda åtgärder, får det nog vara i fred. »Men ni vet ju 
hur det går med snälla barn som vänta. I alla fall är det 
alltför riskabelt att nu ens börja tänka på något annat.» 
Rikslagen försvårade också ställningen och dess tillämpning 
kunde knappast inställas. Förr utnämndes till generalguver-
nörer m. m. intelligenta och redbara personer, som folket kunde 
bli tillfreds med, nu däremot sådana, som ansågos komma att 
väcka missnöje. »Med förr menar jag den tid, då vi förstodo 
edra lagar så som ni ännu göra det.» Men efter freden kunde 
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ju en liberalare åskådning göra sig gällande och då vore det 
möjligt, att också Finland finge det bättre. 

Hera gånger under det intressanta samtalet, varav blott 
mycket ofullständiga brottstycken här kunnat återges, steg 
jag upp för att gå, emedan greve Witte föreföll att vara starkt 
medtagen, men han höll mig varje gång tillbaka och tvin-
gade mig att sätta mig igen. Tiden gick fort. När jag slutligen 
kom ut, såg jag att jag suttit hos honom nära två timmar. 

Tre veckor därpå var Witte död. 



DEN FÖRSTA DUMAN. 

Den 10 maj öppnades den första riksduman av tsaren 
högtidligt i Vinterpalatsets tronsal. I fonden av tronsalen 
var upprest en estrad med tronstolarna. Det dröjde en av-
sevärd tid, innan tsaren med gemål och svit inträdde och 
besteg estraden, varefter tsaren uppläste trontalet. När- 
varande voro utom dumaledamöterna samtliga ministrar och 
höga ämbetsmän, ävensom de utländska beskickningarnas 
chefer. Också jag hade fått ett inbjudningskort. I trontalet 
lovade kejsaren, att »i orubbat skick bevara de institutioner» 
han skänkt folket, men amnesti, som man väntat sig, åt de 
för politiska förbrytelser dömda beviljade han ej. 

Från Finlands lantdag hade för denna dag sänts en adress, 
ställd till riksdumans president och undertecknad av de fyra 
talmännen. Den överlämnades av mig till presidenten Mou-
romzeff och dess lydelse var följande: 

Till Presidenten i Rysslands Riksduma. 
Herr President! 

På den dag, då den Ryska Riksduman sammanträder, utbedja 
vi oss med stöd av tänkesättet inom den Finska folkrepresenta-
tionen, vilken för närvarande är till urtima lantdag församlad, 
att härmed få bringa Eder, Herr President, och genom Eder Ryss-
lands folkrepresentation vår vördsamma och hjärtliga hälsning. 
Finlands folk, som i århundraden under skiftande öden lärt sig 
skatta värdet av rättigheten att genom sin representation taga 
del i lagstiftning och beskattning, ser i Riksdumans samman-
trädande begynnelsen av en ny era av lagbunden frihet för den 
Ryska nationen och därmed följande rik utveckling av nationens 
andliga kraft och ymniga materiella tillgångar. De ljusa framtids-
utsikter, vilka sålunda öppna sig för det stora Ryssland, väcka 
uppriktig glädje hos vårt folk, som i dem jämväl finner en ökad 
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trygghet för sina bemödanden att arbeta för ett älskat fosterland 
i gott samförstånd med det under samma spira förenade Ryska 
folket. I detta historiska ögonblick tillönska vi Eder framgång i 
det omfattande nydaningsarbete, som Eder förestår till Rysslands 
och mänsklighetens bästa. 

V. M. v. Born G. Johansson L. v. Pfaler P. Aulin 
Lantmarskalk Prästest:s Borgarest:s Bondest:s 

talman talman talman 

Duman avlät sitt svar på trontalet den 18 maj. Det ut-
vecklade majoritetens (kadetternas, 150 medlemmar) hela 
program, ss. ny lag för folkrepresentationen, ministeransvarig-
het, skatternas jämnare fördelning, dödsstraffets avskaffande 
och tilldelande av jord åt bönderna, även i vissa fall expro- 
priation av jord i privat ägo. 

I allmänhet hade ministerbänken stått tom ända tills den 
nye ministerpresidenten Goremykin den 26 maj uppläste 
svaret på adressen, som gav uttryck för regeringens bered-
villighet att medverka till sådan lagstiftning, som föll inom 
dumans kompetens. Men i agrarfrågan kunde regeringen icke 
godkänna förslaget om expropriation. Undantagslagarnas 
avskaffande och stävjandet av ämbetsmännens godtycke be-
rörde förvaltningen, angående vilken duman endast hade rätt 
till interpellation. Sålänge morden och plundringarna pågingo, 
måste de gamla, om ock bristfälliga undantagslagarna till-
lämpas. Vad amnestin angick ansåg ministerkonseljen att 
det icke vore överensstämmande med det allmänna bästa att 
benåda personer, som deltagit i mord, plundringar och vålds-
dåd. Åtgärder hade dock vidtagits för att sådana administra-
tivt häktade skulle frigivas, vilkas ställande på fri fot icke 
innebar någon fara för den allmänna säkerheten. Det oaktat 
verkställdes under pågående session åtta dödsdomar i Riga, 
och en pogrom inträffade den 14-16 juni i Bjelostok, varvid 
82 personer dödades och 169 hus plundrades. Duman till-
satte en undersökningskommission och konstaterade myndig-
heternas medbrottslighet. På inrikesministern Stolypins svar 
på en tidigare interpellation om tjänstemännens strafflöshet 
o. s. v., antog duman en dagordning som bl. a. innehöll kravet 
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på ministärens avgång. Debatten väckte uppmärksamhet i 
hela Europa och diskuterades i dess press; kursen på ryska 
papper föll. Med tsarens bifall kallade Stolypin kadettledaren 
Miljukoff till sig för att diskutera läget. Denne förklarade, 
att det fanns endast en möjlighet, och den bestod i att bilda en 
kadettministär. Vid föredragning för H. M. framhöll Stolypin 
att uppfyllande av kadetternas önskningar skulle på det mest 
fördärvbringande sätt beröra Rysslands intressen. Detta ut-
låtande blev av H. M. godkänt. Den 9 juli debatterades agrar-
frågan. Regeringen hade med förbigående av duman vänt sig 
direkt till allmänheten med en kommunikéi agrarfrågan. Kus-
min-Karavajeff betecknade detta som en provokation, och Pet-
runkiewitsch vidhöll, att duman måste göra ett beriktigande 
av ministärens kommunik, denna ministär, vars verksamhet 
han påstod redan lett till underhandlingar mellan Österrike och 
Tyskland om besättande av en del av Rysslands territorium. 

Dumans svar bestod i ett lagförslag, utarbetat på de 
grunder, som i svaret på trontalet framhållits. Detta skulle 
meddelas ministerpresidenten, men beslutet kom aldrig till 
utförande, emedan duman upplöstes den 21 juli. 

Upplösningen kom oförmodat och väckte bestörtning. En 
grupp ledamöter samlades i Viborg, som ansågs vara utanför 
Stolypins räckvidd, för att diskutera situationen och utfärda 
ett upprop till folket. Förbittringen var så mycket större, 
som den följande dumans inkallande utsatts till den 5 mars, 
varvid en olaglighet begicks däri, att folkrepresentationen så-
lunda berövades möjlighet att behandla budgeten, som enligt 
lag hade bort ske under hösten. 

Dolgoroukoff, som var en av vicepresidenterna, telegrafe-
rade till mig, att en grupp dumaledamöter skulle samlas i 
Viborg. Jag for icke till Viborg, ehuru Dolgoroukoffs mening 
varit, att jag bort infinna mig där. 

Övertygelsen om att en folkresning stod för dörren var 
så stark, att det upprop som utfärdades förutsatte detsamma. 
Det slutade med följande: 

»Regeringen har icke folkrepresentationens begivande eller 
ens rätt varken att indriva skatter av folket eller kalla folket 
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till krigstjänst. Därför ären I nu, då regeringen upplöst duman, 
berättigade att vägra den såväl soldater som skatter. Men 
skulle regeringen, för att skaffa pengar, upptaga lån, så hava 
sådana lån, då de avslutats utan folkrepresentationens med-
givande, från och med nu ingen giltighet, och det ryska folket 
skall aldrig erkänna dem och aldrig betala dem. 

Därför: given icke en kopek till kronan och ingen soldat 
till armen, förrän folkförsamlingen åter sammankallats. För-
bliven fasta i er vägran, stån alla som en man för eder rätt. 
Ingen makt kan motstå folkets enhälliga och oryggliga vilja. 

Medborgare, i denna påtvungna men oundvikliga kamp 
stå edra representanter med eder.» 

Den undertecknades av 185 ledamöter, varav 96 kadetter, 
bland dem presidenten och de båda vicepresidenterna. Sam-
mankomsten fortsattes någon dag därpå i Terijoki 

Den 31 augusti mördades, på anstiftan av ryska folkets 
förbund, i Terijoki — således på finska sidan om gränsen — 
dumaledamoten Herzenstein, som under debatterna pläderat 
för expropriation av enskild jord. Ehuru den finska dom-
stolen förordnat om inställandet av ledaren av det ryska folkets 
förbund, dr. Dubrovin, vägrade justitieministern att låta ut-
föra denna order. I alla fall dömdes tvenne medlemmar av 
förbundet för delaktighet i mordet, men benådades av tsaren. 

Den 7 oktober höll kadettpartiets fraktion av duman en 
sammankomst i Helsingfors för att dryfta de kommande valen, 
varom jag korresponderat med D. Protopopoff. Var mötet 
försiggick kan jag icke mera påminna mig. Det var besökt 
av 210 medlemmar. Protopopoffs brev och telegram, i original 
avfattade på svenska, ha följande lydelse: 

(8/9) »Försök finna en annan sal. Mötets dag 23 gamla stilen 
kan ej förändras. Svara. Protopopoff. 

9/24 IX 1906. 
Högtärade Herr Törngren! 

Det är alldeles omöjligt för oss att hålla mötet på en annan 
tid än på den, som redan är bestämd och som börjar den 24 sep-
tember (gamla stilen). Därför ha vi igår telegraferat vår anhållan 
att se ut någon annan sal. 
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Jag tror att svårigheter i det avseendet kunde icke uppstå, 
då vi numera erhållit — från pålitliga källor — en underrättelse, 
att regeringen (den ryska) har ingenting emot mötets samman-
trädande var som helst i Finland; den vill endast icke tillåta vårt 
möte i St. Pet. eller i någon annan rysk stad. Därföre vore det 
svårt att tänka sig, att g.guvernören »sua sponte» skulle utöva 
något påtryck på de personer, som hyra ut lämpliga salar. 

Vi be att få ursäkta oss för besväret, men en del av skyldig-
heten ligger på de personer som ödet har — för en tid — ställt i 
spetsen för vårt land. 

I hopp om att jag inom kort får ett svar från Eder, tecknar jag 

högaktningsfullt 
D. Protopopoff. 

Högtärade Herr A. Törngren. 
Icke kan jag bestämt säga, när f. Dolgoroukoff kommer till 

H:fors. Han ämnade vila i Finland ett par veckor och önskade 
han ha möjlighet att se det finska lantlivet. Jag riktade honom 
till A. Igelström. Vad lokalen beträffar skulle det vara mycket 
önskvärt att kunna få för den 24 ytterligare de tvenne salarna, 
som skulle rymma också cirka 60 å 70 personer; där skulle våra 
sektioners arbeten taga plats. 

Att lokaler är lediga endast till 6 på kvällen, denna omstän- 
dighet gör ingenting, då vi kan börja ganska tidigt och arbeta på 
kvällarna i utskotten och sektionerna. 

Eder tillgivne 
D. Protopopoff.» 

Då förberedelserna till valen till riksduman i Petersburg 
begynte, uppstod frågan, huruvida de finländska medborgare 
som bodde i Ryssland hade rösträtt och kunde deltaga i valen. 
Från rysk sida, i synnerhet i Petersburg, där det fanns en 
betydande finländsk bosättning, yrkades på att finnarna skulle 
delta, särskilt som man hoppades på att de komme att rösta 

10/9 1906. 

Huru många kunde ungefärligen rymmas? Om 200 är det bra. 
Protopopoff. 

11/9  1906. 
Villkorna passa. Protopopoff. 

13/9 1906. 
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på de konstitutionellas listor. Från finsk sida åter bestreds, 
att finska medborgare kunde ha rösträtt i Ryssland, och en 
upplysningsverksamhet organiserades bland finländarna i 
Petersburg i detta avseende. Meddelanden spriddes och före-
drag höllos bl. a. av Th. Schwindt, som för ändamålet var 
inrest ett par gånger. 



STO LYP INS UNDANTAGSLAG AR OCH DEN ANDRA 
DUMAN. 

Den stiltje i oroligheterna landet runt, som under den tid 
duman var samlad kunnat iakttagas, förbyttes omedelbart 
efter dess upplösning i våldsamma bondeoroligheter, särskilt 
i Östersjöprovinserna, i strejker och myterier inom armen och 
flottan. De undertrycktes skoningslöst, och samtidigt för-
anstaltade ryska folkets förbund pogromer, biträtt av gen-
darmer och poliser. Det beräknades att intill hösten 1906 
638 pogromer förövats. Därvid hade 37,075 judefamiljer blivit 
lidande och 937 personer dödats. De materiella skadorna 
uppgingo till 51,094,703 rubel. Den mest barbariska yttringen 
av myndigheternas framfart erbjöd den lilla polska staden 
Siedle. I fyra dagar varade massakern, både infanteri och 
artilleri kom till användning. Först därpå inskred regeringen 
och påbjöd inställande av förföljelserna. 

Den 25 augusti 1906 kastades en bomb i Stolypins villa. 
Vid detta överfall dödades 27 personer, däribland attentatorn 
själv. Stolypin blev oskadad. 

Därefter utfärdade Stolypin en mängd undantagslagar och 
stödde sig på § 87 i grundlagarna, som berättigade regeringen 
att på tider, då duman icke var samlad, vidtaga sådana åt-
gärder. Ståndrätter infördes. Agrarfrågan sökte Stolypin lösa 
genom att berättiga de jordägande bönderna att inköpa den 
jord de för tillfället brukade, varav ofta en del ursprungligen 
tilldelats andra, som emellertid på grund av fattigdom ej 
mera varit i stånd att sköta den. Härmed avsåg han att bilda 
ett självägande bondestånd på bekostnad av bondeprole-
tariatet. Reformen kom till utförande i några av de västliga 
trakterna av riket. 
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Under mellantiden mellan första och andra duman ut-
färdade Stolypin med hänvisning till § 87 inalles ett sextiotal 
förordningar i de mest olika ämnen. 

För att vid valen till den andra duman säkerställa en rege-
ringsvänlig majoritet bestämdes, att de politiska partierna 
måste vara legaliserade för att som parti deltaga i valen. 
Kadetterna och alla vänster om dem stående partier förnekades 
legalisation, och till yttermera visso ställdes alla underteck-
narna av Viborgsmanifestet under åtal, varigenom de på grund 
av lagen om folkrepresentationen icke voro valbara. Att 
åtalen senare icke fullföljdes inverkade icke på saken. 

Trots regeringens ansträngningar och oerhörda övergrepp 
utföllo valen till den andra duman mot förmodan till för-
mån för oppositionen. Denna var i det närmaste ännu lika 
stark. I den första duman utgjorde dess styrka 69%, i den 
andra 68 % av hela antalet deputerade. Av kadetternas 
ledare hade de flesta på grund av Stolypins undantagslagar 
förlorat sin valbarhet, endast Roditscheff kvarstod. Nytill-
komna voro professor V. Hessen och förre ministern Kutler 
samt redaktör J. Hessen och furst Paul Dolgoroukoff (Peter 
Dolgoroukoff hade undertecknat Viborgsmanifestet). 

Stolypin hade icke lyckats bilda ett regeringsparti av 
högern och oktobristerna. 

Socialdemokraterna och socialistrevolutionärerna hade vun-
nit på Stolypins manöver. De förfogade med sina menings-
fränder från andra partier över 189 röster, således mer än % 
av samtliga. Någon ledande roll spelade dock icke vänstern, 
dess avsikt var att bringa duman att samverka med de revolu-
tionära massorna och taga ledningen av hela den revolutionära 
rörelsen. Högerns önskan var också en statsvälvning, d. v. s. 
den oinskränkta självhärskarmaktens återinförande och 
dumans upplösning. Kadetternas ställning var svår. De 
kunde ej ensamma uppnå majoritet, de måste söka förbund 
med andra grupper. Av dem voro polackerna de lämpligaste, 
därnäst muhammedanerna i ett flertal frågor. 

Den andra duman öppnades den 5 mars 1907 utan hög-
tidligheter och utan trontal. Till president valdes kadetten 
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Golovin, vicepresidenterna togos från vänstern, till sekrete-
rare valdes kadetten Tjelnokoff. Båda vicepresidenterna hade 
förut suttit arresterade av politiska orsaker. I början be-
härskades den andra duman av fruktan för att bliva upplöst, 
och majoriteten motsatte sig att som svar på ministerpresi-
dentens tal yrka på misstroendevotum. Ministerpresidentens 
tal blev emellertid uppskjutet till den 19 mars, emedan taket 
på dumans sessionssal störtade ned natten förrän han bort 
uppträda. 

Myndigheternas, särskilt polisens, övergrepp hade varit 
föremål för otaliga debatter. Största uppseende väckte Stoly-
pins yrkan på att 55 ledamöter av dumans socialdemokratiska 
grupp skulle uteslutas på grund av att gruppen drivit under-
handlingar med soldater från Petersburgs garnison om anstäl-
landet av myteri och ett attentat mot tsaren. Frågan be-
handlades under 2-3 dagar av duman, som dock icke fattat 
beslut när densamma den 16 juni upplöstes. 

Nyval utsattes till 14 september och den tredje dumans 
sammanträdande till den 14 november 1907. Samma dag, 
den 16 juni, utgavs en ny vallag, som avsåg att gynna höger-
partierna genom att öka den burgna klassens inflytande vid 
valen och som samtidigt minskade antalet mandat för de 
icke-ryska delarna av riket. 

Efter dumans upplösning häktades flere av dess social-
demokratiska medlemmar ävensom en hel mängd andra per-
soner. Och den 11 och 17 juni häktades i Petersburg 400 
andra personer samt under de två därpå följande veckorna 
ännu 718. Fängelserna voro överfulla, 5,500 personer sutto 
fängslade i Petersburg, och dock hade 2,000 deporterats till 
Sibirien de sista dagarna av juni för att bereda bättre rum 
i fängelserna. I Kiev, Odessa och Vilna utbröto myterier. 
Massarresteringar av soldater ägde rum och många arkebuse-
rades. Officerare avskedades vid garnisonen i Kiev och annor-
städes, och i det s. k. finländska gardesregementet i Petersburg 
företogos räfster och kommendanten avskedades. 

Ehuru ståndrätterna avskaffats upphörde icke döds-
domarna och avrättningarna. »Expropriationerna», d. v. s. 
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penningeröverier i banker och kassor förövades t. ex. i Tiflis, 
där stora summor överkommos. Emellertid kunde bland 
fabriksarbetarna, särskilt i Petersburg, missnöje med ledningen 
spåras över att arbetarnas ekonomiska fordringar icke be-
aktats av densamma. 

Stolypin hade, liksom Witte, gjort ett försök att förmå 
personer, tillhörande moderata riktningar i de politiska par-
tierna, att inträda i ministären, men fått avslag. 

Trots alla undantagslagar fortforo dock oroligheterna, 
särskilt inom armen och flottan, såsom i Sevastopol, Kron-
stadt, Reval och-  Sveaborg och myterier utbröto på nämnda 
orter. 

18 



MYTERIET PÅ SVEABORG. VO IMA OCH RÖDA 
GARDET. 

Den 31 juli 1906 befann jag mig i Helsingfors och var 
medlem av ett av lantdagen tillsatt utskott, som arbetade på 
att giva regeringen en anvisning och ett stöd för huru ordnings-
makten skulle organiseras för upprätthållandet av det allmänna 
lugnet. När jag gick ut på morgonen hördes kanonad. Jag 
kom till Norra hamnen, där jag träffade stadens polismästare. 
Utanför lågo några ryska krigsfartyg, som ivrigt besköto 
varandra. Polismästaren förklarade för mig ingående allt 
som skedde och hur matroserna buro sig åt för att skjuta 
sina officerare. Sedan vi i lugn och ro beundrat skådespelet 
en stund och polismästaren talat om för mig vad han visste 
om händelserna på Sveaborg skildes vi åt, och jag skyndade 
att sända följande telegram till Langhoff: 

»Den 31 juli kl. 11 f. m. Myteri på Sveaborg, de yttre be-
fästningarna äro i de upproriskas våld, en del av flottan be-
skjuter den andra. Försök göras av arbetare att hindra järn-
vägstågen. Kock proklamerat generalstrejk.» 

Dagen förut hade jag ätit frukost med Konni Zilliacus 
på det gamla Societetshuset. På torget syntes en hop sysslolösa 
arbetare och Zilliacus sade: 

»Det där är säkert av Kocks kumpaner. Han är nu igen i 
farten.» 

Zilliacus skulle resa västerut och jag mottog av honom 
dagen därpå ett brev av följande lydelse: 
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H. B. Hangö tisdag e. m. (31/7 06) 

Har på vägen av en kurir erfarit en del nytt, som anser skäl 
meddela. I H:fors funnos redan idag på morgonen två Moskva-
järnvägsmän, som försäkra att strejk där timar i medlet av augusti 
om ej förr. Kuriren som tidigare i dag besökt Sveaborg, bekräftade 
att större delen av befästningen — och viktigaste delen — är i de 
revolutionäras händer, liksom ock flertalet krigsfartyg i H:fors. 
I natt eller tidigt i morgon borde flera anlända för att förena sig 
med de revolutionära. Militären i H:fors har till allra största del 
ställt sig på upprorets sida. Enda sättet att förebygga möjligen 
ohyggliga komplikationer utgöres av inhiberande av militärtåg, 
som dock äro av ingen betydelse betr. Sveaborg, emedan de ej 
hava belägringsartilleri. Nylands kasärn hotats med beskjutning, 
emedan där kosacker. Stadsmyndigheterna borde söka se till 
att icke svårigheter ställas för fästningens proviantering, för att 
ej vår egen sida må ställa till ofog med understöd därifrån. Gent-
emot strejk av våra arbetare, fordran på 8 timmar, etc., vore enda 
riktiga, att samtliga arbetsgivare stoppade all verksamhet och 
läte dem svälta några veckor. Annan makt att kväsa dem finnes 
icke och ryska militären gör det ej. 

tuus 
K. Z. 

Bland dödsskjutna på Sveaborg också en överste och åtskilliga 
andra officerare. 

Följande dag (1 augusti) sände jag åter ett teleglam till 
Langhoff: 

»1 augusti kl. 11,25 f. m. Militärtåg anlända, läget på 
fästningen idag okänt. Stark kanonad under natten, staden 
lugn. Röda gardet fortsätter våldsbragder på landsbygden. 
Nödvändigt att därifrån påtryckes för att de våra skola vid-
taga absolut nödvändiga inhemska skyddsåtgärder överallt.» 

Det första officiella meddelandet om upploppet kom till 
Langhoff samma dag på eftermiddagen såväl från general-
guvernören Guerard som från guvernören i Nylands län 
Alfthan. Generalguvernören hade dessförinnan avsänt tele-
gram till ministerpresidenten och till H. M. vari han rappor-
terade följande: 

»Detaljerna om händelserna i Helsingfors och på Sveaborg har 
jag per telegraf meddelat ministerrådets ordförande. Idag har 
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jag likaledes till H. M. Kejsaren inrapporterat följande: Under 
natten mellan den 17 och 18 juli (30 och 31) gjorde minkompaniet 
och därefter även fästningsartilleriet i Sveaborgs fästning myteri, 
de övriga trupperna förblevo trogna sin plikt, en livlig samman-
stötning ägde rum. Sedan två kompanier av 2:dra finländska 
skarpskytteregementet anlänt från Helsingfors drogo sig myteris-
terna undan från fästningen. I deras händer stannade några fartyg 
och befästningarna på de närliggande holmarna. Härefter gjorde 
även matroserna vid Sveaborgs hamnstyrelse på Skatudden myteri. 
Inom några timmar blev detta myteri kuvat, tack vare gemensamt 
uppträdande av tre minkryssare från sjösidan och 2:dra finländska 
regementet från landsidan. Upprorsmännen blevo avväpnade, 
några lyckades dock undkomma. Etthundra tio matroser och 
elva civila personer, bland dessa en ryss, äro anhållna. Dessa 
händelser framkallade oro i Helsingfors, röda gardet och arbetar-
organisationerna hava förklarat allmän strejk. Tillsvidare har den 
endast delvis igångsatts vid några privata fabriker och verkstäder. 
För att hindra ankomsten av trupper har röda gardet igår på tre 
ställen upprivit järnvägslinjen, idag äro skadorna reparerade. På 
några ställen är telegrafen skadad. Idag morse anlände till Helsing-
fors kommendören för 22:dra armskåren, baron Saltza, och en 
infanteribataljon med ett maskingevärskompani. Även andra 
truppdelar äro på väg hit. Förbindelsen med Sveaborgs fästning 
är återställd. De anhållna upprorsmännen åtalas vid domstol, 
likaledes väckes åtal emot dem, som ertappats för brottslig agita-
tion eller förstört järnvägslinjen. Magistraten och lantdagen hava 
riktat upprop till befolkningen att förhålla sig lugn. I övriga delar 
av Finland har ordningen icke blivit störd. Generalguvernören 
över Finland, Guerard.» 

I revolten på Sveaborg deltogo ett sjuttiotal rödgardister. 
Antagonismen mellan skyddskåren och röda gardet skärptes, 
och den 2 augusti kom det till en sammandrabbning mellan 
dem på Hagnäs torg, varvid flere skyddskårister och en polis 
nedskötos. Därpå inskred den ryska militären, 30 rödgardister 
häktades, dels på Sveaborg, dels i Skatuddskasärnen, dels i 
röda gardets kansli, som tagits. Härom telegraferade jag till 
Langhoff den 2 augusti. 

De ryska militärmyndigheterna sågo mycket allvarsamt på 
myteriet på Sveaborg och avsikten var att yrka på Finlands 
förklarande i krigstillstånd. Den nye ministerpresidenten 
Stolypin gick dock in på att avstyrka detta, blott polisen i 
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Finland förstärktes och röda gardet upplöstes. Den 3 augusti 
beslöt senaten att upplösa röda gardet och underrättade guver-
nörerna därom, och dagen därpå gjordes hemställan om till-
stånd att få förstärka polisen. 

Frågan om forum för åtal mot de personer, civila som 
militära, som häktats på Sveaborg, sysselsatte både finska 
och ryska myndigheter under en tid. Vid en föredragning 
den 7 augusti förklarade kejsaren slutligen att han helst såge 
att lag följdes, om han blott kunde vara övertygad om de 
finländska domstolarnas opartiskhet. Med de finländska del-
tagarna förfors enligt finländsk lag. 

Alltsedan attentatet mot Stolypin tilltogo beskyllningarna 
mot Finland i den ryska pressen, som anklagade Finland för 
att bereda tillflyktsort åt ryska revolutionärer och för att där 
förbereddes stämplingar mot ryska myndigheter. Men också 
rent finska frågor kritiserades. 

Jag hade haft för vana att då och då sända meddelanden 
till senaten angående förhållandena för tillfället i Ryssland. 
Av sådana meddelanden finnas fem i behåll (bilaga n:o 13). 

Stor vikt fäste de ryska tidningarna vid allt som rörde 
förbundet Voima. Kort före jul 1905 hade nämligen på förslag 
av K. Zilliacus ett förbund för folkbeväpning grundats. Det 
maskerades genom att dess ändamål angavs vara idrott. Dess 
namn blev Voima, som torde föreslagits av Kustavi Groten-
felt. Förberedande underhandlingar mellan aktivister och en 
del medlemmar av Kagalen hade förts tidigare om samman-
gående mellan de konstitutionella och aktivisterna angående 
bildande av en nationalmilis, vilket framgår av mitt brev 
av den 26 november till Reuter. Vid de första gemensamma 
sammanträdena närvoro några konstitutionella såsom P. Svin-
hufvud och W. Zilliacus, H. Renvall och A. von Bonsdorff, 
utom ett flertal aktivister. Som förbindningslänk mellan de 
konstitutionella och aktivisterna fungerade doktor W. Zilliacus. 
Senare avstodo de konstitutionella från att ingå i föreningen. 
Till dessa herrar skrev Konni Zilliacus ett öppet brev och 
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beklagade, att icke samarbetet i frågan hade kunnat fort-
sättas med de konstitutionella, och försökte klargöra alla 
meningsskiljaktigheter, som rått mellan dem, och påvisa att 
hans parti icke var av »samhällsomstörtande natur». 

På K. Zilliacus' förslag beslöt förbundet anskaffa 10,000 
gevär från Schweiz, såsom förstärkning till dem som räddats 
från fartyget John Grafton före dess sprängning. Det dröjde 
emellertid en tid innan man i Ryssland uppmärksammade 
denna rörelse. 

Ett par månader förrän storstrejken utbröt hade åtgärder 
vidtagits för bildande av röda gardet, sammansatt av arbetare 
med kapten Kock som ledare. Emedan polisen visat sig van-
mäktig vid storstrejken bildades under magistratens ledning 
en skyddskår, som jämte röda gardet upprätthöll ordningen i 
staden. Efter storstrejken upplöste sig emellertid röda gardet 
icke. Ryska revolutionärer trädde snart i förbindelse med 
det. Någon dag förrän myteriet på Sveaborg utbröt gick 
polismanskapet i Helsingfors i strejk, och skyddskåren re-
organiserades för upprätthållande av ordningen. I följd av 
röda gardets deltagande i Sveaborgsrevolten och de därmed 
sammanhängande oroligheterna utfärdade senaten den 4 
augusti befallning till guvernören i Nylands län — såsom 
tidigare sagts — att upplösa röda gardet, och några dagar 
senare gavs samma befallning till övriga guvernörer. Redan 
vid en föredragning den 20 augusti 1906 hade kejsaren med-
delat Langhoff, att till hans kännedom kommit att i Finland 
existerade ett sällskap under benämningen Voima, och an-
modat Langhoff att, emedan de ryska myndigheterna ansågo 
förbundets verksamhet synnerligen farlig, införskaffa upplys-
ningar om detsamma. Härom underrättade Langhoff senaten. 
Mechelin var tjänstledig och Nybergh skötte hans befattning. 
Langhoff skrev till denne och bad om tillförlitliga uppgifter 
av vederbörande myndigheter angående Voimas organisation, 
verksamhet, program, samt allt som kunde vara av intresse 
för H. M. I början av september var Langhoff i tillfälle ,att 
i stöd av meddelanden av senator Nybergh och mig i allmänna 
drag lämna kejsaren några upplysningar om förbundet. Men 
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dessa tillfredsställde ej H. M. Även generalguvernören var 
bekymrad över att senaten ej kommit till någon klarhet be-
träffande Voima; kejsaren hade för honom uttalat sitt miss-
nöje med långsamheten. Guerards fiender begagnade sig av 
dröjsmålet för att försvaga hans ställning. 

I början av februari 1907 utkom A. Rumjantzeffs broschyr 
»Finland rustar». Broschyren innehöll anklagelser mot per-
soner i framträdande ställning i Finland. Särskild uppmärk-
samhet väckte några där återgivna cirkulärskrivelser under-
tecknade av Eero Kalske. En del av skrivelserna hade av 
ryska utrikesministeriet skickats till generalguvernören såsom 
bevis för Voimas brottsliga förehavanden. 

Materialet, varpå den grundar sig, skall ha levererats av 
en vid generalguvernörskansliet anställd överste Nivet (enligt 
brev av Mechelin). Generalguvernören har icke direkt för-
nekat detta, men sagt att uppenbarligen också finnar bidragit 
därtill. De i broschyren avtryckta cirkulären skulle ha utsänts 
av Voima. Vid den undersökning, som verkställts av stads-
fiskalen i Helsingfors, skulle ha framgått att två av cirkulären 
varit äkta, de övriga förfalskade. Generalguvernören säger åter 
i en skrivelse, som han avgivit till H. M., att vissa omständig-
heter kunde anses tyda på att förfalskningar förekommit, men 
att detta ej var bevisat. I det stora hela utgör broschyren 
ett broderi av lögnaktiga beskyllningar. Generalguvernören, 
ministerstatssekreteraren, senaten och en mängd personer i 
statens tjänst påstodos driva ett spel, som avsåg Finlands av-
skiljande från Ryssland. För bättre effekt framkom författaren 
med en försäkran att generalguvernören var mutad med en 
större penningsumma. Försök att i den ryska pressen bemöta 
broschyren gjordes av Langhoff, som lät avtrycka några tid-
ningsartiklar från Helsingfors, ävensom genom en insändare i 
den moderata och föga spridda tidningen »Slovo», vilka dock ej 
förtog() det ogynnsamma intrycket av Rumjantzeffs opus. 

Jag hade skrivit till Mechelin om det ogynnsamma in-
trycket av broschyren och utlovat mera ingående upplysningar 
i saken i en rapport. Mechelins brev till mig av den 24 februari 
1907 är av följande lydelse: 



280 

Helsingfors den 24 febr. 1907. 
Broder Törngren! 

Tack för ditt brev av gårdagen och för löftet att snart giva 
utförligare meddelanden om de däri berörda frågorna. Det synes 
mig såsom om Du ej ännu hade fått höra något närmare om A. L:s 
(Langhoff) samtal med H. K. M. den 21. Enligt F. B:s (Björnberg) 
konfidentiella meddelande till mig i fredags skulle berörda samtal 
berättiga till antagandet att Rumjantzeffs och andra smädeskrifter 
icke utövat någon avsevärd verkan på högsta ort. Det synes mig 
ock att A. L. handlat både klokt och rätt då han tog initiativ till 
att klarlägga ställningen gentemot smädarna. 

Offentlig kritik av pamfletten bör naturligtvis föranstaltas så 
snart Rjetsch kunde giva plats åt uppsatsen. På vår fiendeliga och 
dess militära bundsförvanter kan givetvis intet inflytande utövas 
genom någon försvarsskrift, huru klar och skarp den än må vara. 
De kunna bringas till tystnad endast i det fall att händelserna i 
kejsardömet utveckla sig i en riktning, som berövar deras intrig-
spel allt vidare fotfäste. Men på den stora allmänheten måste vi 
söka inverka. Jag hoppas att en för detta ändamål avsedd artikel 
snart skall kunna tillställas Dig för att genom ditt inflytande fås 
införd i Rjetsch. 

Jag förmodar ock att Du och dina kolleger anmodat Gråsten 
att använda sin smidiga penna till att skriva i samma ämne. 

Med posttåget den 21 på aftonen avsände jag till Dig ett brev 
med bilaga. Då Du i ditt brev av den 23 ej säger något om dess 
ingång, nödgas jag befara att det gått förlorat i okända öden. 
Dess innehåll var icke av det farliga slaget. Men skada har dock 
härigenom skett.  

Detta sänder jag för större trygghets skull med stats- 
sekretariatsväskan. 

Din tillgivna 
L. Mechelin. 

Om ett samtal, som jag hade med Heyden, skrev jag den 
24 februari 1907 till Mechelin följande: 

Greve Heydens uppfattning om den Rumjantzeffska broschy-
rens verkan på H. M. var icke densamma som bibragts Mechelin 
och återgivits i hans nyss anförda brev. Visserligen hade mycket 
ansetts vara överdrift, men den hade dock lämnat ett intryck 
av att det icke stod bra till i Finland. Heyden talade till och med 
om diktatur, men han var synbarligen tacksam över de upplys-
ningar, som jag lämnade och som han lovade meddela H. M. Om 
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Guerards ställning sade han ingenting särskilt. Men i motsats 
till vad Guerard och Langhoff försäkra, påstod han att H. M. i 
allmänhet icke hyser något egentligt förtroende till styrelsen i 
Finland, han skall alltid vara orolig över förhållandena där. Voima-
affären kände Heyden tämmeligen till och gjorde de vanliga an-
märkningarna, likaså om polisen. 

Då vid sista föredragningen H. M. hade påmint Langhoff om 
de tio miljonerna och framhållit nödvändigheten av att de på sätt 
eller annat (proposition till lantdagen) bliva betalade, upptog han 
militärfrågan och sade att H. M. icke i princip var emot militärens 
uppställning efter någon tid. Heyden trodde dock att det nu vore 
fullkomligt ogörligt just i betraktande av Voima och dylikt. De 
tio miljonerna antog han att finansministern aldrig skulle släppa, 
och han kunde icke fås att fatta vår syn på saken. Samma åsikt 
har jag iakttagit hos flera andra. • 

Man kan säga att greve Heydens ord ej har större betydelse, 
men jag för min del är övertygad om att han icke uttalar en mening, 
som han ej vore viss om att den delas av H. M., åtminstone så länge 
fråga är om Finland. Tillika hyser jag intet tvivel med avseende å 
att han ej skulle meddela H. M. det man ber honom om. Mitt 
intryck var, att förtroendet till oss blivit allvarligt rubbat. 

Då det gällde att diskutera de ryska frågorna var han mindre 
officiell, och där var det nog hans egna tankar, som han lät mig 
få del av. 

I anledning av anfallen mot Finland skrev jag ett brev 
till Heyden den 27 februari samt skildrade, som bas för det 
samtal jag samtidigt anhöll om, ställningen i Finland just 
då (bilaga n:o 14). 

Novoje Wremja innehöll även fortfarande häftiga anfall mot 
Guerard, Langhoff och senaten, med stöd av Rumjantzeffs 
broschyr. Dessa dagar var också jag mycket uppmärksammad 
av Novoje Wremja. Det hände t. o. m. någon gång att tid-
ningen ansåg nödigt att upplysa sina läsare om att jag 
med gårdagens morgontåg anlänt till Petersburg. Tidningen 
säger: 

»I allmänhet återgiver Rumjantzeffs utomordentligt intres- 
santa broschyr såsom i en välpolerad spegel i hela dess vidd 
det djupt nedslående i N. N. Guerards försoningspolitik, uti 
vilken ej kan spåras ens en homeopatisk dos av omsorg om 
— de ryska intressena.» 
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Man ansåg nödigt att beskyllningarna i Rumjantzeffs bro-
schyr skulle bemötas. För ändamålet hade Langhoff, såsom 
tidigare nämnts, låtit sammanställa tre artiklar från tidningar 
i Helsingfors och lät utdela dem genom Björnbergs försorg. 
De väckte till en början enligt Langhoff ett visst uppseende, 
men råkade snart i glömska. Vid föredragning den 20 februari 
uttalade kejsaren sitt missnöje med senatens resultatlösa 
undersökningar och anmodade Langhoff än en gång att in-
förskaffa upplysningar genom vederbörande myndigheter. 
Langhoff hade icke på mer än ett halvt år, sedan sin tidigare 
skrivelse av den 27 augusti, erhållit besked från senaten i 
ämnet. 

Senaten insände sedan till generalguvernören sin redo-
görelse om Voima av den 21 mars 1907. Den omfattade ett-
hundrafemtio sidor. I denna skildrar senaten läget i landet 
och huvudsakligen affären Voima. Nedanstående är ett kort 
referat därur: 

»Vid storstrejken i oktober 1905 bildades, emedan polisen visade 
sig vanmäktig, en under magistratens ledning stående skyddskår, 
som snart delade sig i två grupper: Röda gardet, sammansatt av 
arbetare, samt Medborgerliga skyddsgardet, sammansatt av olika 
folkklasser. Efter stortrejken upplöste sig Röda gardet ej, utan 
organiserade sig fastare för att giva stöd åt arbetarnas fordringar 
på reformer. Ryska revolutionärer torde snart trätt i förbindelse 
med Röda gardet och utövat inflytande på detta. Vid årsfesten 
den 22 juli 1906 uppträdde ryska revolutionärer med hetsande tal. 
Samtidigt trädde alla poliskonstaplar i strejk och den 30 juli utbröt 
myteriet på Sveaborg, en del rödgardister deltogo i oordningen på 
Sveaborg, andra försökte hindra spårvägstrafiken i staden och 
försökte ställa till oordning i Helsingfors. Skyddsgardet trädde i 
polisens ställe, en sammandrabbning ägde rum på Hagnäs torg 
den 2 augusti, varvid flera skyddskårister dödades av rödgardister 
biträdda av ryska soldater. Den 4 augusti utfärdade senaten be-
fallning till guvernören i Nylands län om Röda gardets upplösning 
och några dagar senare utgick samma befallning till övriga guver-
nörer. 

»Befallningen blev åtlydd», säges i skrivelsen. »Röda gardet 
har upphört att existera.» Senaten säger, att upplösningen hade 
enligt vissa åsikter bort ske tidigare, men så länge kårens upp-
trädande ej var uppenbart lagstridigt och den ännu åtnjöt sympa- 



283 

tier i landet, ville senaten med sina otillräckliga maktmedel ej 
framkalla förvecklingar. Nu däremot kunde upplösningen göras, 
sedan kårens brottsliga avsikter blivit uppenbara. 

I slutet av 1905 eller början av 1906 hade idrottsföreningarna i 
landet sammanslutit sig till föreningen Voima, som utom sport 
särskilt skulle idka skjutövningar. Myndigheterna inskredo icke 
förrän ett fartyg, John Grafton, lossat en del vapen i Wasa läns 
skärgård. Den 7 september 1906 anmodade senaten guvernörerna 
att införskaffa upplysningar om Voima, särskilt om det innehade 
vapen och om vapenövningar anställdes. Först i början av novem-
ber inkommo de sista rapporterna från guvernörerna. 

Guvernörerna i Nylands och Tavastehus län voro de enda, 
som kunde konstatera, att ett sådant förbund höll på att organi-
sera sig, medlemmarnas antal var ringa. Ändamålet var idrott 
och skjutövningar för att vid behov kunna bidraga till landets 
försvar och skydda samhällsordningen. Förbundet hade dock icke 
ännu visat sig vara i verksamhet. Den 2 oktober hade general-
guvernören uppmanat senaten att undersöka saken och om nödigt 
upplösa förbundet, samt meddelade vad han hade sig bekant om 
detsamma. Den 1 november inlämnade Voima-förbundets interim-
styrelse till senaten en förklaring över förbundets syftemål och 
verksamhet, förslag till stadgar, tvenne förslag till instruktioner för 
skidsport och skjutövningar samt några av förbundets cirkulär, 
utgivna under pseudonymen Eero Kalske. Ansökan om legali-
sering hade ej gjorts, emedan förbundets verksamhet dittills varit 
av förberedande art och avsikten ej varit att bilda en lagstridigt 
hemlig förening! Försäkrades att de i tidningar tryckta Eero 
Kalske-cirkulärbreven på ett undantag när voro förfalskningar. 

Den 9 november 1906 anbefallde senaten guvernören i Nylands 
län att förständiga Voimaförbundets interimstyrelse i Helsingfors 
att förbundet icke var berättigat att fortbestå. Den 16 november 
beslöt förbundet att åtlyda senatens föreskrift och upphöra med 
sin verksamhet tillsvidare, tills överhetlig stadfästelse av dess 
stadgar kunnat erhållas. Trots att förbundet upphört att existera 
och några lagstridiga företag från dess sida ej syntes vara att 
befara, ansåg senaten dock att härmed i samband stående frågor, 
särskilt de angående importen och spridningen av vapen ännu 
icke voro slutligt utredda. 

Sedan relaterar senaten vapenimporten — »John Grafton», som 
strandade i september 1905, och den hemliga importen av schwei-
ziska gevär till Pielaks by i Närpes 1906, högst 3,500 st. av vilka 
tillsvidare 653 st. tagits i beslag. Prokuratorn uppmanade veder-
börande myndigheter att vidtaga åtgärder mot personer, som varit 
inblandade i saken. 
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»Senaten anser det sålunda hava framgått att de militärgevär, 
som olovligen införts till landet och kunnat spridas inom detsamma, 
icke uppgingo till något avsevärt antal och att de ryska publika-
tioner, som för att väcka misstankar mot det finska folket påstått, 
att här samlats kolossala vapenförråd, 35,000, ja, ända till 240,000 
gevär förutom kulsprutor m. m. — gripit sina siffror och uppgifter 
ur fantasien.» 

Om Kalske-cirkulären säger senaten att endel exemplar blivit 
den tillsänd av generalguvernören. Undersökning, som i följd härav 
vidtagits, hade lett till resultat att blott två av cirkulären kunde 
anses vara äkta. 

Sedan H. M. den 6 september godkänt senatens framställning 
om förstärkande av polisen såväl i Helsingfors som på andra orter 
i Finland skred senaten därtill. Efter sommaren 1906 hade endast 
mindre störingar förekommit, bl. a. bombattentat mot det hus, 
där stadsfiskal Albrecht bodde, som utfört undersökningar mot 
Voima. Enligt föredöme av det rån, som en grupp banditer från 
Östersjöprovinserna verkställt i ryska riksbankens filial i Helsing-
fors, hade rånare försedda med revolvrar, hemsökt två privatbanker 
i Helsingfors och Kouvola, samt tre järnvägskassörer i Wiborg. 
Några allmänt aktade chefer för industriella inrättningar hade 
mördats av arbetare, som varit i dessas tjänst. 

Den 25 mars, samma dag Langhoff för kejsaren skulle 
föredraga senatens skrivelse, fick han av generalguvernören en 
annan, daterad den 24 mars, också för föredragning. Denne 
hade för Langhoff tidigare flera gånger uttalat missnöje med 
senatens dröjsmål och låtit förstå, att han var tvungen att 
avgå från sin plats, om ej inom kort full klarhet skulle kunna 
vinnas i denna fråga. I sin skrivelse påstår han, att vissa 
omständigheter i Kalske-breven visserligen tyda på att de 
äro förfalskade, men att detta ej är bevisat. Vidare säger han 
sig ej i alla avseenden kunna omfatta prokuratorns uttalanden. 
Generalguvernören hade anmodat prokuratorn att väcka åtal 
mot Voimas centralstyrelse. 

Kejsaren var vid föredragningen nöjd och önskade att 
inrikesministern och några andra ministrar, ävensom Nikolai 
Nikolajewitsch, kommenderande trupperna i Petersburgska 
militärdistriktet, till vilket Finland hörde, skulle få del av 
senatens framställning. 
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Vid föredragning den 20 juli 1907 uttalade kejsaren emel-
lertid åter sitt missnöje med att undersökningarna i Voima-
affären bedrevos så lamt. Ännu den 24 oktober 1908 tillsade 
kejsaren Langhoff att införskaffa nya upplysningar om Voima 
och uppgifter om det vapenförråd, som importerats till Finland. 

Det var den obenägenhet att vidtaga effektiva åtgärder 
mot terroristerna, som ryssarna ansågo sig ha skäl att vara 
missnöjda med, samt dröjsmålet i fråga om Voima-affären, 
som nu bragte stenen att rulla. 

En annan broschyr av liknande innehåll, som dock icke 
väckte lika stort uppseende, utkom samma år, skriven av 
Evg. Feodoroff. Ett kritiskt referat i maskinskriven avskrift 
av denna broschyr finnes i mina samlingar. Det är påtagligen 
skrivet flera år senare, ty till detsamma är fogat ett tillägg 
med titeln »Det politiska spioneriväsendets omdöme om sig 
själv», vilket behandlar vittnesmålet av f. d. chefen för ohranan 
i Finland 1906, Menschikoff, avgivet vid Stockholms råd-
stugurätt den 5 september 1913. Avskriftens utseende gör 
intryck av att härstamma från Stockholm och har förmodligen 
distribuerats efter processen. Detta referat finnes även i 
tryck — varpå jag senare blivit uppmärksamgjord — och 
är författat av dr Eirik Hornborg samt ingår i en broschyr, 
vars för Finland avsedda upplaga benämndes »Ett decen 
nium» (Albert Bonnier 1914), medan huvudupplagen hette 
»Rysslands frammarsch». 

Samma år, 1907, utkom ännu en tredje broschyr, författad 
av professor N. G. Sergejevski och kallad »Ät upp mig, hund!» 
Denna smakfulla titel befriar en från nödvändigheten att 
referera uppsatsen. 

Feodoroffs broschyr uppger sig omfatta tiden t. o. m. 1905. 
Från de följande åren föreligga emellertid dels talrika gendarm-
rapporter rörande upprorsförberedelser i Finland, dels hand-
lingar i det beryktade målet mot idrottsförbundet Voima, 
vars medlemmar anklagats för riksförrädiska och separatis-
tiska stämplingar. 
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År 1905 var ovannämnde Leonid Menschikoff äldre adjoint 
vid den avdelning av polisdepartementet, som skötte den 
politiska spaningsverksamheten inom ryska riket. Denna av-
delning kallades på ryska »ohrana». Den 5 september 1913 
redogjorde ifrågavarande Menschikoff — sedan mer än 4 år 
bosatt i Amerika — inför Stockholms rådstugurätt för den 
ryska politiska polisens verksamhet i Finland. Efter detta 
mål utgavs i Stockholm den ovannämnda broschyren med 
titeln »Det politiska spioneriväsendets omdöme om sig själv». 
En del av den dramatiska inledningen kan förtjäna anföras in 
extenso: 

»En revolutionär i St. Petersburg», berättar M., »erhöll ett ano-
nymt brev, vari meddelades, att de framstående medlemmarna av 
socialrevolutionära partiet Azeff och Tatarinoff vore polisens 
agenter, varöver även framlades faktiska bevis. Den person, som 
fått mottaga brevet, vände sig i anledning av varningen med an-
hållan om råd till en av huvudpersonerna inom partiet, vilken han 
kände under namnet Ivan Nikolajevitsch. Den sistnämnde för-
klarade efter att hava genomläst brevet, att han själv var Azeff 
och att saken måste undersökas, för vilket ändamål han behövde 
en avskrift av brevet. Efter att hava erhållit en sådan avskrift 
kallade Azeff omedelbart föreståndaren för politiska avdelningen 
vid polisdepartementet Ratschkovskij till möte och anmälde, att 
brevet av innehållet att döma var skrivet av någon, som var anställd 
vid departementet och åtnjöt stort förtroende.» 

»Ovannämnda brev var skrivet av mig», fortsätter herr M. 
»Sedan jag inträtt i tjänst vid ohranan i avsikt att utreda det 
system, som följdes vid de politiska spaningarna, och personal-
sammansättningen vid spionaget och efter det jag märkt, att en 
ledande ställning inom ett av de betydligaste ryska revolutionära 
partierna intogs av tvenne spioner, vilkas provokatoriska verk-
samhet hotade med många olyckor, hade jag beslutit mig för att 
avslöja dem.» 

Man kan tänka sig situationen inom ohranans styrelse. Någon 
var förrädare, men vem? Emedan Menschikoff alltid hållit sig 
på avstånd från sina tjänstekamrater, riktades misstankarna dock 
närmast mot honom. Han utnämndes till chef för ohrana-agenturen 
i Finland, där lagligheten kort förut genom novembermanifestet 
återställts. Såsom chef för en knappast existerande agentur hade 
M. god tid att ordna sitt redan samlade material och vidtaga andra 
förberedelser för sin emigration, och under de åtta månader han 
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tillbragte i Finland blev han dessutom i tillfälle att komplettera 
sina erfarenheter medelst iakttagelser rörande det politiska spionaget 
i »den finländska gränsmarken». Han yttrar därom: 

»Egentligen utgjordes det konstanta spaningsorganet i Finland 
av gendarmstyrelsen. Den hade emellertid oaktat sin långvariga 
tillvaro icke lyckats finna fotfäste i landet. Fullkomligt främ-
mande för den lokala befolkningens intressen, vilken befolkning 
icke ville och icke kunde hava något gemensamt med en inrättning 
av detta slag, har gendarmstyrelsen i Finland alltid förblivit så 
att säga hängande i luften och varit nödsakad att under namn 
av agenturupplysningar utnyttja tidnings- och folkskvaller, orim-
liga rykten, som uppfångats av obildade gendarmunderofficerare, 
och lögnaktiga angivelser av fåtaliga meddelare — oftast personer 
av en mycket låg moral. — — — Jag har läst hundratals rap-
porter från gendarmstyrelsen och alltid frapperats av deras faktiska 
innehållslöshet. Vanligen figurerade i dessa rapporter meddelanden 
om vapentransporter, om finnarnas krigsrustningar, om snart 
förestående uppror, o. s. v., men alltid voro dessa meddelanden 
av en allmän summarisk karaktär och innehöllo aldrig några kon-
kreta uppgifter.» 

Härefter återger herr M. ordagranna utdrag ur ett tiotal 
rapporter från januari och februari år 1906. Ett av dem kan för-
tjäna anföras: 

1906 n:o 91, den 3 febr.: »Finnarna äro utmärkt välbeväpnade 
samt äga intill 20,000 i krigskonsten inlärda män, vilka med otålig-
het invänta öppnandet av krigsoperationer.» 

Man jämföre härmed de i det föregående lämnade uppgifterna 
om de finska truppernas numerär. 

Man frågar sig: huru förhöllo sig vederbörande i Ryssland till 
dessa gendarmrapporter, som trots sitt skrämmande innehåll 
aldrig ledde till positiva resultat? Härpå svarar herr M.: »Det 
kan icke sägas, att man i polisdepartementet satte alltför stor 
tro till gendarmstyrelsens i Finland rapporter angående beväpning, 
förberedelser till uppror m. m. Det var alltför uppenbart, att de 
meddelade uppgifterna voro uppblåsta och tydde på rena upp-
finningar. Av denna orsak vidtog polisdepartementet vanligen icke 
några speciella åtgärder med anledning av dessa rapporter. Men 
icke desto mindre utnyttjades rapporterna i fråga gärna, då man vid 
avgörandet av frågor rörande Finland behövde erforderliga uppgifter.» 

Man frågar sig vidare: vilken var orsaken till de i Finland statio-
nerade gendarmernas rapporteringsnit? Herr M. svarade: »Att 
polisdepartementet icke fann gendarmernas verksamhet i Finland 
fullt tillfredsställande framgår därav, att jämsides med dem även 
ohranaavdelningen arbetade i landet — — varjämte specialister 
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sändes dit — — —. Inom gendarmkretsar i Finland talades t. o. m. 
om en förestående indragning av deras styrelse. Farhågan att 
förlora tjänster som icke fordrade mycket arbete och som därtill 
avlönades i guld 1) tvang general Freybergs (gendarmchefens) 
medarbetare att (i sina rapporter) alltjämt öka mängderna av 
importerade och beställda browningar och gevär. Sedan emeller-
tid den orimliga siffran 200,000 i militäryrket övade och beväpnade 
finnar uppnåtts, observerade gendarmerna, att de icke kunde gå 
vidare» — och då uppdök Voima-affären. 

Efter en hetsig presskampanj i det stora nationalistbladet Novoj e 
Vremja tog rättegången sin början. Några högeligen riksförrä-
diska och separatistiska upprop och cirkulär, utfärdade i Voimas 
namn, framlades såsom för förbundet synnerligen kompromette-
rande. Om dessa papper säger herr M.: »Det vore ju en ren galen-
skap, om organisationer, som förbereda ett uppror, i sina publika-
tioner meddelade detaljer angående sina förberedelser och planer 
och erbjöde sina fiender tillfälle att bereda sig på anfallet. Från 
denna synpunkt sett utmärka sig de ovannämnda uppropen genom 
en fullkomlig orimlighet. De äro helt och hållet i avsaknad av 
varje verkligt agitatorisk anda, varje strävan att i vederbörande 
folklager väcka en viss stämning. Däremot överflöda 
alla tre uppropen av meddelanden om vad som gjorts och planerats 
för upprorets organisation — — I uppropen blottas t. o. m. alla 
strategiska planer för det kommande upproret.» 

Slutsatserna formulerar herr M. sålunda: »Sedan jag genomläst 
de här ovan citeade uppropen, blev det mig fullkomligt klart, 
att de antingen voro en galen människas fantasifoster eller ock 
ett mycket oskickligt gjort falsifikat av någon skämtare.» 

Cirkulärens faktiska innehåll tillåter i själva verket inga andra 
slutsatser. — Vem den antydda »skämtaren» är tror sig herr M. 
även kunna utreda. Hans misstankar riktas mot en viss Ljav-
danskij, gendarmryttmästare. Oberoende av, vem författaräran 
tillkommer, står dock alltid herr Menschikoffs slutomdöme fast: 

»Överhuvud är jag på grund av allt vad jag har mig bekant 
angående ifrågavarande upprop, vilka påstås vara utfärdade av 
förbundet Voima, övertygad om, att dessa skrifter icke äro för-
fattade i avsikt att uppresa finnar emot ryssar, utan i avsikt att 
uppagitera ryssarna emot finnarna.» 

Denne Menschikoff hade skrivit företalet till en rysk 
broschyr av 1912 med titeln »Jag kan inte tiga». Författaren 

1) Härmed åsyftas, att de uppburo sina löner i guldrubel å 4 francs 
medan silver- och pappersrubelns värde är endast 2.67 francs. 
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kallar sig J. Akimoff, och i broschyren behandlas bl. a. fallet 
Azeff. Av Menschikoff har jag från samma år ett brev, dock 
icke skrivet till mig, utan till en annan som ur brevet utplånat 
sitt namn. I detta anhåller Menschikoff om ett penning-
bidrag för utgivande av en broschyr. Huruvida denna till- 
tänkta broschyr kommit till stånd med eller utan bidrag 
av oss — känner jag ej. Tänkbart är, att den ovannämnda 
broschyren är densamma, för vilken han anhållit om under-
stöd. 

Menschikoffs brev ingår i bilaga n:o 15. 
Såsom tidigare sagts, fäste de ryska militärmyndigheterna 

sin uppmärksamhet på Voima och Röda gardet. Strax efter 
Sveaborgsrevolten och redan den 2 augusti 1906 ville stor-
fursten Nikolai Nikolajewitsch att Finland skulle förklaras i 
krigstillstånd och trupper sändas hit. Stolypin lät dock av 
Langhoff förmå sig att giva ett löfte om att krigstillstånd icke 
skulle förklaras, under förutsättning att senatens åtgärd att 
upplösa röda gardet skulle leda till önskvärt resultat. 

När emellertid affären Voima började diskuteras i den ryska 
pressen uppgjordes av generalstaben en plan för att förebygga 
överraskningar från Finland. Viborgs län jämte en del av 
St. Michels län med Nyslott och Olofsborg skulle avskiljas. 
Senare (1911) uppgjordes ett program för en militär aktion, 
vilket stadfästes av H. M. Under förutsättning att ett krig 
utbröt mot Tyskland, och Sverige bleve inblandat, skulle 
Nyslott befästas och en flottilj förläggas till Saima-vattnen. 
Trupperna i landet skulle förstärkas med 60 bataljoner fot-
folk och 36 skvadroner kavalleri samt 21 batterier artilleri 
(150 kanoner). Till de 35,000 man, som redan förut varit 
förlagda till Finland, komme således ytterligare .40,000 man. 
Av allt detta hann dock intet utföras, emedan världskriget 
kom emellan 1914. Endast tvenne förberedande åtgärder vid-
togos, lotsverkets förryskning och rysk kontroll av järn-
vägarna. 

Ovanstående visar, vilken vikt de militära myndigheterna 
lade på herraväldet över Finland och med vilka maktmedel 
de gjorde sig redo att säkra dess besittning. 

19 
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Om vissa kretsars inflytande på finska ärenden skrev jag 
till senaten den 12 april 1907 min rapport n:o IV, som nedan 
återges: 

IV. Sidoinflytanden som kunna verka på finska ärenders avgörande. 

Animositeten mot Finland har icke avtagit. Tvärtom fortfar 
upphetsningen, som väckts till förnyat liv genom broschyren 
»Finland rustar» av Rumjantzeff, samme man vilken genom sina 
skriverier, betalade med 15 kopek per rad, åstadkom en sådan 
storm av ovilja mot Amiral Njebogatoff, att icke blott denna av 
domstolen fälldes till ansvar för sin kapitulation utan även alla 
hans officerare av en hedersdomstol skulle tvingas till avsked. 

Personer tillhörande militärkretsarna tala fortfarande om Fin-
lands återerövring och påstå att alla förberedelser därför redan äro 
vidtagna. Man hoppas i dessa kretsar på allvar på en återgång 
till den Bobrikoffska regimen. Det gäller att först ersätta den 
nuvarande Generalguvernören med en för ändamålet lämplig person, 
och man skall icke låta några tillfällen gå sig ur händerna, som 
kunde befordra den nuvarande Generalguvernörens återkallande, 
icke blott sådana som hava avseende på Finlands förhållande till 
Ryssland, utan även inre stridigheter i Finland, som visa ställ-
ningens svaghet och kunna tydas såsom desavouering av hans 
politik. I detta avseende erbjuder resultatet av valen en utgångs-
punkt. Den ryska telegrafagenturen har framställt saken så, som 
om det gammalfinska partiet haft en oväntat stor framgång, och 
i de ifrågavarande mycket inflytelserika kretsarna giver man sig 
sken av att därur draga den slutsats att en dylik politik, som före 
Manifestet av den 4 november 1905 uppbars av detta parti, åter 
har att räkna på det kraftigaste understödet i landet. Enligt upp-
fattningen härstädes har Generalguvernören ställt sig solidarisk 
med den nuvarande Senaten, varför ett eventuellt förhjälpande 
av gammalfennomanerna till makten vore ett effektivt medel att 
befordra Generalguvernörens fall. Vid socialisternas framgång fäster 
man intet avseende. Man bedömer socialisterna i Finland efter 
samma måttstock som socialisterna i Ryssland, och man anser 
sig alltid kunna hålla dem i schack med militären. 

Att riktigt uppskatta värdet av det inflytande, som dylika 
strävanden kunna hava på våra förhållanden, är mycket svårt. 
Den ryska regeringen handhaves visserligen av en ministär, men 
denna ministär är beroende icke blott av de faktorer, som i all-
mänhet skola tagas hänsyn till, utan även av en mängd sidoin-
flytanden. De största krafter, som i sådant avseende spela in, äro 
»Den förenade adeln», som huvudsakligen representerar de stora 
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godsegarnas intressen, samt *Det ryska folkets förbund», den 
ansvarsfria byråkratins såväl tjänare som herre. 

»Den förenade adelns» inflytande har visat sig vid den första 
dumans upplösning och vid vallagens tolkning i restriktiv riktning 
sista hösten. Dess strävanden understödas av »Det ryska folkets 
förbund». Valens utgång i en del trakter, där högermän blivit 
valda, har berott på detta förbunds inverkan på myndigheterna 
vid vallängdernas uppgörande och valsedlarnas granskning i och 
för kassering, samt på terrorisering av en del valmän. Den Herzen-
steinska affären och mordet på Jollos ådagalägga dess intima för-
hållande till polismyndigheterna. Dess förbindelser sträcka sig 
påtagligen mycket högt upp. En kompetent rysk författare karak-
täriserar denna sammanslutning på följande sätt: »Det ryska 
folkets förbund är en organisation, vars verkliga ledare äro de mest 
framträdande generalerna och höga dignitärerna vid hovet. Det 
är en liga, som åtnjuter en del Storfurstars oförställda protektion». 

Emellertid har ministerkonseljen efter mordet på Jollos funnit 
sig föranlåten att vidtaga en del åtgärder. Sålunda har redak-
tören för förbundets tidningsorgan i Moskva blivit utvisad. 

Dessa tvenne reaktionära sammanslutningar hava djupa för-
sänkningar bland militären, varför det s. k. militärpartiets strä-
vanden torde kunna anses sammanfalla med deras, särskilt vad 
Finland beträffar. Då Finland i militär-administrativt avseende 
hör till Petersburgska distriktet, så finnes tillfälle ständigt för 
militärmyndigheterna att inblanda sig i finska angelägenheter. Och 
då därtill kommer att en mängd militära ärenden föredragas av 
chefen för generalstaben förbi ministerkonseljen, så blir den ström-
ning, som för tillfället gör sig gällande i den allmänna ryska poli-
tiken, ofta utan inflytande på dessa frågors lösning. Vi kunna 
redan därför icke i allt för hög grad räkna med den allmänna poli-
tiska riktningen, som emellertid för ögonblicket visar tendens att 
svänga en hårsmån till favör för den ryska folkrepresentationen. 

Sättet för föredragningen av våra ärenden är dock slutligen 
egnat att minska verkan av dessa omständigheter, som emellertid 
ständigt lura på tillfälle att göra sitt inflytande gällande. 

St. Petersburg den 12 april 1907. 

Om presidentens för riksduman, Golovins, audiens hos 
kejsaren skriver jag den 30 april i en rapport n:o V (se bilaga 
n:o 16). 



DEN FÖRSTA LANTDAGEN ENLIGT ENKAMMAR- 
SYSTEMET. 

Bismarck hade en gång på Friedrichs Ruhe vid ett besök 
av hans ungdomsväninna från den tid han var fästad vid 
preussiska beskickningen i Petersburg, friherrinnan Alma v. 
Oertzen, f. von Kothen, yttrat, att Finlands fyrastånds repre-
sentation var utmärkt och att man borde noga taga sig i 
akt för att ändra den. Detta välmenta uttryck för hans 
åsikt, som av friherrinnan v. Oertzen i brev framfördes, klin-
gade senare när det gällde för döva öron. 

De första valen enligt den nya lantdagsordningen utföllo 
icke enligt beräkning. Socialdemokraterna bildade den största 
gruppen, 80 medlemmar i stället för, såsom man väntat, 30. 
Därnäst kom det gammalfinska partiet med 59 mandat. De 
konstitutionella tillföllo endast 48 mandat, jämnt fördelade 
mellan ungfinnarna och svenska folkpartiet. Ett nytt parti 
hade uppstått, agrarerna, men fick denna första gång blott 7 
representanter in i kammaren. Regeringen kunde således 
icke räkna på ett säkert understöd av folkrepresentationens 
majoritet. 

Senaten överlade därför om skäl förelåge för den att de-
missionera, men beslöt, efter det Wrede jämte justitiedeparte-
mentets ledamöter förklarat, att parlamentariskt styrelsesätt 
ej hade stöd i vår lag, att vid eventuellt misstroendevotum 
pröva frågan in casu. 

Kammarens vårsession vidtog 22 maj 1907. Kort därpå 
vände sig Mechelin till en av ungfinska gruppens ledare, pro-
fessor Setälä, för att höra gruppens mening om bildandet av 
en koalitionssenat. Först den 27 oktober erhöll han svar. 
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Gruppens majoritet, bestående av 12 personer, avböjde tanken 
på rekonstruktion. Men minoriteten, 8 medlemmar, med P. A. 
Ahmavaara och E. Erkko i spetsen, ansåg att en rekonstruk-
tion var nödvändig, varom ungfinska partiet redan den 20 
maj fattat ett beslut. I anledning härav skrev jag till Mechelin, 
som vistades utomlands, den 26/7 ett brev, som här nedan 
refereras (enligt Nordenstrengs »L. Mechelin»). Redan dess-
förinnan hade han sänt mig följande brev: 

Kristiania, Voksenkollen, 23 juli 1907. 
Broder Törngren! 

Många ledsamma meddelanden har jag under min härvaro 
emottagit, men intet från Dig. Vore tacksam, om Du delgåve 
mig särskilt hvad Du känner eller tror om Langhoffs ställning. 
Själv har han nyss uttalat sig mycket pessimistiskt. Jag har 
det intrycket att under senare delen av juni något slags allians 
ingåtts mellan Guerard och Stolypin. Artikeln i Slovo, införd 
i Huf.-bladet d. 19 dennes, synes mig bekräfta detta. Tyvärr 
äro de hyggliga satserna i sagda artikel uppblandade med be-
tänkliga yrkanden enligt det gamla temat om »föreningsbandets 
stärkande». 

Först idag kan posten hämta mig det brev, vari L. Gripenberg, 
enligt telegrafiskt löfte skall meddela mig det närmare från sena-
tens sammanträde d. 18:de efter vilket han inlämnade sin avskeds-
ansökan. Han hade bebådat den i ett tidigare brev; jag hade i 
svaret därpå uttalat mig avstyrkande. 

Så snart min ryggvärk botats, vartill ännu par tre veckor 
tyckas vara af nöden, återvänder jag på min bekymmerfulla post 
— utan optimism, men ock utan klenmod. 

Tacksam, om Du i korta drag berättar om opinionen hos dina 
ryska vänner. 

Din tillgivne 
L. Mechelin 

Nordenstrengs referat av mitt ovannämnda brev av den 
2 6/ 7 är av följande lydelse : 

»Det saknar ej intresse att erfara huru läget tedde sig, betraktat 
på avstånd och i nära grannskap till den yttre fiendens positioner. 
Törngren fann det ohållbart. Socialdemokraterna hade blivit de 
bestämmande, men på dem kunde ingen senat stödja sig, de hörde 
med sina orimliga anspråk av naturen till oppositionen. Kunde 
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de borgerliga avstå från att tävla om deras gunst, så trodde han 
att en borgerlig koalitionssenat nu bleve ett slags räddning. 

De, som längtade efter en ny konflikt med Ryssland borde 
besinna den stora svårigheten att denna gång organisera ett mot-
stånd, utan att som bas ha en så samlande fråga, som den vi på 
Bo brikoffska tiden hade i värneplikten.» 

Mechelin svarade den 10 augusti som följer: 

Kristiania, Voksenkollen 10 aug. —07. 
Broder Törngren! 

Under hela min härvaro hava mina tankar varit delade mellan 
de politiska bekymren och oron för min hustrus hälsotillstånd, som 
under de senaste veckorna varit så klent, att hon nödgats hålla 
sängen. 

Ditt brev av den 26 dennes var icke egnat att framkalla ljusare 
vyer. 

En faktisk nyhet var Stolypins åtgärd att anlita en hemlig 
kommittétill biträde för inblandning i finska angelägenheter. Om 
Guerard kvarstår såsom generalguvernör, skall han av ambition 
eller omtanke om sin egen värdighet göra nödiga demarcher för 
att få Stolypin att avstå från ett slikt förfaringssätt. Skulle han 
avgå och efterträdas av Boeckman, komme denne nog att av 
generalsstolthet snart upphöra med att, såsom han för närvarande 
gör, låta kansliet tillsända Stolypin kopior av Senatens hemställ-
ningar och andra papper (varom jag nyligen erhållit meddelande). 

Givetvis bör man efter Guerards återkomst söka blidka honom 
med hänsikt till advokatfiskalen Schybergsons förlöpningar och 
annat varmed han varit missnöjd. Så vitt på mig ankommer skall 
väl Senaten å sin sida undvika att framdraga de icke få saker, 
rörande vilka G. i sina utlåtanden uppträtt med yrkanden eller 
ändringsförslag, som Senaten ej kan gilla. En modus vivendi med 
honom skall väl även framdeles vara möjlig, tack vare hans 
karaktär och goda intentioner. Det framgår ej av ditt brev, huru-
vida Du själv hört G. yttra sig, beträffande Senaten, så som Du 
refererar, eller om Du hört det i andra hand, — i sådant fall sanno-
likt av Langhoff. Vad en rekonstruktion av Senaten genom att 
intaga några suometarianer vidkommer, så har han i våras även 
för mig anspelat härpå, men såsom en framtidsfråga. Samma 
sak, bildandet av en koalitionssenat, har ju numera dryftats i 
pressen och jämväl i brev till mig framhållits såsom nödvändig. 
Möjligheten av en sådan operation är dock i någon mån tvivelaktig. 
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I varje fall äro stora svårigheter därmed förbundna. Jag vill på-
peka några. Ifall lantdagen ej på några villkor bifaller till över-
föring av 20 miljonerna, är det ju att emotse en kejserlig befallning 
om beloppets utbetalning ur besparingar i statsfonden. Enär en 
sådan befallning vore olaglig, skulle Senaten se sig nödsakad att 
vägra dess fullgörande. Med en sådan konflikt i utsikt, kan man ej 
inbjuda till Senaten andra än sådana personer som äro deciderade 
att i förenämnda sak stå och falla på den rätta sidan. Måhända 
är det bäst att den nuvarande Senaten rider ut denna storm och 
att även kommunikationschefsplatsen lämnas obesatt tills berörda 
fråga blivit avgjord. 

Vidare: då svårigheterna österifrån äro i tillväxt, torde suome-
tarianerna vara föga böjda att i en sådan situation inträda i sty-
relsen. De torde nog hellre på en del håll med skadeglädje se, att 
den n. v. Senaten får bära situationens tryck. 

Slutligen: att nu locka bort E. G. P.1) vore till skada för ären-
denas gång i Statsutskottet och för kampen mot socialisterna i 
lantdagen. Men även oberoende härav borde lantdagens avslut-
ning avvaktas innan kandidater ur Suom. partiet till Senaten 
uppställas. Först då kan man på basen av en riktigare propositio-
nernas behandling någorlunda bedöma, vilka personers inträde 
verkligen vore egnat att förbättra relationerna mellan regeringen 
och lantdagen. 

Du finner av dessa antydningar, varför jag för min del bord-
lagt koalitionsfrågan. 

I ditt brev uttalas tanken att Senaten borde vara så samman-
satt, att den »trots partiernas anfall i press och lantdag stode 
såsom medlare mellan lantdagen och kejsaren (ryska regeringen)». 
Jag har även för min del hyst och yttrat tanken att den n. v. situa-
tionen kräver av Senaten en sådan medlareuppgift, givetvis inom 
laglighetens gränser. Senatens viktigaste uppgift, för tillfället, är, 
att avvärja faror österifrån, vilket kräver icke blott varsamma 
försvarsåtgärder och eventuella jämkningar, utan tillika ett be-
slutsamt framläggande av och fasthållande vid förslag, som avse 
vår ställnings stärkande. Härvid vore det naturligtvis till nytta, 
om våra partier dämpade sina fejder, så länge det kritiska läget 
varar, och om de ej för mycket gåve luft åt sina antipatier mot 
Senaten. I vad mån en koalition skulle medföra sådan självbehärsk-
ning är svårt förutse. I varje fall torde dock den n. v. Senaten 
vara nödsakad att handhava det av Dig antydda medlarkallet 
under de närmast stundande månaderna. 

Jag hoppas att Du och Hermanson skola vistas i Petersburg 
medan Langhoff är frånvarande; vilket ju ej hindrar kortare besök 
i Helsingfors. Det är av stor vikt för mig att snart efter min hem- 
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korost få träffa Dig, särskilt för överläggning om 20 miljoners 
frågan. Om min hustrus hälsa det medger, avresa vi härifrån d. 
21 aug. och anlända således till H:fors 24 å 25. Jag ber Dig ställa 
så, att Du kunde vara i H:fors de sista dagarna av augusti. 

Din tillgivne 
L. Mechelin. 

P. S. Efter att ha genomgått detta med flera avbrott skrivna 
brev, tror jag mig böra tillägga, att om min avgång vore vilkoret 
för en god koalitionssenats åstadkommande, så kan detta vilkor 
när som helst bliva uppfyllt, endast med det förbehåll från min 
sida att viceordf.ämbetet ej anförtros åt någon suometarian. 

Den 18 aug. skrev jag ytterligare till Mechelin enligt ett 
bevarat koncept: 

»Till först ett beriktigande av min förra uppgift om Stolypins 
finska kommitt6 Enligt vad jag hört i Petersburg för två veckor 
sedan, skulle icke någon officiell kommittéexistera, utan Stolypin 
låter föredraga för sig rapporter över finska ärenden, uppgjorda 
av för ändamålet anställda tjänstemän. Detta gör han för att 
följa med händelserna hos oss. Någon skillnad i praktiken medför 
ej denna rättelse av min första uppgift, som meddelats mig i Hel-
singfors. 

Att Stolypin infört en sådan nyhet innebär naturligtvis en miss-
tro till den »finska regeringen*, antagligen börjande från Guerard. 
Men jag tror ej att Guerard kommer att nämnvärt protestera mot 
en sådan övervakning från Stolypins sida, därtill är Stolypins 
ställning för stark och Guerards för svag. Protesten skulle i alla 
fall vara utan resultat. Ännu mindre tror jag att Boeckman skulle 
anse sig ha skäl till anmärkning, han är känd för att blint lyda 
order av befälet, och han anser förmodligen att ministerpresidenten 
står över honom. Någon lust för att regera självständigt tror jag 
man ej kan misstänka honom för. Min övertygelse är därför att 
vi framdeles måste räkna med denna nya övervakning såsom 
os lipplig. 

För ögonblicket är 20 miljonsfrågan den viktigaste. Vid senaste 
föredragning framhölls alla följderna av en utbetalningsorder mot 
lantdagens beslut. Men det oaktat förklarades på den andra sidan 
beslutet om att även utan lantdagens godkännande låta överföra 
pengarna såsom oryggligt, emedan man ansåg att en moralisk 
skyldighet ålåg Finland i detta avseende, och insåge Finland det 
icke så må det skylla sig själv. 
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Att lantdagen icke beviljar dessa miljoner är kanske troligt. 
Ett sådant handlingssätt från Finlands sida har jag av mot oss 
välstämda frisinnade ryssar hört betecknas med självmord. Jag 
talade senast om det med Miljukoff. Jag frågade icke om hans 
åsikt. Men han förvånade' sig över att vi i Helsingfors så litet 
följde med ställningen i Ryssland och att vi icke insågo att nu, då 
all opposition i Ryssland mot regeringen är lamslagen för en lång 
tid, det gällde för oss att blott söka bevara freden och icke störta 
oss i nya förvecklingar. En annan vid tillfället närvarande sade 
att det var vår skyldighet mot oss själva att nu gå Stolypins 
önskningar till mötes icke blott i miljonfrågan utan också vidtaga 
effektiva polisåtgärder mot de ryska revolutionärerna. 

Enligt min åsikt borde icke den situation som inträder när en 
order om utbetalning mot lantdagens slut gives mötas av en 
konstitutionell, d. v. s. svensk-ungfinsk senat. Jag tror mig i mitt 
sista brev ha sagt att, skulle partierna inse ställningens stora fara 
och hava tillräcklig självbehärskning, de borgerliga borde samman-
sluta sig, och i konformitet härmed senaten sammansättas av dessa 
tre partier. Nu har jag den erfarenhet att folk icke handlar så, 
som förnuftet fordrar, utan vill hellre giva sig in på försök, som 
ha ingen förnuftig bas. Detta gäller isynnerhet om en församling 
sådan som en-kammaren. Jag tror därför ej på möjligheten av 
partiernas sammanslutning. Men det oaktat tycker jag att en 
koalitionssenat strax borde bildas. 

Kommer order om utbetalning trots lantdagens avslag och en 
senat representerande endast den förra konstitutionella opposi-
tionen vägrar att utföra ordern, så blir den närmaste följden en 
gammalfinsk senat, sammansatt av de förra senatorerna eller nya, 
beroende på smaken hos partiets ledning. Denna senat kan utbetala 
pengarna, utan att man i sitt inre landet runt mycket ogillar den. 
Ty den sansade delen av publiken kommer ej att anse denna pen-
ningefråga ha varit värd de omkastningar, den osäkerhet och 
möjligen också konflikter, vari den för oss. Den olaglighet som vid 
utbetalningen göres, erbjuder ej möjlighet för ett passivt motstånd. 
Oppositionen kommer på denna fråga att göra fiasco. Dessutom 
äro människorna trötta vid politik, de vilja sköta sina egna ange-
lägenheter. En-kammaren har fullständigt desillusionerat dem. 

Senatens avgång i sin nuvarande partisammansättning på 
denna fråga har också en annan följd, som jag tror är av större 
betydelse för landets utveckling. I Ryssland skulle man anse det 
konstitutionella partiet ha varit skuld till sakens utgång. En ny 
konstitutionell senat bleve icke mera på överskådlig tid utnämnd. 
Inom landet komme övergången från det ungfinska partiet till det 
gammalfinska att bliva allt större, och därigenom bleve förmågan 
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att bevara vår statliga s. k. självständighet allt mindre. I Ryss-
land har jag funnit att man är i alla kretsar övertygad om att det 
blott är fråga om en jämförelsevis kort tid för att assimilera den 
finska befolkningen även i Finland. Av erfarenhet veta de att de 
finska stammarna icke gjort något motstånd mot russifieringen. 
De högre stående, östkarelarna, ha när ryska skolor inrättats, 
strax förlorat sin individualitet.» 

Den 22/10 skrev jag ytterligare följande till Mechelin: 

Under de senaste veckorna hava en del skrivelser inkommit 
från ministerpresidenten, vilka äro av det slag att det ansetts 
önskvärt att senatens ledamöter både från ekonomiedepartementet 
och justitiedepartementet finge del därav, varför jag efter över-
enskommelse med ministerstatssekreteraren ber att få meddela 
följande: Den första av de skrivelser av ovannämnt slag, som nu 
avses, tillkännagiver att H. M. godkänt att frågan om ryssars 
inskrivande såsom finska undersåtar skall avgöras genom rysk 
lagstiftning, såsnart ministerpresidenten finner skäl att upptaga 
den, men att denna fråga dock för ögonblicket ej bör påskyndas. 

Den andra skrivelsen meddelar H. M:s godkännande av minister-
konseljens förslag om att i reglementet för järnvägsstyrelsen bibe-
hålles bestämningen om att chefen för trupptransporterna i Hel-
singfors skall bli ledamot av järnvägsstyrelsen, samt vidare att 
avslag bör givas på 1904-1905 års ständers framställning om att 
för den händelse en sammanbindningsbana mellan finska och ryska 
järnvägsnätet skall byggas, ständerna finge mottaga proposition i 
ärendet. Ett korollarium härav är att yrkan på fullgörandet av den 
befallning, som 1905 meddelades senaten om utbetalning för ända-
målet av 2 1/2  miljon rubel, i sinom tid komme att framställas. 

Slutligen har ministerpresidenten meddelat, att H. M. likaledes 
godkänt Ministerkonseljens förslag om att den av 1905-06 års 
ständer antagna presslagen skall förkastas samt att senaten finge 
i uppdrag att uppgöra förslag till en i administrativ väg utfärdad 
pressförordning att gälla tills en av monark och lantdag antagen 
lag kan komma till stånd. 

Genom ovannämnda skrivelser, av vilka till generalguvernören 
ingått avskrifter, hava däri berörda ärenden icke blivit ännu 
formellt av H. M. slutligt avgjorda, utan vänta de ännu på minister-
statssekreterarens föredragning. 

Den år 1907 valda första nya lantdagen fick på hösten mot-
taga proposition, enligt vilken för åren 1906 och 1907 skulle 
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erläggas i allt 20 miljoner mark. (Frågan hade redan tidigare 
varit före.) 

I överensstämmelse med utskottsmajoritetens förslag ut-
talade lantdegen följande: 

»Den nådiga propositionen utgår från uppfattningen, att 
då Finland i följd av det sakläge, som uppkom år 1905, under 
åren 1906 och 1907 icke upprätthållit militär, monarken vore 
berättigad att förordna om utbetalande ur statsmedel av ett 
penningvederlag för dessa år — — — 

— — 
Då fråga är om ett endast provisoriskt anslag, som för-

anletts av vissa säregna omständigheter, — — — finner lant-
dagen, att våra grundlagar ej ställa hinder i vägen för er-
läggandet av ett sådant bidrag, så framt detsamma befinnes 
lända till landets gagn och bästa -- — —». 

Lantdagen beslöt därför på hösten, att 20 miljoner mark 
av finländska statsmedel skulle erläggas till riksskattkam-
maren, men tillade: 

»Då den uppgörelse, som i denna fråga vid 1904-1905 
års lantdag åstadkoms, i och med erläggandet av nu beslutna 
bidrag bör anses vara fullbordad, finner sig Finlands lantdag 
förpliktad att underdånigst anhålla därom, att militärfrågan 
måtte utan dröjsmål lösas i grundlagsenlig ordning.» 

H. M:t ansåg att lantdagens åsikter icke överensstämde 
med gällande lag, men anbefallde överföring till riksskatt-
kammaren något så när i enlighet med propositionen. 

Langhoff hade tidigare meddelat, att ryska regeringen 
ansåg att H. M:t kunde utan lantdagens hörande låta utbetala 
de 20 miljonerna. I ovanstående brev av den 18 augusti till 
Mechelin hade jag framhållit, att inga utsikter funnos till 
förändring i ryska regeringens uppfattning. 

Inom ungfinska partiet hade en schism uppstått. I spetsen 
för partiets större del stod Ståhlberg. Till den mindre delen, 
som kallade sig »svalorna», räknades Svinhufvud, Jonas 
Castra, Th. Hom&i, Heikki Renvall m. fl. När några platser 
i senaten antogos bliva lediga i följd av Gripenbergs, Karis 
och Schildts avgång, försökte vardera riktningen av partiet 
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att lancera sina kandidater. På Karis plats skulle enligt den 
Ståhlbergska fraktionen sättas Ahmavaara, svalornas kandidat 
i detta fall var Heikki Renvall. Ett rykte förmälde även att 
om senaten skulle demissionera i sin helhet, varom fråga varit, 
i spetsen för den nya skulle ställas K. J. Ståhlberg. Som 
sagesman för detta utpekades Jonas Castr&i. 

Svalorna umgingos med planer på att uppställa en egen 
tidning, och den kom även till stånd under namn av Suomen 
Kansa med Heikki Renvall som huvudredaktör. Första prov-
numret utkom i medlet av maj 1907. 

Sedan Ståhlberg avgått pläderade svalorna för Svinhufvuds 
kandidatur. I november torde senaten beslutat att vid re- 
konstruktion icke intaga några gammalfennomaner. Om 
ovanstående, särskilt svalornas försök att skjuta fram sina 
senatorskandidater, har professor Th. Hom6-1 under år 1907 
skrivit till mig inalles aderton brev. 

På Langhoffs uppdrag reste jag till Helsingfors i oktober 
1907 för att besöka generalguvernören. Meningen var att jag 
för honom skulle redogöra för den ställning, som de olika 
partierna i lantdagen för tillfället intogo till utbetalandet av 
neva-miljonerna och som kommit till uttryck i debatten den 
28/10. Under min vistelse i Helsingfors dessa dagar mottog 
jag av Langhoff tre telegram, som rörde dessa ärenden. 

Enligt en bevarad anteckning skulle jag den 30 oktober 
ha meddelat Guerard följande: Av lantdagsmännen voro ca. 
100 böjda för avslag och 98 villiga att utbetala miljonerna. 
Av dem, som önskade förkasta propositionen voro 79 socia-
lister, 10 agrarer, 2 svenskar och 7 ungfennomaner. Det vore 
klart att man ej kunde komma till samförstånd med socialis-
terna, agrarerna och de 2 svenskarna. Återstode således endast 
ungfinnarna. I följd av detta förhållande kom min redogörelse 
att innehålla en mängd detaljer angående detta partis önsk-
ningar. Ungfinnarna voro delade i två grupper, den ena lutade 
åt socialismen, den andra åt konservatismen. Den första 
gruppen räknade i lantdagen 8 medlemmar, den andra 15-16. 
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Till den andra hörde alla bönderna i partiet och det var dessa 
bönder, som ej ville betala ut pengarna. Jag hade genast 
trätt i förbindelse med dem och uppvisade alla de faror för 
landet, som bleve en följd av avslaget. Men de svarade mig, 
att landet kunde tåla vid att lida något litet och att det t. o. m. 
var nödvändigt nu i följd av det jäkt som rådde och som hade 
velat omstörta allt. Till slut erkände de, att den fråga som 
mest oroade dem, var torparlagen. De påstodo, att redan 
senatens proposition var alltför radikal, men att genom de 
förändringar som föreslagits av lantdagen lagen skulle bliva 
ruinerande för jordägarna. Man kunde inte vänta att senaten 
icke skulle understöda de förändringar, som lantdagen be-
sluter. Därifrån kommo de osökt till sin favoritfråga, som 
alltid var aktuell, d. v. s. att få in i senaten en ledamot, som 
kunde bevaka deras intressen. Jag anmärkte härtill, att för 
tillfället endast kommunikationsexpeditionens chefplats var 
obesatt och att för denna post fordrades en verkligen kunnig 
person. Det oaktat genomgingo vi förteckningen på alla de 
i tidningarna nämnda kandidaterna. De förkastade utan 
tvekan såväl baron Palm6is som senator Aug. Ramsays 
kandidatur. Den förre var gammalfennoman och hans parti 
hade gått för långt i agrar- och kommunala ärenden. Den 
andre hade alltför ofta bytt parti och därutöver tillhört Bobri-
koffs senat, varför de icke hade någon tillit till honom. Jag 
sade vidare, att då för nämnda plats fortfarande upprätthölls 
fordran på kännedom av ryska språket, ingendera av dessa 
kunde komma ifråga. Återstod ännu guvernör Alfthan. De 
hade ingen invändning att göra mot honom, ehuru han var 
föga känd; dock under förutsättning att nästa lediga plats 
skulle tillfalla någon av deras män eller att Karis plats skulle 
återbesättas med någon från deras grupp. De ansågo vidare, 
att i den nuvarande senaten Donner och Ignatius delade deras 
åsikter, men att Ståhlberg, Schildt och Castrén voro deras 
motståndare. Till slut lovade jag framföra till generalguver-
nören deras önskemål; de upprepade ytterligare att de icke 
ansågo ögonblicket inne för intagandet av gammalfennomaner 
i senaten. 



DEN KONSTITUTIONELLA SENATENS AVGÅNG. 

I frågor som kunde beröra Ryska rikets intressen hade 
redan länge kommunikation mellan ryska ministrar och minis-
terstatssekreteraren för Finland ägt rum före föredragningarna. 
Efter det ministerrådet inrättats, hänskötos ärendena från 
de särskilda ministerierna till dettas granskning, och från och 
med året 1906 avgav detta även utlåtanden till minister-
statssekreteraren i frågor, som han hänskjutit till detsamma. 
Stolypin tillsatte en kommittévid rikskansliet för ändamålet. 
Därefter blevo anmärkningarna mot de finska ärendenas be-
handling av generalguvernören och ministerstatssekreteraren 
allt talrikare. För att i någon mån råda bot häremot föreslog 
Langhoff, att en blandad finländsk-rysk kommittéskulle in-
rättas för förberedande granskning av frågor, som kunde 
hava ryskt intresse. Senaten omfattade slutligen förslaget 
och avlät den 14 december 1907 en skrivelse till H. M., vilken 
den 20 december avlämnades till generalguvernören. Detta 
var det första försöket från senatens sida att söka uppnå 
överensstämmelse med de ryska myndigheterna i frågor, 
som ansågos hava ömsesidigt intresse. 

Men redan den 30 november hade underrättelsen om att 
generalmajor Seyn utnämnts till generalguvernörsadjoint nått 
Helsingfors. Utnämningen hade vidtagits utan att Guerard 
varken tillfrågats eller underrättats därom. Detta tillväga-
gående av det ryska ministerrådet kastar ett bjärt ljus över 
huru svag Guerards ställning blivit. 

Senatens nyssnämnda hemställan förblev vilande hos 
generalguvernören en tid, och då den äntligen föredrogs för 
kejsaren hade Guerard redan avskedats. Kejsaren meddelade 
Langhoff, att han icke övergivit tanken på en rysk-finländsk 
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konferens, men icke en, som endast skulle behandla tillfälliga 
frågor utan en, som finge till uppgift att förbereda gemen-
samma lagar för de båda länderna, d. v. s. den s. k. »riks-
lagstiftningen». 

I ryska riksduman hade oktobristerna på Stolypins för-
slag den 14 februari 1908 inlämnat en interpellation om en 
föregiven olaglighet begången av ministerstatssekreteraren, 
som uppgavs bestå i att han höll direkta föredragningar av 
finska ärenden för kejsaren utan konseljpresidentens begivande. 
Ett par andra ärenden berördes också i interpellationen. 

Den 19 februari ställdes inom lantdagen flera interpella-
tioner till regeringen med anledning av de första interpella-
tionerna i duman i finska ärenden. En av dem var under-
tecknad av J. R. Danielson-Kalmari och fyra andra gammal-
finnar, en annan, som även betonade kravet på våra gränsers 
okränkbarhet, av E. N. Setälä och 22 andra ungfinnar, samt 
en tredje, mest lik den senare, undertecknad av J. W. Rune-
berg, J. Storbjörk och K. Söderholm. 

Debatten ägde rum den 27 mars. Vid den första omröst-
ningen om kontraproposition förenade sig de konstitutionella 
med socialisterna, medan gammalfinnarna avhöllo sig. Där-
igenom möjliggjordes att socialisternas reservation, som starkt 
klandrade regeringen, blev antagen. 

Efter ett par dagars överläggningar med lantdagens konsti-
tutionella grupper, varvid åsikter uttalades såväl för som mot 
att senaten skulle demissionera, sammanträdde ekonomie-
departementet den 30, till en början icke officiellt. Till detta 
sammanträde var jag kallad och redogjorde för de mycket 
ogynnsamma första intrycken av lantdagens interpellations-
debatt, som personer i Petersburg, sympatiserande med oss, 
erhållit. Ekonomiedepartementet beslöt därefter att inlämna 
sina avskedsansökningar samma dag, samt att uppmana 
generalguvernören att sammansätta förslaget till ny senat med 
beaktande av att goda relationer till lantdagen skulle kunna 
åvägabringas. Först därpå skulle officiell skrivelse till kejsaren 
avlåtas om demissionen. Beslutet om avgång kom dock 
för sent för att kunna inverka på opinionen i Petersburg. 
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Emellertid hade Langhoff vid en föredragning förberett 
kejsaren. Kejsaren svarade, att han i varje fall fann ett om-
byte av viceordförande önskvärt, »emedan senaten från rysk 
sida alltid skulle mötas med misstroende, så länge Mechelin 
var dess ordförande.» Härom blev naturligtvis Mechelin under-
rättad. Kejsarens inställning till problemet Mechelin skulle, 
om ovanstående riktigt återger hans tanke, kunna likställ?s 
med de gamla judarnas syn på syndabocken: när bocken drevs 
ut i öknen tog den allt folkets synder med sig och vår Herre 
var nöjd för en tid framåt. 

Kejsarens ofördelaktiga uppfattning om Mechelin daterade 
sig redan från tiden för storstrejken. Enligt de till kejsarn 
ingivna ryska rapporterna, inspirerade av general Trepov, 
hade Mechelin förhållit sig fullkomligt passivt. Det ansågs 
att han med sitt stora inflytande i Finland bort kraftigt bi-
draga ej blott till ordningens upprätthållande utan även till 
strejkens snabba biläggande, allrahelst som lugnet redan åter-
ställts i Petersburg. Den finska polisens overksamhet med 
avseende å till Finland flyktade revolutionärer fäste sedan 
kejsarens uppmärksamhet på senaten. Då röda gardet icke 
effektivt förbjöds att fortsätta sin verksamhet och vapenim-
porten och Voima tolererades, brast tålamodet slutligen, sär-
skilt då, trots upprepade påminnelser, myndigheternas i Finland 
undersökningar angående dessa ärenden drogo ut på längden och 
lämnade, enligt kejsarens åsikt, ett alltför magert resultat. 

Senatens första villkorliga demission efter omröstningen i 
lantdagen, som visade att senaten icke hade folkrepresenta-
tionens stöd, var nära att åsamka Mechelin och tvenne andra 
senatorer avsked utan formell ansökan därom. Vid den före-
dragning, där denna fråga behandlades, gick dock kejsaren 
slutligen in på att uppskjuta avskedet tills senatorernas for-
mella avskedsansökan inkommit. 

Emellertid uppsköts avgörandet om Mechelins liksom några 
andra senatorers omedelbara avsked till föredragningen den 
4 juni, då samtliga senatorers definitiva avskedsansökningar 
inkommit. I dessa framhölls att de inlämnats för att till-
mötesgå en vilja, som H. M. uttalat. 
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Efter den Mechelinska senatens formella avsked drevos 
underhandlingar mellan partierna, vilka drogo ut på tiden. 
Danielson-Kalmari anmälde vid sammanträdet den 11 juli, 
att gammalfinska partiet väl ansåg en koalitionssenat nöd-
vändig, men att tillika fordrades att senaten skulle ha majoritet 
i lantdagen. Svenska och ungfinska partierna voro mot en 
koalitionssenat. I följd härav anmälde Nybergh, som fun-
gerat som viceordförande efter Mechelins avgång, för general-
guvernör Boeckman, att då suometarianerna ej voro villiga 
att inträda i senaten, den borde kompletteras med konsti-
tutionella. Boeckman svarade att han var tvungen att hän-
skjuta frågan om den blivande senatens sammansättning till 
ministerrådet, om enighet ej kunde nås härstädes. Den 16 
juli återupptogos förhandlingarna mellan partigrupperna. Den 
17 juli avlämnades till Boeckman en lista upptagande 10 namn. 
Listan godkändes i Petersburg den 1 augusti. Av de gamla 
senatorerna kvarstodo E. Hjelt som viceordförande, Nybergh, 
Schildt och Castr6i. 

20 



MIN ISTERRÅDETS PROTOKOLL AV DEN 2 JUNI 
1908 ANGÅENDE FÖREDRAGNINGARNA AV FINSKA 
ÄRENDEN SAMT DEN BLANDADE RYSK-FINSKA 

KOMM ITTeN. 

Stolypin hade redan dessförinnan skyndat sig att inkräkta 
på Finlands rättigheter i en mycket ömtålig punkt: föredrag-
ningarna inför kejsaren. Han skapade här ett fait accompli. 
Utan att lämna finländska myndigheter något tillfälle att 
yttra sig förmådde han monarken att stadfästa ministerrådets 
protokoll av den 2 juni 1908 angående ordningen för före-
dragningar av finländska ärenden, som berörde Rysslands 
intressen. Vore ministerrådet av olika mening med veder-
börande myndigheter i storfurstendömet, kunde generalguver-
nören eller ministerstatssekreteraren endast i närvaro av 
ministerpresidenten och vederbörande fackminister göra fram-
ställning hos monarken. 

Till följd härav avlät lantdagen en petition, som inkom 
till H. M. den 30 oktober 1908, om upphävande av den ryska 
förordningen av den 2 juni rörande sättet för föredragning av 
finska ärenden. Senaten, vars utlåtande dock icke infordrats, 
avlät den 22 december en ny framställning om nedsättandet 
av en blandad kommittéför behandling av finska ärenden, 
vilka tillika berörde kejsardömets intressen. En sådan kon-
ferens sammankallades slutligen år 1909. Dessförinnan hade 
senaten den 5 juni 1908 ingått med en ny framställning om 
bildandet av en blandad kommitt6 Ministerrådets förslag i 
saken godkändes därpå av kejsaren den 2 juni. Sedan Stolypin 
låtit förbereda saken förordnade H. M. den 10 april 1909 att 
kommittén skulle tillsättas enligt ministerrådets förslag. De 
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finska medlemmarna utnämndes på förslag av Senaten den 
10 juni 1909. 

På uppdrag av senatens viceordförande gjorde jag en 
sammanställning i svensk översättning, av sådana aktstycken 
som tillkommit sedan år 1899 vid kommitter nedsatta för 
behandling av ärenden rörande Finlands och Rysslands in-
bördes förhållanden. Avsikten med denna publikation var att 
giva de finska ledamöterna i kommittén tillfälle att göra sig 
bekanta med den officiella ryska framställningen av hithörande 
angelägenheter. Arbetet trycktes av försiktighet i en upplaga 
på endast sextio exemplar och omfattade 348 sidor i kvarts-
format. 

Till kommitténs första sammanträde hade utarbetats en 
promemoria angående den s. k. rikslagstiftningen, vari be-
rördes såväl de ärenden vilka skulle hänföras till denna lag-
stiftning som sättet varpå de skulle behandlas. Därvid på-
yrkades naturligtvis lantdagens godkännande av de even-
tuella åtgärderna. En viss likställighet länderna emellan vid 
ärendenas behandling förutsattes som nödvändig. En del 
ärenden uppräknas i promemorian såsom föremål för riks-
lagstiftningen, vilka ansågos vara av relativt neutral natur. 
Man förutsatte emellertid att Finlands lantdag skulle ha sin 
egen lagstiftningsrätt bevarad, och ansåg sig även från 
rikslagstiftningen böra undantaga ärenden av grundlags-
natur. 

Kommitténs första sammanträde ägde rum den 29 juni. 
Vid ett följande sammanträde inlämnade de finska ledamöterna 
ett av dem uppgjort lagförslag. Detta förkastades av de ryska, 
såsom icke motsvarande Finlands rättsliga ställning, och de 
uppgjorde sitt eget förslag, som tillställdes de finska leda-
möterna den 20 november. 

Vid sammanträdet den 20 december inlämnade de finska 
ledamöterna en svarsskrivelse och inlade protest mot det ryska 
lagförslaget. 

Då man sålunda icke kommit till något resultat på grund 
av att de båda parternas utgångspunkter voro fullkomligt 
olika, avslutades överläggningarna. Därpå antogs det ryska 
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förslaget med 6 röster mot 5. Den 22 januari avgåvo de finska 
ledamöterna en reservation. 

Kommitt&majoritetens förslag godkändes av minister-
rådet och överlämnades på kejsarens befallning till de ryska 
lagstiftande församlingarna. I ett manifest tillkännagav 
H. M. att lagförslaget skulle överlämnas till Finlands lantdag 
i och för utlåtande. Befallning om uppgörande av proposi-
tion till lantdagens utlåtande gav kejsaren åt Langhoff och 
godkände propositionen den 27 mars 1910. Samma dag till-
kännagavs i ett manifest, att rikslagstiftningsförslaget över-
lämnats till den ryska folkrepresentationen, ävensom att den 
finska lantdagen berättigats att däröver »uttala sin åsikt» 
samt att för lantdagen utsatts en termin av en månad, inom 
vilken utlåtandet borde vara givet. Vid lagförslagets upp-
tagande i riksduman den 30 mars 1910 ägde mot vanligheten 
en remissdebatt rum. Kadetterna och den yttersta vänstern 
yrkade på att förslaget, såsom fallande utanför dumans kom-
petens och innebärande en olaglighet, en statsvälvning, som 
duman uppmanades att utföra, måtte av denna förvägras 
remiss till utskott. »Det gäller ett världsväldes heder», yttrade 
Miljukoff. I alla fall remitterades förslaget till utskott. 



KOALITIONSSENATENS AVGÅNG. 

Den ryska lagen av den 2 juni om föredragningarna hade 
på det högsta tillspetsat läget. Såväl senatens hemställan i 
saken som lantdagens utlåtande däröver förkastades av H. M. 
Därtill kom ännu en ny stötesten. När den av lantdagen 
godkända arrendelagen föredrogs för kejsaren blev den stad-
fäst, men i följd av ett utlåtande från ministerrådet, som gick 
ut på att, då den lantdag som godkänt lagen senare blivit 
upplöst, dess beslut icke hade någon laglig betydelse, tillfogades 
ett uttalande av kejsaren vari ministerrådets allmänna uppfatt-
ning godkändes och framdeles skulle upptagas till behandling. 
Det oaktat stadfästes den föreliggande lagen denna gång. 

Så snart detta blev känt i Helsingfors sammanträdde de 
till de konstitutionella partierna hörande senatorerna. Alla 
som yttrade sig voro av den åsikt, att lagen icke kunde pro-
mulgeras med den kejserliga anmärkningen. Tveksam var 
emellertid viceordföranden, som syntes benägen att hysa en 
annan uppfattning. Härom underrättades jag i telegram av 
Nybergh. 

När detta ärende föredrogs i senaten den 29 mars för-
klarade de till den konstitutionella gruppen hörande sena-
torerna, att de icke kunde biträda vid promulgationen av 
ifrågavarande lag, utan komme att ingiva sina avskedsan-
sökningar. Viceordföranden Edv. Hjelt gjorde en längre dik-
tamen till protokollet, vari han yttrade att det framgick av 
kejsarens uttalande vid lagens stadfästelse, att den tvist under-
kastade frågan om giltighet av upplöst lantdagsbeslut ännu 
icke blivit avgjord, varför Hjelt ansåg sig kunna promul-
gera lagen. Men han förklarade omedelbart därpå att hans 
avsikt var, att sedan inlämna sin avskedsansökan. De 
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återstående senatorerna Rautapää, Paasikivi, Danielson-
Kalmari, Yrjö-Koskinen och A. Hjelt promulgerade utan re-
servation lagen. 

En målande skildring av den villrådighet som rådde inom 
senaten ävensom av den relativa likgiltighet lantdagen lade i 
dagen framgår ur ett antal brev av Edv. Hjelt, Aug. Nybergh, 
Ernst Estlander och R. A. Wrede, vilka återfinnas i bilaga 
n:o 17. 

De avgående senatorernas avskedsansökningar hade be-
viljats den 23 april. Friherre Otto Wrede utnämndes ännu 
till chef för jordbruksexpeditionen, någon rekonstruktion av 
senaten kunde dock icke mera åstadkommas. Genom Otto 
Wrede förfrågade man sig även hos mig om jag ville inträda 
i senaten och deltog jag för ändamålet i en sammankomst av 
de ännu på sina poster kvarblivna senatorerna. Jag fick den 
uppfattningen att de närvarande hade en alltför optimistisk 
syn på ställningen i Petersburg och svarade, att det enda jag 
kunde göra för dem var att resa till Petersburg och inför-
skaffa mera bestämda uppgifter, än de jag för tillfället kunde 
lämna dem. Efter min återkomst hölls en ny sammankomst, 
varvid även närvoro en del utomstående, förmodligen sådana 
med vilka man tänkt sig kunna komplettera senaten. Bland 

,dem påminner jag mig endast E. G. Palmb. Sedan jag redo-
gjort för vad jag erfarit i Petersburg och framlagt ett par 
avtryck av protokoll från en rysk ministerkommittés samman-
träden föreföll det mig som om de närvarande blivit över-
tygade om ogörligheten att rekonstruera senaten enligt deras 
planer, och en del avlägsnade sig, bland dem Palmhi. Den vars 
uppfattning om utsikterna trots allt mest avvek från verklig-
heten, var senator Paasikivis, att döma av ett fullständigt omöj-
ligt och föga tilltalande förslag han gjorde mig. De kvarstående 
ledamöterna av koalitionssenaten avskedades den 1 oktober. 

Till följd av förändringen av ministerstatssekreterarens 
ställning genom den olagliga förordningen av den 2 juni ansågo 
professor Hermanson och jag det omöjligt och till ingen nytta 
att kvarstå i våra befattningar och inlämnade våra avskeds-
ansökningar, vilka beviljades, Hermansons den 23 september 
och min den 28 oktober 1909. 



STOLYP INS POLITIK I FINLAND. 

Den 18 september 1911 mördades Stolypin. Oaktat han 
kommit till makten genom det missnöje Wittes liberala refor-
mer framkallat inom de högsta kretsarna, föll han dock slut-
ligen för samma kretsars missnöje med hans egna åtgärder. 
I utlandet hade han lyckats skaffa sig anseende av att vara 
liberal, att hava genomfört en konstitutionell regim i Ryssland 
utan att landet måst genomgå någon kris, att hava löst Ryss-
lands agrarfråga m. m. 

Men granskar man förhållandena något närmare, så finner 
man, att Stolypin långt ifrån att söka införa en laglig ordning 
och småningom höja Ryssland till en rättsstat, tvärtom miss-
krediterat duman i landet och undergrävt aktningen för lag 
genom att ständigt bryta mot den själv i sina regeringshand-
lingar och genom att vilja göra den nya folkrepresentationen 
till ett medel att befordra sin maktlystnad. 

Till föredragning, oberoende av Stolypin, var Finlands 
ministerstatssekreterare berättigad. På Finlands område hade 
ministerpresidenten ingen laglig befogenhet. Detta kunde 
Stolypin icke fördraga. Men Finlands särställning hade så 
nyss (1905 och 1906) blivit ytterligare bekräftad. Det ford-
rades speciella orsaker för att förmå tsaren till en ny kränk-
ning av Finlands rätt. Denna anledning skapade Stolypin. 
Han beordrade sin kände agent Azeff till Finland, vilken snart 
samlade sina terroristiska partikamrater där och rappor-
terade att Finland var en asyl för konspiratörer och en härd 
för konspirationen. Vidare påstod Stolypin att Finland syste-
matiskt hindrade Ryssland att utveckla sin militära makt på 
Finlands område genom att hava byggt sina järnvägar med 
annan spårvidd än den ryska. Ehuru detta påstående var en 
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simpel osanning, generade Stolypin sig icke för att betjäna sig 
därav inför sina lättrogna oktobristiska dumaledamöter. De 
finska järnvägarna ställdes på grund härav olagligen under 
rysk kontroll. 

Stolypin gav även från dumans talarstol spridning åt lögnen 
om att Finland levde på Rysslands bekostnad, även detta 
lätt att vederlägga genom siffror ur handelsbalansen och 
budgeten, men han behövde denna lögn för att bättre kunna 
motivera sin fordran på att Finland skulle göras tributsky-ldigt 
till Ryssland. Den lagliga vägen genom den finska lantdagen 
passade icke för den »konstitutionellt» sinnade ministerpresi-
denten, ehuru den kunnat leda till önskat pekuniärt resultat. 

1 sin politik mot Finland hade Stolypin lyckats. Den finska 
ministerstatssekreteraren var bliven en så gott som betydelse-
lös tjinovnik, inskränkningar hade gjorts i den finska folk-
representationens beskattnings- och lagstiftningsrätt. 

Men utom att den finska frågans ledande i denna riktning 
bidrog till att tillfredsställa Stolypins maktlystnad, så tjänade 
den hans syften även på annat sätt. Han försökte göra den 
till en rysk nationalistisk ambitionsaffär. 

Genom att rent skandalöst forcera rikslagstiftningsfrågans 
behandling samtidigt i de båda kamrarna och genom att hota 
med en duma-upplösning lyckades han uppnå en majoritet på 
20 röster i duman för sitt finsk-ryska lagförslag. Riksrådet lät 
även beveka sig, sedan han låtit förstå att förslaget mot-
svarade tsarens vilja. 

Utom lagen om Finland har Stolypin och hans dunsa 
lyckats under de förgångna fyra åren åstadkomma blott en 
enda större lag i Ryssland, den om böndernas jordbesittning. 
Skulle agrarfrågan emellertid ha lösts på ett tillfredsställande 
sätt, så hade Ryssland därigenom tagit ett stort steg framåt. 
Men nu visar det sig att den Stolypinska agrarlagen, i stället 
för att bringa ordning och skaffa lugn, ökat de missnöjdas 
antal bland bönderna och underblåst jäsningen, som blott 
väntade på ett lägligt tillfälle att bryta lös. 

Slutligen har Stolypin ödelagt de ryska universiteten, vilka 
ha ett vidsträckt inflytande på de bildade klasserna. 
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För att undertrycka revolutionen har Stolypin låtit döma 
och avrätta flere personer årligen än vad som ännu någonsin 
förut skett. Han har helt och hållet undergrävt rättsvården 
genom att göra domarna beroende av regeringen, genom att 
hindra de anklagades advokater att yttra sig. I de politiska 
processerna börja förhandlingarna med uppläsning av justitie-
ministerns anvisning för målets avdömande. Bevisföringen 
spelar ingen roll. Den av regeringens agent anklagade är 
dömd på förhand. 

Det regeringssystem Stolypin tillämpade i Finland belyser 
med utomordentlig klarhet förhållandet mellan denne »store 
statsmans» ord och hans handlingar. Han försäkrade i sitt 
tal i duman till försvar för sin finska politik, att i Ryssland 
aldrig makt gått före rätt: det var då han just stod i beråd 
att genom rikslagstiftningen förtrampa Finlands sekelgamla 
och av hans egen monark senast högtidligt besvurna rätt, 
fråntaga detta land dess lagar och konstitution och lämna 
det till offer för ryska ämbetsmäns godtycke. Och redan då 
föresvävade honom tanken att med våld frånrycka Finland 
en del av dess område och en halv miljon av dess invånare, 
en bragd som han senare även utförde, visserligen i ringare 
omfång men dock emot all folkrätts elementära bud och för-
medels en åtgärd, som endast under brinnande krig plägar 
vara möjlig. Det är samme Stolypin som yttrat, att den ryska 
politiken i Finland icke är »kulturfientlig». Men Finlands 
historia under de sista åren visar, i skärande kontrast härmed, 
att den just går ut på att behandla ett kulturfolk enligt näv-
rättens regler och beröva det alla möjligheter för sin civili-
satoriska utveckling. 

Detta är allt en följd av Stolypins politik, hans, som alltid 
lät »rätten gå före makten» och som icke ville röra vid Finlands 
nationella och västerländska kultur. Det finns intet område 
av Finlands offentliga liv, dess styrelse, förvaltning, lagstift-
ning, rättskipning och statshushållning, där icke den Stoly-
pinska regeringen skulle ha ingripit i strid mot den själv-
styrelserätt som Finlands av monarkerna garanterade grund-
lagar hägna. 
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Ministerstatssekreterare Langhoffs avgång 

I september 1911 hade Langhoff, enligt egen uppgift, för 
avsikt att avgå. Det närmaste skälet var att ryska regeringen 
behandlade frågan om annektering av socknarna Kivinebb 
och Nykyrka, varom Langhoff icke underrättats. Han ville 
emellertid göra ett sista försök att inverka på H. M:t. Vid 
föredragning den 7 sept. 1911 uppläste han bl. a. Regentför-
säkran. Kejsaren hade lugnt hört på, men sagt att rikets 
intresse fordrade förändring av Finlands ställning. Han var 
icke mera bunden av tidigare utfästelser, Rysslands folkrepre-
sentation borde numera bära ansvaret därför. Langhoff anhöll 
då om sitt avsked, som kejsaren i princip var villig att bevilja, 
men ville uppskjuta det formella avgörandet. Emellertid 
mördades Stolypin den 18 sept. 1911 vid en teaterföreställning 
i Kiew, som kejsaren bevistade. Till ministerpresident efter 
honom utnämndes Kokowtsoff. Langhoffs avskedsansökan 
uppsköts nu på en tid, d. v. s. till hösten 1912. Vid denna tid 
hade generalmajor Gustaf Mannerheims kandidatur för minis-
terstatssekreterarplatsen kommit upp. Denne hade också dessa 
tider gjort ett besök i Helsingfors, och Langhoff skall enligt 
Edv. Hjelt i hans bok »Från händelserika år» omfattat den. 
I slutet av mars skulle Langhoff äntligen få sitt avsked. Detta 
beviljades dock definitivt först vid föredragning den 12 april 
1913 och general Markoff utnämndes till hans efterträdare. 
Langhoff hade understött också dennes kandidatur. 



DEN UTLÄNDSKA PROPAGANDAN ÅTERUPPTAGES. 

Sedan min avskedsansökan från min tjänst vid statssekre-
tariatet i Petersburg äntligen den 28 oktober 1909 beviljats, 
återvände jag till Helsingfors. Det var klart att så länge 
Stolypin var ministerpresident och sedan Seyn i slutet av 
november 1909 utnämnts till generalguvernör ingenting kunde 
med framgång uträttas i Petersburg. Vid några mindre sam-
mankomster rådslogo vi därför om huru förryskningen bäst 
borde bekämpas. Bland de närvarande påminner jag mig 
särskilt friherre v. Born, som omfattade åsikten att vi borde 
övergå från »defensiv till offensiv». Huruvida det i verklig-
heten blev annat än en fortsättning på den gamla defensiven 
må vara osagt. 

jag hade vid flere tillfällen i Petersburg fäst mig vid, huru 
känslig opinionen var för utländsk kritik. Rysslands prestige 
i utlandet hade också efter det japanska kriget i hög grad 
gått nedåt. Vi kommo därför till det resultat att vår utländska 
propaganda borde fortsättas. För ändamålet sammankallade 
jag någon av de sista dagarna i november ett möte, vartill 
inbjudits de personer, som tidigare försett de utländska tid-
ningarna med underrättelser, samt några andra för saken 
intresserade. Den av Söderhjelm ledda bulletinkommittén 
hade han 1904 lämnat åt mig. Jag var dock för upptagen av 
andra saker för att kunna ägna den utländska propagandan 
en större uppmärksamhet. Händelserna 1905 (november-
manifestet), blevo dock föremål för en mängd meddelanden 
till utlandet, men åren därpå, då man i allmänhet trodde att 
man kommit över svårigheterna, inskränktes den utländska 
propagandan och hade småningom upphört. Nu tillsattes en 
ny »presskommitt6 för att leda arbetet. För att säkerställa 
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den ekonomiska sidan av företaget hade bildats en ny »finans-
kommitt6 med disponenten Gösta Björkenheim som ord-
förande och häradshövding Edvard Polön som en av de verk-
sammaste ledamöterna. Ett utskott bestående av herrar Uno 
Lindelöf, K. Ignatius, ,Julro Reuter och mig nedsattes för att 
närmare planlägga arbetet. Mechelin hade icke deltagit i 
dessa förberedelser, men han underrättades omedelbart om 
saken. Han ställde icke stora förhoppningar på resultatet av 
vårt företag. Han hade själv några månader tidigare utsänt 
professor Chydenius till Berlin och Holland, professor Wallen-
sköld och doktor Kaarlo Ignatius till Paris och Belgien, pro-
fessor Erich till Heidelberg och Wien samt professor Reuter 
till London. Av dessa hade endast Chydenius en nämnvärd 
framgång. 

Vi beslöto att uppdraga åt lektor Öhquist, som redan vis-
tades i Tyskland, att för ändamålet verka i detta land. Reuter 
skulle resa till England och jag till Paris. Vi avreste i början 
av december. 

På genomresan stannade jag i Berlin några dagar och upp-
sökte först doktor Nathan, utgivare av tidskriften »Die Nation». 
Han var beredd att såväl i sin tidskrift som i amerikanska, 
publicera artiklar särskilt om Finlands industri och ekonomi. 1 
Tyskland ansåg han att Frankfurter Zeitung var lämpligast 
för meddelanden av ekonomiskt innehåll. Sedan uppsökte jag 
ledamoten av tyska riksdagen Schrader, ledare av de frisin-
nade. Han ansåg att den ryska kolossen, sammansatt av 
heterogena element, i Tyskland icke ingav någon respekt, 
den måste få leva sitt vegetativa liv tills upplösningen kommer, 
vilket sker genom Asiens uppvaknande; ett Balkankrig var 
ohjälpligen i antågande och kunde draga stora konflikter efter 
sig samt förleda Ryssland till inblandning med åtföljande 
avmattning. Men det var omöjligt att England och Tyskland 
skulle råka i krig med varandra, varför övriga stormakter 
också troligen bleve tvungna att hålla sig stilla. Han frågade 
huru vi tänkte bära oss åt för att bli självständiga, ty i längden 
kunde vi dock icke hänga fast vid den »ruttnande massan». 
Svaret var naturligtvis att lägligt tillfälle måste inväntas. 
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Finland kunde alltid räkna på Tysklands intresse, tillade han, 
men något »positivt» komme Tyskland icke att göra. 1 Tysk-
land borde Finland emellertid genom organisationer i Liibeck 
och andra städer med ekonomiska förbindelser på Finland 
söka intressera opinionen för en tullpolitik mot Ryssland, 
som kunde leda till ett accentuerande av Finlands särställ-
ning, vilket hade ekonomisk betydelse för Tyskland. — Detta 
råd av Schrader följdes även och ledde senare också indirekt 
till de engelska handelskamrarnas demarcher. Schraders åsikt 
om den internationella ställningen överensstämde ej med vad 
jag tio dagar tidigare hört i Petersburg. Där sades mig tvärt-
om i kretsar med förbindelser till storfinansen i Europa, att 
Balkan kunde stormakterna hålla i styr, men att mellan 
England och Tyskland ett krig förr eller senare måste utbryta 
på grund av rivaliteten mellan dessa om världshandeln. Var-
dera förutsägelsen skulle visa sig vara till hälften riktig, till 
hälften oriktig. 

På inbjudan av Schrader gjorde jag följande dag ett besök 
i tyska riksdagen, varvid jag blev i tillfälle att utbyta några 
ord bl. a. med Bebel. Han ansåg Finlands sak förlorad; intet 
annat land än Ryssland hade kunnat dröja så länge med att 
uppsluka det. Socialdemokraterna i Berlin kunde icke och 
ville icke blanda sig i andras angelägenheter. Tysklands 
regering kunde icke heller göra det. Men ingen regering tog 
så intryck av utlandet som den ryska, och det enda sättet 
att påverka densamma var via utlandet. För övrigt intres-
serade Ryssland Tyskland endast i egenskap av blivande 
fiende. Rysslands ekonomi erbjöd alltid intresse, men för 
Finland intresserade sig ingen. »Sie haben ja keine Waffen-
macht.» Andra personer i Berlin förebrådde oss att vi 1905 
varit lättrogna och litat till Rysslands nödtvungna eftergifter 
samt låtit förleda oss att införa reformer, som mera fram-
skridna länder ännu tvekade att försöka sig på. Vi hade där-
igenom, ansågs det, försvagat vår ställning gentemot Ryssland. 

Efter min ankomst till Paris gjorde jag ett besök hos 
Anatole Leroy-Beaulieu, som då var direktor för »L'&ole libre 
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des sciences politiques». Han intog en i högsta grad bemärkt 
ställning i alla frågor som rörde Ryssland, vilket han kände i 
grund, och konsulterades ofta av utrikesministeriet i ärenden, 
som berörde detta land. Vid mitt första besök den 13 december 
var han rätt pessimistisk. Han sade: »Jag kan ju tala öppet 
med Er, då Ni är från Finland, och säga att jag anser det nära 
nog lönlöst att söka uppnå något med ryssar och därför ger 
jag numera Er sak förlorad.» Han ansåg oss ha begått ett 
fel i att uteslutande ha byggt vår argumentering på juridiska 
grunder. Hundraåriga traktaters värde uppskattades ej av 
publiken och kunde icke sätta sinnena i rörelse. Praktiska 
synpunkter borde framhållas. Det var t. o. m. farligt att envist 
stöda sig på en åldrig lag, som i verkligheten icke garanterades 
av någonting. Ett sådant förfarande måste leda till över-
grepp från motståndarnas sida. Emellertid var det för ögon-
blicket lättare att i Paris uppträda till Finlands förmån än 
till Rysslands, emedan starkt missnöje rådde med Rysslands 
försök att närma sig Tyskland och med det förfall vari det 
ryska militärväsendet visat sig vara. En svårighet låg dock 
däri, att Ryssland motiverat sitt tillvägagående i Finland med 
att det kunde bliva krigsskådeplats i ett krig med Tyskland, 
varom den franske ambassadören i Petersburg meddelat. Jag 
svarade härpå, att försvarsåtgärder lagligen kunde av Ryss-
land vidtagas i Finland, men att Stolypins politik drev vårt 
land, som hittills icke haft utpräglade sympatier för den ena 
eller den andra makten, i armarna på vem som helst som blev 
Rysslands fiende. Leroy-Beaulieu lovade emellertid att till 
följande gång tänka över, vad han kunde göra. Det andra 
besöket ägde rum den 18 december, och denna dag talade 
han till en början om vanskligheterna att publicera artiklar 
i tidningarna, vilka, om de överhuvud alls trodde saken er-
bjuda något intresse för deras läsare, i regel rättade sig efter 
utrikesministeriets önskningar, så snart det gällde frågor av 
detta slag. Den enda tidning han ansåg vara av betydelse för 
oss var Le Temps. Dess ledare i utrikespolitik skrevos av 
Andre Tardieu (konseljpresident 1929 och 1930), som även 
var lärare vid L'&ole des sciences politiques och därför ofta 
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sammanträffade med honom. Han sade att Tardieu kanske 
kunde förmås att skriva något om de sista ryska planerna 
angående Finland, utan att därvid dock angripa varken den 
franska eller ryska regeringen, men han skulle måhända finna 
möjlighet att giva Ryssland rådet att avstå från sina planer. 
Han lovade förbereda Tardieu och bad mig uppsöka honom. 

Dessförinnan hade jag emellertid sammanträffat med Ren 
Puaux, medarbetare vid Le Temps, vilken tidigare ofta gjort 
oss tjänster och av Mechelin fått i uppdrag att då och då i 
pressen söka införa meddelanden från Finland. Han fram-
höll att de franska tidningarna fäste stort avseende vid vad 
deras engelska kolleger offentliggjorde om Ryssland och rivali-
serade med dem om Rysslands bevågenhet, samtidigt som 
de dock gärna gåvo luft åt missnöjet med förhållandena i 
detta land, vilka ställdes i förbindelse med dess ringa krigs-
beredskap. På grund av den erfarenhet han fått, trodde han 
emellertid det skulle bli svårt för mig att uträtta något med 
den moderata franska pressen, men ansåg möjlighet föreligga att 
intressera liberala och socialistiska tidningar, samt rådde mig 
att vända mig till Pierre Quillard, som i tiden varit anställd 
i L'Europen. Dennes syn på saken befanns vid ett besök 
någon dag därpå vara följande: Alla försök i Le Temps skulle 
strax paralyseras av ryske ambassadören, då vore det lättare 
att åstadkomma något med Journal des Dbats, som visser-
ligen hade mycket liten spridning, men dock stort anseende 
i synnerhet utomlands. I den socialistiska L' Humanite kunde 
man införa vad man ville, men det vore av ingen betydelse 
för oss. Le petit Parisien med en upplaga av 1,600,000 ex. 
ägdes av dåvarande handelsministern Jean Dupuy och vore 
säkert av stor betydelse, men kunde knappast intresseras 
för denna fråga. Däremot fanns det sedan två år en ny tid-
ning, Les nouvelles, grundad av Léon Bourgeois' förre chef 
de cabinet, ett blad vari ministrarna Briand och Viviani på-
stodos vara intresserade. Tidningen hade till uppgift att be-
fordra ekonomiskt närmande till Tyskland och stod i nära för-
bindelse med Frankfurter Zeitung. Av regeringen kunde man 
icke räkna på någon hjälp. Konseljpresidenten Briand hade 
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blott ett intresse, och det var hans egen person, utrikesministern 
Pichon var, påstod han, »un chiffon». Bland de deputerade 
trodde han ej heller att någon skulle befinnas villig att ta sig 
an våra angelägenheter, C16-nenceau hade nyss uppträtt rent 
av ynkligt i den ryska lånefrågan. Möjligen kunde dock något 
uträttas hos Caillaux, men han var bortrest för en längre 
tid. Större nytta trodde han vi skulle ha av att vända oss 
till »ligan för de mänskliga rättigheterna» och till föreningen 
»Ryska folkets vänner», i vars spets stodo M:me Menard-
Dorian, M:me Zola och Anatole France. Slutligen framkastade 
han en fråga, om det ej nu hade varit bra att ha L'Europen 
att ta till och om vi ej kommit till den slutsats att det varit 
skada att tidningen fått falla 1906. 

Dessa dagar mottog jag av Söderhjelm ett brev med rätt 
anmärkningsvärt innehåll, men vilket dock icke kunde för-
anleda någon åtgärd i Paris. Brevet följer här nedan: 

Stockholm den 16. 1. 1910. 
B. B. 

Jag vet icke om någon från H:fors meddelat dig följande, som 
Bj.berg berättade mig nyligen och som han sade borde komma 
till dina öron. När Seyn blivit utnämnd, sände H. M. till Lhff 
ett handbrev, vari han sade att han nu utnämnt S. och att, om 
någonting skulle hända honom, högstdensamme vore sinnad att 
mot hela Finland vidtaga de strängaste (ryskt ord = sträng eller 
grym) åtgärder. Denna logik och detta sätt äro så betecknande, 
att brevet måste få offentlighet. 1 en svensk landsortstidning har 
det nämnts, men ingen Stockholmstidning har tagit det. J. Ö. 
fick del därav, jag vet ej om han gjort något av det. L. M. är ju 
icke för att skandalisera, men det är en utväg som verkar och som 
bör anlitas. Langhoff hade, om jag förstod Björnberg rätt, egent-
ligen ej haft något emot att brevet blev bekant — han skulle ju 
ej annars kunna svara för befolkningen, om ej hotet var känt! — 
Med rätta påpekade B-g, att detta liknar Buxhövdens hot att, 
om de finska officerarna ej överginge i rysk tjänst, hämnas på 
deras hustrur och barn. Gör du härav vad du kan när valstriden 
är över och sinnena lugnare. 

En annan sak. C. M-heim (Mannerheim) framkastade idag att 
man borde helt fräckt i pressen föreslå, att Haag-konferensen toge 
sig an den finska frågan, betrakta den som en Kreta-fråga eller 
dylikt. Det är ju intet hopp om framgång i en sådan sak, men 
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jag tycker det kunde vara en ny synpunkt, som journalistiskt vore 
högst användbar och kunde framkalla litet rumor. Det vore bra 
om du kunde meddela dig härom med resp. herrar. C. M. skulle 
för övrigt snart skriva till dig själv. 

L. M. är på Saltsjöbaden, han måste få denna ide inmatad i 
sig, så att han tror att den är hans. Jag har nu träffat honom 
blott en gång. Han är nöjd över er verksamhet. 

I Neue Fr. Presse ingår en präktig artikel, som kan tjäna till 
utgångspunkt för europeisk aktion. 

Din W. Shjelm. 

Föredraget i l'Ecole libre des sciences polittques. 

Den 9 januari underrättade Leroy-Beaulieu mig att en 
f. d. rysk konsul, kammarherre Komaroff, som uppgav sig 
vara »journaliste libre», vänt sig till honom med anhållan att 
få hålla ett föredrag om Finland i L'ecole des sciences politi-
ques. Till en början hade han fått avslag. Men någon dag 
därpå, medan Leroy-Beaulieu låg sjuk, gick han till sekrete-
raren för föreningen »Les anciens eleves de l'cole des sciences 
politiques» Rene Henry, som icke funnit något hinder före-
ligga utan lovat förorda saken. I följd därav hade Leroy-
Beaulieu tänkt sig att han numera borde giva sitt tillstånd, 
men på villkor, att själva föredraget skulle hållas av sekre-
teraren för föreningen, som brukade sammanträda på nämnda 
högskola, varefter komme att följa diskussion. Denna för-
ändring gjordes för att föreningen ej skulle kunna anses stå 
i ansvar för vad ryssen kunde komma att säga. I diskussionen 
skulle deltaga föreningens ordförande Deschanel, skolans 
direktor Leroy-Beaulieu samt ryssen, om han ginge in på att 
en finländare också finge framföra den motsatta åsikten. 
Under sådana förhållanden skulle sammankomsten äga rum 
den 28 januari. I följd av denna sin avsikt frågade Leroy-
Beaulieu mig, om jag ville övertaga rollen att bemöta ryssen. 
Jag svarade att jag kunde göra det i nödfall, men jag höll 
för troligt att herr Komaroff icke på eget initiativ framförde 
sitt föredrag om Finland, vilket han förmodligen hade en 
ytterst bristfällig kännedom om, utan handlade på uppdrag 
av andra. Det vore därför av vikt för oss att han bleve bemött 
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på ett så auktoritativt sätt som möjligt. Fördelaktigast vore 
det, om jag, efter tiden medgav, finge per telegram anhålla 
om att Mechelin, som vistades på Saltsjöbaden, skulle åtaga 
sig uppdraget. 

Efter några dagar lämnade jag Mechelins jakande svar. 
Programmet fastställdes därpå. Komaroff meddelade Henry, 
att han i sitt uttalande komme att ansluta sig till Stolypins 
teori, som blivit framlägd i dennes svar av den 18 maj 1908 
på interpellationen i duman, vilket var tillgängligt i fransk 
översättning. Men sitt eget huvudargument erkände Komaroff 
vara följande: »Varför skall en del av riket befinna sig i bättre 
förhållanden än den övriga?» Han ville inbjuda en tio, femton 
personer, bl. a. ryske ambassadören, och tänkte efteråt låta 
trycka sitt anförande. Då oss beviljades samma förmåner, 
bad jag Henry utskriva ett antal inbjudningskort, som distri-
buerades till lämpliga, framstående personer i Paris. Men 
dessutom telegraferade jag till van der Viugt och anhöll om 
att även han ville infinna sig och eventuellt bereda sig på ett 
kortare inlägg. Likaledes hade professor A. de Lapradelle 
lovat närvara och understöda vår uppfattning av spörsmålet. 

Allt var sålunda färdigt och man väntade blott på att den 
28 januari skulle randas. Men tre, fyra dagar dessförinnan kom 
Henry till mig och sade att Komaroff flyttat från sin bostad 
utan att lämna adress. Henry hade varit i behov av några 
upplysningar och visste nu ej vad han skulle taga sig till. 
Dagen därpå meddelade han dock, att han lyckats finna rätt 
på Komaroff, som föregav sig vara sjuk, men i verkligheten 
förhöll det sig så att han telegrafiskt återkallats av Stolypin. 
Därmed var ådagalagt, att han skickats till Paris med upp-
drag att verka på opinionen till Stolypins förmån och att han 
icke kunde göra anspråk på att anses vara en »journaliste 
libre» som han föregett. Men tillika framgick det, att Stolypin 
ej tilltrodde honom förmåga att framgångsrikt uppträda mot 
Mechelin. Detta brådskande återtåg i förväg var ju en fram- 
gång för oss och ett vittnesbörd om den ryska argumenterin-
gens svaghet. Men den uppvägde ej den effekt vi varit be-
rättigade att vänta av ett personligt möte mellan represen- 



323 

tanter för de omstridda meningarna inför en illuster försam-
ling, både omdömesgill och inflytelserik. Ty det var ej tvivel 
underkastat, att ej Mechelins personlighet skulle hava gjort 
sig gällande i jämförelse med herr Komaroff. 

Nu uppställde sig naturligtvis frågan, om ej hela företaget 
borde inställas, när initiativtagaren rymt fältet. Men Leroy-
Beaulieu ville ej höra talas därom. Han hade på Komaroffs 
upprepade anhållan gått in på att bereda honom tillfälle att, 
på sätt och vis under skydd av skolans höga anseende, bevisa 
riktigheten eller rättmätigheten av Stolypins åtgärder. Om 
denne Stolypins utskickade nu ej mera ville eller kunde full-
följa sin åsikt, så fick han bära följderna därav, som i detta 
fall innebar, att ett berättigat tvivel uppstått angående de 
juridiska argumentens tillförlitlighet. Föredraget var utsatt 
till bestämd dag, det måste hållas antingen den ryske repre-
sentanten var närvarande eller ej. 

I alla fall blev det nödvändigt att vidtaga några föränd-
ringar i programmet. I det anförande Mechelin skulle hålla, 
kunde han ej mera inskränka sig till att bemöta Koma-
roffs eventuella utlåtande, då det ej skulle komma att fram-
föras. Denne hade emellertid redan den 11 november året 
förut uppträtt med ett föredrag i Paris om »Ryska kejsar-
dömets politiska problem», vari han också berört åtgärderna 
mot Finland. Det hade hållits i den stora och eleganta Thbtre 
Fanina, rymmande åttahundra åhörare, och där de när-
varande till ett antal av bortåt trettio, så gott som enbart 
ryssar, helt och hållet försvunno. Föredraget hade han senare 
utgivit i tryck, och det fick nu jämte Stolypins tal i duman 
tjäna som surrogat för vad han ansågs ha tänkt säga. Det 
skulle också i denna egenskap uppläsas vid konferensen. 
Deschanel hade i följd av en förkylning avsagt sig uppdraget 
att presidera, varför detta komme att åvälvas en av vicepresi-
denterna, advokaten Jacques Barth. 

Emellertid tillstötte ännu en fatal omständighet. Vattnet 
i Seine-floden hade betänkligt stigit och Paris hotades av 
översvämning. Kajerna lågo redan under vatten, kommuni-
kationerna voro till ytterlighet försvårade, de underjordiska 
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järnvägarna avstängda, den elektriska belysningen hade upp-
hört att fungera. Men icke ens detta föranledde Leroy-
Beaulieu att uppskjuta konferensen. 

Den 28 januari, dagen för sammankomsten, stod vattnet 
högst. En mängd gator kunde icke mera trafikeras. Efter en 
tvåtimmars åktur på långa omvägar kommo Mechelin, van 
der Vlugt och jag slutligen fram. Högskolan låg i svartaste 
mörker. I föreläsningssalen, dit vi fördes av Leroy-Beaulieu, 
brunno tvenne ljus på katedern, och här och där gjorde några 
enstaka matta lågor fåfänga försök att skingra dunklet. 
Mörkret var så intensivt, att man med möda kunde urskilja 
anletsdragen på dem som sutto på den första stolraden, de 
följande voro insvepta i ett ogenomträngligt dunkel. Paris 
gjorde verkligen ej den dagen skäl för namnet »la ville de 
lumi64e». 

Förhandlingarna började omedelbart och fortskredo enligt 
programmet. Rene Henry redogjorde till en början för kon-
ferensens förhistoria. Sin egen roll förliknade han vid en 
härolds som under en turnering, där tvenne riddare skola 
mötas, tillkännagiver att striden kan börja. Det hade varit 
önskligt att lika villkor för parterna hade kunnat bibehållas, 
men genom herr Komaroffs plötsliga avresa uppstod en viss 
ojämnhet, som så vitt möjligt skulle utjämnas. Därpå refe-
rerade han frågan ur juridisk synpunkt och slutade sitt före-
drag med att säga: »Ryssarna draga sig icke för att uttrycka 
sin mening om det sätt, varpå vi söka vinna jämvikt i vår 
politik. De hava rätt att säga och skriva vad de tänka. Men 
samma rätt tillkommer otvetydigt oss med avseende å det 
som våra ryska allierade göra och förbereda.» 

Därefter presenterade han Mechelin för de närvarande med 
följande ord: »Förrän jag slutar vill jag säga er huru det 
kommer sig att Herr Mechelin, som är f. d. vice-ordförande i 
finska senaten, d. v. s. konseljpresident i storfurstendömet 
Finland, befinner sig bland oss. När han fick veta att ett 
tillfälle yppade sig att försvara den finländska uppfattningen, 
kom han från Stockholm, där han just höll på att undergå en 
medicinsk behandling. Han har rest fyrtiofem timmar på 
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järnväg och ångbåt. Efter denna konferens gör han samma 
resa i omvänd ordning. Ett vackert exempel på patriotism.» 

Mechelin började diskussionen med att beklaga att.  
Komaroff ej var närvarande. Han skulle under sådant för- 
hållande föredragit att icke yttra sig. Han kände sig så mycket 
mindre disponerad att tala, som det upprörande intrycket 
av de olyckor och förluster, som orsakats av den stora över-
svämningen upptogo hans tankar. »Man kan älska Paris 
utan att vara parisare, man kan lida med innevånarna i denna 
oförlikneliga stad utan att vara en bland dem.» 

Hans föredrag var nu som alltid väl genomarbetat. Han 
hänvisade bl. a. till de många fransmän, som allt sedan år 
1834 på ett riktigt sätt uppfattat och återgivit Finlands 
rättsliga ställning till Ryssland. — Men man måste beklaga 
att det framfördes under ogynnsamma yttre omständig-
heter. 

Van der Vlugt hade ordet efter Mechelin. Han framhöll 
huru den finländska frågan redan i tio år intresserat Hollands 
jurister, vilka åter denna gång varit de första att upptaga den 
nu, då en ny konflikt uppstått. De ansågo problemets kärn-
punkt ligga i spörsmålet: »medför den suveränitet över stor-
furstendömet Finland, som 1808-09 års händelser lade i 
Alexander I:s och hans efterträdares händer, rätt att undan-
draga den finländska lagstiftningsmakten än det ena, än det 
andra av den enda orsak, att ärendet i fråga hänför sig till 
ryska intressen samtidigt som till finländska», och han be-
svarade frågan nekande. 

Till sist uppträdde de Lapradelle med ett glänsande an-
förande. Han hänvisade till att han uttalat sig i frågan redan 
år 1899 vid den rysk-finländska konflikten, som då ändades med 
att Ryssland erkände Finlands rätt, och sade vidare bl. a.: 
»Ryssland börjar sin politiska uppfostran. Finland har länge 
sedan slutat sin . . . Följaktligen är det förtjänt av en för-
fattning, som säkert ännu på länge icke passar för Ryssland . . . 
Min enda önskan har slutligen varit att besvara eder inbjudan 
med att på denna fråga, som ryssar och finländare anse som 
en rättsfråga, lämna ett uppriktigt och klart besked av en 
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fransk jurist, som är Rysslands vän. Amicus Plato, sed magis 
amica veritas.» 

Därpå avtackade ordföranden de personer, vilka denna 
afton gästat föreningen, särskilt de långväga resandena, och 
konferensen var slut. 

1 följande dags tidningar s. s. Le Temps, Le Si e, 
L e F i g a r o och G i 1 B 1 a s, där sammankomsten i kort-
het omnämndes, sades att bland åhörarna synts professor 
Seignobos, redaktören för Journal des D fl3 a t s 
Gauvin, Ladislas Miskievicz o. a. Några referenter påpekade, 
att herr Komaroffs plötsliga avresa var ägnad att hos 
auditoriet betaga de ryska juridiska argumenten den sista 
skymten av betydelse. Också i Les D e b at s ingick en 
artikel, som måste betecknas som ryssvänlig, men som det 
oaktat slutade med ett råd till Stolypin att låta rikslagför-
slaget falla. 

Men omdömet, huruvida demonstrationer av det slag som 
konferensen innebar, voro till nytta eller skada för Frankrike 
med tanke på, att en vacker dag den ryska bundsförvantens 
medverkan kunde påkallas, var dock ej enhetligt, ehuru 
meningsolikheterna icke kommo till offentligheten. Sålunda 
tog t. ex. ett samtal mellan Henry och en nationalistiskt sinnad 
journalist i anledning av en notis om hans föredrag en så häftig 
vändning, att Henry kort därpå fick mottaga en utmaning 
på duell. Han kom strax till mig och var i ett ytterst upprört 
tillstånd, ej så mycket för utmaningen som över att ha blivit 
beskylld för bristande patriotism. Anklagelsen var också det 
mest absurda man kunde tänka sig. Henry var en glödande 
fosterlandsvän, han hade släktingar i Elsass, han använde en 
stor del av sin tid att fara landet runt och hålla föredrag, 
än var han i Toulouse, än i Nancy, än i La Rochelle. Han 
förde mig ofta i Paris på sammankomster av alla slag, men 
alltid gällde de någon patriotisk fråga, ofta »la revanche», 
och bland deltagarna saknades det militära elementet aldrig. 
Nu grämde det honom att han i alla dessa kretsar kanske 
skulle göras misstänkt. Det kostade mig sedan rätt mycket 
besvär att få affären bilagd i godo. 
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Efter någon tid utgåvos förhandlingarna vid konferensen i 
tryck under titel: Rene Henry, La question de 
Einlande au point de vue juridique och 
distribuerades både i Frankrike, England, Tyskland och Ryss-
land. Den omtalades i en stor mängd utländska tidningar. 
Men i Petersburg förtegs den helt och hållet likasom den 
franska pressens inlägg i anledning av densamma. 

Londonkonferensen. 

För alla våra åtgärder i den utländska propagandan redo-
gjorde jag för »finanskommittai» i en rapport, daterad hösten 
1911. I den skildrades vad som till en början uträttats i Berlin, 
Holland och Paris. Vår plan gick också ut på att åstadkomma 
ett samfällt internationellt uttalande om Finlands konstitution, 
utarbetat av de mest framstående fackmän från olika länder. 
Denna ide vann livligt bifall hos de berömda engelska juris-
terna professorerna Westlake och Pollock, och man beslöt få 
till stånd en konferens i London. För detta ändamål samman-
ställdes en broschyr på engelska, innehållande material för 
konferensen, de från ryskt officiellt håll gjorda påståendena 
ävensom de ryska och finska rikslagstiftningsförslagen jämte 
ett stort antal förklarande noter. Ett förslag till utlåtande 
av konferensen uppsattes av professor de Lapradelle i Paris 
och underställdes på förhand deltagarna i konferensen, för 
vars syftemål man genom privata besök vunnit rättslärda 
även i Tyskland. När dessas anmärkningar blivit observerade 
och införda i förslaget, utlystes sammankomsten till London, 
där den försiggick den 26 februari 1910 i professor Westlakes 
hem. Närvarande voro, utom värden, professorerna Pollock, 
de Lapradelle och van der Vlugt. Protokollet undertecknades 
dessutom av fransmannen Michoud, tyskarna Anschatz och 
von Bar samt belgiern Nys. För att lämna upplysningar för 
Finlands räkning närvoro Julio Reuter, Ernst Estlander och 
jag. Konferensens ståtliga utlåtande har sedan offentliggjorts 
på franska, tyska och engelska, men redan innan denna publi-
kation utkom, trycktes i samtliga ledande tidningar i de 
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flesta europeiska länder de satser, i vilka konferensen samman-
fattat sina påståenden. Denna publikation måste otvivelak-
tigt anses såsom ett av de mera betydande resultaten av 
vår verksamhet i utlandet, och med den torde de juridiska 
meningsskiljaktigheterna i frågan blivit avlägsnade. 

Vid föredragning hos kejsaren den 27 mars blev Langhoff 
i tillfälle att för honom uppläsa ett nummer av Times, vari 
bl. a. intagits konferensens utlåtande i den rysk-finska frågan. 
Kejsaren sade, att »han redan läst artiklarna, men att ehuru 
han visserligen hyste den största aktning för engelsmännen, 
han dock ej ansåg dem berättigade att blanda sig i denna 
fråga». 

De i bilaga 18 ingående sju breven av Mechelin komplet-
tera skildringen av konferenserna i Paris och London, och 
lämna många intressanta upplysningar, utom att de ådaga-
lägga med vilken arbetslust och intresse han omfattade båda 
dessa företag, som vardera i verkligheten avsågo att kullkasta 
grunderna för Stolypins rikslag. 

Under min vistelse i Paris stiftade jag också bekantskap 
med andra personer än de ovannämnda. Av dem kan om-
nämnas för det första senatorn baron d'Estournelles de 
Constans, medlem av domstolen i Haag. Han hade blivit 
inbjuden till Petersburg för att deltaga i den interparla-
mentariska fredskonferensen, och jag blev i tillfälle att före 
hans avresa lämna honom en del upplysningar, ej blott 
om vår konflikt utan även om en del förhållanden i Ryss-
land. 

Vidare sammanträffade jag med Paul Deschanel, senare 
konseljpresident och slutligen republikens president. På hans 
anmodan skrev jag en promemoria, som han lovade framföra 
till utrikesministern. 

Professor Ernest Lavisse, redaktör för Revue de Paris, 
införde på min begäran en uppsats i sin tidskrift. 

Victor 136`ard uppsökte jag också. Han hade ett år tidi-
gare lovat skriva en artikel om Finland, men någon sådan 
hade vid mitt besök ännu icke sett dagens ljus. 
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Parlamentsadresserna. 

Den personliga beröring med en mängd inflytelserika poli-
tiker, vilken alla dessa företag medförde, födde vid samma 
tid tanken på att söka få till stånd någon påtryckning på 
riksduman från parlamentsledamöter i olika länder. Tanken 
vann mycket lättare understöd i många kretsar, som man 
mindes att ordföranden i den ryska duman någon tid förut 
också vänt sig till flere parlamentspresidenter i anledning 
av den österrikiska ockupationen av Bosnien och Herzegovina. 

Genom att fristen för det utlåtande som Finlands lantdag 
skulle giva riksduman, komme att utgå i slutet av mars, in-
ställde vi oss på att våra åtgärder utomlands om möjligt 
skulle vara avslutade inom denna tid. 

Det första försöket gjordes med parlamentsledamöter i 
London och hade god framgång. Härefter vände vi oss till 
Belgien och Holland, sedan till Rom, Berlin, Wien och Buda-
pest, alltid förmedels personlig uppvaktning på ort och ställe 
hos undertecknarna. 

1 några parlament vann id&I understöd hos flera partier, 
hos andra åter måste man nöja sig med de liberalas under-
skrifter. 

Den franska kammarens president Buisson ansåg det 
olämpligt att före nyvalen under sommaren upptaga denna 
fråga, men lovade mig sitt bistånd därefter. Det oaktat gjordes 
försök av andra att få till stånd en fransk parlamentsadress, 
dock utan resultat. Men så snart nyvalen ägt rum, vände 
sig vårt ombud Puaux under min frånvaro av eget initiativ 
till Buisson, som, trogen sitt löfte, förordade hans företag. 
En ståtlig adress från såväl kammare som senat avsändes, 
daterad 1 september och undertecknad av representanter från 
olika politiska läger: 119 senatorer och 293 deputerade. 

Bland en mängd politiker, också av dem, som undertecknat 
adresserna, uppstod efteråt ett slags reaktion i fråga om lämp-
ligheten av denna åtgärd, då den med så stötande ringaktning 
tillbakavisades av ryska dumaledamöter. Det var ju klart 
att de regeringstrogna nationalistiska elementen i duman icke 
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skulle känna sig smickrade av den uppmärksamhet och det 
intresse den finska frågan väckt i utlandet. Men det vore lik- 
väl mycket orätt att frånkänna dessa meningsyttringar be-
tydelse eller att påstå att de varit oss till skada. Oppositionen 
i duman fick av dem ett starkt moraliskt stöd i sin kamp mot 
regeringens förslag, och Finlands ställning var numera icke 
obekant för någon i utlandet. 

Dessa parlamentsadresser väckte naturligtvis stort upp-
seende. Åtgärden var också onekligen av imponerande be- 
skaffenhet. De försiktigt valda uttrycken inneburo en skarp 
kritik. Ledamöter av nio folkrepresentationer, alla med gamla 
anor, riktade sig till nykomlingen bland parlamenten, den ryska 
duman, och höjde ett varningsrop mot förintandet av en 
annan folkrepresentation, om ock mindre betydande så dock 
långt äldre än den ryska. Ty det attentat, som nu planera-
des mot Finlands lantdag, kunde den ryska regeringen få lust 
att en annan gång upprepa mot riksduman själv. 

Vid ärendets behandling i Tauriska palatset vände sig 
högern till presidenten med ett förslag om att han skulle 
återsända skrivelserna med »den olämpliga förmedlingen till 
Finlands förmån och tillika framhålla det opassande i av-
sändarnas förfaringssätt samt det lönlösa i deras oförlåtliga 
inblandning». Presidenten upptog dock icke förslaget till be-
handling. Centern, oktobristerna, författade en svarsskrivelse 
till undertecknarna av den engelska adressen, vilken beteck-
nades som en mot de internationella relationernas etik stri-
dande inblandning i inre ryska statsangelägenheter. Stolypin 
yttrade i sitt tal i duman den 3 juni med syftning på adres-
serna, att man komme att visa på den i Europa rådande upp-
fattningen, påverkad av finländarna, men det tillkom ej honom 
utan hela Ryssland att giva svar därpå. »Måtte duman tillintet-
göra den ringaktning, som gi.vit sig tillkänna i form av några 
finländares passiva motstånd, i objudna rådgivares uttalanden 
och tyvärr även från den del av samhället, som icke hyser för-
troende till det ryska folkets rätt och kraft». Purischkevitsch, 
av yttersta högern, ansåg att de utländska parlamentsadres-
serna ej voro värda annat än att omedelbart återsändas. Den 
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engelska kunde han på sätt och vis förstå, men den holländska 
tyckte han vara höjden av humor. Han hade hört talas om 
holländska tuppar, holländskt lärft, holländsk ost, men aldrig 
om holländska protester. Han trodde att de flesta delade hans 
mening att det enda man kunde göra med den var att riva 
sönder den — och det gjorde han inför duman. 

Rikslagstiftningsförslaget antogs av duman den 8 juni. 
Vid omröstningen hade oppositionen till största delen avlägsnat 
sig. Av dumans 450 medlemmar voro vid sammanträdets 
början 307 närvarande, och för lagförslagets antagande röstade 
blott 164. En tidning i Petersburg beskrev det slutliga in-
trycket av förhandlingarna med följande ord: »Det påminte 
om dessa morgnar efter en orgie, när var och en av skam-
känsla undviker sin grannes blick och ej törs skåda dagens 
rena klara ljus.» 

Någon tid efter det den franska adressen anlänt till duman 
sändes nedanstående brev daterat den 2 december 1910 och 
undertecknat av dumapresidenten Rodzianko till presidenten 
för »Union pour la v&itb. Avsändaren närsluter en skrivelse 
av dumamedlemmen Gololobov, och de båda breven ha föl-
jande lydelse: 

Ett svar till fransmännen. 
Min herre. 

Det är med uppriktigt bekymmer som jag läst senatorernas och 
de deputerades brev till duma-medlemmarna, under vilket Eder 
namnteckning står främst. De flesta av dumans ledamöter hava 
lämnat och skola lämna det utan att fästa avseende vid det. Det 
oaktat anser jag mig hava en viss personlig skyldighet att svara 
därpå. Jag var den första rapportören inför duman i den finsk-
ryska frågan och det är jag som först från tribunen uttalade 
det första ordet om anomalien uti hela ställningen. Senare var 
jag medlem av det utskott som behandlade lagförslaget rörande 
Finland. I följd härav har jag blivit bekant med ställningen på 
ett omfattande och noggrant sätt. 

Då jag nu har en klar uppfattning om den finska frågan och 
en djup respekt för den franska nationen och dess representanter 
i senaten och kammaren, så kan jag icke låta bli att ge uttryck 
åt min sorg över deras föga grundade och oreflekterade brev. Jag 
beklagar senatorerna och de deputerade, ty de hava orätt. Det 
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är utom allt tvivel att största delen av undertecknarna icke hava 
och icke kunna hava någon kännedom om alla de historiska doku-
ment och de rysk-finska relationerna, ej heller om de händelser, 
som karaktäriserat förhållandet under de sista åren mellan Finland 
och Ryssland. Dessa herrar sätta tro till de upplysningar som 
lämnats av ledarna av rörelsen till förmån för Finland. Det är 
säkert att dessa ledare — förmodligen ideella försvarare av fri-
heten — stått under inflytande av förespråkarna för Finland hos 
de europeiska parlamenten, dessa senare hava framställt saken 
partiskt, såsom varande personer direkt intresserade i företaget. 

För att avgiva en opartisk dom måste man också höra mot-
parten. Således hade de senatorer och deputerade, som uppträtt 
som domare mellan Ryssland och Finland, bort taga kännedom 
om de ryska dumamedlemmarnas argument, vilka voterat de nya 
lagarna för Finland. Jag är övertygad om att deras samvete då 
icke skulle tillåtit dem att underteckna den fällande dom, som 
deras brev innehåller. 

Dessutom beklagar jag senatorerna och de deputerade, ty det 
är icke uteslutande kännedom om de ryskfinska mellanhavandena 
som fattas dem. De veta icke mycket om Ryssland och Finland: 
om det förra tänka de alltför illa, om det senare allt för bra. De 
överdriva sitt beröm av Finland genom att kalla det en »ädelsten 
i den ryska kejsarkronan». Men de veta icke eller vilja icke 
veta, att de civiliserade representanterna för denna diamant predika 
i press, skolor och föreningar ovänskap och fiendskap till kronan, 
till Ryssland och allt som är ryskt. De veta icke, ehuru de ej bort 
vara okunniga därom, att representanter för denna dyrbara ädel-
sten 1904 i Paris hade sammankallat en kongress i sällskap med 
judar och ryska anarkister och att de där diskuterade och organi-
serade en revolution i Ryssland. Deras avsikt var ej att befordra 
detta lands välgång utan dess sammanstörtande och förintande. 
Det är genom Finland man införde vapen, därifrån kommo de som 
grävde gravarna, det var Finland som dolde förbrytarna under 
namn av revolutionärer. Det var Finland som hemligt uppställde 
beväpnade trupper, samtidigt som det uppgjorde en plan med 
japanerna, (de gula aporna), att vid lägligt tillfälle anfalla Ryss-
land. 

De franska senatorerna och deputerade känna icke och vilja 
icke känna allt detta. Men vi, ryska deputerade veta det och vi 
kunna icke låta bli att bereda oss att försvara vårt fosterland, 
våra traditioner och vår historiska karaktär. Vore det möjligt 
att de franska deputerade i vårt läge skulle handla annorlunda? 
Slutligen beklagar jag de franska senatorerna och de deputerade, 
ty deras hållning har varit inkorrekt, t. o. m. ohyfsad gentemot 
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deras kolleger, representanterna för en stor och oavhängig nation. 
Ehuru de uppgiva sig vara förkämpar för friheten, vilja de komma 
åt vår frihet att tänka och handla och förutsätta att vi, duma-
ledamöter, icke kunna med nödig noggrannhet undersöka en stats-
angelägenhet av rent nationell karaktär. Tack vare pressen i Frank-
rike har man en oriktig uppfattning om ryssarna och känner dem 
alldeles för litet, också i Ryssland ha i olika klasser en oriktig 
uppfattning om fransmän vunnit insteg, de anses vara brushuvuden 
och häftiga. 

Men vilken uppfattning vi än må hava om fransmännen, vilken 
än vår åsikt må vara om det olycksaliga och farliga inflytande för 
Frankrike, som den av kammaren antagna lagstiftningen innebär, 
så respektera vi, ryska deputerade, för mycket den franska natio-
nens representanter för att tillåta oss att giva dem rådet att mera 
filosofiskt överväga sina lagförslag, vilka ibland, som t. ex. det 
angående religionen hava ett allmänt inflytande. Senatorernas 
och de deputerades råd att mera uppmärksamt examinera lagen 
om Finland har sänts oss så sent att det icke vidare kunde ha något 
praktiskt inflytande, det avsändes nämligen efter det lagen hade 
blivit sanktionerad, vilket undertecknarna icke kunde vara okun-
niga om. Med betraktande av allt detta utgör uppmaningen att 
närmare examinera lagen en brist på respekt för duman och för 
riksrådet, som voterat lagen för Finland och för den som sanktio-
nerat lagen, Rysslands kejsare. 

Jag upprepar ännu: jag beklagar senatorerna och de deputerade, 
ty de veta icke vad de göra, men jag är övertygad om att sedan 
de skärskådat sitt steg skola de ångra sig att de handlat såsom 
de gjort. 

Gololobov 
ledamot av duman från Ekaterinoslav. 

Detta brev har skickats av en duma-ledamot, herr Gololobov, 
till Monsieur Aguillon, senator, såsom svar på ett brev mottaget 
i duman från en del franska senatorer och deputerade, ett brev 
som gav råd angående sättet att handla mot Finland. 

Det förefaller mig som detta brev icke skulle publicerats i 
franska tidningar. Jag delar fullkomligt den ryska durra-leda-
motens sätt att uppfatta denna ömtåliga sak och jag anser att 
hans svar också kunde varit riktat till herr X, utsänd från Finland 
till »Les Entretiens de Pontigny». Jag vill tillägga att en sådan 
korrespondens kan bliva en verklig fara för freden i Europa och 
att det varit mera logiskt om fransmännen hållit med ryssarna 
mot finländarna och försvarat Europa mot en gul invasion mot 
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västerlanden, ty finnarna äro av mongoliskt ursprung. Ryssarna 
äro uppfyllda av en ärlig och sann önskan att gå fram besjälade 
av den verkliga civilisationens ideer mot framåtskridande och 
ordning, samtidigt som de lämna alla revolutionära utopier å sido 
och de begära blott att man icke ställer hinder i vägen för deras 
frammarsch. 

Herr President, jag vädjar till Er erkända omdömesförmåga 
och vetenskapliga auktoritet för att bibringa medlemmarna i 
»Union pour la vå-itå en riktigare uppfattning om denna fråga, 
emedan denna uppfattning spelar en stor roll i den bildade franska 
världen, ävensom för den allmänna meningen. Mottag, Herr 
President, o. s. v. 

Wladimir Rodzianko 
Underskriften försedd med Rodziankos namnstämpel. 

Ännu en åtgärd stod i samband med de nu nämnda. Då 
man hade tänkt sig att de engelska parlamentsledamöterna vore 
benägna att i större utsträckning omfatta adressiUn, om de 
såge att en opinion förefanns bland representanterna för 
ekonomiska intressen, sökte man förmå engelska handels-
kammare att giva uttryck åt deras farhågor för de brittiska 
handelsintressena, för den händelse lagförslaget angående riks- 
lagstiftning komme att genomföras. Omkring ett dussin 
engelska och skotska handelskamrar uttalade sig ock i denna 
riktning. Dessa uttalanden sändes vanligen till engelska ut-
rikesministeriet och i några fall avlätos kopior även till ryska 
duman och den ryske ministerpresidenten, varjämte resolu-
tionerna publicerades i dagspressen. Under tiden hade ryktet 
om lotsverkets förryskning begynt uppdyka i tidningarna och 
denna punkt upptogs sedermera även i handelskamrarnas 
resolutioner, varförutom särskilda skeppsredarekamrar fattade 
resolutioner i denna angelägenhet. 

De känslor man i Finland hyste mot alla de utlänningar, 
som ägnat tid och möda åt dess sak, fingo ett uttryck i en 
tacksägelseskrift, som tillställdes dem och undertecknades av 
några dåvarande eller före detta lantdagsmän från alla de 
borgerliga partierna: L. Mechelin, R. A. Wrede, W. M. von 
Born, A. Törngren, K. Castr&I, E. N. Setälä, Th. Homb, 
H. Renvall, E. Nevanlinna och L. Ingman. 



335 

Ett värdefullt uttryck för de liberales åsikt om politiken 
mot Finland ingick i Vjästnik Jevropi 1912 i anledning av lik-
ställighetslagen. Artikelns författare var den också utom 
Ryssland kända Maxim Kovaleffski. 

Efter att ha nästan ordagrant återgivit urtima lantdagens 
anmälan till monarken om att Finlands landtdag icke kan, 
utan att bryta mot grundlagarna, skrida till fullgörandet 
av de i landtdagskallelsen anvisade uppgifterna yttrar tid-
skriften ungefär följande: 

För dem, vilka från första början och intill slutet gjort in-
vändningar mot de åtgärder, som riktats mot den finska autono-
min, erbjuder lantdagens beslut intet förvånansvärt; mera ovän-
tat hade det tvärtom varit, om den hade inslagit en annan, 
mindre fast preciserad väg. 

Intet nytt finnes heller i de utbrott, varmed den ryska reak-
tionära pressens organ bemött detta lantdagens tillvägagående. 
Oförsonligheten i de motsatta synpunkterna illustreras på det mest 
åskådliga sätt genom Rossijas yttrande, att »Finland, vilket som 
bekant ingår i egenskap av provins i kejsardömets komplex, utgör 
en oskiljaktlig del av detsamma.» Men saken är just den, att Fin-
land ingår i ryska rikets komplex icke i egenskap av provins, utan 
på alldeles särskilda grunder. Man kan ju icke benämna en sådan 
del av riket provins, som »i sina inre angelägenheter styres genom 
särskilda inrättningar på grund av en särskild lagstiftning.» Man 
kan icke benämna en sådan del af riket provins, som haft och fort-
farande har sin egen folkrepresentation och sina egna grundlagar. 
Blott till Finlands deputerade hava de ryska monarkerna vänt 
sig under loppet af flere årtionden såsom till »representanter för 
det finska folket.» Av samtliga delar av det ryska riket är det blott 
Finland, som fått sig tillegnad en särskild artikel i de ryska grund-
lagarna; endast Finland har i de officiella aktstyckena erhållit be-
nämningen land (strana) — och redan härigenom allena har man 
bjärt understrukit dess åtskillnad från provinser, d. v. s. guverne-
ment, områden och distrikt. 

Denna benämning, som icke beror på en tillfällighet, motsvaras 
städse av något reellt, och i själva verket har det reella härvid 
utgjorts av det finska landets existens, den finska nationens — en 
existens som följdriktigt och med fasthet försvarats av lantdagen. 
Icke på en »partikatekes» vilar detta försvar, utan på en fast tro 
på rätten; den finska lantdagen är sammansatt icke av »politise-
rande grupper», utan av medborgare, som åtnjuta sitt folks förtro-
ende. »Finnarna — säger den officiösa Rossija, — har nu förelagts 



336 

icke ett lagförslag utan en lag.» Men saken är just den, att fin-
narna i förevarande fall icke anse sig ha att göra med en lag: under 
denna benämning ha de vant sig att fatta en statsakt, som ut-
färdats i en bestämd ordning, på grund av bestämda regler. Bland 
oss ryssar har begreppet lag intill senaste tid karaktäriserats 
genom en synnerlig obestämdhet, och fattas icke ens nu av alla 
med tillräcklig klarhet; men vi ha därför ingen rättighet att 
förvåna oss över att man förhåller sig annorlunda till detta begrepp 
i Finland, som gått betydligt framom Ryssland på den statliga 
utvecklingens väg. 

Lantdagens »underdåniga anmälan» har fattats enhälligt. När 
det kritiska ögonblicket var inne, försvunno alla meningsskiljaktig-
heter mellan partierna; motståndarna från i går, måhända t. o. m. 
fiender, samniangingo till ett enda helt. Detta är ett symptom av 
utomordentlig vikt. Betydelsen av detsamma söker man reducera 
genom det lugn, som är rådande i landet. Men lugn är icke syno-
nymt med likgiltighet; det är ibland uttryck för stor politisk mogen-
het, som finner en fast stödjepunkt i folklynnet. 

Lantdagens förhållande till den formella sidan av lagförslagen 
och till själva sättet för deras överlämnande hade avlägsnat möjlig-
heten av deras granskning i sak. Man kan därför icke påstå — eller 
ens förutsätta — att lantdagen i princip vore mot en utjämning 
av finska och ryska medborgares i Finland rättigheter. Intet hade 
hindrat att i stadgad ordning till lantdagen överlämna ett mot 
detta mål syftande lagförslag — och endast i händelse av ett sådant 
lagförslags avböjande helt och hållet och ovillkorligen, hade det 
kunnat bliva tal om bristande beredvillighet hos finnarna att 
medgiva en åtgärd, som förestavas av enkel rättvisa. Fullkomligt 
obefogade äro därför den ryska reaktionära pressens bemödanden 
att upphetsa den allmänna opinionen i Ryssland mot det lilla 
folket, som »fräckt» ignorerat sina skyldigheter gentemot en mäktig 
stormakt. Det är solklart, att lantdagens tillvägagående dikte-
rats icke av innehållet i lagförslagen, utan av den juridiska grund, 
varpå de konstruerats, av det förnekande av de sekelgamla prin-
ciperna för nationell tillvaro, som blotta behandlingen av desamma 
hade utgjort. Hade frågan om utjämnande av rättigheter varit 
uppställd i överensstämmelse med de finska lagarna, så skulle 
den till en viss del varit så otvivelaktig, att dess lösning näppe-
ligen hade stött på något allvarsamt motstånd. En annan sak är 
rättigheten att deltaga i val och rättigheten att bekläda stats-
tjänster. Uti sina inre angelägenheter »styres Finland av särskilda 
inrättningar på grund af en särskild lagstiftning.» Härav härflyter, 
att för ett aktivt deltagande erfordras bekantskap med denna 
lagstiftning, ett omedelbart intresse för dess tillvaratagande och 
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fortsatta utveckling, med andra ord — en omedelbar, nära sam-
hörighet med det land, där de existera. 

Man kan icke förutsätta så stor samhörighetskänsla hos p er-
soner, som måhända genom en tillfällighet hamnat inom Finlands 
landamären och vilka endera dagen åter kunna lämna det. Om 
saken åter förhåller sig annorlunda, om landet blivit dem kärt, så 
bör intet hindra dem att förvärva sig finsk medborgarrätt och 
därtill hörande politiska rättigheter. 

Den renässans i det utländska politiska arbetet till vårt 
lands förmån — huru framgångsrik den än varit — som vintern 
1909-1910 betecknar, visade mycket snart bristerna i våra 
tidigare arbetsmetoder. Likaså framgick av den till vilka 
områden ett sådant arbete nu främst borde förläggas för att 
utsikterna till framgång skulle bliva större. Under den tidi-
gare perioden för 10 år sedan, berördes så gott som uteslu-
tande den finska frågans statsrättsliga sida, vilket ju var 
naturligt, då de juridiska argumenten självfallet utgjorde vårt 
starkaste försvar. Men dels hade, som nämnt, konferensen 
i London slutbehandlat denna del av ämnet, dels vann den 
juridiska bevisföringen med sina ständiga upprepningar av 
lagparagrafer och hänvisning till högtidliga löften icke mera 
gehör, ty den var tröttande. Vad man nu mest intresse-
rade sig för, var själva livet hos oss, de resultat våra kultur-
strävanden kunde uppvisa samt de sociala och ekonomiska 
företeelserna. I mångas ögon var det just Finlands kulturella 
och ekonomiska framsteg, jämförda med Rysslands stilla-
stående, som bättre rättfärdigade våra anspråk på självstän-
dighet och belyste vår kamp, än löftesbrott av monarker, på 
vilkas ordhållighet knappast någon litat. Men tyvärr voro 
vi mycket litet kända i Europa. Högst få publikationer om 
Finland på utländska språk och till billigt pris kunde läggas 
i intresserades händer. Översättningarna av våra skönlitterära 
arbeten voro särdeles tunnsådda och utom Kalevala och Rune-
berg till största delen okända. 

Med tanke på dessa och andra synpunkter försökte vi för 
vintern 1910-1911 organisera arbetet i en något annan rikt-
ning. 

22 
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Under vintern besöktes Tyskland med anledning av att 
den finska frågan skulle bliva föremål för debatt i riksdagen, 
vilket i själva verket skedde i april 1911, ehuru något krafti-
gare eko av denna episod icke förnams. Vid detta tillfälle 
intresserades emellertid centralorganisationen för Tysklands 
handelskamrar, Deutscher Handelstag, för Finland. Detta 
ämbetsverk vände sig till handelskamrarna med anhållan om 
utlåtande angående en eventuell hänvändning till utrikes-
ministern, men de tillstyrkande svaren voro så få, att saken 
fick förfalla. Emellertid återupptog Handelstag senare frågan. 

Pontigny. 

På sommaren 1910 hade vi mottagit en inbjudning till ett 
slags kongress på en ort i mellersta Frankrike, Pontigny. 

Pontigny var ett f. d. kloster i departementet Yonne, som 
jämte en tillhörande ganska stor trädgård och park inköpts 
av överläraren vid högre lärarseminariet i St. Cloud, Paul 
Desjardins. Han sålde det åt ett nybildat bolag, vari jag ännu 
äger några aktier. Bolagets uppgift skulle bliva att under 
sommarferierna sammanföra personer intresserade av att 
diskutera vissa frågor. Under den första sommaren (1910) 
hade man tänkt sig att fem särskilda grupper skulle mottagas, 
av vilka var och en stannade tio dagar. Vid dessa tillfällen, 
skulle behandlas ämnen som berörde förtryckta nationali-
teters rätt, vidare konsten och levnadsförhållandena under 
tolfte och trettonde århundradet, med utflykter till närlig-
gande orter rika på minnen från denna tid, slutligen den reli-
giösa känslan i de moderna samhällena, arbetarfrågor, m. m. 

Det var till denna första sammankomst vi erhållit inbjudan, 
och den 27 juli avreste Söderhjelm, Poirot, Renvall och jag 
till Pontigny. Bland övriga deltagare denna sommar kunna 
nämnas Rene Henry, Edmond Bernus, Gabriel Sarazin, den 
framstående målaren Albert Besnard, senare ledare av franska 
statens konstakademi i Rom, samt polacken Zdziechowski, 
professor i Krakau. Förhandlingarna publicerades i en liten 
periodisk skrift med titeln Libres entretiens. 
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Stiftarna av dessa varje sommar återkommande samman-
träden leddes huvudsakligen av allmänt humanitära och teo-
retiska intressen, varför även diskussionerna vid vårt första 
besök därstädes hade en övervägande teoretisk karaktär. Våra 
föredrag om förhållandena i Finland mottogos med märkbar 
sympati, och en livlig diskussion med många frågor om sär-
skilda detaljer utspann sig. 

Medan vi voro i Pontigny erhöll jag ett brev från Leroy-
Beaulieu, där han inbjöd de finländska deltagarna i förhand-
lingarna till en frukost på hans villa Mon-repos i Viroflay i 
Paris' omgivningar. Vi antogo naturligtvis med tacksamhet 
inbjudningen och dröjde ett par timmar hos den särdeles 
sympatiske åldringen. Förrän vi foro tog han mig avsides och 
inskärpte ännu något, som han redan i Paris hade sagt mig, 
att jag borde snarast återvända till Paris och icke försumma 
att underhålla de talrika förbindelser jag där knutit. Till 
slut sade han: 

»Ni ser, att jag icke längre mera kan hålla ut, och jag har 
mycket tänkt på, till vem Ni borde vända Er sedan, och 
kommit till det resultat att den lämpligaste vore Paul Boyer, 
direktor för L'cole des langues orientales. Han är en kännare 
av Ryssland, där han uppehållit sig länge och förstår därför 
Edra önskningar. Om Ni inte har någonting emot det, skall 
jag skriva till honom?» 

När jag därpå kom till Paris sökte Paul Boyer upp mig, 
och sedan dess har jag stått i förbindelse med honom, t. o. m. 
under tiden efter fredsslutet 1940. Leroy-Beaulieu såg jag blott,  
en gång till. Paul Boyer gjorde sedan en resa till Finland och 
var bl. a. på Punkaharju, Nyslott och Imatra samt besökte 
också mig på Träskända, där han blev i tillfälle att göra be-
kantskap med några av våra politiskt intresserade, såsom 
Leo Mechelin och Lennart Gripenberg. 

Året därpå voro våra representanter i Pontigny Söderhjelm, 
Poirot och jag. Denna gång förekom på programmet den 
finsk-ryska frågan. Tvenne föredrag hade förberetts i saken. 
1 det ena lämnade vi en jämförelse mellan vissa ekonomiska 
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och kulturella företeelser i Ryssland och Finland, och denna 
framställning väckte en större uppmärksamhet än måhända 
något av vad vi vid dylika tillfällen tidigare hade framlagt. 
Vidare fattades vid sammankomsten ett beslut om grundandet 
av en förening, La ligue internationale des droits des peuples. 
De två följande åren 1912 och 1913 representerades vi av 
Wallensköld och Poirot. 

Samvaron i Pontigny med personer från skilda länder gav 
också anledning till att den finländsk-ryska konflikten blev 
behandlad i tidningar, som vi knappast annars skulle ha nått. 

I Pontigny hade, som nyss nämnts, ett förslag framkastats 
att grunda »ligan för folkens rätt». I oktober skulle särskilda 
personer i Frankrike och. England sammanträda till ett över-
läggningsmöte i denna fråga och skrida till konstituerande av 
den tilltänkta föreningen, vars aktionsmedel skulle bliva ett 
internationellt pressorgan, vilket komme att publicera alla 
regeringshandlingar stridande mot folkrättens principer, även-
som annat därtill hörande. I de olika länderna skulle korres-
pondenter samla uppgifterna, och endast av föreningen kon- 
trollerade fakta skulle befordras till offentligheten. Ligan 
skulle konstitueras vid en sammankomst i Paris, till vilken 
Reuter och jag avreste. Avsikten var att den skulle syssel-
sätta sig ej blott med Finland utan även med Polen, Elsass 
och Slesvig. 

I London, där man tidigare varit böjd för bildandet av en 
internationell kommitt, kunde emellertid intresse för saken 
numera icke väckas. Man framhöll där, att det var ogynnsamt 
för Finland att sammanföras med dessa andra länder, vilka 
icke grundade sina önskningar på någon juridisk rätt, då 
däremot Finland hade en obestridlig sådan. I Paris kom man 
icke heller till något annat resultat än att frågan uppsköts, 
emedan man där liksom i England icke var det ringaste ange-
lägen om att på något sätt såra Ryssland och giva det orsak 
att ytterligare närma sig Tyskland. 

Tanken på en internationell kommitt, som skulle ha till 
uppgift att vid behov uppträda till Finlands försvar, kunde 
därför i denna form tillsvidare icke realiseras. En interims- 
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sekreterare valdes dock, Austin Meade, och till hans biträde 
antogs journalisten Robert Dell, båda engelsmän bosatta i 
Paris. En förening kom slutligen till stånd i Paris vid en 
sammankomst den 17 juni 1912, vid vilken Söderhjelm var 
närvarande. Föreningen konstituerades den 15 december 
samma år. Till president för ligan utsågs Ernest Denis, pro-
fessor i modern historia vid Paris universitet, vicepresidenter 
blevo Charles Gide, Desjardins och Emile Vandervelde. Som 
sekreterare skulle fungera jurisdoktor Jules Rais, chef för 
den internationella upplysningsbyrån vid franska parlamentet, 
och advokaten Léon Dunoyer, samt som redaktör för före-
ningens lilla periodiska skrift Ligue internationale pour la 
dUence des droits des peuples, Pierre Bernus, Journal de 
Genve's korrespondent i Paris. Till skattmästare valdes en 
nyss till Paris inflyttad rik levantin, J. Polako. 

Något resultat av denna förening kom icke till stånd. 
Sinnena voro redan helt upptagna av Balkankrigen och redan 
nu hade man känning av att det stora världskriget stod för 
dörren. 

Vårt ideal hade varit att på åtminstone en ort i utlandet 
hava en fullt initierad person med uppgift att helt ägna sig 
åt vår sak, göra resor till andra orter, organisera och fördela 
arbetet på olika händer och ständigt vara redo att giva våra 
vänner upplysningar och väckelser. Med våra begränsade 
persontillgångar var sådant knappast möjligt. Men vi voro 
dock tvungna att göra vårt bästa. 

För fullständighetens skull kan ytterligare nämnas, att 
iden om en internationell sammanslutning hade framkastats 
även av professor Eucken i Jena. 

I sammanhang med mötena i Pontigny står på sätt och 
vis också en kortare resa till Paris, företagen i december 1910, 
varvid ett föredrag om Finland hölls inför en av talrika med-
lemmar bestående skollärarorganisation med inflytande i vid-
sträckta kretsar i Frankrike. Ett annat föredrag särskilt om 
planerna för Finlands styckning hölls inför medlemmar av 
kretsen från Pontigny. Likaså gavs tillfälle att inför spetsarna 
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av universitetsvärlden i Paris utlägga ställningen och disku-
tera särskilda Finland rörande frågor samt besvara inter-
pellationer angående dem. 

Utöver ovan antydda verksamhet hölls med vår samverkan 
en del föredrag om Finland. Sålunda skildrade den italienske 
deputeraden Cabrini i olika städer i Italien under ett mycket 
stort tillopp av åhörare och på, såsom det synes, förträffligt 
sätt våra förhållanden i en serie av föreläsningar belysta av 
skioptikonbilder. I Paris höllo professor de Lapradelle och 
advokaten Caspar var sitt föredrag. Lektor Poirot höll lika-
ledes under våren i Nizza på föranstaltande av Alliance fran-
eise ett föredrag om Finland inför en talrik publik, vilket 
föredrag jämte tillhörande illustrationsmaterial överlämnades 
åt en fransk skollärarförening, som runtom i Frankrike skulle 
begagna sig av detsamma. 

I England och Skottland hade, fullkomligt oberoende av 
oss, fru Aino Malmberg i många städer föreläst om våra kultur-
förhållanden och vår rättskamp. På sidan om vår verksamhet 
stodo även de besök, som i vårt land gjordes dels av ett större 
antal engelska journalister och dels av två tyska tidningsmän, 
vilka alla i hög grad bidragit att sprida intresset för vårt land. 

Till slut bör ännu nämnas, att frågan om den ryska poli-
tiken hos oss icke lämnade regeringskretsarna i en del länder 
oberörda. Sålunda är det känt, att engelske utrikesministern 
mer än en gång torde hava bragt saken på tal med represen-
tanten för den ryska regeringen eller låtit engelske ambassa-
dören i Petersburg göra det. Mindre bekant är en annan 
kombination, om vilken här, trots sakens diskreta beskaffenhet, 
ett ord må sägas. Under hösten 1910 erforo vi från Kristiania, 
att den norska regeringen redan någon gång vänt sig till den 
svenska med påpekande av att de båda länderna hade vissa 
gemensamma intressen att bevaka i förhållande till Ryssland 
och att särskilt Norges rätt i fråga om fisket i yttersta Norden 
icke blivit respekterad. På vårt initiativ framlades då för 
utrikesministern i det norska kabinettet ett utarbetat förslag 
rörande initiativ till en hänvändning från Norges och Sveriges 
sida till kabinetten i London och Paris, i avsikt att påpeka 
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för dem faran av den ryska politiken i Finland och det hot det 
kunde innebära ej blott mot Norges integritet utan ock mot 
Skandinaviens säkerhet överhuvud. Tyvärr kunde icke ett 
för saken gynnsamt samtal med norske ministern i Stockholm 
komma till stånd, emedan han var frånvarande, men torde 
norske utrikesministern icke ställt sig alldeles avböjande gent-
emot denna operation, om ock den på grund av förskjutningen 
i den europeiska politiken sedermera icke kunde leda till 
någon åtgärd. 

Frågar man sig nu, om resultatet av allt detta arbete varit 
tillfredsställande, så beror svaret ju naturligtvis på vilka 
anspråk man därvidlag kan hava. Det förefaller dock som 
om man med skäl kunde påstå, att även om några väsentliga 
följder av detta arbete icke trädde i dagen, vi likväl vunno 
det viktiga resultatet, att vi icke glömdes av Europa, utan 
tvärtom detta blivit så väl underrättat om oss och så färdigt 
att tala om oss, att varje viktigare händelse hos oss alltid 
framkallade en mängd notiser och artiklar rörande Finland. 
En man som Stolypin, vilken hade lyckats slå blå dunst i 
Europas ögon och för resten icke mycket brydde sig om dess 
opinion, förändrade icke sin politik på grund av det ena eller 
det andra uttalandet i den europeiska pressen. Men en efter-
trädare, mera känslig för denna i längden dock betydelsefulla 
opinion, antog man säkert lättare skulle låta sig påverkas av 
densamma. Under de rådande förhållandena i Europa kunde 
det icke förbliva utan betydelse att ett folk, om vars liv, 
kultur och politiska ställning det skrevs så mycket som under 
de sista tiderna i t. ex. Englands press och de stora böcker 
som där utkommo, vädjade till Europas medverkan i sin 
kamp. Men för detta ändamål var det oundgängligen nöd-
vändigt, att publiken i utlandet, både de högre bildade och 
den stora allmänheten, även framdeles vunne en tillräcklig 
insikt i alla våra förhållanden och särskilt i det som skilde 
oss från Ryssland. 

Den tidigare nämnda i Helsingfors bildade pressbyrån hade 
att följa med händelserna och meddela notiser av alla slag till 
de samtidigt upprättade agenturerna i utlandet. 
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Sedan redogörelsen av år 1911 avlämnats till densamma, 
utkom ett mindre antal broschyrer på organisationens för-
anstaltande. Här nedan lämnas en förteckning över denna 
tid utgivna broschyrer och böcker: 

Finlande et Russie Par J. J. Caspar Pråface par Gabriel Sbilles. 
La question finlandaise en 1911. Par un Depute Finlandais 
(Arvid Neovius). Prdace par Fr6:1ffic Passy. Paris 1912. 
Samma broschyr på tyska. 
Petition des Finnländischen Landtages von 26. Mai 1910. 
Leipzig 1911. 
Der Stolypinsche Gesetzentwurf. II. Die Antwort des Finn-
ländischen Landtages. Leipzig, 1911. 
Finlande et Finlandais. Ouvrage publie sous la direction de 
Werner Söderhjelm. Paris, 1913. 
La Wsistance 14ale de Finlande. Par J. J. Caspar Prdace 
par Pierre Mille. Paris, 1913. 

Organisationens verksamhet i Frankrike, Tyskland och 
England 1912 gestaltade sig på följande sätt, enligt här nedan 
återgivna rapporter till finanskommitt6-1. 

Frankrike. 
Vid sammankomsterna i Pontigny av Ligue internationale pour 

la cidence du droit des peuples hava under åren 1912 och 1913 
representanter för Finland närvarit. Dess månatliga publikationer 
innehålla i varje nummer redogörelser från Finland. 

Våren 1913 höllos i Ecole des hautes &udes sociales i Paris 
fyra föredrag av herrar W. Söderhjelm, J. J. Caspar, J. Poirot och 
Maury. Söderhjelms föredrag har utkommit i Revue des oeuvre et 
des conKrences. Caspars föredrag finnes publicerat i den ovan-
nämnda broschyren. Maurys föredrag om Runeberg har utkommit 
i Revue bleue samt i övertryck. 

Franska finansmän hava även gjorts intresserade för finska 
förhållanden. I tidskriften Finance Univers ingår en artikel om 
placeringar i Finland av Beaurain. 

Tidskriften La Vie, som då och då erhållit bidrag av oss, har 
satts i tillfälle att regelbundet publicera vidlyftiga artiklar om 
Finland ävensom smärre notiser. 

Tidningar, som tidigare visat sig så gott som oemottagliga för 
den finska propagandan, hava under senare tid publicerat artiklar 
i den finska frågan, såsom Le Journal. Därjämte har Le Temps, 
såsom förut, innehållit artiklar om Finland. Ett sextiotal franska 
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landsortstidningar serveras regelbundet med notiser och artiklar 
om Finland. 

Våren 1913 inbjöds till Finland en av organisationens med-
arbetare i Paris. 

Tyskland. 
I Berlin finnes fortfarande en byrå, som meddelar artiklar och 

notiser till pressen; de förnämsta tidningarna i Tyskland, som 
erhålla meddelanden, äro Frankfurter Zeitung och Kölnische 
Zeitung ävensom Berliner Tageblatt och Hamburger Fremdenblatt. 

Tyska journalister hava erhållit resebidrag för att besöka 
Finland. 

England. 
I början av år 1913 försiggick en propaganda för att förmå 

framstående engelska jurister att uttala sig med anledning av 
domen över medlemmarna i Viborgs hovrätt. För ändamålet av-
reste en person (K. Ignatius) härifrån till London. Resultatet blev 
att en protest, undertecknad av ett tjugutal engelska jurister, 
såsom förre ordföranden i Englands högsta domstol, Sir Edward Fry, 
Sir Frederick Pollock m. fl., publicerades i tidningarna. En tack-
sägelseskrivelse med anledning härav avläts till protestens under-
tecknare av ett trettiotal finska jurister. 

Bland märkligare artiklar, som under senaste år publicerats i 
den engelska pressen, må nämnas en ledande artikel i Times i 
augusti 1913, vari särskilt våldsåtgärderna mot Viborgs hovrätt 
skarpt kritiseras. Stort uppseende väckte även artiklar i Truth 
och Nation. 

Landsortspressen erhåller regelbundna litterära bidrag. Några 
tidningar såväl i London som i landsorten ha speciella korres-
pondenter i Helsingfors. 

Slutligen må framhållas, att kännedomen om Finland verk-
ligen ökats under de senaste åren liksom intresset för detsamma. 
På denna grund finner man därför talrika artiklar i tidningar och 
tidskrifter, vilka tillkommit utan direkt påverkan av organisatio-
nen, men vilka äro att betrakta såsom resultat av det under de 
senaste åren bedrivna upplysningsarbetet. Detta intresse fram-
träder även däri, att flera böcker om Finland hava utkommit i 
olika länder. Sålunda har Mrs Alec Tweedies bok Through Finland 
in Carts, som först utkom år 1897, detta år utgivits i en gottköps-
upplaga hos firman Nelson i 50,000 exemplar. I denna nya upplaga 
har genom organisationens försorg en kort redogörelse för de senaste 
tilldragelserna i Finland lämnats i ett appendix. Även må det 
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framhållas, att t. ex. i den engelska pressen, där man före den 
utländska propagandans organiserande kunde läsa ett par tiotal 
notiser om Finland under ett år, numera minst ett tusen artiklar 
och notiser årligen ingå. 

Det land, där den allmänna opinionen kanske mest sysselsatt 
sig med Finland, är därför England. Från England hava vi ofta 
mottagit förslag och anvisningar om vad som för publikens upp-
lysande borde göras. Sålunda också denna sommar. 

Oss har meddelats, att den ryska regeringen umgås med planer 
att under hösten i form av ett bihang till tidningen Times låta 
utgiva och sprida ett arbete, i främsta rummet behandlande ryska 
kommersiella och industriella förhållanden, men därjämte utgörande 
en framställning av landets politiska och sociala institutioner m. m. 
Dylika supplement till Times hava ofta förut publicerats. De äro 
i allmänhet mycket brett hållna och bilda, efteråt utgivna i bok-
form, stora volymer. Argentina och Japan hava bland andra 
kostat på sig denna reklam. Det ryska supplementet skulle enligt 
uppgift komma att kosta 5,000 pund. 

Vår meddelare hade, då han hörde om dessa ryska planer, 
framställt en fråga om Finland möjligen också kunde tänka på en 
publikation i samma stil och erhöll som svar att detta vore görligt 
samt att priset därför bleve beroende av arbetets omfång. Till 
1200 pund borde ett ganska omfattande supplement kunna åstad-
kommas. Prisuppgiften är dock ytterst svävande och kan utan ytter-
ligare förfrågningar icke läggas till grund för några kalkyler. Det är 
möjligt att till de 1200 ännu kunde komma avgifter från de särskilda 
firmor, som skulle vilja låta intaga beskrivningar om sina affärer. 

Nyttan av en dylik publikation kan naturligtvis hänföra sig 
icke blott till kommersiella gebit, utan även utsträckas till landet 
mera allmänt berörande förhållanden. Och genom att en så ansedd 
tidning som Times övertager spridning och publikation av antydda 
reklam måste man antaga att den når till samhällets inflytelserika 
kretsar. Dock kan man även antaga att dylika supplement läggas åt 
sidan olästa av en stor del bland prenumeranterna och kunna icke 
påräkna en lika talrik läsarkrets som tidningarnas vanliga text. 
En dylik reklam kan därför ej ersätta någon av de hittills använda 
medlen att påverka opinionen. 

Belysande för en del av våra ovannämnda företag är ett 
brev till Söderhjelm från mig, avsett att föredragas för finans-
kommittn. (Se bilaga n:o 19.) 
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För fredsarbetet under denna tid intresserade sig press-
kommitt&I icke. Mechelin deltog dock med stor framgång i 
fredskongresserna i Stockholm 1910, i Gen6Te 1912 och i 
Moskva 1913. 

Presskommitténs arbete avtynade småningom och upp-
hörde helt och hållet vid krigsutbrottet i augusti 1914. Press-
kommittn hade såsom sagt 1909 efterträtt den sedan några 
år avsomnade gamla bulletinkommitt&i. Den tillsatte en 
centralbyrå med Arvid Neovius som ledare och som biträde 
doktor Edvard järnström, samt antog agenter i Berlin, Paris 
och London. Denna byrå avsände i översättning regelbundet 
var fjortonde dag till agenterna de s. k. »Finska breven» (det 
sista daterat 28 juli 1914), författade och redigerade till största 
delen av Neovius. Exemplar av samtliga brev finnas i min 
samling. Några »brev från Petersburg» skrivna av mig fingo 
även då och då medfölja. Andra artiklar publicerades även av 
byrån s.s. några av häradshövding Johannes Gummerus. 
Presskommitténs medlemmar skulle dessutom genom utlands-
resor söka upprätthålla den personliga kontakten med per-
soner, som vi tidigare lyckats intressera för saken. Ett brev 
från en dylik resa ingår i bilaga n:o 20. 

Världskrigets utbrott 1914 medförde en omkastning i sin-
nena hos oss. Tvisterna med den ryska regeringen om inne-
börden av Finlands av tsarerna bekräftade rättigheter upp-
hörde. Så gott som alla hoppades på ett nederlag för Ryss-
land. Ett sådant kunde endast lända oss till fördel. Det fanns 
emellertid ett fåtal, som räknade med möjligheten av att en 
frivilligt uppställd truppstyrka, avsedd för Rysslands krigs-
operationer, skulle mottagas med tacksamhet och senare be- 
lönas med uppfyllandet av våra önskningar. Den ryska rege-
ringen drog emellertid försorg om att kväva alla dylika för- 
hoppningar genom att hösten 1914 utgiva ett manifest om 
nya förryskningsåtgärder, och vårt öde blev nu beroende av 
krigets utgång. 



EFTER KRIGSUTBROTTET. 

»Presskommitt&i» och »finanskommitta.», som stått i 
spetsen för den utländska propagandan alltsedan november 
1909, inställde sin verksamhet vid krigsutbrottet. »Kagalen» 
hade upphört att funktionera redan år 1905. En ny samman-
slutning bildades nu med statsrådet Edv. Hjelt i spetsen. 
Till en början var man inriktad på att vid en kommande 
fredskonferens uppnå en lösning av den finländska frågan, 
men senare övergick man till den s. k. »tyska linjen», d. v. s. 
att förmå Tyskland att med vapenmakt inskrida i Finland. 
Detta föranledde en del medlemmar att icke vidare besöka 
dessa sammankomster. 1) 

För tillvaratagandet av landets intressen fanns emellertid 
även ett annat organ med bredare bas, »lantdagsdelegationen». 
Dess uppgift var, ehuru delegationen ej var officiell, att mellan 
lantdagarna »följa med de politiska händelsernas utveckling, 
samt att i fall av behov vidtaga åtgärder för bevakandet av 
landets intressen». 

De flesta väntade räddningen genom en seger för central-
makterna, ehuru rätt mycket sympati förefanns för väst-
makterna. Att man i Frankrike icke var likgiltig för Finlands 
öde allt ifrån början av kriget och under följande år framgår 
av en redogörelse (Bilaga 21), sammanställd något senare av 
franske konsuln i Helsingfors. 

I denna säges bl. a. att vid ryska finansministern Barks 
resa i Frankrike i slutet av sommaren 1915 ingicks med honom 

i) Som organisation upphörde denna sammanslutning småningom 
att fungera, men Hjelt fortsatte dock arbetet, ofta under senatens 
gillande. 



349 

en överenskommelse om att russifikationsprogrammet från 
hösten 1914 icke skulle tillämpas under kriget. 

I franska parlamentet vore de utrikespolitiska utskotten 
lämpliga organ för behandling av den finska frågan. Utanför 
den officiella världen men i förbindelse med densamma hade 
grundats en fransk-svensk förening. Denna vore det enda 
organ som kunde företaga demarcher till Finlands förmån. 
Om man önskade begagna sig härav borde en promemoria, 
som uppställde ett klart program, sändas till densamma. 

Den konjunkturpolitik man i Frankrike ansåg att Finland 
drev och varmed det övergivit de av detsamma alltsedan 1899 
omfattade rättssynpunkterna kunde man förstå i Frankrike, 
om också icke sympatisera med. Den finska pressens vägran 
att intaga meddelanden från Paris var därstädes känd. Tyst-
naden tolkades som likgiltighet eller som fruktan att miss-
haga Tyskland. »Aktivisternas» försök att förmå Sverige till 
fientlig hållning mot Frankrike skulle ohjälpligt döda all 
sympati för Finland, och i intet fall skulle man i Frankrike 
godkänna att demarcher gjordes åt vartdera hållet. 

Från finländsk sida följdes intet av dessa råd. 
Våra emigranter i Stockholm stodo påtagligen ännu under 

intrycket av ett brev, som Jonas Castrén i augusti 1914 skrivit 
till »Aftonbladets» utgivare Harald Sohlman, och som i talrika 
avskrifter spritts i Stockholm. (Bilaga 22.) 

I början av 1915 uppmanades jag av personer tillhörande 
lantdagsdelegationen att resa till Stockholm för att inför-
skaffa uppgifter om huruvida Sverige vid de kommande 
fredsunderhandlingarna, som man då i allmänhet förmodade 
vara snart förestående, trodde sig kunna upptaga den finska 

-f rågan. Efter min ankomst till Stockholm den 3 mars 1915 
fann jag emellertid att utrikesminister Wallenberg, som mot-
tog mig den 15 mars, var av den åsikten att freden icke var 
snart förestående. 

Den åländska frågan berörde jag icke alls, ehuru den då 
mycket diskuterades i Helsingfors och Stockholm. Men 
Wallenberg gav mig självmant en inblick i vad han tänkte 
,om nyttan för Sverige av att komma i besittning av Åland. 
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Han berättade att han sommaren 1914 gjort en längre segeltur 
i de åländska vattnen både öster och norr om Åland. Han 
hade därunder, f. d. sjöofficer som han var, kommit till det 
resultat, att den militära nyttan för Sverige av Åland mycket 
överdrivits. Dess försvar kunde bliva svårt. 

Vid ett sammanträde den 4 november 1917 av de tre 
borgerliga partiernas lantdagsdelegation, till vilket jag var 
kallad, föreslogs att jag skulle göra en ny resa till Stockholm 
för att hos svenska regeringen inhämta upplysning om san-
ningsenligheten av ryktena om en tilltänkt svensk inter-
vention i Finland samt om villkoren för en sådan. 

Den 7 november störtades emellertid Kerenskis regering 
och bolsjevikerna tillvällde sig makten. Därmed blev det 
klart för alla, att en brytning med Ryssland måste eftersträvas. 
Det dröjde härefter ett år förrän vapenstillestånd ingicks 
mellan de krigförande makterna och först därefter upptogs 
fredsfrågan av dem. Den 6 december 1917 förklarade sig 
Finland självständigt, vilket godkändes av Ryssland den 31 
december samma år. 



BILAGOR 





Bilaga 1. 

Sekret. 

TANKAR OM F INLANDS STÄLLN ING TILL DET 
RYS K A KEJSARDÖMET. 

Den ställning, som rättsenligt tillkommer Finland i dess före-
ning med Ryssland, kan givetvis ej bedömas med ledning av de 
abnorma förhållanden, som för närvarande äro rådande. Sedan 
år 1899 har Finlands konstitution varit utsatt för oupphörliga 
kränkningar. Regeringsmakten, influerad av en rysk kamarilla, 
ingriper med autokratiskt godtycke i rättsordningen, förtrampar 
folkets politiska rättigheter och söker kväva det nationella livet. 

Den officiella lögnens språk kallar förstörandet av Finlands 
rätt såsom »reformer förestavade av det ryska rikets intressen», 
och genom tyranniskt förtryck söker man bringa all opposition till 
tystnad för att kunna säga inför Europa att det finska folket med 
lugn underkastar sig högsta maktens vilja. Men den nya regimens 
sanna karaktär kan ej genom fraser fördöljas. Och rättsuppfatt-
ningen i ett land, som i sekler ägt en genom lag tryggad samhälls-
frihet, kan ej genom maktspråk förändras eller utplånas. Konflikter, 
förvirring, missnöje och hat äro frukterna av den nya regimen. 
Självhärskarens makt räcker ej till att avtvinga samtiden eller 
historien en gynsam dom över en politik, som går ut på att förgifta 
ett fredligt och civiliserat folks existens. 

Det finska folket har aldrig genom överskridande av sina rättig-
heter eller genom sin hållning gentemot Ryssland givit anledning 
till det våld, som nu övas mot detsamma. Denna våldsregim har 
tydligen sitt upphov hos den reaktionära politik, som blivit rådande 
i Ryssland. I sin febersjuka kamp mot alla frihetsrörelser och 
reformsträvanden i det ryska samhället har den under autokratins 
egid styrande byråkratin gjort även Finland till föremål för sin 
förföljelse. Den fasta ordningen och det sunda framåtskridandet i 
detta land vittnade tydligt om ett friare statsskicks företräden. 
Ett sådant exempel måste förintas. 

23 
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I Finland måste man numera betrakta självhärskarens hög-
tidliga löften såsom en helt och hållet illusorisk garanti för upprätt 
hållandet av landets konstitution. Man inser att föreningen med.  
Ryssland utsätter Finland för ständiga faror, om det autokratiska 
styrelsesättet fortfarande skall äga bestånd i Kejsardömet. 

Frågan om Finlands framtida öde står sålunda i nära samband 
med det mål, på vilket de ryska patrioternas planer äro riktade. 
Dessa planer hava ju, oavsett skilj aktligheter i vissa samhälls-
doktriner, en gemensam utgångspunkt i övertygelsen att själv-
härskardömet gestaltat sig till en omätlig olycka för Ryssland. 
Och därav framgår såsom en gemensam slutsats, att införandet av 
ett konstitutionellt styrelsesätt är ett oeftergivligt villkor för att det 
ryska folket må varda befriat från polistyranniet och tjänstemännens 
godtycke samt komma i åtnjutande av rättslig säkerhet för individen 
samt att en på lag grundad ordning och frihet införes, vilken er-
fordras för en sund och allsidig utveckling av nationens krafter. 

Strävandena för detta stora mål följas överallt med sympati av 
rättens, frihetens, fredens och upplysningens vänner. Delande dessa 
sympatier hava vi finnar i ovanantydda omständigheter en sär-
skild anledning att önska den betydelsefulla reformens förverkli-
gande. Det skulle ju strida mot de grundsatser, på vilka en sådan 
reform skall byggas, om ej Finlands rätt tilllika bleve fullständigt 
erkänd. Att saken så uppfattas av de ryske män, som förbereda 
befrielseverket i Kejsardömet, därpå hava vi redan sett bevis i ut-
talanden, som riktats till oss eller eljest kommit till vår kännedom..  

Härvid har den åsikten uttalats, att det finska folket, då befrielse-
verket i Ryssland genomföres, bör tillerkännas full självbestäm-
ningsrätt beträffande sin framtida ställning: Finland skulle, om det 
ej ville kvarstå i föreningen med Ryssland, äga rätt att bilda en 
fullkomligt oberoende stat. Man har såsom motiv härför anfört, att 
den ryska nationen på detta sätt bör gottgöra de oerhörda kränk-
ningar, som under den senaste tiden tillfogats det finska folket 
av den ryska autokratiska makten. Sannolikt hava de ryska män, 
som sålunda bedömt saken ur synpunkten av en upphöjd rätts-
känsla, därjämte tagit i betraktande, att det stora pånyttfödelse-
arbetet i Ryssland icke har något behov eller någon nytta därav 
att Finland kvarhålles under den ryska monarkens spira. Och då 
Finland under anförda eventualitet borde erhålla en folkrättsligt 
garanterad neutralitet, torde konsekvenserna härav för Ryssland 
med hänsikt till dess utrikes politik hava uppfattats sålunda, att 
upplösandet av Finlands förening med Ryssland blott vore en 
skenbar förlust för den ryska makten, enär ett neutralt Finlands 
hamnar under krig med de västliga makterna skulle bereda Ryss-
lands handel rörelsefrihet även om de ryska hamnarna vore blocke- 
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rade, varförutom uppoffringarna för försvaret av Finlands vid-
lyftiga kuster bortfölle. 

Emellertid har denna fråga ej nu tagits till föremål för närmare 
behandling. Det kan ju ännu ej förutses, under vilka omständig-
heter de på befrielse från autokratin riktade planerna komma 
att framträda i avgörande handling och vilka politiska kombina-
tioner då av de ledande krafterna omfattas. 

Den framställning, som här avgives, och de överläggningar, som 
ligga till grund för densamma, hava föranletts av ryska mäns 
uppmaning till oss att meddela dem ett utlåtande om den ställning 
Storfurstendömet borde erhålla under förutsättning att föreningen 
med Kejsardömet bleve fortbestående även då en konstitutionell 
statsförfattning varder i Kejsardömet införd. Vi hava så mycket 
hellre efterkommit denna uppmaning, som den åtföljts av för-
klaringen, att den grupp av ryska politiker, från vilken den utgått 
och som arbetar på förberedandet av den nämnda politiska refor-
men i Ryssland, obetingat erkänner att Finland bör få bibehålla 
sin egen konstitution och att denna bör skyddas genom hållbara 
garantier. 

Då Kejsar Alexander I genom försäkran av den 15/27 mars 1809 
vilken den 17/29 mars blev överlämnad till Finlands i staden 
Borgå församlade ständer bekräftade de förra grundlagarna så 
betydde detta, att han för sig och sina efterträdare avsade sig all 
rätt att i Storfurstendömets styrelse tillämpa den Kejsardömets 
monark tillhörande sj älvhärskarmakten. Ty dessa grundlagar 
stadga ett konstitutionellt styrelsesätt. Det betydde därjämte 
att Finlands förening med Ryssland under en gemensam monark 
icke skulle medföra gemensamhet i lagstiftningen. Ty lag, som 
skall gälla för Finlands folk, måste vara stiftad i den ordning 
Finlands grundlagar föreskriva. Det betyder vidare att Finland 
skulle hava sina egna särskilda finanser och sin egen nationella 
militär. Ty grundlag stadgar om budgetens uppgörelse och folkets 
sj älvbeskattningsrätt och medger ej ändring av militärsystemet 
utan ständernas samtycke. Det betyder slutligen, att Kejsaren 
i utövandet av styrelsen över Finland såsom detta lands Storfurste 
icke kan anlita ryska myndigheter sig till biträde. Ty enligt grund-
lagarna måste finska myndigheter, underlydande Finlands lagar 
och bestående av finska medborgare, härtill användas. I enlig-
het härmed äskade ock Alexander I omedelbart ständernas med-
verkan för organiserandet av ett centralt styrelseverk för stor-
furstendömet, ersättande de centrala myndigheter i Stockholm, 
som förut varit gemensamma för Sverige och Finland. 
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Till följd av detta erhöll Storfurstendömet en med hänsikt till 
de inre angelägenheterna, d.ä. i allt, som hänför sig till lagstiftnin-
gen, finansväsendet och den inre styrelsen, med Kejsardömet koordi-
nerad ställning. 

Denna statliga särställning sträckte sig dock icke till utrikes- 
politiken. Finlands förhållande till främmande makter skulle 
bero av Kejsardömets och vara därmed enahanda. Det ryska 
utrikesministeriet blev sålunda ett organ även för Finland. 

I analogi härmed har det ryska krigsministeriet befogenhet att 
handlägga åtgärder rörande försvaret på Finlands jord och denna 
har varit erkänd alltsedan 1809. 

Den år 1809 lagda grunden för Finlands ställning till Kejsar-
dömet förblev orubbad ända till år 1890. Det fanns i konstitutio-
nen en betänklig brist i det att tiden för ständernas sammanträ-
{lande berodde på monarken. Nikolai I begagnade sig härav och 
sammankallade icke landtdagen under sin regeringstid. Härigenom 
uppstod en stagnation i landets utveckling. Men han överskred 
blott i sällsynta undantagsfall gränserna för den administrativa 
lagstiftningsmakt, som enligt Finlands konstitution tillhör monar-
ken. Och han vidmakthöll särställningen till Kejsardömet. Från 
år 1863, då ständerna åter sammanträdde, ägde en intensiv utveck-
ling rum på alla områden av det offentliga livet. I sitt program för 
,grundlagarnas omarbetning upptog Alexander II några refor-
mer i frisinnad riktning. Programmet genomfördes blott till en del, 
nämligen genom Landtdagsordningen av år 1869, som reformerade 
de gamla lagarna om folkrepresentantationen och bland annat in-
förde lantdagarnas periodicitet. Genom en partiel grundlagsre-
form av år 1889 gavs omsider ett fullständigare erkännande åt 
religionsfrihetens princip. Från Finlands inre historia under denna 
period bör ock särskilt framhållas det reformarbete, vars resultat 
var, att det finska språket, som tidigare haft en underordnad plats 
i statslivet, blivit höjt till fullständig likställighet med det äldre 
offciella språket svenskan, sedan finskan även som kulturspråk 
vunnit erforderlig utbildning. 

Den första åtgärd, i vilken en förändrad politik mot Finland 
gav sig tillkänna från monarkens sida, var manifestet av den 12 
juni (31 maj) 1890, som påföljd att ledningen av det finska post-
verket skulle koncentreras hos inrikesministerium samt post-
styrelsen i Kejsardömet. Denna av inga praktiska skäl påkallade 
åtgärd stod i strid med grundlagen, enär den tillerkände ämbets-
myndighet i finska angelägenheter åt institutioner, som icke under-
lyda finsk lag. 
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Den 1 augusti 1891 utfärdades en förordning, som i strid med 
grundlagens bud, enligt vilket finsk medborgarrätt erfordras för 
anställning i finsk statstjänst, föreskrev att till tjänstemän vid finska 
statssekretariatet och generalguvernörskansliet skola utses även 
ryska tjänstemän. 

Emellertid hade på grund av Kejserlig befallning ett förslag till 
kodifierad grundlag, som skulle ersätta Regeringsformen av 1772 
och Förenings- och Säkerhetsakten av 1789 blivit av Finlands Senat 
utarbetat och till Kejsaren-Storfursten insänt. Man hoppades att 
den tydligare och efter tidens förhållanden lämpade form, i vilken 
de gamla konstitutionella akterna sålunda omgestaltats, skulle 
bliva ett skydd mot de missförstånd och vantolkningar av den finska 
konstitutionen, vilka bidragit till att de båda förenämnda åtgär-
derna kommit till stånd. Det visade sig dock att den med den 
reaktionära riktningen förbundna fientligheten mot Finlands 
rättigheter redan vunnit insteg hos de högsta ryska ämbetsmännen. 
Alexander III uppdrog år 1892 åt en kommission av representan 
ter för ryska och finska styrelserna att granska och utlåta sig 
om nyssnämnda kodifikationsförslag innan frågan om dess före-
läggande för lantdagen skulle av Kejsaren avgöras. Men de ryska 
medlemmarne, som utgjorde pluraliteten, inläto sig icke på denna 
granskning, utan uppgjorde i stället ett förslag till regler för stif-
tande av lagar, gemensamma för Kejsardömet och Storfurstendörnet. 
Tack vare de finska medlemmarnas energiska reservation blev detta 
förslag icke omedelbart godkänt av Kejsaren, utan överlämnades 
till Rikskonseljens kansli med förständigande att icke av konsel-
jen upptagas till behandling, innan Kejsaren därom meddelat sär-
skilt förordnande. Grundlagskodifikationen blev emellertid, även 
den, på obestämd tid uppskjuten. 

Såväl år 1891, i anledning av postmanifestet, som år 1894, 
i anledning av det, som tilldragit sig i nyssnämnda kommission, 
ingingo Finlands ständer till monarken med framställningar, i vilka 
de utredde rättsfrågorna och anhöllo om skydd för konstitutionen. 

Nu följde några år av lagenlig styrelse. Man erfor med tillfreds-
ställelse att den unge Kejsaren i februari 1895 hade på Riks-
sekreterarens förfrågan förklarat, att något reglemente om gemen-
sam lagstiftning icke var av behovet påkallat. 

Men år 1898 framträdde Krigsministern med lagförslag till 
omdaning av det finska militärväsendet, vilket förslag med åsido-
sättande av ständernas beslutanderätt skulle meddelas dem endast 
till utlåtande. Till generalguvernör utnämndes samma år general 
Bobrikoft, som från första stunden röjde sin fientlighet mot Finland. 
Samtidigt som Ständerna i januari 1899 sammanträdde till urtima 
lantdag för militärfrågans behandling tillsattes en sekret kommitt 
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för slutlig redaktion av det år 1895 av Kejsaren avböjda förslaget 
angående gemensam lagstiftning. Den 15 februari 1899 utfärdades 
det ryktbara manifestet med grundstadganden angående stiftande 
av lagar för Kejsardömet inbegripet Storfurstendömet Finland, —
ett aktstycke, vars rätta innebörd var, att även finska lagstift-
ningsärenden, när Kejsaren så funne för gott, skulle underkastas 
den i Kejsardömet gällande autokratiska lagstiftningsmakten. 
Överallt i Finland väckte detta manifest känslor av smärta och harm. 
Lantdagen sände omedelbart de fyra ståndens presidenter till 
Kejsaren med en förklaring att manifestet, då det utan ständernas 
samtycke ändrade grundlag, ej ägde giltigheten av en lag. De erhöllo 
icke audiens. Senatens därpå avsända delegerade, som skulle av-
lämna till Kejsaren en hemställan, vari manifestets oförenlighet 
med konstitutionen ådagalades, blevo icke heller emottagna. Snart 
därpå infunno sig i Petersburg 500 deputerade, utsedda av kommu-
nerna för att frambära en folkadress, undertecknad av 530,000 
medborgare. Även de blevo avvisade. — I sitt svar av den 27 maj 
1899 på propositionen angående militärfrågan, hava ständerna jämväl 
uttalat sig om februarimanifestet. Detta uttalande är förtjänt att 
uppmärksammas av dem, som önska en närmare inblick i saken. 

Det finska ministerstatssekreterar-ämbetet hade allt sedan 
dess inrättande år 1811 alltid, i enlighet med grundlagens stad-
gande, varit anförtrott åt infödde finska män. I augusti 1899 
förordnades ryska rikssekreteraren von Plehwe att förestå detta 
ämbete. Finland och dess lagar voro för honom obekanta, men han 
var solidarisk med det ryska reaktionära partiet i dess kamp mot 
all frihet. I en viktig föredragningsnot av den 14 augusti 1900 
framlade Plehwe, såsom ministerstatssekreterare för Finland, för 
Kejsaren, i hans egenskap av Finlands storfurste, följande för-
falskning av den rätt, som i 90 år varit gällande och erkänd: 

»I en provins, utgörande en del av den ryska staten, vilken 
styres med självhärskarmakt, finnes ej rum för en styrelseordning, 
icke överensstämmande med sj älvhärskaremaktens principer, så 
mycket mera, som den i Storfurstendömet existerande administra-
tiva autonomin icke utgör en utveckling av principerna i 18:de 
seklets svenska lagar, utan har till sin källa Finlands erövrares 
härskarevilj a.» 

I denna anda har han såsom överordnad åt Bobrikoff, med-
verkat till de kränkningar av Finlands konstitution, som från 
år 1899 slag efter slag ägt rum, och till de åtgärder i Finlands admi-
nistration, som haft till ändamål att förstöra de goda traditionerna 
av en lagtrogen, redbar och patriotisk statsförvaltning. 

Varje överhetlig befallning, huru lagstridig den än må vara, 
måste blint åtlydas. Intet bedömande av de styrandes åtgärder 
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tillåtes. Detta är de ledande principer, som den nuvarande regimen 
importerat till Finland. I sin tillämpning röjde de sig snart uti 
avsättning av dugliga tjänstemän, i förföljelse mot tidningspressen 
genom skärpt censur och indragning av självständiga pressorgan, 
i polisens förvandling till ett redskap för förtryck och spioneri, 
i åtgärder för undergrävande av domstolarnas självständighet, 
i förbud för enskilda personer att åtala tjänstemän för missbruk 
av deras ämbetsmyndighet, i godtyckliga tvångsåtgärder emot 
kommunerna m.m. 

Då troheten mot konstitutionen likväl fortfor att visa sig i 
vägran att efterkomma olagliga påbud, blev Generalguvernören i 
april 1903 beklädd med en diktators makt. Sedan dess hava Finlands 
medborgare lärt känna även olagliga häktningar förenade med miss-
handel, olagliga husundersökningar, lagstridiga landsförvisningar 
och deportationer till Ryssland m. m. Samtidigt härmed har 
Generalguvernören-diktatorn ökat sina ansträngningar att sprida 
politisk depravation inom de lägre folkklasserna. 

Medan detta barbariska förtryck utövas och landets nationella 
institutioner ödeläggas av den ryska makten, tillhör det general-
guvernören, enligt en ny instruktion för honom, att vaka däröver 
att Finlands ungdom, för vars hjärtan fäderneslandets olycka 
icke är främmande, i skolorna läras att älska Tsaren och Ryss-
land. 

De grundlagsvidriga förordningarna från den senaste tiden 
hava endast genom övermäktigt tvång kunnat i större eller mindre 
grad vinna tillämpning. Men de hava ej härigenom blivit inför-
livade med Finlands rättsordning. De äro främmande för den-
samma och måste därifrån utplånas, då befrielsens dag är inne 
Då Finlands konstitution förklaras vara åter gällande i sin fulla 
kraft, kan man icke med likgiltighet bibehålla förordningar, som 
utfärdats i strid med konstitutionen. 

I en bilaga till denna skrift lämnas uppgift på de lagstiftnings-
akter, vilkas upphävande är nödvändigt, ävensom en kritik av 
några bland dessa akter, utvisande att desamma även oberoende 
av deras rättsvidrighet ej skulle kunna bibehållas utan skada för 
Finland och relationerna mellan Finland ocb Ryssland. 

Men den fråga, varmed vi här sysselsätta oss, vinner ej sin lös-
ning genom återställande av status quo ante. 

Det har gällt att överväga huruvida Storfurstendömets ställ-
ning till Kejsardömet bör byggas på de gamla grunderna eller enligt 
nya grunder och vilka nya garantier för Finlands rätt böra åstad-
kommas, — samt huruvida härom bör stadgas i Kejsardömets 
och Storfurstendömets konstitutioner eller genom en särskildt för 
dessa ämnen upprättad akt. 
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Det har därjämte gällt att undersöka huruvida ej en reform 
av Finlands konstitution bör genomföras, på samma tidpunkt, 
då Ryssland erhåller en konstitutionell författning och Finlands 
f örening med Ryssland inträder i ett nytt skede. 

Det synes oss lämpligt att främst beröra frågan om Finlands 
konstitution. 

En formell omarbetning och kodifikation av grundlagarna från 
den svenska tiden har längesedan erkänts nödvändig. Det före-
fins också redan ett förslag i detta syfte, det här ovan nämnda 
av år 1891. Men erfarenheten har ådagalagt att även en saklig 
utveckling av vår konstitution är behövlig. Gränserna för den lag-
stiftningsmakt, som monarken, oberoende av landtdag, får utöva 
i administrativa och ekonomiska ämnen, äro för vida med hän-
sikt till samhällslivets utveckling och böra preciseras till förmån 
för den allmänna lagstiftningen, i vilken landtdagen är delaktig. 
Ständernas befogenheter i finansfrågor erfordrar utvidgning. 
Tryckfriheten måste införas och erhålla grundlagens stöd. Den 
finska styrelsens ledamöter måste göras ansvariga inför representa-
tionen. En representationsreform i demokratisk riktning fram-
står ock såsom nödvändig. Av dessa exempel på behövliga reformer 
framgår, att det icke är fråga om sådana förslag, som för Rysslands 
intressens skull kunde erfordra prövning även från rysk sida. Det 
bör i själva verket erkännas såsom en given rättsregel att, på sätt 
även under de gångna perioderna varit fallet, grundlagsreformer 
i Finland helt och hållet falla inom Finlands rättssfär och således 
ankomma endast å monarkens och den finska folkrepresentationens 
beslut. 

Men det ligger vikt därpå att monarken, då han förmås att 
sanktionera en konstitution åt Ryssland, samtidigt avlåter till 
den finska landtdagen en proposition om ny Regeringsform, (— vi 
antaga att detta gamla namn å den främsta grundlagen skall hos 
oss bibehållas). Härtill kan de ledande ryska männens understöd 
behövas i det betydelsefulla historiska moment, som här förut-
sättes. Vår avsikt är därför att, så snart ett förslag till en ny Rege-
ringsform för Finland blivit utarbetad och vunnit ledande finska 
mäns godkännande, konfidentiellt meddela detsamma de ledande 
ryska politikerna till kännedom. 

Bland de förändringar vi anse nödvändiga är det dock en, 
som vid första påseende möjligen väcker betänkligheter från rysk 
sida och om vilken vi därför redan nu vilja uttala oss. 

Kejsar Alexander hade tillsatt en generalguvernör över Finland 
och härtill utsett en f.d. finländare, redan förrän han fattat beslutet 
att sammankalla Finlands ständer och stadfästa landets förra kon-
stitution. I hans proposition till Borgå landtdag angående inrät- 
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tandet av en Regeringskonselj voro de viktigaste stadgandena 
om generalguvernören såsom ordförande i Regeringskonseljen (se- 
dermera benämnd Senaten) upptagna. Ständerna hade intet 
att anmärka mot dessa stadganden. År 1812 utfärdades en närmare 
instruktion för generalguvernören. Detta ämbete är således ett 
helt och hållet finskt ämbete. Men då det ansetts lagligen kunna 
besättas med rysk man och så alltid har skett sedan juli 1809, 
samt då därmed tillika alltid varit förenat det högsta befälet över 
i Finland förlagda ryska trupper, hava de flesta generalguver-
nörer betraktat sig snarare såsom representanter för den ryska 
makten, än såsom främsta män i Finlands styrelse. 

Det bleve för vidlyftigt att här skildra de svårigheter, som för 
Finlands Senat ej sällan uppstått därav att generalguvernören, 
okunnig om landets lagar och intressen, velat driva ärendena i 
annan riktning, än lag eller allmän nytta medgivit. Det skulle 
kunna ådagaläggas att Senaten, oberoende av Generalguvernören, 
alltid varit mån om att undvika sådana åtgärder eller förslag, 
som med fog kunde misshaga monarken eller Ryssland. 

Man skulle därför med fullt skäl redan före 1898 kunnat påvisa 
att generalguvernörens ämbete icke är en ändamålsenlig institution. 
Nu, sedan general Bobrikoff bragt det till full evidens, i vilken grad 
detta ämbete kan missbrukas till främjande av fördärvliga planer 
och syften, — nu fordrar såväl Rysslands heder som omtanken om 
Finlands framtida väl, att denna institution avskaffas. 

De civila funktioner, som tillhört generalguvernören, kunna 
överflyttas på en finsk statsminister, vilken bör bliva landets 
främsta, inför monarken och folkrepresentationen ansvariga sty- 
relsemedlem. För Ryssland medför en sådan förändring icke 
den minsta risk. Det kan a priori anses för givet, att den finska 
statsministern, handlande i samförstånd med Finlands ministerstats-
sekreterare i Petersburg, städse skall med största varsamhet och hän-
synsfullhet behandla varje ärende, som är av betydelse för den 
mäktiga stat, vars monark utövar makten även i Finland. — Vad 
åter det högsta militärkommandot inom Storfurstendömet vid-
kommer, så är det i alla avseenden lämpligare, att därtill hörande 
funktioner icke belasta den högste civila ämbetsmannen. Vi tänka, 
att den finska landtdagen skall vara beredvillig att i denna angelä-
genhet godkänna en sådan organisation, som är erforderlig för riks-
försvarets säkerhet. 

Vad nu beträffar frågan om Finlands ställning till Ryssland 
och därtill hörande rättsförhållanden, så kan man enligt vår tanke i 
väsentliga delar bibehålla de gamla år 1809 etablerade grunderna, 
blott dessa uppfattas riktigt. Innehållet av det förslag vi i denna del 
uppgjort motsvarar i själva verket den ordning, som i relationerna 
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mellan de båda länderna iakttagits under normala politiska för-
hållanden. Det nya i förslaget är dels, att den förra, mest på praxis 
beroende ordningen nu gestaltats i noggranna bestämningar, dels 
att hela det ömsesidiga förhållandet nu blivit byggt på fasta, såsom 
garantier verkande stadganden, som äro möjliga endast om Ryss-
land erhåller ett konstitutionellt styrelsesätt. 

Följande omständigheter torde böra såsom motivering sär-
skilt framhållas. 

De stadganden, som fastställa förhållandena mellan Ryssland 
och Finland böra icke hava sin plats i det ryska Kejsardömets 
konstitutionella grundlag, ty de böra vara godkända av den finska 
folkrepresentationen och således ej heller kunna ändras utan 
dess bifall, varemot stadgandena i Rysslands konstitution måste 
kunna ändras av den ryska lagstiftningsmakten utan att den finska 
folkrepresentationen därvid har någon talan. 

Vi hava därför sammanfattat alla stadganden rörande föreningen 
och de ömsesidiga relationerna i ett förslag till en särskild statsakt. 
I den ryska konstitutionen behöves således rörande detta ämne 
blott en kort artikel, som konstaterar Finlands förening med Kej-
sardömet och hänvisar till den särskilda statsakten. 

Vi hava givit vårt förslag formen av lagstadganden. Detta 
har icke skett med anspråken att förslaget borde anses såsom en 
definitiv redaktion, men vi hava trott att förslagets innehåll i 
sådan form framträder tydligare, än om vi hade framställt det 
blott i resonerande form. För övrigt må här ännu påminnas därom, 
att förutsättningen vid förslagets uppgörande varit den, som inne-
burits i den till oss riktade uppmaningen, nämligen, att Ryss-
lands statsskick omgestaltas till konstitutionellt och att nödig lag-
stiftningsåtgärd samtidigt vidtages för tryggande av Finlands 
rätt att hava en särskild konstitution samt för ordnandet av rätts-
förhållandena mellan Kejsardömet och Storfurstendömet. 

Skulle de preliminära överläggningar, vid vilka man önskat hava 
del av våra åsikter i här behandlade frågor, leda till föranstaltandet 
av en konferens, i vilken representanter för oss komme att deltaga, 
bleve dessa representanter då i tillfälle att meddela upplysningar 
och förklaringar rörande sådana punkter, som genom denna skrift 
icke blivit tillräckligt utredda. 

Omförmälda förslag föl ja härefter. 

I det ryska Kejsardömets konstitutionella grundlag införes 
i början, på lämpligt ställe, en artikel av följande innehåll: 

Storfurstendömet Finland är förenat med det ryska Kejsar-
dömet under samma monark, men styres enligt sin egen konstitution. 
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I en särskild statsakt stadgas om rättsförhållandena mellan 
Kejsardömet och Storfurstendömet. 

Förslag angående innehållet av de stadganden, som borde 
sammanfattas i en 

Statsakt angående Storfurstendömet Finlands ställning till det 
ryska Kejsardömet. 

1. Allmänna stadganden. 

Storfurstendömet Finland är förenat med det Ryska Kej-
sardömet under samma monark. Det tillhör Rysslands Kejsare 
att i egenskap av Finlands Storfurste utöva högsta makten i detta 
land med biträde av de finska statsmyndigheterna och i noggrann 
,överenstämmelse med Finlands grundlagar, som innehålla Stor-
furstendömets konstitution och i vilka någon ändring ej kan göras 
utan den finska folkrepresentationens samtycke. 

Vad i Ryssland är eller varder stadgat om tronföljden, för-
mynderskap för minderårig Kejsare samt regentskap under tid 
då Kejsaren är urståndsatt att föra styrelsen, har gällande kraft 
även med hänsikt till Finland. 

I övrigt har det ryska Kejsardömets grundlag icke någon 
tillämpning på Storfurstendömet. Erfordras angående något 
ämne överensstämmande lagstiftningsåtgård för Kejsardömet och 
Storfurstendömet, förfares därmed på sätt i efterföljande IV avdel-
ning av denna akt är sagt. I Ryssland vidtagen regeringsåtgärd 
kan ej hänföra sig till Finland, så framt den ej är grundad på be-
stämningar i denna statsakt. 

Väckes förslag om ändring av något stadgande i denna akt 
eller om något tillägg till densamma, erfordras för genomförandet 
av sådant förslag, att detsamma varder likalydande antaget av 
den ryska och den finska folkrepresentationen. 

II. Utrikesärenden. 

1. I allt, som hänför sig till den egentliga utrikespolitiken, såsom 
frågor om krigsförklaring, neutralitet, fredsfördrag, allianser, skilje-
domstraktater, utveckling av allmänna folkrättsliga regler, äro de 
beslut, som av Kejsaren på Rysslands vägnar fattas, bindande 
även för Finland. Skulle dock i förslag till internationellt fördrag an-
gående något av förenämnda ämnen ingå bestämningar, som ålägga 
Finland någon särskild förpliktelse eller beröra den finska lagstift-
ningen, skall förslaget i denna del överlämnas till den finska sty- 
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relsens förberedande behandling samt även prövas av den finska 
folkrepresentationen, ifall detta, enligt konstitutionen, är av 
sakens beskaffenhet påkallat. Den bestämning, som sålunda varit 
föremål för den finska folkrepresentationens beslut må endast i över-
ensstämmelse med detta beslut i fördraget införas. Är sådan fråga 
av brådskande natur, inkallas den finska folkrepresentationen för 
dess handläggning till urtima sammanträde. 

Internationella angelägenheter, som angå handel, sjöfart, 
posten, telegrafen eller andra samfärdsmedel, den internationella 
privat- eller straffrätten m.m. dylikt skola, såframt de ej uteslu-
tande gälla Kejsardömet, behandlas i den ordning, att den finska 
styrelsens utlåtande över det föreliggande förslaget till fördrag 
eller annan åtgärd inhämtas, varefter med ärendet vidare förfares 
i enlighet med de för utrikesärendenas behandling i Kejsardömet 
gällande föreskrifter. Finska styrelsen åligger att i sitt utlåtande 
upplysa huruvida det ifrågavarande fördraget i dess helhet eller 
till någon del, enligt konstitutionen, erfordrar den finska folkrep-
resentationens godkännande. I sådant fall skall proposition i ämnet 
efter därtill hos Kejsaren genom Finlands ministerstatssekreterare 
utverkat förordnande, avlåtas till den finska folkrepresentationen, 
så vitt möjligt samtidigt som ärendet förelägges den ryska folkrepre-
sentationen. 

Den finska styrelsen är befogad att i fråga hörande till någon 
av de i mom. 2 anförda kategorier väcka förslag om internationell 
uppgörelse, som finnes vara av Storfurstendömets intressen på-
kallad. Ärendet behandlas med ledning av de i mom. 2 givna 
bestämningar. Anses den föreslagna uppgörelsen icke vara för 
Kejsardömet behövligt, må detta ej hindra fördragets avslutande 
med giltighet endast för Storfurstendömet och den vidkommande 
främmande makten. 

Internationella akter skola, för att erhålla bindande kraft 
i Finland, promulgeras även i detta land enligt därstädes gällande 
ordning. 

Det ryska utrikesministeriets kompetens omfattar även Stor-
furstendömet. Skriftväxlingen mellan detta ministerium och den 
finska styrelsen går genom Finlands ministerstatssekreterare. Då 
utrikesärenden behandlas i ryska ministerkonseljen, äger Finlands 
ministerstatssekreterare rätt att såväl i överläggningarna som i 
besluten deltaga. Härvid kan ock, för upplysningars meddelande, 
en annan representant för Finland, som härtill blivit av finska sty-
relsen utsedd, närvara. 

Det åligger Rysslands beskickningar i främmande stater att 
egna uppmärksamhet även åt sådana omständigheter, som kunna 
beröra Finlands intressen ävensom att tillhandagå ej mindre finska 
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tjästemän, som i offentligt uppdrag besöka utländska orter, än 
ock enskilda finska medborgare, med råd och biträde, då befogad 
anhållan därom göres. 

Rysslands konsuler i utlandet äro förpliktade att betjäna 
den finska handeln och sjöfarten likasom den ryska. I de statis-
tiska redogörelserna upptagas de finska fartygen och den finska varu-
omsättningen i en särskild avdelning. Utrikesministerium tillstäl-
ler den finska styrelsen avskrifter av alla till detsamma ingångna 
konsulrapporter. De ryska konsulreglementena åtföljas av sär-
skilda, efter samrådan med utrikesministerium av den finska 
styrelsen uppgjorda föreskrifter angående konsulernas skyldighet 
med hänsikt till Finland. De avgifter, som konsulerna äga uppbära 
av fartygsbefälhavare och vid verificering av handlingar, fastställas 
till lika belopp för Finland som för Ryssland, efter det finska 
styrelsens utlåtande härom inhämtats. 

I fråga om rättighet att av konsul erhålla rättshjälp är finsk 
medborgare likställd med rysk medborgare. 

Finner Finlands styrelse att konsul vore behövlig å ort där ryskt 
konsulat ej är etablerat, må särskilt finskt konsulat därstädes 
inrättas. Vid de ryska konsulaten å större handelsplatser anställas, 
om behov därav gjort sig gällande, finska vicekonsuler. Erforderliga 
anslag för dessa tjänstemän och för finska konsulat fastställas och 
anvisas i den för finska budgetfrågor gällande ordning. Ifrågava-
rande finska konsuler och vicekonsuler utnämnas av Finlands 
styrelse och insända direkte till densamma sina tjänsteberättel- 
ser. Sättet för deras subordination under Utrikesministerium 
ordnas genom överenskommelse mellan ministerium och finska 
styrelsen. 

Finland deltager i skäligt förhållande i bestridandet av 
Kejsardömets utgifter för utrikesärendena. Bidragets belopp 
vari de i 7 punkten omförmälda, från finska statskassan utgående 
anslag inberäknas, bestämmes för tio år i sänder. 

Vid mellanfolkliga kongresser, som icke hava till uppgift 
att behandla frågor hörande till utrikespolitiken, representeras Fin-
land av särskilt utsedde finske delegerade. I enlighet härmed för-
fares med hänsikt till Finlands deltagande i expositioner i främ-
mande länder. 

III. Militära ärenden. 

(Närmare förslag i detta ämne skall framdeles meddelas. Vi 
inskränka oss här till att anföra några ledande synpunkter. 

Enhetlighet i försvarsväsendets ledning och likformighet i 
truppernas organisation, beväpning och utbildning, garanteras 
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genom att åt Kejsardömets krigsminister bibehålles den befogen-
het, som dels enligt anordningar vidtagna under den första tiden 
av Finlands förening med Ryssland, dels genom den finska värne-
pliktslagen av 1878 varit honom tillerkänd i fråga om försvars-
åtgärder på Finlands område och med hänsikt till de finska trup-
perna. 

Finland förpliktar sig att uppställa och underhålla trupper 
till fixerad numerär, avsedd i främsta rummet till Finlands för-. 
svar, men lämpade även för samverkan med ryska trupper. Med-
borgarenas skyldigheter med hänsikt till militärtjänsten fast-
ställas genom finsk lag. Likaså höra den finska militärbudgetens 
bestämmande samt den militära förvaltningen och ekonomien till 
Storfurstendömets särskilda angelägenheter. 

Åtgärder, som genom det finska lotsverket vidtagas för havs-
farleders utprickande och belysning, skola såsom härintill, i den 
ryska örlogsflottans intresse, underställas Marinministerns i K ejsar-
dömet förberedande utlåtande.) 

1 V. Ärenden rörande Kejsardömets och Storfurstendömets ömsesidiga: 
intressen. 

Frågor rörande handelsrelationerna mellan Ryssland och 
Finland, ryska fartygs rättigheter i finska hamnar och finska far 
tygs rättigheter i ryska hamnar, behandlingen av judiciella ärenden, 
som angå ryska medborgare i Finland eller finska medborgare i 
Ryssland, med flere dylika frågor i vilka ömsesidiga intressen 
göra sig gällande, skola i allmänhet ordnas enligt reciprocitetens 
grundsats. 

Förslag till överensstämmande lagstiftningsåtgärd angående 
fråga av sådan beskaffenhet, som i 1 mom. omförmäles, kan väckas 
såväl från finsk som från rysk sida. Sedan förslaget blivit granskat 
såväl av finska styrelsen som av ryska ministerrådet, föredrages 
ärendet för Kejsaren av vederbörande ryska minister och Fin-
lands ministerstatssekreterare gemensamt för avlåtande av över-
ensstämmande propositioner till den ryska och finska folkrepre-
sentationen. Antages propositionen av båda församlingarna, pro-
mulgeras lag i enlighet härmed i vartdera landet. I annan händelse 
har förslaget för den gången förfallit. 

Ligger ärendet inom regeringsmaktens kompetens och äro 
ryska ministerrådet och finska styrelsen i huvudsak ense, under-
ställes förslaget vid sådan gemensam föredragning, som ovan 
nämnts, Kejsarens slutliga avgörande. 

Det åligger den ryska och den finska poststyrelsen att genom 
omedelbara överenskommelser angående likformighet i regler 
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främja de postala relationerna mellan Ryssland och Finland. 
Erfordras härvid åtgärder, som överstiga nämnda myndigheters 
beslutanderätt, behandlas saken på sätt ovan i 2 punkten är sagt. 

4. Finland berättigas inlösa det på Rysslands bekostnad in-
rättade telegrafverket i Finland. Sedan detta skett, skola de 
ömsesidiga intressena befordras på sätt här ovan är sagt om de 
postala relationerna. Enahanda bestämningar, som för krigstid 
gälla i Kejsardömet, beträffande telegrafen, skola även i Stor-
furstendömet utfärdas. 

Förteckning över lagstiftningsåtgärder, vilka antingen i sin hel-
het eller i vissa delar inne/alla en kränkning av Storfurstendömet 
Finlands grundlagar. 

Manifestet av den 31 maj (12 juni) 1890 angående koncentre-
ring av det finska postverkets ledning hos inrikesministerium i 
Kejsardömet. 

Förordningen av den 1 augusti 1891, angående särskilda 
ändringar i ordningen för ärendenas behandling och besättandet 
av tjänster vid de högre styrelseverken i Storfurstendömet. 

Manifestet av den 3/15 februari 1899, åtföljt av Grund-
stadganden angående utarbetande, granskning och offentlig-
görande av lagar, som utfärdas för Kejsardömet med inbegripande 
av Storfurstendömet Finland. 

Manifest av den 7/20 juni 1900, angående införande av 
ryska språket vid ärendenas behandling i vissa bland Storfursten-
dömet Finlands administrativa ämbetsverk. 

Förordning av den 2 juli 1900, angående allmänna samman-
komster. 

Manifest och lag om värneplikten av den 29 juni/12 juli 
1901. 

Förordning av den 27 juni/10 juli 1902, angående förändrad 
ordning för kungörande av författningar och styrelsens förfoganden 
i Finland. 

Förordning av den 18/31 juli 1902, angående ändring av 
särskilda stadganden rörande tjänster vid civilstaten i Finland. 

Statssekretariatets för Finland brev med närmare före 
skrifter beträffande tillämpningen av sist anförda förordning. 

Förordning av den 1/14 augusti 1902, angående ordnin-
gen för tjänstemäns vid de administrativa ämbetsverken skiljande 
från tjänsten. 

Förordning av den 1/14 augusti 1902, angående ordnin-
gen för tjänstemäns vid justitiestaten skiljande från tjänsten..  
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Förordning av den 1/14 augusti 1902, angående ordningen 
för väckande av rättsligt åtal emot tjänstemän för tjänsteförbry-
telser. 

Förordning av den 26 augusti/8 september 1903, angående 
ändring i särskilda delar av Reglementet för Kejserliga Senaten 
för Finland. 

Förordning av den 13/26 mars 1903, angående stadfästelse 
av instruktionen för Generalguvernören över Finland och hans 
adjoint. 

Förordning av den 20 mars/2 april 1903, angående åtgär-
der för vidmakthållande i Finland av den statliga ordningen och 
det allmänna lugnet. 

Anm. Till utgången av år 1903 hava ytterligare utfärdats 
dels särskilda tillägg till sistnämnda förordning, dels andra mot 
konstitutionen stridande påbud rörande speciella frågor. 

Korta förklaringar till stöd för uttalandet att samtliga ovan 
förtecknade lagstiftningsakter böra upphävas. 

Det strider mot grundlag att det finska postverket står under 
ledning av myndigheter, som icke underlyda Finlands lagar. Tids-
förlust och varjehanda svårigheter vållas därav, att en mängd 
frågor, som äro av vikt för posttrafiken i Finland, måste underställas 
rysk myndighets avgörande, varförutan gagnlösa komplikationer 
uppstå, då alla frågor rörande postverkets budget skola granskas 
av Generalpoststyrelsen i St. Petersburg, ehuru den definitiva 
granskningen fortfarande tillhör och måste tillhöra Finlands Senat. 
Numera har ryska inrikesministern missbrukat sin makt över det 
finska postverket till att anbefalla öppnandet av slutna brev för 
att befrämja generalguvernörens och hans gendarmers spioneri. 
Denna mot finsk lag stridande kränkning av brevhemligheten kan 
ej genomföras utan att demoralisera posttjänstemännen. Upphä-
vandet av 1890 års postmanifest är även av detta skäl nödvändigt. 

Skall behandlas i sammanhang med 8. 
Manifestet av den 3/15 februari 1899 med därtill hörande 

grundstadganden har ändrat den i de finska grundlagarna stad-
gade ordningen för stiftande av lagar, som skola gälla på Fin- 
lands område. Lantdagens beslutanderätt i lagstiftningen har 
för de frågor manifestet avser reducerats till rätt att avgiva utlå-
tanden, — således i själva verket blivit annulerad. 

Utfärdat utan ständernas samtycke är manifestet uppenbarligen 
en kränkning av Finlands konstitution. 

Huru vidsträckt dess tillämpning skall bliva, framgår ej av dess 
»grundstadganden». Den uti dem föreskrivna lagstiftningsordnin-
gen skall omfatta såväl lagar, som skola gälla »inom Kejsardömets 
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område inbegripet Finland», som ock lagar tillämpliga endast 
inom Storfurstendömets gränser, därest de beröra allmänna riks-
intressen. Den fara för Finlands rätt, som ligger i så svävande 
bestämningar, avlägsnas ej genom stadgandet, att det är Kejsa-
ren-Självhärskaren, som efter förgottfinnande avgör huruvida en 
väckt fråga skall behandlas enligt manifestet. 

Att detta aktstycke i formellt hänseende är en provkarta art 
otydligheter, oriktiga termer, motsägelser och inkonsekvenser, må 
i. förbigående påpekas. 

Ur praktisk synpunkt bör följande framhållas. 
Sedan år 1809 har icke en enda gång något behov av en för 

Ryssland och Finland gemensam lagstiftningsåtgärd framträtt. 
Det finnes visserligen i Rysslands statsgrundlagar några stadganden, 
som hava giltighet även för Finland. Det är de, som angå suc-
cessionsordningen, förmynderskap för minderårig Kejsare och 
regentskap. Men dessa stadganden äro rysk lag, som till följd 
av Finlands förening med det ryska Kejsardömet under gemensam 
monark nödvändigtvis är bindande även för Finland, de äro ej 
sådan gemensam lag, som februarimanifestet avser. 

Manifestets författare hava icke velat eller icke förstått att 
göra nödig distinktion mellan gemensamma lagar och sådana 
lagar, som ordna ömsesidiga intressen. Med gemensam lag bör 
förstås en lag, som icke blott stiftats genom gemensamt eller in 
casu sammansatt lagstiftningsorgan, utan ock uppställer enhet-
liga rättsnormer till efterlevnad i båda länderna. Av sådana lagar 
har hittills aldrig gjorts behov. Däremot hava ömsesidiga intres-
sen av varjehanda slag (t.ex. handelsrelationerna mellan Ryss-
land och Finland) under tidernas logg givit anledning till utfär-
dandet av likalydande eller åtminstone till innehållet överensstäm-
mande förordningar i Kejsardömet och Storfurstendömet. Dessa 
lagar, nästan alltid byggda på reciprocitetsprincipen, hava för-
beretts genom meningsutbyte mellan vederbörande ryska och 
finska styrelseorgan. De skilja sig från den gemensamma lagens 
.grundide däruti, att en del av deras bestämningar skola tillämpas 
i det ena, en annan del i det andra landet, ehuru alla dessa bestäm-
ningar äro sammanställda till ett helt, likasom i internationella 
fördrag. Det är emellertid tydligt att sådana ämnen icke ägna 
sig för den behandling, som i februarimanifestet är föreskriven, 
emedan vardera landets myndigheter skilt för sig böra ansvara 
för stadgandenas ändamålsenlighet och tillämplighet i det landet. 

Manifestet förklarar alldeles icke vilka ämnen det avser med 
sin bestämning att även sådana lagar, som skola tillämpas endast 
i Finland, men som kunna beröra allmänna riksintressen, skola 
underläggas den gemensamma lagstiftningsordningen, d.ä. gransk- 

24 
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ning i ryska rikskonseljen och autokratiskt avgörande. I allmän-
het kan en finsk lag, enär den tillämpas endast inom Finland icke 
beröra allmänna riksintressen av någon annan kategori än den 
militära. I frågor rörande försvaret till lands eller sjöss har enligt 
vedertagen regel aldrig utfärdats någon finsk förordning utan 
att förslaget till densamma före dess föredragning hos Kejsaren 
varit granskat av krigs- eller marinministern i Kejsardömet. Häri 
har legat en, tillräcklig garanti mot förbiseendet av hithörande riks-
intressen. Inträffar det åter att i Finland erfordras en lagstift-
ningsåtgärd, som berör speciella eller enskilda ryska intressen, 
t.ex. villkoren för ryssars rätt att förvärva fast egendom i Finland, 
bör, enligt gällande regel, vederbörande ryska ministers utlåtande 
över förslaget åtfölja dess föredragning hos monarken. Detta inne-
bär tillräcklig garanti och är ett ändamålsenligt förfarande. Men 
principvidrigt vore om ett sådant lagförslag enligt manifestet bleve 
granskat av ryska rikskonseljen med kompetens att omarbeta 
detsamma. Ty härvid kunde, till följd av bristande kännedom 
om Finlands lagar inträffa att stadganden bleve införda, som vore 
alldeles olämpliga för Finland. Lika orimlig är föreskriften i samma 
manifest att dylika lagar skola promulgeras även i Kejsardömet, 
ty det är ju icke där, utan i Finland, de skola tillämpas. 

Erfarenheten under den tid av snart fem år, som förgått sedan 
februarimanifestet utfärdats, har ådagalagt, att denna i största 
hemlighet förberedda akt icke påkallats av något verkligt behov 
eller några reella intressen. En enda lagstiftningsfråga, den om. 
ny militärlag för Finland, har underkastats behandling enligt 
manifestet. Men då detta ärende redan före manifestets utfärdande 
var överlämnat till finska landtdagen, kunde de i 3 punkten av 
manifestet föreskrivna preliminära åtgärderna ej vidare få till-
lämpning på denna fråga. Ännu märkligare är, att ärendet även 
slutfördes i strid med manifestet. Ty om det eljes finnes någon 
mening med rikskonseljens behandling av de frågor, som på grund 
av manifestet till detsamma hänskjutas, så borde väl ett ärende, 
i vilket konseljens beslut icke vinner nådig fastställelse, återgå 
till konseljen för ny behandling. Men den finska militärfrågan 
blev slutförd på sådant sätt, att ett av en extraordinarie kommitté 
uppgjort lagförslag, som icke överensstämde med konseljens beslut 
(och ännu mindre med den finska landtdagens), blev av monar-
ken sanktionerat. 

Manifestets politiska betydelse ligger däri att det utgör en 
proklamation av monarkens avsikt att i de fall, då han finner 
det vara av de ryska riksintressena motiverat, åsidosätta den i 
Finlands grundlagar stadgade lagstiftningsordningen. Med skäl 
har därför detta manifest ej blott i Finland,, utan även av de många 
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utländska rättslärda, som uttalat sig därom, blivit stämplat såsom 
en statskupp. Manifestet har visserligen av brist på material blott 
en gång erhållit tillämpning och även då en skev och bristfällig 
tillämpning. Men den anda, som däri uppenbarat sig, har tryckt 
orättfärdighetens prägel på regeringsmaktens handlingssätt under 
de följande åren. 

På grund av det anförda framstår det såsom nödvändigt, att 
manifestet av den 3/15 februari 1899 — den enda för Ryssland! 
och Finland gemensamt utfärdade lagstiftningsakt av den auto-
kratiska makten — varder annulerat, då en konstitution kommer 
till stånd i Kejsardömet. 

Det är dock ej allenast för att komma till denna konklusion, som 
vi med relativ utförlighet behandlat detta ämne. Det har skett även 
för att bringa till evidens, att det icke vore behövligt att vid in-
förande av konstitution i Kejsardömet åstadkomma en särskild 
ordning för stiftande av lagar gemensamma för Kejsardömet och 
Storfurstendömet. Finland måste fortfarande, såsom det i nära 
ett sekel har varit, få utgöra ett särskilt lagstiftningsområde vid 
sidan av Ryssland. Lagstiftningens traditioner, befolkningens 
skaplynne, de sociala och ekonomiska förhållandena äro så olik-
artade, att det knappast låter tänka sig, att några för båda länderna 
tillfredsställande resultat skulle åstadkommas, om en sammansätt-
ning i en eller annan form av ryska och finska folkrepresentanter 
ombetroddes med gemensamma lagstiftningsuppgifter. 

En annan sak är såsom ovan framhållits, reglerandet av ömse-
sidiga intressen. Är frågan ej sådan att den faller inom res-
pektive regeringars kompetens, bör förslaget överlämnas till såväl 
den ryska som den finska folkrepresentationens prövning. Och 
endast om förslaget antages av båda representationerna, kan 
därmed överensstämmande rysk och finsk lag utfärdas. 

4. Manifestet av den 7/20 juni 1900, som påbjudit att ryska 
språket skall vara den högre finska administrationens officiella 
språk, kan icke ur rättslig synpunkt försvaras; ty det utgör en såväl 
i positiv lag som i allmängiltiga rättsprinciper grundad ovillkorlig 
rättighet för Finlands folk, att de båda språk, finskan och svenskan, 
som äro nationalspråken i detta land, skola vara statsförvaltnin-
gens språk. 

Därjämte verkar detta påbud högeligen skadligt på såväl 
landets allmänna som medborgarnas enskilda intressen. Det 
tvång, som utövas för att genomföra tillämpningen av 1900 års 
manifest, har redan medfört en mängd dugliga tjänstemäns avgång 
från högre och lägre befattningar. Dessa befattningar ha därefter 
anförtrotts åt varjehanda personer, som äga någon kunskap i ryska 
språket, men sakna de kunskaper, som för tjänstens skötande 
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främst vore av nöden. En mängd tjänster hava lämnats vakanta, 
emedan generalguvernören icke godkänner någon sökande, huru 
framstående han än vore, om han ej har intyg på att kunna ryska. 

För en var, som känner de verkliga förhållandena, är det uppen-
bart att detta språktvång icke är föranlett av något som helst 
praktiskt behov med hänsikt till Rysslands intressen. Långt tidi-
gare hade Finlands styrelse redan dragit försorg därom att tjänste-
män med behjälplig kunskap i ryska språket finnas anställda vid 
postverket, tullverket, järnvägsstationer och andra sådana inrätt-
ningar, som behöva anlitas av ryssar, vilka uppehålla sig i Finland. 
Skrifter på ryska språket emottogos av alla myndigheter och transla-
torer hava alltid varit anställda vid länestyrelserna och andra verk, 
där de kunna behövas. En stab av translatorer har i Senaten över-
satt till ryska alla handlingar, som insänts till generalguvernören 
och till monarken. 

Ändamålet med 1900 års påbud ligger djupare. Det är en av de 
åtgärder, genom vilka den i Ryssland härskande kamarillan vill 
förstöra Finlands nationella självbestånd, — det är en förrysknings-
åtgärd. Också har den åtföljts av ett annat påbud, som till skada 
för undervisningen i landets båda inhemska språk och andra vik-
tiga ämnen samt på bekostnad av jämvikten och harmonin i sko-
lornas lektionsplaner, inrymt åt ryska språket ett vida högre tim-
antal än åt något annat ämne. 

Utan tvivel är det av nytta för många finnar att känna ryska 
språket. Det bidrager ock i sin mån till befordrandet av goda rela-
tioner mellan ryssar och finnar, om kännedomen av ryska språket och 
litteraturen ej är alltför sällsynt bland de bildade i Finland. Men 
erkännandet härav leder ej till den slutsatsen, att ryska språket 
genom tvångsmedel bör utbredas kring hela landet och i statsför-
valtningen undantränga landets egna språk. I Finland, vars befolk-
ning för närvarande utgör ungefär 2,800,000 personer, finnes enligt 
den officiella statistiken endast 6,000, vilkas språk är ryskan. 
Det saknas således varje naturligt underlag för en förryskning. Om 
de maktägande ville låta sig ledas av förnuftets röst och historiens 
lärdomar, skulle de — även om hänsynen för nationella och mänsk-
liga rättigheter är dem främmande — avstå från denna förrysk-
ningspolitik, som dessutom aldrig kan leda till det åsyftade resul-
tatet, utan endast alstrar förbittring. 

Medborgarnes rätt att vid offentliga möten diskutera all-
männa angelägenheter är grundad på allmän lag. Nu har denna 
rätt gjorts beroende av generalguvernörens godtyckliga prövning: 
den har sålunda de facto förintats. 

I manifestet och lagen om värneplikt av den 29 juni/12 juli 
1901 äro alla den nya regimens fördärvliga tendenser koncentre- 
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rade. Såsom motiv därför har anförts omtanken om riksarmhs 
enhet. Men denna enhet var längesedan tillgodosedd därigenom 
att de finska truppernas organisation, övning och beväpning 
voro fullt identiska med de ryska truppernas. Det har sagts att 
den finska militären behövde reformeras. Men reformen har be-
stått i upplösning av alla de finska trupperna utom gardesbatal-
jonen, fastän dessa trupper voro erkänt dugliga och plikttrogna. 
Det har sagts att en utjämning av militärbördan mellan Rysslands 
och Finlands befolkning var nödvändig. Men påbudet att de finska 
värnepliktiga skola tjäna i ryska trupper, således under befäl 
och bland kamrater, vilkas språk de ej förstå, i förhållanden, som äro 
dem främmande, och berövade sina egna lagars skydd, gör i själva 
verket värneplikten ojämförligt tyngre för finnarne än för ryssarne. 

Ändamålet med denna militärreform, som påbjudits med 
kränkning av konstitution och allmän lag, har tydligen varit den, 
att försvaga Finland i statsrättsligt hänseende, att förödmjuka 
det finska folket och att i militärtjänsten vinna ett kraftigt medel 
för russifikationen. 

Därför har det motstånd, som i Finland blivit gjort mot den nya 
militärförordningens genomförande, varit fullt rättmätigt. Intet 
folk är skyldigt att underkasta sig maktens befallningar, då de 
äro rättsvidriga. Trohet mot konstitutionen är en högre plikt 
än lydnad för despotismen. Då regeringen gripit till tyranniska 
medel för att framtvinga lydnad för de autokratiska dekreten, 
har hon härigenom själv ådagalagt den orättfärdiga ståndpunkt, 
på vilken hon, i sin trånga fanatism, ställde sig i denna viktiga 
angelägenhet. Genom godkännande av 1899 års landtdags beslut 
hade dock på lämpligt sätt reformer kunnat fås till stånd, motsva-
rande alla skäliga anspråk. 

Bland föreskrifterna i förordningen av den 27 juni (10 juli) 
1902 må framhållas den, att de finska lagarna skola utfärdas i ori-
ginal på ryska, åtföljda av finsk och svensk översättning. Detta är 
oförenligt med den grundlagsenliga ordningen, enligt vilken varje 
av ständerna antagen lag, som av monarken stadfästes, skall 
utfärdas i ordagrann överensstämmelse med den av ständerna god-
kända lagtexten. Dessa vid landtdagen granskade svenska och 
finska texter äro således original, icke översättning. 

I förordningen av den 1 augusti 1891 (n:o 2 i förtecknin-
gen) hade stadgats att vid finska statssekretariatet och general-
guvernörsämbetet skola, utom finnar, anställas även ryska tjänste-
män, som inhämtat grundlig insikt i de finska lagarna. Denna 
till tvenne ämbetsverk begränsade avvikelse från grundlagen, 
enligt vilken finsk medborgarrätt är ett villkor till kompetens för 
finsk statstjänst, har nu generaliserats genom förordningen av den 
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18/31 juli 1902, som stadgar att alla statstjänster i Finland skola 
stå öppna för ryssar, som i Kejsardömet avslutat universitetskurs. 

Det har från rysk sida blivit sagt, att reciprocitetens princip 
fordrar sådan rättighet för ryssar i Finland, eftersom finnar emot-
tagas i rysk statstjänst. Härvid bör dock anmärkas, att ingen finne 
erhåller anställning i Ryssland, om han ej är förtrogen med ryska 
språket och i övrigt befinnes kompetent, och han måste göra sig 
solidarisk med de ryska intressen, till vilka hans tjänst hänför sig 
han måste uppgå i den ryska nationen. Men enligt ovannämnda 
förordning behöver rysk man för att utnämnas till finsk tjänste-
man varken känna Finlands lagar eller befolkningens språk. Redan 
härav synes, att åtgärden icke är byggd på reciprocitetsprincipen, 
vilken dessutom åsidosättes även därigenom, att man av de många 
ryssar, som redan placerats i finska ämbetsverk, framför allt for-
drar att de skola vara redskap för förryskningen och medverka till 
den rättsvidriga regimens genomförande. Om de ryska män, som 
erkänna att Finlands rättigheter böra respekteras, lärde känna 
huru det tillgår i de finska ämbetsverk där ryssar intagit finnarnes 
plats, huru mycken förvirring och oreda åstadkommes genom okun-
nighet om lagarna och oförmåga att bedöma landets förhållan-
den, så skulle de utan tvivel finna det fullt berättigat, att man 
i Finland fasthåller vid den i konstitutionen stadgade regeln att 
samhällsordningen bör betjänas av landets egna medborgare. — 
Det kan ock emotses att Rysslands blivande konstitution skall 
bland sina stadganden upptaga, att endast den, som på grund av 
födsel eller naturalisation är rysk medborgare, kan anställas i 
rysk statstjänst. 

9. Generalguvernören tillerkändes genom denna skrivelse en 
obegränsad rätt att dispensera från föreskrivna kompetensvillkor 
med hänsikt till statstjänster. Ändamålet härmed var, såsom 
erfarenheten visat, att han fritt skulle kunna föredraga servila, om 
ock inkapabla, sökande framför skickliga personer med själv-
ständig karaktär. 

10 och 11. Grundlagen stadgar, att domare kan skiljas från 
sitt ämbete endast på grund av domstols utslag, genom vilket han 
förklarats skyldig till sådant brott, som enligt lag straffas med 
avsättning. Enahanda inamovibilitet är tillförsäkrad de administra-
tiva tjänstemän, som icke tillhöra de härifrån undantagna katego-
rierna. Den rättsligt tryggade ställningen har väsentligen bidragit 
att hos Finlands tjänstemannakårer upprätthålla redbarhet och 
sträng aktning för lagen. Nu har detta system förstörts genom 
förordningarna av den 1/14 augusti 1902, vilka utan landtdagens sam-
tycke ändrat grundlag och gjort såväl tjänstemän som domare, i av-
seende å ämbete och välfärd, beroende av generalguvernörens gunst. 
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Genom en tredje förordning av samma dag berövades Fin-
lands innevånare det rättsskydd, som bestått i rättigheten att 
inför domstol åtala tjänstemän, som i tjänstens utövning kränkt 
enskild persons rätt. Till sådant åtal erfordras numera vederbörande 
chefskaps resp. generalguvernörens tillstånd. De betänkliga följ-
derna härav hava redan visat sig bland annat i oupphörliga över-
grepp av polistjänstemän. 

och 14. Dessa förordningar skulle i alla sina detaljer giva 
anledning till kritik. Här må endast framhållas att huvudsyftet 
varit att i strid med konstitutionens grundsatser koncentrera nästan 
all avgöranderätt i generalguvernörens hand. 

15. Förordningen av den 20 mars (2 april) 1903 har för en tid 
av tre år upphäft den återstod av rättsenlig ordning, som ännu 
fanns kvar i landet. Generalguvernören är nu bemyndigad att 
trampa lagen under fötterna när helst det behagar honom att 
finna en redbar medborgare »skadlig för den statliga ordningen.» 
Monarken har utlevererat det finska folket till byte åt en med alla 
maktmedel utrustad satrap.» 



(15/1 — 1904). 

Bilaga 2 
(pag. 7 8) . 

MEMORANDUM. 

Enligt relationen antogs vid sekreta mötet i januari d. å. föl-
jande grunder för ordnandet av Finlands ställning till Kejsardömet: 

»I. I händelse av en förändring av statsförfattningen i Ryssland 
skall frågan om förhållandet mellan R. och F. av den ryska repre-
sentantförsamlingen lösas därhän att det före kränkningen av 
Finlands grundlagar gällande status quo återställes. 

Därvid bliva de finska grundlagarna och det i dem för-
utsedda tillvägagåendet för deras modifikation i och för deras vidare 
utveckling bestående. 

Statsöverhuvudets befogenheter i finska angelägenheter 
skola icke inskränkas av de ryska representativa och exekutiva 
institutionerna. 

Den i Ryssland gällande tronföljden är bestämmande för 
Finland. Ledningen av utrikesärenden förblir fullständigt i hän-
derna på ryska statsinstitutioner. 

II. För en enhetlig reglering av gemensamma angelägenheter 
måste för varje gång samtidigt lika lydande lagar både för R. 
och F. utfärdas. För att bereda sådana lagar skall ett permanent 
utskott tillsättas, vars medlemmar väljas av de båda representant-
församlingarna ur deras mitt. Till sådana gemensamma angelägen-
heter hör fördelningen av kostnaderna för den utländska represen-
tationen och för landsförsvaret.<< 

Av samma relation har vidare inhämtats att andra parten ansett 
den finska frågans ordnande icke kunna upptagas vid den första 
konstituerande församlingen i Ryssland som komme att bliva 
alltför upptagen av sin huvuduppgift, men att den finska frågan 
nog i sinom tid erhölle avsedd lösning. 

Denna fråga om tid och modus är av synnerlig stor betydelse 
för oss. 
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Man kan giva andra parten rätt däri, att den antydda konsti-
tuerande församlingen ej skulle väl egna sig för den finska frågans 
lugna behandling. Men man kan icke vara med därom, att denna 
frågas lösning därför bör uppskjutas på obestämd tid. Upphävan-
det av de grundlagsvidriga förordningar som utfärdats i Finland 
sedan 1899 måste utverkas i samma moment, då monarken förmås 
att i Ryssland avsäga sig envåldsmakten genom inkallandet av 
en nationalförsamling med ändamål att stifta en konstitutionell 
grundlag. Aktionen måste bedrivas så, att landtdag i Finland in-
kallas till samma tid som berörda konstituerande församling i 
Ryssland och att, medan till den sistnämnda överlämnas ett mer 
eller mindre fullständigt program för en rysk konstitution, till 
finska landtdagen avlåtes färdigt avfattade förslag till ny Rege-
ringsform och till statsakt angående F.s. ställning till R., genom vil-
kas antagande de rättsvidriga påbuden utan vidare vore utplånade. 

Om ej så förfares, utsättes Finland för en mellantid, under 
vilken den gamla kamarillan, begagnande sig av chauvinismens dy-
ningar, kan bedriva en oberäknelig agitation i syfte att hindra ett 
tillfredställande ordnande av denna angelägenhet. 

Det anförda utgår från den av yttrandena i relationen föranledda 
förutsättningen, att konstitutionens införande i R. komme att 
ske icke genom oktrojering, utan genom en konstituerande försam-
lingsmedverkan. 

För vår del måste vi emellertid hålla före, att semstvopartiet 
beginge ett betänkligt fel om det dreve sin sak på sådant sätt. 
Bleve den konstituerande församlingen tagen endast ur semstvo-
partiets leder, kunde visserligen det mått av sammanhållning och 
överensstämmelse i åsikter påräknas, att församlingen verkligen 
finge ett förslag till en konstitutionell författning till stånd. Men 
givetvis skulle de övriga oppositionspartierna finna sig tillbaka-
satta och uppröra vågor av missnöje, därest en för hela nationen så 
livsviktig sak blivit lagd i ett enda partis händer. Och ännu större 
vådor kunde uppstå därav, att de talrika element, som av egoism 
ville bibehålla autokratin, skulle använda den tid av flere månader, 
det konstituerande arbetet upptoge, till att hos kejsaren fram-
kalla tvivelsmål mot den stora förändringen och måhända bringa 
det därhän, att han förklarar sig icke kunna sanktionera den konsti-
tuerande församlingens förslag till författning, utan i stället utfär-
dar administrativa reformer med skenbart liberal färgläggning. 

Om åter en konstituerande församling bleve så sammansatt att 
den omslöte representanter för alla partier, icke blott det konsti-
tutionella semstvopartiet utan ock de övriga oppositionspartierna 
samt även konservativa och reaktionära element — så måste det 
befaras att den bleve en tummelplats för meningsstrider utan 
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all ända, vilka kunde bringa hela resultatet i fara. Även i detta 
fall skulle enväldets anhängare säkerligen icke underlåta att bearbeta 
monarken till motvillighet mot planens genomförande. 

Vi anse därför att semstvopartiet säkert når sitt mål och bäst 
tillgodoser den politiska situationens krav, om partiet ordnar sin 
aktion på sådant sätt, att i ett lämpligt moment en färdigt avfattad 
konstitution förelägges kejsaren, för att av honom efter minsta 
möjliga betänketid, och utan annan konsultation än som för ända-
målet särskilt förberetts, varda underskriven och utfärdad. För 
självhärskarlynnet bör ock detta vara mera tilltalande — eller 
mindre motbjudande — än att inkalla en konstituerande försam-
ling till hjälp och under tiden för dess förhandlingar se sin makt-
ställning sväva mellan himmel och jord och hela statsmaskineriet 
bragt ur fogarna. Givetvis bör den sålunda skapade konstitutio-
nen vara utarbetad med insigt och i en sant liberal anda, så att den 
motsvarar alla skäliga anspråk oavsett möjligheten att efter vunnen 
erfarenhet införa i densamma erforderliga förbättringar. Ett 
icke ringa antal av nutidens konstitutioner ha tillkommit genom 
oktrojering. Ytterst få ha utgått ur en kodstituerande församling. 

Att framhålla allt detta för semstvomännen och därmed- söka 
inverka på deras uppfattning synes oss så mycket mera angeläget, 
som ju även den finska frågans ordnande då kunde ske i samma 
drag och utan att utsättas för de vanskligheter av mångahanda 
slag, som ovan antytts. 

Huru än aktionen sist och slutligen gestaltar sig, bör enligt vår 
tanke under det förberedande arbetet från finsk sida stadigt fast-
hållas därvid 

att allt som var det väsentliga i status quo ante 1899 obetingat 
återställes, samt 

att nya starkare garantier, än de förra, mot intrång i vår rätts-
sfär etableras. 

Denna ståndpunkt hindrar ej och bör ej få hindra ett tillbör-
ligt beaktande av sådana anspråk, som representanterna för Ryss-
lands intressen med fog göra gällande. 

Då vi från denna utgångspunkt granska de ovan anförda punk-
terna, finna vi oss böra framställa följande anmärkningar och kom-
mentarier. 

Punkten I innehåller tillbörligt erkännande därav att Finlands 
förra rätt bör återställas, men säger att det är den ryska repre-
sentantförsamlingen, som skall sålunda lösa denna fråga. Men 
om frågan år efter år uppskjutes och om den löses efter andra 
grunder, — vilken är då vår situation? 
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De betänkligheter denna fråga antyder varda undanröjda, 
,om aktionen i det avgörande momentet även med hänsikt till Fin-
land bedrives så som i våra ovangjorda uttalanden är förordat. För 
övrigt vore det ju en rättslig oegentlighet att beteckna den ryska 
representantförsamlingen såsom den myndighet, vilken egde kom-
petens att avgöra berörda ärende, vilket framförallt är en fråga 
mellan monarken och den finska landtdagen. 

I a Det är ej nog därmed att våra förra grundlagar med i dem 
angiven procedur för grundlagsreformer erkännes gällande. 

Erfarenheten har ådagalagt att garantierna för grundlagarnas 
vidmakthållande varit för svaga och att genomförandet av grund-
lagsreformer näsan alltid stött på svårighet eller hinder tillföljd 
.av inflytande från ryskt håll. Ryska kronjurister ha i officiella 
utlåtanden hösten 1890, vantolkat våra rättsurkunder ända därhän 
att de förklarat grundlagarna från den svenska tiden såsom icke 
rättsgiltiga och endast de av ryska monarker stadfästade finska 
grundlagarna äga betydelse av sådana lagar. Därmed lyckades de 
och väsentligen försvaga Landtdagsordningens betydelse, ty flere 
viktiga stadganden i LO sakna fotfäste, om R. F. är eliminerat. 

Inträda vi nu i det nya politiska läget, med våra gamla grund-
lagar, som även välsinnade ryska män ha svårt att begripa, då äro 
vi utsatta för att monarken av sin ryska omgivning emottager 
inflytande, utmynnande i likartade resolutioner, som den celebra 
anteckningen hösten 1898: »Det är tid att glömma det.» 

En formell kodifikation av R. F. och F. o. S. A. i huvudsaklig 
överensstämmelse med senatens förslag av 1891, är i varje fall 
nödvändig. Men lika väl, som ryske män böra vara kapabla att 
giva sitt politiska program gestalten av ett färdigt konstitutions-
förslag, lika väl, ja vida lättare, böra finska män kunna enas om de 
reformer den finska konstitutionen behöver undergå för att till-
försäkra vår politiska ställning nödig trygghet och vår inre ut-
veckling nödig frihet. 

Ett sådant förslag till icke blott formell utan därjämte refor-
merande kodifikation av R. F. och F. o. S. A. bör finnas färdigt 
till den tidpunkt då semstvopartiets ledande män avtvinga kejsaren 
avsägelsen av envåldsmakten. Finske män, biträdda av dem, 
böra samtidigt utverka hans godkännande av de för Finland nödiga 
.åtgärderna, bland vilka de främsta äro: utlysandet av urtima lant-
dag, godkännandet av nyssberörda grundlagsförslag såsom pro-
position till lantdagen och godkännande tillika av proposition 
angående statsakten. 

Rimligtvis borde ej de ryska män, som tagit till uppgift att i 
Ryssland åstadkomma en fri statsförfattning, hysa några betänk-
ligheter emot att understöda en utveckling av den finska kons titu- 



380 

tionen i syfte att tillförsäkra vårt land tryckfrihet, ansvarighet 
för styrelsens medlemmar, ökad befogenhet för ständerna i finans-
frågan och vissa andra reformer i likartad riktning. Senare däremot, 
när sagda män måhända ej mera finnas att tillgå såsom en samlad 
kraft, kunna oförutsebara svårigheter upprepas mot dylika refor-
mer. 

I b. Denna sats avser sannolikt att utgöra en garanti för Fin-
lands inre självständighet. Formuleringen är dock icke lyckligt 
funnen. Det borde väl sägas: Lagstiftnings- och regeringsåtgärder 
i kejsardömet hava icke någon tillämpning i Finland så framt 
de ej äro av det slag, som i statsakten angående rättsförhållandena 
mellan Kejsardömet o. Storfurstendömet omförmäles. Eller ock: 
Statsöverhuvudets befogenheter i finska angelägenheter bestäm-
mas uteslutande genom finska lagar och utövas endast med biträde 
av finska statsmyndigheter. 

I c. borde egentligen med avseende å sitt innehåll vara delad 
i två enskilda punkter. Det senare mom. skulle erfordra det tillägg, 
att finska styrelsens yttrande bör inhämtas i alla internationella 
frågor, som beröra även Finland, — på sätt hittills varit fallet. 
Detta är måhända underförstått. Nödig skillnad mellan utrikes-
politik och andra internationella frågor måste ock beaktas. 

II. Mot första satsen är ej annat att anmärka, än att ordet 
gemensamma borde utbytas mot ömsesidiga. De »lika lydande 
lagarna», som härförinnan utfärdats och framdeles varda utfär-
dade för Ryssland och Finland, hava alltid gällt ömsesidiga intres-
sen. Vi hänvisa här till den närmare utredning av dithörande 
frågor, som förekommer i ovannämnda »Tankar.» 

Det i andra satsen föreslagna permanenta utskottet synes oss 
icke vara av något verkligt behov påkallat utan snarare kunna 
leda till skada. Initiativ till sådana lagar, om vilka den första 
satsen talar, torde vanligen utgå från resp. ryska och finska styrelse-
myndigheter. Där har man den omedelbara erfarenheten om 
sådana fall inom de skilda förvaltningsgrenarna, som utvisa att 
en ömsesidig reglering av ifrågavarande slag är påkallad, liksom 
man ock under de identiska lagarnas tillämpning utröner huruvida 
ändringar i desamma erfordras. En permanent kommission av 
deputerade, tillsatt enkom för beredning av dylika ärenden, skulle 
däremot känna sig frestad att teoretiskt uppställa ömsesidighets-
och gemensamhetsfrågor till behandling, utan att praktiskt behov 
förelåge. Kommissionen kunde lätt urarta — åtminstone vad 
dess ryska ledamöter angår — till ett organ för obehövliga unifica-
tionssträvanden. — Själva beredningsarbetet kan dessutom åt-
minstone lika väl skötas inom regeringsbyråerna. Och den av-
görande granskningen måste i varje fall ankomma på parlamen- 
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ten, så framt saken ej är av den mindre vikt att dess ordnande lig-
ger inom monarkens befogenheter. Det må tilläggas, att utmön-
strandet av permanenta utskottet icke utesluter möjligheten 
att för någon särskild fråga av synnerlig vikt tillsätta ett utskott 
eller en kommitt, vald av de båda parlamenten. Men härom 
erfordras ej någon bestämning å priori i statsakten. 

Den tredje satsen vittnar om att man icke gjort tillbörlig dis-
tinktion mellan lagstiftningen och övriga ärenden. Fördelningen 
av kostnaderna för den utländska representationen (man avser 
väl även utrikesministeriet?) bör visserligen underställas repre-
sentationernas samtycke, men detta ej i egenskap av lagstiftnings-
utan av budgetfråga. Men den kan ock lösas sålunda att grunderna 
för fördelningen i lagstiftningsväg fastställes för en längre period 
t.ex. tio år. Och så blir den årliga fördelningen en tillämpnings-
fråga, för vars enkla beredning någon permanent kommission 
ej erfordras. 

Vad åter angår fördelningen av kostnaderna för landsförsvaret, 
så vore en sådan fördelning behövlig endast i den händelse, att en 
för Ryssland och Finland gemensam total utgiftsbudget för militära 
ändamål förelåge, vars belopp kunde repartiseras. Detta skulle 
åter förutsätta det finska militärväsendets amalgamering med det 
ryska — i enlighet med de grundlagsvidriga påbuden av 1901. 

Vidhållande de synpunkter, som finnas anförda i vårt förslag 
till statsakt, anse vi en formulering, som ger anledning till ovan 
framhållna tolkning ovillkorligen böra undvikas. 

Enär avseende måste fästas å den uppgivna obenägenheten 
hos den andra parten att ingå på detaljer, anse vi oss ej böra insis-
tera på att vårt utkast till en statsakt måtte från finsk sida fram-
läggas såsom grund för diskussionen vid den förestående nya 
sammankomsten. Men då det, såsom av vår granskning av de 
preliminärt uppställda grunderna för en uppgörelse framgår, är 
nödvändigt, att dessa grunder erhålla säkrare och ändamålsenli-
gare avfattning, ha vi ansett det för vår plikt att, om ock oombedda, 
söka bidraga härtill genom ett förslag, som med anslutning så vitt 
möjligt till den i de preliminärt antagna grunderna följda planen, 
i princip överensstämmer med vårt utkast till statsakt. 

Förslag till överenskommelse angående grunderna för ordnandet av 
rättsförhållanden mellan Ryssland och Finland. 

1. I händelse planerna angående en förändring av statsför-
fattningen i Ryssland bringas till utförande, skall frågan om för-
hållandet mellan Ryssland och Finland samtidigt ordnas i sådant 
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syfte, att det för kränkningen av Finlands grundlagar gällande 
status quo återställes och garantierna för de Finland år 1809 till-
försäkrade rättigheternas bestånd förstärkas. 

II. Härvid förfares sålunda: 
På samma tid, då kallelse utfärdas till representanter för 

det ryska folket att första gången sammanträda, kallas Finlands 
ständer till urtima lantdag. 

Denna landtdag förelägges ett förslag till ny Regerings--
form byggd på det sedan år 1891 i St. Petersburg vilande försla-
get till kodifierad grundlag 1), men med sådana däri införda för-
ändringar, som numera prövas vara nödvändiga. 

Därjämte förelägges lantdagen ett förslag till statsakt an-
gående Storfurstendömet Finlands ställning till det ryska Kej 
sardömet. 

III. Förslag till statsakt uppgöres enligt följande grunder: 
Det tillhör Rysslands Kejsare att i egenskap av Finlands.  

Storfurste utöva högsta makten i detta land med ,biträde av de 
finska statsmyndigheterna och i enlighet med Finlands grund-
lagar. Vad i Ryssland är gällande beträffande tronföljden, är 
bestämmande även för Finland. 

Ledningen av utrikes politiken handhaves helt och hållet 
av ryska statsinstitutioner. Då internationella ärenden beröra 
även Finland, skall dock finska styrelsens utlåtande och, när 
grundlagen det fordrar, den finska landtdagens beslut, inhämtas. 
Rysslands diplomatiska och konsulära agenter äro skyldiga att 
betjäna även Finlands intressen. Finland deltager i skäligt 
förhållande i bestridandet av kostnaderna för Kejsardömets ut- 
rikesministerium och utländska representation. Grunderna för 
repartitionen bestämmas periodiskt för 10 år genom identiska 
ryska och finska lagar, antagna av båda ländernas folkrepresen-
tation. 

Rysslands krigsminister tillhör ledningen av militärväsen-
det även för Finlands område. Finland uppställer en fixerad 
trupp-kontingent och bidrager eventuellt även genom penninge-
anslag till gemensamma militärutgifters bestridande. Värneplikten 
för finska medborgare ordnas genom finsk lag. De finska trupper 
nas ekonomi och den finska militärbudgeten höra jämväl till 
Storfurstendömets särskilda angelägenheter. Den finska trupp--
kontingenten och berörda finansiella bidrag fastställas i den ord-
ning, som genom statsakten närmare bestämmes. 

1) Andra parten torde böra upplysas därom att sagda förslag icke 
innebär någon saklig reform utan endast utgör en sammanfattning av 
gällande stadganden i övriga finska grundlagar med undantag av L. Q. 
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d) Sådana angelägenheter, som hänföra sig till ömsesidiga 
intressen ordnas genom lika lydande lagar för Ryssland och Fin-
land. Förslag till sådan lag kan väckas såväl från finsk som från 
rysk sida. Sedan förslaget granskats av de ryska och finska rege-
ringsorganen, föredrages ärendet för Kejsaren av rysk minister 
och Finlands ministerstatssekreterare gemensamt, för avlåtande 
av överensstämmande propositioner till den ryska och den finska 
folkrepresentationen. 

Om det nu genom en sådan överenskommelse varder klarställt 
vilka principer skola tillämpas och vilken väg man skall gå, så föl-
jer härav med logisk nödvändighet: 

att de finska delegerade (i enlighet med vad redan skett i vår 
skrift,) förklara sig villiga att sedan förslaget till ny R. F. för 
Finland blivit utarbetad och vunnit ledande finska mäns godkän-
nande, konfidentiellt meddela detsamma delegerade för andra parten 
till kännedom; samt 

att förslag till statsakt bör utarbetas i konformit med ovan 
framställda grunder. 

Nästnämnda arbete torde få anses väsentligen undangjort 
genom vår ofta nämnda skrift. Vi vilja dock inrymma möjligheten 
därav, att den nya konferensen ger anledning till någon partiell, 
ändring eller uteslutning och att de finska delegerade därför för-
behålla sig att till ett framtida avgörande möte avlämna ett 
förslag till statsakt. 

Vi föreställa oss att patrioterna i Ryssland nog allmänt hysa. 
den meningen, att den av dem eftersträvade politiska omgestalt-
ningen påskyndas genom kriget och att det av krigskatastroferna 
alstrade missnöjet skall öka anslutningen till deras planer. Om 
de ock förmodligen anse all sådan aktion, som skulle försvåra 
och försvaga regeringens ställning böra underlåtas så länge led-
ningen av krigsoperationerna fortgå, torde de dock finna det mera 
nödvändigt att alla med arbete och tidsutdräkt förenade förbere-
delser utan uppskov fullbordas, så att man må vara klar till handling 
då stunden är nära. Är detta antagande riktigt, bör man väl från 
finsk sida ställa sig på enahanda ståndpunkt. 

Meddelanden från Helsingfors giva vid handen, att en med 
anledning av relationen om januari mötet nedsatt kommitté»skär-
skådat frågan i avseende å status quo ante egentligen med tanke 
på vad detta innebär och i vilka punkter kunde, vid möjligen. 
uppställd fordran, eftergifter tänkas.» 
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Vi anse oss böra oförbehållsamt uttala, att ett betänkligare 
politiskt fel väl knappast kunde begås än om man vid utstakandet 
av de rättigheter, som vid den förutsatta politiska omgestaltnin-
gen böra tillförsäkras vårt land, medgiver några som helst inskränk-
ningar av det konstitutionella system eller av den inre självstän-
dighet gentemot Ryssland, som de jure och de facto var gällande 
intill 1899 (eller rättare sagt till 1890 enär även 1890 och 1891 
emanerat grundlagsvidriga påbud, som böra upphävas). 

Om systemförändringen i Ryssland ej bestode i annat än över-
gång till ett liberalare och humanare sätt att tillämpa envålds-
makten så kunde från finsk sida en politik vara nödvändig, som 
ginge ut på att efterhand beskedligen utverka avlägsnandet av 
åtminstone de värsta av den senaste tidens grundlagskränkningar 
— eller att söka påfinna vilka av dessa som äro de minst odiösa och 
förty relativt möjliga att bibehållas. 

Men nu är alldeles icke fråga om en slik situation. Vi förhandla 
med stiftarna av ett parti, som har till mål att åt Ryssland genom-
driva en frisinnad konstitution. Dessa män ha allaredan vid januari-
mötet godkänt preliminära punkter, i vilka — om ock mot deras 
avfattning åtskilligt är att anmärka — otvetydigt erkännes, att 
de begagna grundlagskränkningarna med möjlighet till reform av 
de desamma i den ordning där stadgas. 

Det finnes således icke någon rimlig anledning att rusta sig till 
eventuella eftergifter, vad denna del av ärendet vidkommer. 

I fråga om Rysslands supremati i utrikespolitiken finnes intet 
rådrum för eftergifter: denna supremati är fullständig och rubbas 
ej ett grand, även om stadgandena i avdeln. II av vårt förslag till 
statsakt bleve utan avprutning antagna. För övrigt tyckas några 
detaljer av detta ämne icke ännu ha varit föremål för dryftning i 
januari. 

Den ömtåligaste frågan är militärfrågan, icke för dess reella 
innebörds skull, men emedan upphävandet av 1901 års rätts-
och förnuftsvidriga system kan verka mera &lat, än någon annan 
rekonstruktionsåtgärd. 

Vi ha i vårt förslag t. v. undvikit detaljer, men ställt oss på de 
grunder, som 1899 års urtima lantdag godkänt. Rysslands supre-
mati i ledningen av försvarsväsendet är däremot erforderligen till-
godosedd. Vi tro ej, att semstvopartiet vidhåller anspråket på 
finska värnepliktiges tjänst i ryska trupper, om ock slutorden 
i de preliminära punkterna lämna rum för vittgående tydningar. 
Men skulle berörda anspråk, eller andra i samma anda, vid det 
stundande mötet framkomma, böra de enligt vår tanke bemötas 
med den kategoriska förklaringen, att längre gående ackomoda-
tioner, än de som inneburos i Urtima lantdagens beslut, ej kunna 
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påräkna godkännande av lantdagen, emedan de ej vore förenliga 
med vår rättsordning och vår nationella särställning. 

Skulle man upptaga den jämväl ömtåliga frågan om ryska 
språket så tro vi, att de i vår tidigare skrift anförda motioner, 
vilka lätt kunna ökas och stärkas ej skulle lämnas obeaktade. 

Vad slutligen vidkommer den antydda utvecklingen av våra 
grundlagar, borde denna fråga ej komma under någon debatt med 
andra partier, allraminst innan man kunnat delgiva dem förslaget 
till ny R. F. 

Vi hoppas på grund av det anförda, att tanken på eventuella 
eftergifter uppstått endast till följd därav att man under intrycket 
av den nuvarande misären icke fullständigt försatt sig in i det 
framtida sakläget, de nu vidtagna förberedelserna avse det his-
toriska genombrottsmomentet, då autokratins timglas rinner 
ut och det finska folkets rättigheter ej vidare kunna framstå såsom 
privilegier i jämförelse med det ryska folkets. 

Sannolikt komma samtalen vid det stundande mötet att även 
beröra omständigheter, under vilka reformernas genomdrivande 
kan emotses ega rum. Då vore det enligt vår tanke nödvändigt, att 
fästa andra parters uppmärksamhet därpå, att genomförandet 
av det uppställda programmet, vad Finland vidkommer, icke är 
tänkbart, om v. Plehwe kvarstår såsom ministerstatssekreterare 
för Finland och Bobrikoff såsom generalguvernör. Givetvis måste 
aktionens ledare, vad Ryssland vidkommer, utverka utnämning 
av nya ministrar samtidigt som autokratins avsägelse bringas till 
stånd. För Finlands vidkommande bör tillika så begås att en finsk 
man kallas till ministerstatssekreterare och en liberalt sinnad rysk 
man remplacerar Bobrikoff. Visserligen erfordras även andra 
personalförändringar i Finlands styrelse. Men detta torde ej behöva 
för andra parter framhållas. De anförda två förändringarna, som 
äro oeftergivliga villkor för de stora reformernas behöriga genom-
förande, skola nog leda till övriga nödvändiga omgestaltningar i 
ämbetsvärlden. 

Att andra parten skall fatta vikten av det anförda, är icke 
tvivel underkastat. Till en början gäller det endast, att få detta in-
sett och erkänt. Huru den personliga medvei kan från finsk sida 
som på den avgörande handlingens tid blir av nöden, skall kombi-
neras, är en fråga vars dryftning eller lösning ej ännu är påkallad. 

Stockholm 27/2 1904. 
In fidem 

L. M. 
25 



Bilaga 3. 
(s. 88). 

1. 
Finlands förhållande till Ryssland kan uttryckas i följande satser. 

 
Finland är förenat med Ryssland till ett rike, men styres enligt 

sin egen konstitution och sina egna lagar. 

 
Rysslands Kejsare är tillika Finlands Storfurste. Den för Ryss- 

land gällande tronföljdsordningen är förty giltig även för Finland. 

3 
• 

Finlands konstitution innehålles i landets grundlagar. Till 
dem höra: 

De grundlagar, som vid Finlands lösryckande från Sverge 
gällde för Sverges rike och av Kejsar Alexander I fastställdes att 
gälla även för Finland, med de ändringar i sagda lagar, som dels voro 
en följd av själva föreningen med Ryssland, dels efteråt genom-
förts. 

De nya grundlagar och stadganden av grundlagsnatur, som 
därefter i laga ordning tillkommit. 

Ändringar i dessa grundlagar, som av tidsförhållandena påkal-
las kunna genomföras på sätt konstitutionen föreskriver, d. ä. 
med lantdagens samtycke. 

4. 
Lag för Finland kan stiftas endast i den ordning landets 

grundlagar föreskriva. 
Uppstår behov av lika lydande lagar för Kejsardömet och 

Storfurstendömet, kan initiativ därtill tagas såväl av den ryska 
regeringen som av Finlands styrelse. Erfordrar förslaget den finska 
landtdagens samtycke skall sådant inhämtas. Lagen promulgeras 
i Finland i samma ordning som andra lagar, vilka skola gälla för 
landet. 
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Utrikes angelägenheterna äro rikets angelägenheter och skötas 

för rikets räkning på sätt rysk lag stadgar. Beslut i sådana frågor 
äro bindande även för Finland. Dock skall, om genom internationellt 
fördrag förpliktelser åläggas Finland den finska styrelsen däröver 
avgiva utlåtande samt, om saken berör lagstiftningen eller annars 
erfordrar landtdagens godkännande, detta inhämtas. 

 
Ryssland eger rätt att sända trupper till Finland och i övrigt 

på Finlands område vidtaga de åtgärder, som för rikets försvar 
äro nödiga. De ryska trupperna i Finland underlyda rysk lag. 

 
Finland uppställer egen militär enligt värnpliktssystemet. De 

finska truppernas utrustning och underhåll bestämmes av Kejsaren 
—storfursten, men den personliga krigstj änstskyldigheten, jämte 
högsta fredsnumerären fastställes enligt finsk lag som tillkommit 
med landtdagens samtycke. Truppernas ekonomi och förvaltning 
handhaves av finska myndigheter. Generalguvernören för Finland 
är chef för de finska trupperna och ryska krigsministern eger 
handlägga samt för Monarken föredraga de dem rörande ärenden, 
som ej hänföra sig till lagstiftningen och den ekonomiska förvalt-
ningen. 

 
Finlands förvaltning handhaves av finska myndigheter. 
Till Generalguvernör över Finland och hans adjoint kunna 

såväl ryska infödingar som finska medborgare utnämnas. Övriga 
ämbeten och tjänster i landet besättas med finska medborgare. 

 
Landets ämbets- och domstolsspråk äro finska och svenska. 

Underdåniga framställningar från senaten, vilka skola understäl-
las monarkens egen prövning, föredragas för honom på ryska 
språket. 

 
Den evangelisk-lutherska trosbekännelsen är Finlands religion. 

Den bestående lutherska kyrkan bör upprätthållas och dess rätt 
styrkas. 

Bekännare av annan kristen troslära åtnjuta full religionsfrihet, 
men kunna ej bekläda ämbeten i lutherska kyrkan eller deltaga i 
handläggningen av ärenden rörande denna kyrka eller undervis-
ning i dess lära; ej heller kan bekännare av annan kristen troslära 
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utan Monarkens tillstånd bekläda lärartjänst i historia vid landets 
offentliga läroverk. Endast grekisk-ryska kyrkans medlemmar 
åtnjuta vissa företrädesrättigheter framför andra främmande tros-
bekännare. 

 
Finlands myntsystem är bestämt genom finsk lag, vilken kan 

ändras endast genom landtdagens samtycke. 

 
Ändringar i det lagligen gällande förhållandet mellan Ryssland 

och Finland kunna åvägabringas endast i den ordning Finlands 
konstitution föreskriver, d.ä. med finska landtdagens samtycke. 

(Februari 1904.) 

II. 

Anmärkningar och förklaringar. 

Ad. 1 et 2. 
Av Finlands rättsliga ställning till Ryssland grundad på Kejsar 

Alexander I:s försäkran till Finlands inbyggare av d. 15 (27) mars 
1809 samt Finlands ständers tro- och huldhetsed vid hyllningen 
i Borgå d. 29 mars 1809 framgår att varken den lagstiftande 
makten eller de administrativa myndigheterna i Ryssland äga 
utöva några befogenheter med avseende å Finland, med de undan-
tag likväl, som nämnas i 5 och 7 p:na. 

Ad. 3. 
Grundlagarna äro, oavsett några speciella författningar angående 

jordbeskattningen m.m., följande: R. F. av den 21 aug. 1772 samt 
F. S. A. av den 21 febr. och 3 april 1789 ävensom riksdagsordningen 
av 1617 och riddarhusordningen av 1626, vilka båda sistnämnda 
likväl år 1869 ersattes av nya lagar i ämnet. En följd av föreningen 
med Ryssland var emellertid att 3 § R. F., som handlar om tron- 
följden utan vidare upphörde att gälla. Likaledes upphävdes 
genom själva föreningen stadgandet i R. F. § 1 om monarkens 
religion, bestämningen i 7 § om konungens utrikes resor, samt vad 
i 34, 35 och 36 §§ R. F. är sagt om prinsarna av svenska konunga-
huset, ävensom stadgandena i R. F. § 37 om regeringens hand-
havande under konungens minderårighet och i 38 § om huru för-
faras skall i händelse av hela konungahusets utgång på svärdssidan. 
Allt detta upphörde att gälla för Finland, utan någon särskild lagstift-
ningsåtgärd, såsom en klar följd av landets förening med Ryssland. 

Alexander I:s försäkran är av följande lydelse: 
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Senare tillkomna grundlagar äro: Landtdagsordningen av den 
15 april 1869, Riddarhusordningen av den 21 april 1869, Manifesten 
av den 20 mars 1879 och 25 juni 1886, angående ändring av vissa 
paragrafer i Landtdagsordningen. §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 19, 20, 
120, 121, 122 och 123 i värnepliktslagen av den 18 december 1879. 

Förordningen av den 11 nov. 1889 om rätt för finsk medborgare 
av annan troslära än den evangelisk-lutherska att bekläda ämbeten 
och tjänster i landet. 

Härtill komma ståndsprivilegierna, utfärdade för ridderskapet 
och adeln samt prästeståndet år 1723, för borgare och bondestån-
den 1789. 

Dessa grundlagar, vilka delvis äro något ålderdomliga, mot-
svara dock i huvudsak landets historiskt givna förhållanden, men 
äro utan tvivel i behov av ytterligare utveckling på den gamla 
grundvalen. 

Ad. 4 mom. a. 
Den lagstiftande makten tillkommer i regeln monarken och 

ständerna samfält. Dock kan monarken ensam stifta lag i vissa 
ämnen, som kallas »ordnings- och hushållningsmål» under förutsätt-
ning att sådana lagar ej stå i strid med lag, vars stiftande ankommer 
på monarken och ständerna gemensamt. I övrigt kan ingen lag 
komma till stånd, utan att vara av ständerna antagen. 

Ad. 4 mom. b. 
Det här anförda återgiver gällande rätt. Finlands konstitution 

känner icke några rikslagar, gemensamma för Kejsardömet och 
Storfurstendömet. Däremot kunna likalydande lagar för vardera 
i sådana ämnen där detta kan vara nödigt, utan svårighet åstad-
kommas. Lämpligt vore att i sådana fall föredragningen av ärendet 
för H. M:t skulle verkställas gemensamt av vederb. minister i 
Kejsardömet samt Finlands Ministerstatssekreterare. Emellertid 
visar erfarenheten att behovet av sådana lagar hittills varit ytterst 
ringa, och denna fråga, vid vilken man under senare tid från rysk 
sida fäst så stor vikt, är således i praktiskt hänseende av föga be-
tydelse. 

Skulle dock från rysk sida fortfarande uppställas önskan att i 
vissa ämnen må kunna stiftas lagar likalydande för hela riket, 
inbegripet Finland, kan, såsom av ständernas svar på den till urtima 
landtdagen avlåtna prop. framgår, bifall härtill från den finska 
representationens sida påräknas, under förutsättning att villkoren 
för sådan gemensam lagstiftning fastställas genom lag, tillkommen 
med den finska representationens samtycke och innehållande bl.a. 
noggrann begränsning av de ämnen, som skulle bliva föremål 
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för gemensam lagstiftning i riket. Till sådana ämnen torde kunna 
hänföras huvudsakligen de frågor som beröras i p. 5 och 6. (t.ex. i 
vilka fall mark för militär ändamål skall avstås. Själva expropria-
tionsförfarandet regleras däremot genom finsk lag). 

Ad. 5. 
Såsom exempel kan anföras att ett sådant ärende av internatio-

nell art, i vilken lagstiftningsåtgärd ägt rum med den finska repre-
sentationens medverkan, var konventionen i Bryssel av d. 2 juli 
1890 angående undertryckande av handeln med negerslavar. 

Ad. 7. 
Se värnepliktlagen av den 18 dec. 1878, vilken icke lagligen 

upphävts genom den i strid mot landets konstitution tillkomna 
nya förordningen i ämnet. 

Ehuru sålunda Finland haft en egen nationell truppstyrka, 
har detta icke varit hinderligt för den nödvändiga enhetligheten 
i försvaret, enär den högsta ledningen i rent militära frågor även 
hittills ankommit å den ryska krigsministern. 

Förändringar i värnepliktslagen, liksom även en sådan anordning 
att Finland till det gemensamma försvaret jämväl erlade ett i 
skäligt förhållande till landets tillgångar fastställt bidrag i pen-
ningar, kunna genomföras med ständernas bifall och samtycke. 

Ad. 8 • 
Ett ingrepp i denna på Finlands konstitution grundade regel 

gjordes genom manifestet av den 12 juni 1890 angående post-
väsendet i Finland, varigenom detta i vissa hänseenden under-
kastades ryska inrikesministerium samt Överstyrelsen för posten 
och telegrafen i Ryssland. Det ryska telegrafväsendet i Finland 
inrättades åter ursprungligen för militära ändamål under Krim-
kriget. Att dess verkningskrets blivit utsträckt utöver detta 
område är onekligen en anomali. Överensstämmande med Finlands 
rättsliga ställning vore att det skulle av finska statsverket inlösas. 

Att generalguvernörsämbetet kan beklädas med ryska män 
är ej stadgat i någon lag, men beror på hävd och överensstämmer 
med sakens natur, enär denne ämbetsman på visst sätt här repre-
senterar monarkens person. Vidare gäller dels på grund av hävd, 
dels genom uttryckligt stadgande (10 § i 1772 års R. F.) att utlän-
ning kan bekläda lärarplats, för vilken han genom språkkunskap 
eller andra specialinsikter är särskilt lämplig, så ock annan plats, 
om han genom stora och lysande egenskaper kan göra landet stort 
eller märkligt gagn. Däremot är förordningen av den 1 aug. 1891 
varigenom ryska infödingar bereddes tillträde till tjänster vid 
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statssekretariatet och generalguvernörskansliet, obestridligen till-
kommen i strid med finsk grundlag (R. F. § 10, F. S. A. § 1, Vpl. 
§ 120). 

Grundsatsen om tjänsters besättande med inhemska män är 
av största betydelse för landets välfärd. Utan en tjänstemanna-
kår, som känner samt respekterar landets lag och folkets behov, 
råkar förvaltningen i ohjälplig förvirring. Den senaste tidens er-
farenhet är i dessa avseenden ytterst belysande. 

Ad. 9. 
Ad. 11. 

En förändring, varigenom ryskt guldmynt bleve lagligt i betal- 
ningsmedel även i Finland jämte det finska myntet torde kunna 
påräkna ständernas samtycke. Likaledes är mot införandet i 
Finland av samma mynttecken som i den ryska, under förutsätt-
ning att tvångskurs å sedlar ej ifrågakommer, i princip intet att 
anmärka, om ock den nuv. rubeln är en för stor enhet för finska 
förhållanden. Naturligtvis erfordra sådana åtgärder ständernas 
samtycke. 

Beträffande tullen märkes att tullsatserna fastställas av monar-
ken, men böra bestämmas på grund av landets behov. Om man 
vill genomföra större ändringar, därvid hänsyn tages till Kejsar-
dömets intressen, bör landtdagen få därom uttala sig. Och under 
alla förhållanden måste uppbörden och förvaltningen av tull-
medlen handhavas av finska myndigheter. 

(Februari 1904.) 



Bilaga 4 
(s. 88). 

Betänkande. 

Ändamålet med den på den första rysk-finska sammankoms-
ten antagna skriften var att »tjäna såsom utgångspunkt och, om 
möjligt, rättesnöre för överläggningar såväl i Finland som Ryssland» 
(se första reseberättelsen). Den var icke avsedd att utgöra ett förslag 
till »riksakt». Den uppgjordes med ledning av en utförlig diskus-
sion i frågan. I denna diskussion hade, såsom i den första rese-
berättelsen framhålles, från finsk sida framställts förslag om 
inskränkning av monarkens makt. Men detta förslag motsades från 
rysk sida huvudsakligen därför, att man ansåg sig icke kunna 
för semstvopartiet framlägga vittgående ändringsförslag i det tidi-
gare förhållandet länderna emellan. Men man enades om att lämna 
oss tillfälle att själva utveckla vår självstyrelse, som framgår av 
punkt a. Frågorna om generalguvernören, den finska rådskam-
marens ansvarighet, rätt för ständerna att bestämma hela bud-
geten o.d. berördes av diskussionen på den första samman-
komsten. I sak motsatte sig de ryska deltagarna icke hithörande 
ändringsförslag, men de ansågo att dessa förslag icke lämpade sig 
att upptagas på semstvo-partiets program. Dessa frågor borde 
framdeles lösas av monarken och lantdagen. Den ryska riksför-
samlingen hade blott att erkänna giltigheten av Finlands rätt att 
medverka till sådan åtgärd, som ansågs nödvändigt härflyta av det 
nya sakläget, som uppkomme genom en förändring av den ryska 
statsförfattningen. En sådan åtgärd vore antagandet av en stats-
akt, som bekräftade Finlands rättigheter och anvisade det tillväga-
gående, som borde följas vid reglerandet av ärenden, som berörde 
ömsesidiga intressen. 

Men detta åskådningssätt uteslöt icke, att man på rysk sida 
ville göra sig bekant med alla de förbättringsförslag, som på olika 
håll framställts med avseende på Finlands författning m.m. Det 
Stockholmska förslaget betraktades ur denna synpunkt. 

Vad man från rysk sida denna gång önskat, har varit att med 
olika grupper av finska medborgare få till stånd en överenskommelse 
om huru semstvo-partiet borde ställa sig till den finska frågan i 
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allmänhet. Naturligtvis har man tillika velat utröna om utsikter 
förefunnes till en verksam dementi av den för de konstitutionella 
strävandena i Ryssland ofördelaktiga uppfattningen, att man i 
Finland vore tillfreds med införandet av autokratin. 

Det är ur dessa synpunkter vi underkastat frågan granskning. 
Därvid har det främst funnits vara av vikt att söka ernå kraf-

tigare garantier för att Finlands grundlagar och samhällsskick fram- 
deles upprätthölles oförkränkta än landet härintills åtnjutit. I 
betraktande härav kunde man icke åtnöjas med utsikten om en 
förklaring i sinom tid av monarken allena om återställande av 
status quo ante i Finlands grundlagar och löfte att för fram-
tiden upprätthålla landets konstitution, utan borde denna åter-
gång garanteras även genom en lagstiftningsakt från den ryska 
representantförsamlingens sida. Ett sådant tillvägagående vore 
ock en naturlig följd av den förändring i avseende å statsmaktens 
utövning i Ryssland, som ifrågasatts. Detta syftemål tillgodo-
såges genom 1 punkten i den antagna skriften. 

Genom den förändrade avfattningen av moment b, punkt 1 
i samma skrift hade Finlands inre självstyrelse fullständigare 
beaktats än enligt momentets tidigare lydelse, i det att icke blott 
»Statsöverhuvudets befogenheter» i finska angelägenheter tryggats 
gentemot de ryska representativa och exekutiva institutionerna, 
utan över huvud all utövning av statsmakt i finska angelägenheter 
fredats mot inblandning från nyssnämnda institutioners sida. 

Vad sedan den andra punkten beträffar, så avviker densamma 
väsentligen från det tidigare diskuterade förslaget. Det första för-
slaget lydde: 

»I I. För en enhetlig reglering av gemensamma angelägenheter 
måste för varje gång samtidigt likalydande lagar både för Ryssland 
och Finland utfärdas. För att bereda sådana lagar, skall ett per-
manent utskott tillsättas, vars medlemmar väljas av de båda 
representantförsamlingarna ur deras mitt. 

Till sådana gemensamma angelägenheter hör fördelningen av 
kostnaderna för den utländska representationen och för lands-
försvaret.» 

Emedan de österrikisk-ungerska delegationerna på sätt och 
vis utgjort mönster från rysk sida för den föreslagna kommissionen, 
meddelas här nedan en kort utredning om dessa delegationer. 

Gemensamma organ i Österrike Ungern äro: Monarken, utri-
kesministerium, krigsministerium, det gemensamma finansministe-
rium och finanskontrollverket samt slutligen de s.k. delegationerna. 
Dessa sistnämnda bilda relativt självständiga utskott för vardera 
landets representantförsamling och äro icke bundna genom några 
instruktioner. Delegationerna hava till uppgift att medelbart 
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trygga den österrikiska och den ungerska representantförsamlin-
gens medverkan vid förvaltningen av de gemensamma angelägen-
heterna, nämligen riksfinansväsendet, härsväsendet och utrikes-
politiken, samt vid kontrollen över denna förvaltning. Till dele-
gationernas verksamhetsområde hör sålunda särskilt: a) fast-
ställandet av budgeten för den gemensamma förvaltningen, som 
efter dess sanktion av den gemensamma monarken icke är under-
kastad någon vidare prövning eller diskussion i resp. representantför-
samlingar; fastmera skola de på vardera statens anpart uppförda 
bidragen utan vidare intagas i statyförslaget; b) delegationerna till-
kommer ock att bestämma den närmare ordningen för upptagandet, 
användandet och återbetalningen av gemensamma lån sedan 
genom likalydande lagar i vardera landen i princip blivit avgjort, 
att ett sådant lån skall upptagas, samt c) ega delegationerna kon-
trollrättigheter i avseende å den gemensamma förvaltningen. 

Vardera landets delegation består av 60 medlemmar och 30 supp-
leanter, av vilka en tredjedel utses ur första kammaren och två 
tredjedelar ur andra kammaren. Valen förnyas årligen. Delegatio-
nerna sammankallas varje år av monarken turvis till Wien och till 
Budapest samt förhandla såsom särskilda, fullkomligt lika berät-
tigade korporationer, vilka regeringspropositionerna föreläggas sam-
tidigt. Vardera delegationen har också rätt till initiativ. Ett beslut 
av delegationerna föreligger dock först när vardera korporationen i 
laga ordning, d.v.s. i närvaro av minst hälften av de utsedde, fattat 
materiellt överensstämmande beslut. Förhandlingsspråket är för 
den österrikiska delegationen tyska och för den ungerska dele-
gationen ungerska. Båda delegationerna kommunisera varandra 
ömsesides sina beslut på eget språk med bifogande av en auten-
tisk översättning. Ifall en tre gånger upprepad skriftväxling icke 
leder till resultat, förena sig båda delegationerna för åstadkom-
mande av ett beslut till en gemensam session, varvid endast ett 
lika antal medlemmar från vardera delegationen får närvara och 
det tilläventyrs överskjutande antalet närvarande medlemmar 
avlägsnas genom lottning. 

Vid de gemensamma sessionerna ledas förhandlingarna turvis 
av vardera presidenten; förhandlingsprotokollet föres å båda språ-
ken; dock får diskussion vid dessa sessioner ej äga rum, utan endast 
omröstning företages i de punkter, rörande vilka samstämmighet 
ej tidigare ernåtts. Beslutet fattas med absolut majoritet. Dele-
gationernas medlemmar åtnjuta samma yttrandefrihet och person-
liga säkerhet som folkrepresentanterna. 

Tillskapandet av ett liknande för landets nuvarande stats-
skick främmande organ har dock från finsk sida ansetts varken 
nödigt eller önskligt, såsom erbjudande bland annat möjligt till- 
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fälle till unificationssträvanden och en förskjutning utom landet av 
tyngdpunkten för avgörandet av särskilda frågor. Med avseende 
härå föreslogs å den senare sammankomsten från finsk sida åt 
ifrågavarande punkt följande lydelse: 

»När fråga om likalydande lagar för Finland och Ryssland 
uppstår, vilkas stiftande i de båda länderna kräver folkrepresen-
tationens medverkan, kan ärendet först beredas av ett särskilt 
utskott, valt för detta ändamål, samt sedan hänskjutas till de 
båda folkrepresentationernas avgörande.» 

Emellertid framgick vid den andra sammankomsten att man på 
ryskt håll, under åberopande särskilt av Österrike-Ungerns exem-
pel, fäste stor vikt vid att ett permanent organ förefunnes för 
handläggning av gemensamma angelägenheter, varigenom även 
de resp. regeringarna icke finge för stort inflytande på dessa frå-
gors gång. Dock var nian slutligen villig att frångå detta organs 
permanens ävensom att uttryckligen förbehålla detsamma endast 
konsultativ myndighet. 

För andra punkten enades man därför omsider vid den senare 
sammankomsten om följande lydelse: 

»För en enhetlig reglering av gemensamma angelägenheter 
måste för varje gång samtidigt lika lydande lagar både i Ryssland 
och Finland utfärdas. För att bereda sådana lagar tillsättas kom-
missioner med konsultativ befogenhet, vilkas medlemmar väljas 
av den ryska och den finska representantförsamlingen ur deras 
mitt. Sådana kommissioner skola även utarbeta förslag angående 
principerna för fördelningen av utgifterna för utrikesärenden och 
för landsförsvaret.» 

Då tillskapandet av blandade kommissioner med konsultativ 
befogenhet och sammansatta av finska och ryska män icke inne-
fattar någon inskränkning i Finlands Ständers rätt att besluta 
uti ifrågavarande angelägenheter, utan endast innebär en sank-
tion av ett förfarande, som vid gemensamma angelägenheters be-
redning också tidigare ägt rum, synes ett framtida ordnande av 
frågan på denna bas kunna tillstyrkas, under uttalande dock, 
såsom vid den senare sammankomsten i P:burg även skedde, att 
dess antagande eller förkastande ankommer på lantdag. 

Önskligt vore att vid lämpligt tillfälle få inryckt en uttrycklig 
bestämning om att antalet finska och ryska medlemmar i dessa 
kommissioner bleve lika stort, såsom utan tvivel meningen varit 
och den österrikiska statsförfattningen även innehåller. 

I mars 1904. 



Bilaga 5. 

(s. 154). 

Stockholm 18 okt. 1904. 
Heders Broder! 

Ditt brev av 14/10 ingick igår e. m. Då hinder för hitkomst 
meddelats, måste vi göra vår skriftliga framställning så fullständig 
som sakens beskaffenhet påkallar. Annars erhåller Ni ej tillräckligt 
material för bedömande, — vilket Ni däremot hade fått om någon 
hitkommit och därefter hemma refererat ärendet. 

Sändningen kan förty icke avgå idag, utan sändes i morgon 
per resande via Åbo. 

Härom har jag ansett mig böra härmed prevenera. 

Din tillgivne 
L. M. 

Stockholm 19 okt. 1904. 
Heders Broder! 

Härmed sändas nu: A. N:s långa relation och ett skriftstycke 
»Från sammanträdet den 11 oktober 1904», — det sistnämnda 
uppsatt igår och justerat i dag, varför det måste avgå i koncept. 
(Alla handlingarna absolut sekreta.) 

Vår anhållan är nu: att de i frågan invigda personerna utan 
något dröjsmål måtte samlas och taga kännedom om handlingarna. 

Av vår å ss. 3-5 i det senare aktstycket refererade diskussion 
framgår såsom slutsats, (ehuru något beslut ej ännu kom i fråga) 
att ett nekande svar knappast är möjligt; varförutan sannolika 
indiskretioner skulle göra en publikationsvägran resultatlös. 

I dag har här, -- särskilt i syfte att förebygga möjliga dementier 
eller desavoueringar i hemlandet, — framkastats den tanken, att 
bifallet. till publikation kunde meddelas med villkor att termen 
(representanten för) oppositionen i Finland skulle ändras till: en 
del av den finska oppositionen. 

Intrycket av sådant vilkor på övriga vederbörande vore väl icke 
gynnsamt. Men ett sådant svar vore dock, med hänsikt till våra 
relationer till dem, vida vägnar bättre än en publikationsvägran. 
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Vår anhållan är nu, att en eller två av Eder måtte för ärendets 
slutförande hitkomma och att detta, om möjligt, måtte ske med 
lördagens båt. Kan det ske så snart, så funnes ännu rådrum till 
sådan ytterligare prövning där hemma, vartill överläggningen här 
tilläventyrs kunde ge anledning. 

Du har ju i ett brev antytt att Du kunde resa i slutet av veckan. 
Detta stärker vårt hopp om bifall till förestående anhållan. 

Då man nu med bekymmer överväger konsekvenserna av det 
ena och det andra, nödgas man inbördes medgiva, att det a priori 
hade bort förutses och tagas i beräkning att finska representanters 
deltagande i sådan partikonferens icke skulle kunna förbli en 
hemlighet. Förr eller senare skulle någon tidningsrecit omtalat 
detta faktum. Och själva detta faktum — deltagande i ryska 
partens förehavande — skulle alltid, huru begränsat de delegerade 
än uppträtt, kunnat göras till föremål för kommentarier av sådan 
art, som dem man nu befarar. 

Försatta i strömmen mellan Scylla och Charybdis, måste vi 
väl nu söka vinna de bästa möjliga resultat ur det inledda sam-
arbetet med ryssarna och därjämte söka avväpna belackarna i 
hemlandet genom orubbligt fasthållande vid de grundsatser och 
syften med vilka de konstitutionella framträtt med hänsikt till 
landtdagen. 

Den i slutet av det andra närslutna dokumentet omnämnda 
uppsatsen är nu avlämnad till tryckeriet och översättes till finskan. 
Vi hoppas att den skall verka övertygande. 

Ifall Ni anser Er kunna utan vidare överläggning med oss fatta 
beslut om ett bifallande svar å publikationsfrågan, kan hitresa 
undvikas och svaret meddelas per brev, eller eventuellt per tele-
gram adresserat t. ex. till min dotter. 

Med vänskapsfull hälsning till kollegerna, din tillgivne 

L. Mechelin. 

Neovius redogörelse för sammankomsten i Paris den 30 
september — 5 oktober är mycket vidlyftig och omfattar i 
tryck sexton sidor. Där fattades bl. a. en resolution av föl- 
jande lydelse: 

»1) Avskaffandet av självhärskardömet och upphävandet av 
alla de åtgärder, som kränkt Finlands i konstitutionen grundade 
rättigheter. 
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Självhärskardömets ersättande med ett fritt demokratiskt 
styrelsesätt, grundat på allmän rösträtt. 

Rätt till nationell sj älvbestämning; av lagarna garanterad 
fri nationell utveckling för alla nationaliteter; avlägsnande av allt 
våld från ryska regeringens sida mot de skilda nationerna. 

I dessa grundprincipers och fordringars namn skola de på 
konferensen representerade partierna förena sina ansträngningar 
för att påskynda den oundvikliga undergången för absolutismen, 
den där är lika hinderlig för uppnåendet av alla de avlägsnare 
inbördes olika mål, vilka de skilda partierna vart och ett för sig 
särskilt uppställt.» 

Det ärende, som emellertid vållade konferensen mest 
huvudbry, var frågan om publicering av dess förhandlingar. 
De flesta partier voro för ett snabbt framträdande i pressen. 
Det konstitutionellt demokratiska ryska partiet talade dock 
för ett uppskov till början av december. Våra delegerade från 
Stockholm voro enligt sin instruktion förhindrade att alls 
deltaga i något beslut om offentliggörande. Neovius föreslog 
emellertid för kongressen, att avgörandet skulle uppskjutas 
tills han hunnit rådgöra med sina kommittenter. 

Som ett tillägg till berättelsen över mötet i Paris skriver 
Neovius följande: 

18/10 04. 
B. B. 

Såsom tillägg till innehållet av berättelsen vill jag ytterligare 
framhålla vikten av att man icke må låta tidigare farhågor hindra 
sig att gå med på den lösning av frågan som nu föreligger, och 
särskilt, att man samtycker till den jämförelsevis tidiga publika-
tionen. Man såg tydligt att alla, även våra tidigare moderata 
vänner voro genomträngda av åsikten att mötet var ett mycket 
viktigt steg, man tillskrev oss förtjänsten av detsamma, visade 
och uttalade sin tacksamhet därför o. s. v. Vi skulle i allas (inklu-
sive de moderates) ögon framstå i ett högst ogynnsamt ljus om vi 
nu ryggade tillbaka utan att ens på ett behjälpligt sätt kunna jäva 
den stora betydelsen av de i dokumentet framhållna skälen för en 
tidigare publikation. Vi skulle falla ner som en skinnpäls i de 
andras ögon till skada för vår ställning i framtiden och för det stöd 
vi kunde för vår sak då påräkna. 

Alla väntade sig en stor effekt av publikationen, det var syn-
barligen en tanke, med vilken de under mötet blevo i högsta grad 
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förtrogna och som de omhulda på det varmaste, därför skulle en 
av oss, som betraktas som byggmästarene, åstadkomma bresch 
i byggnaden, utöva på de andra den obehagligaste verkan. 

Tillika måste jag understryka ärendets synnerligen brådskande 
beskaffenhet, ty svaret måste vara avgjort inom oktober. 

L. M. torde ytterligare utlägga särskilda omständigheter, som 
yttermera understöda mina skäl. 

Gören nu Ert bästa att övertyga de eventuellt betänksamma. 
Såsom bevis på motivens övertygande kraft, vill jag anföra, att 
de som här varit mest betänksamma, och framkallat klausulen i 
fullmakten mot publikation, omedelbart efter berättelsens av-
hörande uttalade att de vid sakens nuvarande läge icke sågo någon 
annan utväg än att samtycka. 

Och i själva verket, de betänkligheter,. som ännu kunna ut-
talas, gälla nästan i samma grad efter vårt till dec. sammankallade 
stormötes slut. Ty då ha vi ju igen 1907 framför oss. Rätteligen 
tala de mot varje kollaboration; men då man redan i princip ansett 
sig böra gå med på en sådan, måste man ock taga konsekvenserna 
med och göra det bästa möjliga av saken. Att samtidigt vilja sitta 
på två stolar bär sig aldrig i längden. 

Må väl. Hälsa alla. 
Arius. 

I anseende till dokumentens beskaffenhet vore det väl bäst att 
icke längre än absolut nödvändigt är kvarhålla dem där, och sedan 
genast med säkert bud återsända dem hit. 

P. S. 
Med finska arb. part. hänger det ihop så. Redan dagen före 

mötet förberedde A. [din vän (Dolgoroukoff)] Z. på att det troligen 
skulle bli en interpellation om finska arbetarpartiet kallats. Z. 
svarade honom såsom han sedan svarade på interpellationen (se doku-
mentet). För mig utlade Z. saken så att han redan tidigare (under 
sin resa) fått anledning vänta denna förfrågan och därför skrivit 
om saken till en person »som står partiet nära». Senare bekräftade 
han min förmodan att denna hans korrespondent varit I (se bilagda 
skiffer, som min bror kan tyda). Han uppgav att denna i saken 
samrått med II. Av dessa skulle Z. fått det av honom refererade 
svaret. Jag sade Z. att hans slutsats att dessa personers åsikt 
vore att anse som arb. partis syntes mig förhastad, och att han nu, 
sedan hans uppfattning bibragts mötet, måste skriva till dem och 
vidtaga lämpliga åtgärder för att, om genom de relationer andra 
vid mötet närvarande uppenbarligen via en ostlig ort ha med 
finska arbetarpartiet en förfrågan skulle råka nå finska arbetar- 
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partiet, Z:s uppgifter icke må bli desavouerade. Z. sade sig nog 
komma att sköta om den saken. Men tillika voro vi på det klara 
med, att detta ärendes intima sidor naturligtvis icke kunde dragas 
inför finska arbetarpartiet, då man ju ej kunde garantera diskretion. 
Vad Z. sedan tillgjort vet jag icke. Men i ett brev jag härom 
dagen skrev till honom som svar på en fråga, sade jag, som då 
ännu ej visste annat, att vi endera dagen väntade hit någon av 
de hemmavarande och att frågan om finska arbetarpartiet — 
vilken oroar mig — väl då med den hitkomna måste tas till tals. 
På detta har jag ännu ej fått något svar. Men då nu ingen tyckes 
komma hit, anser jag mig måsta giva denna antydan för dig såsom 
helst någon ledning till begripande av det i dokumentet före-
kommande om finska arbetarpartiet. 

Kanske är det bäst att denna sak icke beröres vid Edra överlägg-
ningar för att ej inveckla dem, utan på förfrågan endast svaras 
att endast Z. torde veta huru härmed förhåller sig? 

Densamme 

12/11 04. 
B. B. 

L. M. har delgivit mig ert brev och bett mig i vissa delar be-
svara det, emedan han är upptagen med andra brådskande skriverier. 

Då ert svar hitkom, sammanställdes de nödiga breven, i vilka 
ert svar intogs i sin helhet. Under tiden rekvirerades K. hit för 
att underteckna o. expediera. I går avgingo alla svaren, under-
tecknade av oss två. 

Också här var åsikten att personligen framförd muntlig ut-
läggning skulle innebära ökad säkerhet, och det är nog i allo bra 
att en därifrån uppdrages med saken. 

Ditt antagande att jag alltså skulle behövas, synes mig mindre 
grundat och blir onödig lyx. Dessutom skulle jag ha ytterst svårt 
att avlägsna mig härifrån, i all synnerhet, då resan skulle måsta 
beröra många vitt skilda orter och således räcka länge. På den 
ort du supponerat finnes nämligen endast en. Däremot vore det 
nog tämmeligen nödvändigt, att vederbörande resande skulle 
komma häröver för att av mig få måhända nödiga kompletteringar 
till relationen. 

Särskilt måste jag vidhålla att publikationsfrågan genom hem-
ställandet för mitt vidkommande i hela sin omfattning blev för-
behållen våra kommitterades avgörande, och att någon vägran 
att i denna punkt efterkomma kommitenternas beslut från andra 
intresserades sida lojalt ment icke kan komma ifråga, varken före 
eller efter 1 dec. 



401 

Tacka Julio för hans brev. Jag har dock icke visat det åt K. 
utan endast uppläst den del som gällde de övriga besluten. Jag 
tyckte nämligen, att brevet var så långt och ändå så litet nytt, 
att det kanske bara skulle tilltrassla sakerna att lämna det åt K. 
K. är icke nöjd med det svävande läge, vari pressbyråfrågan skulle 
hållas. Anser att diskretionen beträffande underhållarne är omöjlig 
att upprätthålla. Vill också kunna representera någon. 

Det ser ju ut som om det skulle bli återfall i Ryssland igen 
(och således också] hos oss). Synnerligen farligt vore det dock ej, 
ty månne det ej skulle klara situationen, och göra honom igen 
litet mera deciderad, och mindre anstucken av brobyggnadsideerna 
än den nu tyckes vara. 

Må väl! 
Arius. 

Sedan vi fått i ovanstående brev nämnda redogörelse för 
mötet i Paris skrev jag följande brev till Mechelin den 22 
oktober: 

»— — — Det är märkvärdigt, huru samma sak kan göra dia-
metralt olika intryck på skilda personer. Neovius' relation över 
konferensen verkade på oss alla i högsta grad nedslående. Vi 
frågade, huru är det möjligt att de vid sammanträdena närvarande 
landsmännen så kunnat förlora varje känning av vad landets 
ställning nu kräver. Valen till lantdagen visa, att missnöje råder, 
men ingalunda att den organiserade oppositionen dominerar. För 
att vi framdeles skola kunna arbeta mot regeringspartiet, behöves 
nu oundgängligen ett uttalande från lantdagen, som otvetydigt 
giver tillkänna, att regeringen ej har landet bakom sig i sina anti-
konstitutionella förehavanden. För att få detta till stånd måste 
vi vara ytterst försiktiga och ej stöta för huvudet de tveksamma 
och rädda. Vi ha aldrig tänkt uppoffra någon princip, ehuru vi 
av en del bland eder blivit beskyllda därför. Men vi måste operera 
med förefintliga värden och ej med abstrakta teorier. Motparten 
söker avskräcka de svaga genom att beskylla dem för att gå i vårt 
eller edert ledband. Det är den gamla historien om den viftande 
svansen. Och argumentet tyckes vara ytterst verksamt. Mot 
varje handling som har sken av påtryckning från vårt håll, kommer 
den balanserande intermediära delen av representationen att rea-
gera med ett närmande till vår motståndare. Finge regerings-
partiet nu en sådan trumf på hand som tillfället att med sken av 
sannfärdighet insinuera, att det konstitutionella partiet handlar 
icke blott i samråd med revolutionärer och terrorister, utan låter 
sitt tillvägagående vid lantdagen dikteras av »en konferens av de 

26 
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oppositionella och revolutionära organisationerna» med Zilliacus 
såsom ordförande (!), så falla alla förslag om gemensamt uppträ-
dande mot regeringen, och det konstitutionella partiet förefaller 
att utgöra minoriteten. 

Vi måste därför såsom vår plikt anse, att söka förmå eder att 
avlägsna allt ur protokoll och proklamation som rör finskt del-
tagande. 

Vi kunna ej heller biträda eder åsikt, att deltagande från finsk 
sida förband till underkastelse för gjord påtryckning. Vi tro oss 
ur relationen finna, att publikationsvägran varit möjlig, blott litet 
mera kraft använts därpå av Neovius, och om intriger från Zilliacus 
strax avklippts. 

Slutligen beklaga vi på det innerligaste att förslaget från de 
liberala om gemensamt eller samtidigt uppträdande till förmån 
för de utvisade förföll. Den finska argumenteringen i denna fråga 
anse vi vara sorgligt ihålig. Förslaget innehöll yrkande på de 
förvisades återkallande och politiska förbrytares amnestierande. 
Vi finna ej att yrkandet på benådning av politiska förbrytare har 
avseende på de förvisade. Men å andra sidan måste väl alla med-
giva att det i Ryssland finnes politiska förbrytare. Att deras 
benådning på något sätt vore nedsättande för oss, kunna vi ej 
medgiva. Allas vår önskan är att så snart som möjligt få eder 
tillbaka. Detta ligger ständigt över oss. Och därför har denna del 
av relationen gjort ett djupt nedslående intryck på oss. 

Vi befinna oss nu i en svår belägenhet. Men än svårare blir 
vår ställning, om lantdagen ej något så när enhetligt uttalar sig 
mot regeringens politik. Genom att vägra publikation stöta vi 
oss med revolutionärer och socialister av allehanda färg. Men de 
liberala och polska nationalligan skola förstå oss, om ock troligen 
de liberala ej äro tacksamma för att vi ej förhindrade publikation 
redan vid mötet. Ty i deras intresse ligger att icke visa sig i säll-
skap med terrorister. De ville ej säga detta åt sina landsmän, 
kan man förstå, för att ej såra, och de skulle nog troligen (Struwe 
undantagen) orubbligt hållit på sin uppfattning, om de ej märkt 
Zilliacus' hållning och ansett den vara en exponent för vår. 

Enligt vår mening är det bättre att hålla oppositionen vid liv 
i landet och stöta sig med en del av de ryska partierna, än att 
utgiva tomma proklamationer i sällskap med dem och omöjliggöra 
oppositionens arbete inom landet för lång tid och giva regeringen 
sken av rätt i dess påstående att den företräder majoriteten. 

Protokollet återsänder jag då det tyckes vara edert enda exem-
plar. 

Under nästa vecka reser jag på uppmaning av de våra till 
Petersburg för att sondera stämningen.» 



Bilaga 6. 

(s. 156) 

Stockholm 29 okt. 1904. 
Heders Broder! 

Jag har i uppdrag att meddela Dig, att A. (Dolgoroukoff) 
kommer att vara i S:t Petersburg 22-25 okt. gamla stilen, således 
4-7 nov. nya stilen samt att han tager in å Hotel de France. 

Då du så nyss varit där, torde det nog vara besvärligt att åter 
ditresa den 3 Nov. Men det är ju dock nödvändigt. Särskilt för 
den ledsamma publikationsfrågans skull. 

Om Du finner nyttigt, kan Du lämna honom bilagda anteck-
ning, vari dock förutättes, att Du närmare inviger honom i or-
sakerna till vårt tillbakaträdande. Också torde Du verka för att 
detta tillbakaträdande ej verkar störande på samförståndet med 
A. och hans vänner. 

Han har ock bett mig fästa uppmärksamhet på nyttan av att 
träda i förbindelse med fröken Bezobrazova (Besobrasow) och 
prof. Dehn. Härom får Du väl höra närmare av honom. 

Då jag fullt anslutit mig till de väsentliga synpunkterna i dina 
senaste skrivelser och Du nyss emottagit muntliga meddelanden 
härifrån, avstår jag från ett närmare besvarande av sagda skri-
velse. Julio delger Dig väl vad jag idag för övrigt haft att anföra. 

Av Dina samtal med A., då Du besöker honom 4-7 nov. (helst 
redan 4:de), hoppas jag att Du lämnar mig del så snart tiden det 
medger. 

Din tillgivna 
L. Mechelin. 

Stockholm 1 Nov. 1904. 
Heders Broder! 

I dag emottagit ett långt och gott brev av A. från Paris, vari 
han säger sig följande dag (28/10) skola avresa till Pburg. 

Jag har ansett mig böra besvara hans brev, eftersom tillfälle 
nu erbjuder sig att genom Dig få fram mitt svar. Han har i sitt 
brev alls icke berört konferensen, men jag har dock i svaret ut- 
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talat mig därom ungefär i samma anda som i den franska anteck-
ning vilken jag sände Dig med mitt senaste brev. Nämnda anteck-
ning ber jag Dig förstöra och i dess ställe avlämna till A. bilagda 
skrivelse, vilken Du efter genomläsning torde försegla. 

Vi hoppas att endera dagen få mottaga Eder avböjelseskrivelse 
till A. N:s i slutlig redaktion. 

Din tillgivne 
L. Mechelin. 

Stockholm 6 nov. 1904. 
B. B.! 

Hinner ej skriva nu, ty Walter Runeberg, som dinerat här, skall 
skynda till ångbåten. Ville dock begagna säkra tillfället att meddela 
dig att ditt brev av 4/11 riktigt kommit mig tillhanda idag. 
W. R. medför detta. 

Det berör frågan beträffande Z. vilken ofta sysselsatt mina 
tankar. Jag tror dock att ett försök ännu måste göras att bringa 
honom på rätta sidan. 

Fantasin om den nya fraktionens stiftande omfattas ej här 
av flera än Z. och N. Också de torde känna sig osäkra. Framdeles 
mera. Hoppas Du haft tillfredsställelse av besöket hos A. 

Vännen 
L. M. 



Bilaga 7. 
(s. 156) 

Angående Zilliacus nya parti, vilket icke behagade Castrb, 
skriver denne följande: 

Stockholm 8 November 1904. 
Kära Broder! 

Vår bestörtning och indignation stå knappt att beskriva, då 
vi vid studiekommitténs sammanträde igår hos L. M., erhöllo del 
av den skrivelse, vilken av 0. P. (Ossian Procop0 sänts till sär-
skilda mer eller mindre vederhäftiga personer, och till vilken skri-
velse den tilltänkta Pariserresolutionen bilagts. Tillvägagåendet 
är ej en av K. Z:s sedvanliga indiskretioner, det är en rent brottslig 
sådan, ty inga som helst garantier finnas att icke sagda papper 
vid det här laget äro i händerna på en suometarian eller en polis. 
Att pappren ifrån Lahtismötet råkade i polisens händer var 0. P:s 
förtjänst, som vid framkomsten till H:fors provocerade polisen, 
utan vilken provokation den å järnvägsstationen befintliga polisen 
icke skulle ingripit. 

Vill måhända 0. P. såsom K. Z:s handgångne man inlägga en 
likadan negativ förtjänst rörande Pariserkonferensen. 

Att vår förbittring gentemot K. Z. ej är ringa, torde jag ej 
behöva säga. Ingen av oss äldre kommer att sluta sig till det K. 
Z:ska partiet, ett parti vars första specimen utfallit på ett sådant 
sätt att ett Damoklessvärd nu svävar över alla hemmavarande 
och de landsförvisade, vilka blivit till landtdagen invalda. K. Z:s 
förnämsta förtroendemän synas vara 0. P. och V. F. (Victor Furu-
hjelm). Huruvida verkligen R. och E. W. (Reguel och Eugen Wolff) 
slutit sig eller komma att sluta sig till K. Z:s flygel är oss obekant. 
Jag tänker dock att dessa vardera skola känna sig mindre tack-
samma för att deras namn använts såsom lockbete i 0. P:s cirkulär, 
i ett sammanhang för övrigt, som vid en möjlig ankomst hem, vore 
egnat att utsätta dem för den största fara. 

Vi hava telegraferat till K. Z. i Köpenhamn med anhållan att 
han måtte till onsdagen hit anlända för att jämte A. N. under- 
teckna och expidiera skrivelsen om tillbakaträdandet. Det är 
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knappast att förmoda att K. Z. skall hörsamma denna vår kallelse 
och då blir det väl ej någon annan utväg än att A. N. ensam under-
tecknar och expidierar skrivelserna. 

Vi hålla som bäst på med arbetet för landtdagen. Måtte det 
konstitutionella partiet kunna förmås att å densamma uppträda 
med energi och beslutsamhet. 

Med många hjärtliga hälsningar 

din tillgivne vän och broder 
j. C. 

Stockholm 12 nov. 1904. 
Hedersbroder. 

Tack för breven av 8 och 11 dennes. Beträffande vissa av de 
i det förstnämnda berörda frågorna har jag bett A. N:s sända 
Dig upplysningar. För egen del betvivlar jag att därhemma finns 
någon annan än Du, som vore ägnad för den resa varom Du talar 
och vilken nogsamt kunde vara behövlig för att troförbinda veder-
börande till full diskretion. I varje fall är det önskvärt att Du 
eller Din remplacant tager vägen här över för att få del av allt 
vad man här känner om dithörande förhållanden. Det kan ock 
inverka på handlingssättet, ifall Z. i afton får den nya vänster-
fraktionen startad, — något som ser litet tvivelaktigt ut, enär 
ringa lust försports att ens besöka mötet. Nog har vi äldre och 
gamla också inbjudits, men jag tror att ingen går. Flere av de 
yngre ha också avböjt. — Skulle han emellertid få företaget av 
stapeln, så skulle enligt hans mening den säkraste skölden däri-
genom ha vunnits mot indiskretioner och jämväl mot beskyllningar 
som kunde syfta på hela det konstit. partiet. 

De i brevet av 8 berörda förmodandena att Sv. Mirskys ställning 
vore osäker, vederlägges av de telegram som idag inlupit och vari 
motsatsen försäkras. 

Huru som helst, tyckes marken i Petersburg vackla som gungfly. 
Måtte våra av A. representerade vänner ej tappa taget. Det går 
tyvärr rätt långsamt med vissa arbeten som P. S. har att ombe-
sörja och vilkas snara spridning är det viktigaste huvudvillkoret 
för aktionen. Vad denna vidkommer, skulle jag ännu ha något 
att framställa för A. Jag ber Dig låta mig veta, om Du kan få 
en ultra sekret skrivelse fram till honom? 

Nu till Ditt senare brev. Det vore ju rätt märkligt, om det 
besannade sig att de maktägande vilja ha de förvisade adress-
männen (?) hem till lantdagen. Min längtan att komma hem är 
alltför stark, att jag skulle lämna insteg åt något säkert hopp 
härutinnan. Jag är Dig emellertid mycket tacksam för meddelandet. 
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Redan för en tid tillbaka uttalade jag här den tanken, att 
regeringen, om den har någon klokhet borde före lantdagens 
öppnande upphäva diktaturförordningen och dess konsekvenser, 
en sådan åtgärd skulle hos mången dämpa den harmfulla och 
oppositionella stämning med vilken man samlas till lantdagen. 
Att nu inslå en tillstymmelse till försonlighetspolitik, kan förty 
sägas vara förestavat av »nådakornsvisdom» utan att där bakom 
ännu finnes någon insikt om eller något erkännande därav att en 
fullständig systemförändring är nödvändig. Synnerlig vikt ligger 
därför på fast sammanslutning av de konstitutionella kring ett 
program, som fordrar den lagliga ordningens fulla restitution, och 
kring en taktik, som ådagalägger denna fordrans oavvislighet. 
Tyvärr torde mången tillmäta den Ståhlbergska taktiken större 
förtjänster. De, vilka känna ställningen österut, torde däremot 
icke underlåta att söka få förstberörda uppfattning gällande. 

Om den stora kommittén lägger senatens kodifikationsförslag 
av 1891 till grund för sitt arbete och endast omkalfatrar vissa 
delar enligt febr. manifestets ideer, kan arbetet gå relativt fort, — 
dock, som jag hoppas, icke enigt. Men om Borodkin och Serge-
jeffsky envist kämpa för sina dels fanatiska, dels ytliga ideer om 
»gränsmarkens» subordination, kan det bli en långvarig kamp utan 
resultat. Ty bland de våra skola väl Antell och Hermanson oefter-
givligt hålla emot varje förkrympning av konstitutionen. Bland 
de ryske äro Taganzeff och Martens relativt hyggliga, eller ej 
mycket förvillade. 

Det är rätt bra om C. L. nu tycker det vara nödigt att söka 
rehabilitera sig. Men då borde han fås att förstå, att det icke går 
an att föreslå Y. K. Y. K. till vice lantmarskalk. 

Vindarna skifta på mångahanda sätt men den verkliga luft-
rensningen kommer först med nydaningen i Ryssland. 

Din tillgivne 
L. Mechelin. 



Bilaga 8. 
(s. 183) 

Ärade herr doktor. 

Besökte idag baron Bruun och får i anledning därav besvära 
Er, som lantdagsman, med detta. 

Furst Obolenski ligger förnärvarande till sängs i influensa och 
torde först mot slutet av veckan vara att förvänta till H:fors. Konsti-
tutionellt sinnade finnar ha här stått i beråd att vid O:s resa här-
ifrån ägna honom en sångarhyllning. Detta steg ville vi dock icke 
taga, i händelse våra meningsfränder i H:fors ansåge detta oklokt 
eller obehövligt. Vår avsikt var också att genom dr. Perret uttala 
vårt tack för vad 0. senast genomfört samt uttala hoppet om att 
han skall använda allt sitt inflytande att få de övriga klämmarna 
i petitionen godkända. Väl hava röster här höjts, att man möj-
ligen genom ovationen kunde skada vår sak och 0. som törhända 
kunde utsättas för den ryska reaktionära pressens angrepp. Anser 
Ni, att skäligt vore, att vi skulle sondera 0. själv? Bruun har 
i såfall åtagit sig att göra detta. Kommer man i H:fors att demon-
strera 0. till favör? Låt mig per omgående få invänta Ert brev! 

Bruun sade mig att H. M. frågat 0. om han trodde, att lant-
dagen nu skulle taga ihop med arbetet eller fortfarande strejka. 
0. hade givit sitt ord uppå att det förra skulle vara fallet. I mot-
satt fall ämnar han avgå. 0. har vidare på hedersord lovat, att 
han skall göra allt för att få hela petitionen beviljad, men att före-
dragning härom måste ske efter hand sedan ärendet till föredragning 
hunnit utskotten. Vore det icke under sådana förhållanden skäligt, 
att lantdagen ville visa förtroende för 0. och begynna arbetet? 
Kan Ni icke genom ert inflytande få R. och adeln att behjärta 
denna omständighet? Den närmaste föredragningen kommer — 
av 0:s ord att döma — att behandla gendarmfrågan och därvid 
ärnar 0. bedja H. M. att fråntaga honom den diktatoriska makt-
befogenhet, som honom lämnats. 

Bruun hade också besökt Linder. Samtidigt anlände ett tele-
gram från fru de Pont (hans dotter). Synbart rörd överräckte L. 
telegrammet åt B. som i detsamma fann ett erkännande för vad 
hennes fader gjort. L. hade gjutit glädjetårar, och lagt i dagen 
ett sinnelag, som helt tycktes ansluta sig till det konstitutionella 
partiet och var sint över senatens ogillande. Månne icke också 
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denna lilla omständighet giva vid handen att 0. och L. äro ense 
om ett samfällt fortsatt arbete i rätt riktning? Få vi fastslå detta, 
borde ju — jag upprepar detta — det ligga i ständernas intresse 
att icke nu tredskas utan, i hopp om en god sakernas slutliga ut-
gång, upptaga lantdagsarbetet med den iver den sista återstående 
tiden medgiver; ty en längre förlängning av lantdagstiden än 10 
dagar torde icke vara att påräkna. 

Bästa herr doktor! Gör mig nu den tjänsten att Ni så snart 
Ni erhållit detta, lämnar mig besked! 

Med utmärkt högaktning 
Arnim (Kaj anus). 

Pbg 4. 4. —05. 
Herr Doktor. 

Ehuru jag redan idag sänt Eder ett brev, nödgas jag dock av 
nedanstående skäl ytterligare tillfoga några ord. Bruun har nu 
på e. m. sammanträffat med Linder och 0erstroem. Båda dessa 
voro mycket upprörda i anl. av ett rykte, som velat hålla före, 
att lantdagen ärrar fortsätta »strejken», tills diktatorförordningen 
upphäfts. Detta vore enligt deras förmenande ödesdigert; ty de 
hade besökt 0. som också förnummit ryktet och hört honom ytter 
ligare heligt försäkra, att han avgår, om lantdagen icke vill tro 
hans redliga avsikter, vilka han är livligt övertygad om att de 
inom kort förverkligas. Även hade 0. hört om möjliga student-
demonstrationer vid hans hemkomst, och på det bestämdaste 
undanbett sig sådana. Den bästa hyllning kunde lantdagen genom 
att lugnt arbeta landet till fromma bereda honom. Vi avstå därför 
från alla ovationer. Jag besvär herr Doktorn, att icke anse 0:s 
hot om avgång vara betydelselöst. Fastmera tyckes han känna sig 
trött och längta efter ro och kommer därför att söka anledning 
att få avgå. Uppbjud därför all er kraft att hindra befarade för-
slag till opposition under pågående landtdag. Man äventyrar 
annars vad bäst vi hoppas på — frihet och självstyrelse, om en 
Bobbans like komme till styret. Tillgiv min enträgenhet, dikterad 
av uppriktigaste kärlek till mitt land. 

Med högaktning och tillgivenhet 
Arnim. 

P. S. 0. reser, om än svag, härifrån i morgon, onsdag, senast 
torsdag afton. 

Nedanstående brev, daterade två månader senare, hänföra 
sig dels till Obolenskis av brevskrivaren uppfattade önskan 
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att råda bot på resterna av den gamla regimen genom nya 
utnämningar, dels innehållande uppgifter om officerarnas i 
Moskva och Petersburg ställning till revolutionsrörelsen. 

8. V I. 05. 
Herr Doktor. 

Jag anser mig böra meddela Eder följande. En person har 
varit hitsänd från O:ski för att bland finska officerare »icke under 
kaptens och icke över överste rang» söka påfinna en person, som 
vore lämplig att träda i finsk tjänst, en person, »som icke får vara 
U. S:rian utan konstitutionell». Då jag kunde föreställa mig, att 
det möjligen gällde en kandidat till polismästarbefattningen i 
Helsingfors och jag och övriga finnar med mig gärna ville gå denna 
billiga önskan till mötes, vände jag mig till Emil Berg, gen. stabs 
överstelöjtnant, svärson till general Frans Nybergh, den kända 
patrioten. Berg, en fullblodig fosterlandsvän, energisk och till 
alla delar rekommendabel, har i följd av de konflikter han här 
haft med sina kolleger i staben, vilka samt och synnerligen äro 
reaktionärer, sett sig nödsakad att söka sig till Kutais. Skulle 
emellertid icke ha något emot att förflyttas till H:fors, om honom 
medges rätt att rensa bort alla eländiga element i poliskåren och strängt 
/å följa lag och författning. Jag ville därför bedja herr Doktorn 
så begå, att han bleve framhållen för O:sky. Tilläggas bör, att 
Osky uttryckligen åt sin hit utskickade framhållit att »det icke får 
synas, som om han (0.) haft sin hand med i denna sak, utan bör 
hos honom anmälan göras om den lämpliga personen». Den ut-
skickades namn känner jag icke, ty jag blev genom andra person 
(Ursin) uppfordrad att vara behjälplig. U. har redan skrivit till 
mannen i H:fors om Berg, men ännu icke fått svar. Berg är emel-
lertid försatt i ett pinsamt läge, då han inom några dagar borde 
resa ned till södern. Herr Doktor, kan Ni nu göra något till saken 
och påskynda dess lyckliga lösning, så har Ni sannerligen där-
igenom gjort huvudstaden en stor tjänst. Glöm ej att det är 
brådska! 

Arnim. 

(Brevkort) 13. V I. 05. 

Herr Doktor. 
Delgav B. ert råd; men han vill ej uppträda som supplikant. 

Blott om honom erbjödes platsen, kunde han med eftertryck göra 
sina anspråk gällande. Mot slutet av veckan reser han till södern, 
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om vederbörande icke dessförinnan framkommit med sitt anbud. 
— jag anländer den 27 juni till H:fors och skulle då titta in till 
Eder vid I/2  10 tiden f. m. Reser samma dag till min villa. 

Med utmärkt högaktning 
K:s. 

(Kaj anus) 

P:burg 1. 14. V I. —05. 
Herr Doktor. 

Rechenberg har nyligen besökt 0. och om sitt besök relaterat 
för Tavaststjerna följande: 0. hade föreslagit R. till guvernör i 
Wiborg, men hade H. M. ansett att en avskedad guvernör honnaa-
ment icke kunde återinträda i samma befattning. 0. hade emeller-
tid tröstat R. därmed, att R. snart skulle bli senator. B:ström 
bleve guv. i Nyland, Knipowitsch förflyttas till Wiborg, Berg 
till Wasa, Savander till T:hus, Bruun till Kuopio eller U:borg 
samt Dratschewsky till det andra av senast nämnda län. T. hade 
jämväl träffat Borgenström, som sagt, att han som guvernör skulle 
anse som sin första plikt att avskeda R:tt (Reinbott). 

Har sammanträffat med en officer från Moskvas garnison. 
Denna trodde sig kunna garantera för att samtliga officerare där 
voro revolutionärer. I deras kasinon fördes samtal vådligt fria. 
De ansågo sig där helt befriade från regeringen och, menade han, 
om s. s. rev.kommitt61 är i stånd till — soldatesken köptes, 
vore officerarne redo till uppror. Från P:burg vågade man icke 
rekvirera militär, som väl behövdes där, och då skulle Moskva 
välja sig en egen konstitutionell regering. Lämpliga styresmän 
funnes bland de gammal adliga ätter, vilka inse nationens krav. 
Sagesmannen trodde tiden icke vara fjärran, då från Moskva lösen 
gick ut över landet. Här i P:burg synes allt vara lugnt, om än här 
och där röster i frisinnad anda höjes på offentliga samlingsplatsen 
Marinofficerarena, som på (Petersburg-restaurangen) Ernest applå-
derade åt talaren — varom jag i ett föregående nämnt — hava 
framtvingat en ukas, i vilken alla officerare vid flottan förbjudes 
att under 6 veckor besöka värdshus, teatrar m. m. En civilklädd 
mar, off. igenkändes härom dagen av en detektiv på Nemetti och 
bestraffades med 7 dygns högvakt. Förliden söndag hade alla 
butiksbiträden beslutat att samlas invid Peters staty. Man ville 
bverenskomma om, att söndagsarbetet borde bortskaffas. Anlända 
till platsen skingrades de av ett otal kosacker. 

Högaktningsfullt 
Arnim. 



Bilaga 9. 
(s. 203) 

»Petersburg den 29 okt. 1905. 

Stämningen har under de fyra sista dagarna i hög grad för-
bytts. Men då man kommer till den finska bangården, den enda 
som tillsvidare är öppen för trafik, kan man ej spåra annan för-
ändring än att några officerare i fältmundering uppehålla sig på 
stationen. Soldater synas ej till ehuru i grannskapet finnas posterade 
inne på gårdarna sex kompanier av moskoffska gardesregementet. 
På gatorna är allt lugnt. Patruller röra sig emellertid här och där, 
såväl infanteri som kavalleri. Den 27 voro alla butiker stängda, 
men dagen därpå igår voro de åter öppna på polisens tillsägelse. 
Sammanstötningar med trupperna ha icke förekommit, utom vid 
den Rosenkrantzska fabriken i förstaden Okta. Där hade kosacker 
tillkallats, då strejk i förgår proklamerades. Regeringen undviker 
sorgfälligt att använda våld. Den nyss emanerade förordningen 
om församlingsfrihet har icke förändrat något i avseende å de 
meetings som under de sista veckorna hållits i högskolorna. På 
dessa meetings varnas publiken emellertid av de uppträdande 
talarna att gå agressivt tillväga mot vare sig trupperna eller polisen. 
I förgår förhindrade polisen dock ett möte som var avsett att hållas 
i distriktsdomstolarnas lokal. Dörrarna hade stängts i förväg 
och polisen tillsade de anländande artigt att avlägsna sig, vilket 
de också gjorde. I går hölls ett stort meeting i medicinska akademin. 
En talare utvecklade just nödvändigheten av regeringens stör-
tande, då det anmäldes att hela akademibyggnaden var omringad 
av trupper. Talaren slutade då omedelbart sitt brandtal och upp-
manade åhörarna att genast avlägsna sig utan att störa ordningen. 
Då dessa emellertid kommo ut på gatan, hade trupperna redan 
hunnit dragas bort. I dag äro universitetet och andra högskolor 
sedan tidigt på morgonen stängda. Regeringens fruktan för sam-
manstötningar mellan trupperna och folkmassan är lika uppenbar 
som folkets respekt för militärbefälets tillkännagivande om att 
skarpa patroner komma att användas utan föregående varning. 
Dock har regeringen i denna meetingsfråga dragit det kortare 
strået. Den har ej vågat använda våld för att genomdriva sina 
påbud som folket ej har respekterat. 
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Rörelsen uppstod genom en tillfällig ekonomisk konflikt vid 
en av järnvägarna i Moskva. Därifrån bredde den ut sig till de 
andra järnvägarna i samma stad och vidare som en löpeld kring 
landet. 

Slutligen togs den om hand av det social-demokratiska partiet 
genom vars försorg den fått en något enhetligare prägel och ut-
sträckts till en stor del av hantverks- och fabriksbefolkningen. 
Denna stora strejk hade egentligen varit reserverad för några 
veckor framåt d. v. s. till de stundande duma-valen, ehuru dess 
utbrott nu blev oundgängligt, men kommer dock troligen att ha 
samma påföljd som ursprungligen avsetts: bojkottning av duman. 
Den nuvarande dumalagen anses redan fallen, den antages komma 
att snart ersättas av en annan. Till strejken hava i Petersburg 
slutit sig en del banker, bland andra riksbanken, tjänstemännen 
vid kommunikationsministeriet och en del av rikskontrollen. I 
förgår var den åt Nikolaibangården belägna hälften av Newski 
fullkomligt mörk, emedan elektricitetsverket Helios hade strejkat. 
I går avbröts telefonförbindelsen i staden. Men på aftonen voro 
alla gator åter belysta och för säkerhets skull hade en strålkastare 
placerats på Amiralitetets torn, vilken icke gjorde stor nytta, 
emedan den bländade både människor och hästar. Den strejkande 
personalen på elektricitetsverket och telefoncentralen hade ersatts 
av marinmanskap. 

Att regeringen denna gång icke använt trupperna för att »lugna» 
massan, anses delvis bero på att dessa icke mera äro fullt pålitliga. 
Bland officerarna finnes mycket missnöje och manskapet är också 
av den ständiga patrulleringstjänsten uttråkat. Men en icke oviktig 
faktor är den omständigheten att för tillfället uppehåller sig i 
Petersburg ett antal engelska, franska och tyska bankirer för att 
uppgöra villkoren för det nya 500 miljoners lånet. Dessa under-
handlingar hava icke avbrutits trots strejken. 

Från landsorten äro underrättelserna sparsamma och varandra 
motsägande. Ett nytt myteri på Svarta havsflottan befaras. Ett 
rykte har gått att marinministern Birileff skulle blivit skjuten, 
men har ej bekräftats. I Harkow hade 2,000 beväpnade studenter 
och arbetare barrikaderat sig på Universitetet och höllo sig i två 
dagar. Därpå underhandlade de med guvernören, som överlämnade 
ordningens upprätthållande åt ett antal framstående borgare, samt 
åt studenterna och arbetarna. Inga häktningar gjordes. Krigs-
tillstånd är emellertid nu infört. I Moskva, där vattenledningen, 
gas- och elektricitetsverken icke mera funktionera, har bildats 
ett välfärdsutskott, sammansatt av medlemmar från duman samt 
det konstitutionella demokratiska och de radikala partien. Militären 
har i Moskva icke mera använts mot massorna. I Saratov har ord- 
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ningens upprätthållande övertagits av duman. I Ekaterinoslav 
har man gått längst, där har republiken proklamerats. I Peters- 
burg ville en del av de revolutionära tillsätta en provisorisk rege-
ring, men erkänna att de blivit överraskade av den nu pågående 
politiska strejkens löpeld. Antagligen kommer strejken ännu att 
fortfara någon tid, men spänningen i sinnena har redan avtagit. 
Huruvida några av regeringen planerade liberala reformer kunna 
mera rädda situationen och återföra ett varaktigt lugn bland 
massorna, som redan hunnit få en förnimmelse av den elementära 
kraftens förlamande inverkan på en fallfärdig regering, anses 
tvivelaktigt. Även bland de moderata finnas sådana som hålla 
före att blott en abdikering kan hämma den revolutionära rörelsen. 

Att regeringen nu med framgång skall kunna göra sig till herre 
över situationen är svårt att förstå. En militärdiktatur under 
greve Ignatiew är icke utesluten, den understödes av hovpartiet 
med den unga kejsarinnan i spetsen, vilka anse det nuvarande 
tillståndet lätt övergående och att inga andra lärdomar böra dragas 
därav än att mera stränghet vore av nöden. 

Större omfattning har dock den åsikt som anser att en konsti-
tution omedelbart nu skall promulgeras och att Witte skall bli 
kabinettschef. Men detta skall långt ifrån tillfredsställa opposi-
tionen. De radikala partierna drömma om republik. De liberala 
anse allmän amnesti och omedelbart erkännande av personliga 
rättigheter oundgängligen nödvändigt. De ha intet förtroende till 
Wittes goda vilja och komma icke att inträda i hans kabinett. 
Han väljer förmodligen sina ministrar bland byråkrater, som icke 
äro allt för makulerade. Men med en sådan halvmesyr är det ryska 
folket icke tillfreds. Orostillståndet kommer att fortgå i åratal 
kanhända, tills byråkratins sista bålverk fallit.» 



Bilaga 10. 
(s. 244) 

Petersburg d. 26/11 1905. 

Jag sänder härmed ett brev som borde oförtövat meddelas 
kagalen, vidare borde du giva det åt Pygen (Zilliacus) för att han 
skulle i sin tur visa det åt en bekant som han har bland aktivis-
terna och som du sammanträffat med i en »kommitt6. Jag nämner 
ej hans namn, då det lär vara meningen att dölja det för kagalen. 
Vad kagalen skall göra vet jag ej, men mig förefaller att kagalen 
borde utse ett utskott som blott hade att skaffa med sådana affärer 
för vilkas skull du och någon annan sammanträffade med de två 
aktivisterna. Andra av kagalen borde fortfara med den fredligare 
propagandan. Det vore av största vikt, att landsorten uttalade 
sig mot Helsingforsarbetarnas lust att vilja terrorisera lantdagen. 
Detta är enligt min åsikt en ytterst viktig fråga. Inga ansträng-
ningar borde sparas på att få bönderna att förklara sig mot arbe-
tarnas terrorism. 

Här har jag hört att från Finland uppgivits åt arbetarne här 
att våra arbetares första mål är att tvinga lantdagen att förklara 
sig inkompetent att behandla representationsförslaget och att 
hänskjuta det till en nationalförsamling. Vådan härav ligger i 
öppen dag. L. M. som var här i går, talade jag med om det farliga 
läget i detta land. Han sade sig ha för avsikt att sammankalla 
ett möte av lantdagsdelegationen och kagalen för att dryfta frågan. 
Jag överlämnar åt er att avgöra om mitt brev därför av eder del-
gives eller ej. 

Hos Guerard har jag varit. Han förefaller att vara ganska bra. 
Huruvida han förstår att handla tillräckligt snabbt vet jag ej. 
Jag talade om nödvändigheten att avlägsna ryssarna. I följd 
härav hade han sagt åt L. M. att han ansåg mig ha stränga ford-
ringar. I alla fall borde han nu ej i tidningarna utsättas för obe-
hagligheter, han har nog goda avsikter. Huru det går med Linder 
vet jag ej. Men jag har en känsla av att hans ställning blivit under-
grävd och möjligen ramlar han denna vecka, om ej heller officiellt. 

Danielson är i dag här och har besökt Guerard. Jag vet ingen 
ting om resultatet. Men jag hade nog förberett Guerard på hans 
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besök. I senatslistan hade G. ej i går ännu för avsikt att intaga 
gammalfennomaner, men Svinhufvud torde ej gå igenom på grund 
av hans tal i Hohenthalska processen. I följd av ställningen här 
tycker jag emellertid att man borde nöja sig utan Svinhufvud. 
Edvin Castren var det fråga om med L. M. Han skulle bilda den 
erforderliga motvikten mot Ståhlberg, men ej bliva civilchef. 
Huru nu med listan förfares, så är det nödvändigt, att inte en 
enda dag förslösas. Annars bliva vi i en smal vändning utan senat. 
Vi få nöja oss med vad vi få blott det ej blir gammalfennomaner. 
Blir ej våra utnämningsaffärer med det allra första klara, kan det 
hända att vi ännu länge lämnas utan regering, vilket med betrak-
tande av våra arbetareförhållanden vore mera än riskabelt. Tro-
ligen återvänder jag onsdag eller torsdag afton. Försök sätta liv 
i kagalen, så att något uträttas. 

Jag hade vid mitt sista besök det intryck att ni ännu voro 
segerdruckna och underskattade svårigheterna härifrån. Ställ- 
ningen är ej sådan att vi kunna kommendera i utnämnings- eller 
andra frågor. 

Det vore måhända bra om järnvägspersonalen genast efter 
senatens utnämning vände sig till kommunikationschefen i Drat-
schewsky-frågan. Han kan sedan vända sig till Guerard. 

tuus 
A. T. 

Petersburg d. 26 nov. 1905. 
B. B. 

Då jag tycker tillståndet i detta rike åter börjar närma sig en 
Falbdag ville jag meddela dig följande. 

Inom marinen, isynnerhet matroserna är disciplinen = 0. Men 
en revolutionär organisation bland dem saknas också. Tilldragel-
serna i Kronstadt uppkommo i följd av agitation från socialdemo-
kratiskt håll och var planen att bemäktiga sig krigsfartygen, med 
dem avgå till Peterhof, som skulle bombarderas, därefter styra 
mot Petersburg, tvinga regeringen till vad som helst, o. s. v. Men 
matroserna brydde sig om ingenting, när de en gång uppagiterats 
till revolt, de kastade sig över allt drickbart som fanns, plundrade 
och brände och kunde därför icke heller göra något motstånd att 
tala om, när de icke revolutionära trupperna ryckte ut. I verk-
ligheten var det 300 artillerister från Kronstadt och 2 skvadroner 
från Peterhof, som återställde ordningen strax på första natten. 

I Sevastopol hade de socialdemokratiska agitatorerna ett bättre 
material att påverka. Där utgöres marinmanskapet av lillryssar 
och polacker. Revolten lyckades ockå bättre. Ordningen har 
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egentligen icke alls blivit störd, om man undantager att den amiral 
med åtföljande kapten, som kom mot de revolterande med ett 
infanterikommando, blevo, då de kommenderade »fyr», själva 
skjutna. Huru läget i Sevastopol för tillfället bör betraktas vet 
ingen. Ett infanteriregemente lär antingen förhållit sig passivt, 
utlämnat sina vapen åt matroserna, eller övergått till de upp-
roriska. Guvernören har begärt två armskårer, och enligt dagens 
tidningar hava flere truppavdelningar sänts dit. Antingen nu 
denna Sevastsopolepisod redan håller på att kuvas, vilket är det 
troligaste, eller ej, så är dock läget inom armen sådant, att revolter 
kunna väntas var som helst. Dessa komma förmodligen ännu en 
tid att kunna kuvas. Men en dag kommer en trupp med officerare 
och allt att förklara sig för revolutionen och då står inbördeskriget 
för dörren, ty en mängd trupper förbli regeringstrogna. Peters-
burgs garnison anses ännu säker, men soldaterna inom gardes-
trupperna hava redan hållit möten i liten skala inom sina kasärner 
och officerarna studera flitigt flygskrifterna och påstås även dela 
ut dem (?). 

Av Rysslands 50 europeiska guvernement anses agrarrörelsen 
i 24 antagit sådana dimensioner att dessa kunna betecknas vara i 
uppror. I en del, där befolkningen är mera utvecklad, har agita-
torerna predikat att bönderna kunna taga av godsägarna en del 
av deras skörd, även med våld om godsägarna motsätta sig. I 
andra guvernement, där befolkningen står ytterst lågt, och de äro 
flertalet, hava agitatorer av socialrevolutionär karaktär, för att 
icke säga terroristisk, uppmanat bönderna att taga jorden av gods-
ägarna i besittning, att bränna och plundra. Dessa agitatorer 
sägas vanligen uppträda klädda till generaler och försäkra att 
tsaren skänkt bönderna all jord. Bönderna ha i följd härav mången-
städes råkat i ett tillstånd av djuriskt raseri. De tåga i skockar 
på ända till 2,000 individer genom landet och förstöra allt som 
kommer i deras väg. Regeringen använder trupper för att stävja 
detta. Endast ankomsten av en trupp är redan tillräckligt för att 
skingra bondehoparna. På många ställen hade det hänt att bön-
derna på knä tiggt om förlåtelse och på knä släpat sig fram långa 
sträckor för att återhämta rester av godsägarnas förstörda till-
hörigheter. Men det har även hänt att denna agrarrörelse ställvis 
lett därhän, att en plundrande bondehop från en främmande trakt 
blivit mottagen av de på orten bosatta bönderna med vapen i 
hand och att bataljer mellan bönderna levererats. Således också 
här inbördes krig. 

Det är en känd sak att trots Wittes stora fullmakt det finnes 
ett mäktigt parti i de högsta regeringskretsarna (Trepov, Ignatieff 
& C:i), som inverka på guvernörer, polis o. d. De hava till och med 

27 
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uppmanat polisen att icke sätta hinder i vägen för folkets natio-
nella krav på hämnd på rikets inre fiender, vilket haft de svarta 
sotniornas (bandens) i Odessa, Moskva, Kursk o. s. v. till följd. 
Mot dessa svarta sotnior beväpna sig de organiserade arbetarna 
och strider ha flerstädes utkämpats, även här i Petersburg ha 
dylika förberetts, ehuru de ej torde kommit till utbrott. 

Byråkratins princip har alltid varit att utspela det ena be-
folkningselementet mot det andra. I överensstämmelse härmed 
försöka de reaktionära ännu handla, och det är kmppast tvivel 
underkastat, att de ej skola lyckas häri. De inse att en stor del 
av intelligensen härunder kommer att förintas, och att deras egen 
egendom även kan komma att förstöras. Men de inse även, att om 
en verklig självstyrelse införes, deras makt är förbi. Därför kommer 
de att uppbjuda all sin energi för att förinta medelklassen. Sedan 
tänker de återupprätta självhärskardömet i dess förra glans och 
rikta sig ånyo. 

Men allt detta kan inte heller förlöpa utan inbördes krig. Vem 
segern skall tillfalla, vet ännu ingen. De tänkande socialistiska 
ledarena förstå mycket väl, att de ej kunna behålla ledningen, 
utan att den övergår till massorna, som kanske också vända sig 
mot dem. De liberales ställning förefaller att vara förtvivlad, 
ehuru det dock icke ännu är uteslutet, att de kunna komma till 
något inflytande. Wittes regering inser sin svåra ställning och 
sin maktlöshet att kämpa både mot revolutionen och reaktionen. 
En vallag torde endera dagen utgivas, och kan en duma ännu fås 
till stånd, så kommer den att hava mycket tillfälle till inflytande, 
om den förstår att begagna sig därav. Armål i provinsen kan den 
måhända få i sin hand. 

En faktor finnes, som ännu icke blivit omnämnd. Det är den 
mandschuriska armål, 600,000 man. Men om också tillståndet 
inom densamma torde vara ytterst betänkligt, disciplin upplöst 
o. s. v., så kan den ej ha det inflytande på händelserna i denna 
stund, som man mångenstädes tror, därför att den är så långt 
borta och icke kan annat än i små partier komma hem. Under 
alla omständigheter, även om denna arme skulle besluta med 
officerare och allt att strax återvända, så skulle det åtgå 12 månader, 
påstås det, förr än den vore hemma. 

Men inbördes kriget kan utbryta redan före jul. 
De socialdemokratiska ledarena här önska inga oroligheter eller 

strejker nu. Deras plan går ut på att till en början söka hindra 
valen till duman, om ej allmän rösträtt beviljas. Valen anses 
kunna försiggå först omkring 1 januari. Men nu redan finnas i 
Pburg minst 20,000 arbetare utan arbete i följd av att arbets-
givare (kronan och privata) icke gått in på 8 timmars arbetsdag. 
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Dessa bilda ett element som ju längre det lider, blir allt svårare 
att hålla i styr. Stor ovilja råder bland arbetarna även därför, 
att den sista strejken hade satts i scen för ändamål som lågo dem 
fjärran (Polen, Kronstadt). Det var först under strejkens senare 
del, som kravet på 8 timmars arbetsdag upptogs. Det påstås 
därför, att ny strejk inom kort åter utbryter, måhända också 
på järnvägarna. Detta vore ur alla synpunkter en olycka. Det 
skulle visa att de förnuftiga elementen alldeles blivit uteslutna 
från allt inflytande. Strejken skulle förmodligen bliva lika 
impopulär både bland arbetare och andra som den sista, den skulle 
leda till lika litet som denna och oförberedd som den är, skulle 
den minska verkan av den planerade politiska strejken till valen. 
Men den skulle öka förvirringen, kunna giva anledning till våld-
samt ingripande från regeringen o. s. v. Emellertid underblåses 
den av terroristerna (socialrevolutionärerna), som ej ha annat mål 
än anarki. Dessa hava nu förbindelse med våra arbetare, möjligen 
och troligen med aktivisterna också. Skulle strejk utbryta hos 
oss vore det blott till olycka. Därför borde detta förekommas. 
Huru det skulle ske vet jag ej. Troligen blir ett av argumenten för 
påverkning av våra arbetare härifrån förespegling av republik. 
Men en republik i förening med Ryssland vore vår död. Detta 
borde på något sätt klargöras. Blir här stora omkastningar, så 
förlöpa de troligen dock icke så fort. Trots allt måste man ännu 
anse oppositionen svag just i följd av att de organiserade arbetarna 
vilja undandraga sig de bildade socialdemokraternas inflytande. 
Därigenom komma strejkerna blott att ha partiella och lokala 
verkningar. Men utbryter inbördes krig här, eller slutar det med 
republik, vilket ingen vet, så bör vår skyldighet vara att försvara 
vårt oberoende och icke att blanda oss i leken. Republik kunna vi 
få samtidigt eller tidigare beroende på konjunkturerna. Men där-
till fordras att vi förbereda oss samvetsgrant och icke huvudlöst 
på en vink härifrån demonstrera med strejker och dylikt ej heller 
få vi ställa till upplopp. De ryska trupper, som nu finnas hos 
oss, skulle säkert kommenderas därifrån, till Pburgs försvar, sedan 
regeringen störtats. Att i oförstånd hindra detta vore att giva 
anledning till repressalier härifrån av en kommande regering. Den 
nuvarande regeringen har för mycket utrikespolitik i sitt huvud 
för att blotta Finland på trupper. Den kommer ej att dislocera 
ett enda regemente därifrån. 

A. Törngren. 



Bilaga 11 
(s. 255). 

6. II. —06. 
Heders Broder. 

Då jag i går erhöll underrättelse om gen. Langhoffs utnämning 
och därom telegrafiskt underrättat Hbl., stod jag i beråd att upp-
söka honom för att få något att meddela Dig. Förekoms emeller-
tid av gen. som själv besökte mig, »den första han ville besöka». 
Jag sporde honom om jag finge offentliggöra vårt samtal. Efter 
någon tvekan medgav han detta, om jag därförinnan ville låta 
honom genomläsa manuskriptet. I dag kl. 5 vann detta hans 
gillande. Vad under vårt samtal framgick och vilket jag icke finge 
relatera i tidningarna, meddelar jag här. Då L. sökt förmå M:son 
(kejsaren) att antaga Armf., hade denne sagt att han icke ansåg 
honom lämplig. Vad Björnberg beträffade, ansåg M:son att han 
var väl ung. M. mindes honom ss. »helt nyligen» kapten vid kon-
vojen. L. framhöll då, att B. och han voro ungefär samtida i kadett-
kåren, och han hade vidsträckta relationer. Därtill genmälde 
M:son att han, L., vore den finne för vilken han hyste det största 
förtroende. M:son hade också på en middag förliden vecka bett 

sitta vid sin sida och dagen därpå åter inbjudit L. till frukost 
och samma hedersplats. L. hade flerfaldiga gånger fått röna be-
vågenhet av M. och trodde sig med visshet kunna borga för, att 
han L. just på grund av denna kunde inverka på högstdensamme 
i kritiska ögonblick. Ss. en bestämd önskan hade L. framhållit 
nödvändigheten av återupprättande av den finska rådgivande 
kommit-tål, utan vilken han i många fall skulle känna sig osäker. 
Det ansåg M. fullt berättigat. L. ville emellertid att man icke skulle 
skriva därom i tidningarna förrän kommittén — och detta inom 
kort — kommit till stånd, ty annars skulle den ryska pressen 
begynna vrövla. Slutligen utbad sig L. rätt av H. M. att i alla 
brydsamma förhållanden få vara helt uppriktig och avgå om M. 
icke kunde ingå på senatens förslag. H. M. hoppades att sådant 
icke skulle behöva förekomma, men försäkrade att i alla händelser 
L. kunde vara viss om att icke bliva glömd, även om han skulle 
lämna sin befattning. L. var sorgsen över att man i hemlandet 
icke trott på hans patriotism och goda vilja att tjäna sitt land. 
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Han ville intet hellre, än att man — om man också icke genast 
kunde med fullt förtroende understöda honom — åtminstone ville 
iakttaga en avvaktande hållning, tills han genom sina handlingar 
hunnit lägga i dagen sina avsikter att i allt gagna det land han med 
själ och hjärta tillhörde. Hans ord voro oförbehållsamt foster-
ländska och gåvo vid handen, att han förstod sin uppgift att vara 
ett språkrör för senaten, med vilken han ville stå eller falla. 

Jag har velat påpeka för dig detta, på det att du och våra gemen-
samma meningsfränder åtminstone icke måtte bryta staven över 
honom, innan han gjort sig förtjänt därav. 

Jag vill leva i hoppet att Ni alla därhemma uppbjuden allt för 
att få Björnberg att bliva L:s adjoint. 

P. S. Bör tillägga att L. audiensdagen besökte Oerstroem för 
att denne skulle uppsätta utnämningsskrivelsen till M. Då denne 
icke var hemma, skrev L. på ett kokt att han väntade Ö. till sig 
följande morgon (måndag). Skedde. Efter ordern frågade Ö. 
om M. icke yttrat något om honom. (M. hade väl frågat, om icke 
L. en kortare tid ville behålla Ö., men L. hade sagt, att han genast 
önskade få en annan adjoint. Bifölls.) L. svarade att M. över-
lämnat saken åt honom. »Och generalen?» Svar: »har beslutit mig 
för att välja en finsk man till medhjälpare.» Ö. blev helt lång i 
synen och rekommenderade sig. 1 morgon (torsdag) tillträder L. 
sitt nya kall. 

P:burg 26. 1./8. 2. —06. 
Broder. 

mitt senaste brev förgat jag att framhålla några pointer i 
mitt samtal med gen. L. 

M:son hade frågat L. om han misstyckte, att Guerard under-
stundom närvor vid föredragningen. L. hade då sagt, att H. M. 
naturligtvis hade rätt att låta vem som helst närvara, men på-
pekade därjämte att enligt förordningen var ministerstatssekre-
terarens rätt att ensam vara föredragare. 

L. förutsåg, att han möjligen icke skulle bliva långvarig på 
platsen och vore det därför gott om Björnberg vore adjoint och 
kunde upptaga hans mantel. För sin del ansåg L. att »fallet Knipo-
witsch» bleve måhända ödesdigert för landet i händelse ständerna 
yrkade på hans avlägsnande. Lagen vore icke fullt tydlig härvid-
lag. Skulle senaten ena sig med lantdagen i en eventuell fordran 

Din tillgivna 
Arnim. 

D:me. 
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på Knip:s avgång, kände L. sig naturligtvis solidarisk med senaten 
och avginge, om hans anhållan avsloges. I motsatt fall avginge 
Guerard, och han kunde i våra tider icke tänka sig att få en bättre 
gen.guv. än Guerard. Ville dock i det längsta hoppas, att senaten 
kunde finna utvägar att få denna fråga en tid framåt skjuten å 
sido. — Slutl. berättade L., att han samma tisdag kl. 3 varit hos 
krigsministern, och där lyckats avvärja en för Finland ledsam 
sak. Tack vare tidningarnas skri om det röda gardet, hade rege-
ringen fått klart för sig, att full revolution i Finland kunde väntas. 
Man var definitivt besluten att för att kväva detta, sända trupper 
till landet. Efter 2 timmars samtal med krigsministern och »de 
högsta militära myndigheterna» här, lyckades det dock L. att för-
hindra detta olycksdigra besluts utförande. 

Vidare hade L., som väl insåg att i statssekretariatet behövdes 
ett par ryska jurister, vilka voro fullt hemmastadda i det juridiska 
kurialspråket, bett Ö:ström på listan över alla tjänstemän, i detta 
syfte angiva, vilka som vore våra inhemska språk mäktiga och 
vilka icke; ty en grundlig rensning vore av nöden. 

Tjänstemännen vid statsekretariatet blevo i går onsdag före-
ställda för ministern. 

Din tillgivna 
H. Kajanus. 

Den 5 februari telegraferade baron Anton Alfthan: »Försök 
förebygga utnämnda ministerstatssekreteraren Langhoffs an-
gripande i finska pressen. Närmare i brev. Svara telegrammets 
mottagande. Alfthan.» I tvenne nedanstående brev berättar han 
vidare om sitt sammanträffande med Langhoff. 

5 Febr. 1906. 
23 Jan. 

B. B. Såsom du sannolikt redan innan emottagandet av mitt 
telegram erfarit, blev Langhoff i går utnämnd till Ministerstats-
sekreterare. Han framhöll för H. M. att kommitten för finska 
ärenden ånyo måste inrättas och torde H. M. ingått därpå, men 
samtidigt frågat om »Senaten skulle vara med därom!» — Langhoff 
har frågat Björnberg, om han vill bliva adjoint. Till kommitt-
ledamöter projekteras Bror, Gripenberg och Lilius. Emot Björn-
berg ingick i dagens Nowoje Wremja en ilsken korrespondens. — 
Örström kommer bort, förstås. Återhämtar innehållet av mitt tele-
gram. — Emot Finland ingå fortfarande fientliga artiklar i de reaktio-
nära bladen. Önskar du hava något bemött, så skriv omgående! 

Hälsningar av Anton Alfthan. 
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St. Petersburg 25 jan./7 febr. 1906. 

B. B. Hade i går ett långt samtal med Langhoff, varav fram-
gick att han önskar få Björnberg till adjoint. Enligt min upp-
fattning hava Langhoffs första åtgärder varit icke allenast korrekta, 
utan även utmärkta för Finland. Det är tydligt att med det för-
troende han åtnjuter hos H. M. och sitt militära chefskap, han 
kan uträtta betydligt för landet. Artikeln i tisdagens Hufvud-
stadsblad var i allo lämplig. Jag meddelade Langhoff att jag 
telegraferat till Dig och bett Dig försöka förebygga angrepp på 
honom i den finska pressen. L-hoff visade sig uppriktigt tacksam 
därför. Jag sade honom såsom en gammal kamrat oförbehållsamt, 
att han kunde få en god trumf på hand, om han kunde få Dig in 
i kommittn. L:ff yttrade att dr. T-n (Törngren) varit en av dem, 
som icke varit emot honom. Jag erfor därjämte åtskilligt, som det 
vore orätt av mig att sätta till pappers, varav jag kunde sluta, 
att han nog varit förberedd för sitt samtal med H. M. och sagt 
vad som skulle sägas. 

Nowoje Wremj a blir ilsknare för varje dag. I morgon eller 
övermorgon införes i Slovo ett kort, men tillräckligt bemötande 
av dess (N. W.) huvudpåståenden och i söndag en någorlunda bra 
artikel under strecket. 

D-sky (Demtjinsky) kom hem idag ifrån Kiew där han varit i 
avsikt att få några sammanjämkningar emellan de olika partierna 
till stånd. Hans son gick just ifrån mig. Han berättade att fadern 
för fem dagar sedan varit kallad till W-e (Witte), där han haft 
ett synnerligen intressant samtal, som jag i morgon får del av. 
Det har naturligtvis gällt ryska förhållanden. 

Vad dessa i allmänhet vidkomma i detta nu, ser det ut som 
om till och med de moderataste partierna snart kunde komma att 
känna sig föranledda att göra en tvär svängning åt vänster. Det 
har skett märkeliga saker här de senaste dagarna, men jag har icke 
sett dem omnämnda i våra tidningar. Om jag får tid därtill, skall 
jag försöka åstadkomma en exposé av förhållandena i detta moment 
för någon av dem. 

Måtte vi i tid helst någorlunda tillfredsställande ,hinna ordna 
våra egna inre förhållanden! Med en vänlig hälsning 

Anton Alfthan. 



Bilaga 12. 
(s. 259). 

»OM STORFURSTENDÖMET FINLAND. 

§: 101 Guvernementen: Åbo och Björneborg, Nyland, Tavastehus, 
Wasa, Uleåborg, Kuopio, St. Michel och Wiborg, vilka 
tillsammans kallas Storfurstendömet Finland, utgöra en 
från Ryska Riket oskiljaktlig del. 

§: 102 Den Kejsaren över hela Ryssland, Storfursten till Finland 
tillkommande Högsta Makten utövas i Storfurstendömet 
med enahanda rättigheter, vilka enligt Kejsardömets stat-
liga grundlagar tillhöra Monarken. 

§: 103 Kejsarens över hela Ryssland, Storfurstens till Finland lag-
stiftningsmakt utövas genom Finlands ständer vid lantdag 
i den ordning som härför är fastställd i den lokala finska 
lagstiftningen. 

§: 104 Stadgandena i Kejsardömets statliga grundlagar om ord-
ningen för tronföljden, om Kejsarens myndighetsålder, 
om regering och förmynderskap, om Tronbestigning, om 
trohetsed, om den Heliga Kröningen och Smörjelsen, om 
titel och vapen, såsom ock om den Kejserliga Familjen 
gäller på samma sätt i hela deras kraft jämväl i Storfursten-
dömet Finland. 

§: 105 Storfurstendömet Finland tillkommer från Kejsardömets 
övriga delar särskilda: 
1:o Lokala administrativa och judiciella stadganden, gäl-
lande på grund av lagar, förordningar, författningar och 
förordnanden, utfärdade för Finland av Högsta Makten; 
samt 
2:o den åt Finland förlänade landsrepresentationen (sem-
stvos) för delaktighet i den inre lagstiftningen, såsom vars 
organ tjänar Ståndslantdagen, vilken sammankallas och 
fungerar på grund av en särskild lantdagsordning. 

Ärenden rörande internationella förbindelser, högsta 
statspolisen, post- och telegrafverket, såsom ock ärenden 
angående organisationen av kommandot över trupperna 
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underlyda på grund av gemensamma regler respektive Mi-
nisterier i Kejsardömet. Grekisk-ryska ortodoxa kyrkans 
angelägenheter handhavas av Heliga Synoden. 

§: 106 I frågor som erfordra för riket gemensamma förfoganden 
och författningar, vilka kunna hava avseende jämväl 
på Finland äga vederbörande Ministrar och Chefer för 
Styrelseverken först kommunicera med Ministerstatssekre-
teraren för Storfurstendömet. 

§: 107 Frågor angående den inre Förvaltningen och lokala lag-
stiftningen i Finland föredragas för Hans Kejserliga Maje- 
stät av Storfurstendömets Ministerstatssekreterare. 

§: 108 I frågor som angå den gemensamma förvaltningen, äger 
Generalguvernören, där han så för nödigt finner, inkomma 
med motiverade framställningar till Ministerkonseljen, 
därest i dessa frågor icke erfordras ändring av i landet gäl-
lande lag, samt kommunicerar med vederbörande Ministrar 
och styrelseverk i Kejsardömet. 

§: 109 Högsta Styrelsen över landet handhaves av Kejs. Senaten 
för Finland, vars sammansättning och befogenheter såsom 
ock arbetssättet för de Senaten underlydande justitie- och 
administrativa verk i Storfurstendömet — — — 

§: 110 Alla ryska undersåtar, vilka enligt Kejsardömets lagar äro 
berättigade att inträda i civil tjänst, kunna utnämnas till 
tjänster i civilstaten i Finland. 

§: 111 Representationsrätt vid lantdagen ävensom övriga i den 
lokala lagstiftningen för Finland bestämda rättigheter 
och privilegier tillkomma alla de ryska undersåtar av kristen 
troslära, vilka åtnjuta lokal medborgarrätt. 

§: 112 Organ för Finlands landsrepresentation i och för deltagande 
i lokala lagstiftningsfrågor utgör Storfurstendömets lant-
dag. Sättet för val av representanterna, deras sammankal-
lande till Lantdag, densammas öppnande och avslutande 
och ärendenas handläggande därvid, bestämmes i Stor-
furstendömet Finlands Lantdagsordning. 

§: 113 Innan underd. föredragning av förslag om lokala förordnin-
gar sker såsom ock rörande Regeringens propositioner till 
lantdagen inhämtar Ministerstatssekreteraren vederbörande 
Ministers utlåtande angående dessa förslag i de fall då ären-
det berör hans ressort, varefter ministerstatssekreteraren 
underställer nämnda förslag Hans Kejs. Majestät, jämte 
Generalguvernörens över landet och vederbörande Ministrars 
utlåtande. 

§: 114 Alla lokala förordningar såsom ock högsta Maktens akter 
utfärdas på ryska riksspråket och vid deras promulgering 
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åtföljas de av översättningar till de lokala svenska och finska 
språken. 

§: 115 Tillämpningen av i Storfurstendömet Finland gällande 
författningar kan inställas av Högsta Makten på orter i 
landet, som förklarats i krigstillstånd. 

Krigstillstånd förklaras endast i krigstid och vid beväp-
nat uppror. 

Protokollet var av följande lydelse: 
H. K. M:t: — — — låtom oss övergå till § 2. Den behagar 

mig mera i den ursprungliga avfattningen, i denna redaktion 
framstår den såsom mera fast. Där ingå orden, att Finland befin-
ner sig i Kejsardömet Rysslands suveräna besittning. 

(Följande två förslag till § 2 förelågo: 1) § 2 enligt ett till minis-
terrådet inlämnat förslag: »Storfurstendömet Finland, som befinner 
sig i Kejsardömet Rysslands suveräna besittning och utgör en 
oskiljaktig del av Ryska Riket, styres i sina inre angelägenheter 
enligt särskilda grunder.» 

2) § 2 enligt Ministerrådets förslag: »Storfurstendömet Finland, 
som utgör en oskiljaktig del av Ryska Riket, styres i sina inre 
angelägenheter medelst särskilda institutioner på grundvalen av 
en särskild lagstiftning.) 

Greve Witte: Dessa ord hava icke någon reell betydelse, emellertid 
kunna de framkalla stora förvecklingar med Finland. 

Amiral Birileff: Man kan icke låta bli att tillskriva dessa ord 
en särskild betydelse. Det är önskvärt att bibehålla omnämnandet 
av besittningen av Finland. Man säger att detta uttryck kan fram-
kalla obehagligheter, men det är bättre att en gång taga dessa 
obehagligheter över sig, än att för alltid rubba Finlands ställning i 
förhållande till Ryssland, i vars suveräna besittning det befinner 
sig alltsedan dess underkuvande. Alla eftergifter hava blivit 
utan varje resultat, i detta avseende har man gjort mycket, t. o. m. 
avlägsnat det ryska språket. Men ingenting gott har man ernått 
på denna väg. 

H. M. Kejsaren: Man måste befästa det rådande läget. Detta 
har i mina ögon den största betydelsen. 

Furst A. Obolenski: Enligt gällande lag äro Finlands och Ryss-
lands troner oskiljaktigt förbundna. Ur den föreslagna redaktio-
nen framgår motsatsen. Hittills har man haft en förening av tro-
nerna, men nu, då bandet med Ryssland har försvagats, vill man 
tillskriva detsamma besittningsrätt över Finland. Detta betyder 
att i bredd med Petersburg skapa en revolutionshärd, och N. N. 
Guerard säger, att ett sådant stadgande skall framkalla revolution. 

E. Frisch: Om troner talas i § 4 av gällande grundlagar. 
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A. Stysinski: Ett omnämnande av den suveräna besittningen 
vore värdefullt och skulle framkalla varm sympati i Ryssland. 

Greve Witte: Duman kommer ej att ha någon beröring med 
Finland, icke ens det finska proletariatet har någon beröring med 
det ryska proletariatet. Men om Duman blir revolutionär, så skall 
Finland ansluta sig till Duman. På detta sätt skola vi skapa myc-
ket invecklade förhållanden, vi skola skapa koalition mellan Lant-
dagen i Helsingfors och Duman i Petersburg. 

M. Akimoff: I Fredrikshamnska fredstraktaten ingå orden 
»suverän besittning», men uttrycket har ej upptagits i lagen och 
nu är det nog att tala om en oskiljaktig del av suveräniteten. 
Härigenom bestämmas de inbördes förhållandena. Men härvid 
måste man stadga, att Rysslands lagstiftande institution kommer 
att stifta lagar gemensamma för Ryssland och Finland. Målet blir 
på detta sätt ernått. Irritation däremot bör man i allmänhet icke 
framkalla. 

A. Sabouroff : 1 § 1 säges: kejsardömet Ryssland är ett och odel-
bart; alltså utgör Finland en del därav. 

H. K. H. Vladimir Alexanclrowitsch: § 4 i grundlagarna bör 
lämnas orubbad sådan den är. 

Greve Pahlen: § 4 har stiftats år 1832; där talas även om konunga-
riket Polens tron. 

Greve Solski: § 4 uttrycker en oriktig tanke. Finland har aldrig 
ägt någon tron. 

E. Frisch: De separatistiska tendenserna hava en grund i gäl-
lande lag, eftersom § 4 tyckes tala om en personalunion. Att bibe-
hålla omnämnandet av Polen skulle icke vara nödvändigt, ity 
att vid kröningen Kejsaren krönes även såsom konung av Polen. 
Dessutom innehåller § 4 en oriktig tolkning av manifesten. Enligt 
dess innebörd äro tronerna förenade; kröningsmanifesten däremot 
hava uttryckt sig olika. Kejsar Alexander III fann nödvändigt 
att förändra 4 §, men Riksrådet stannade i tvekan om sätten att 
bringa denna förändring i verkställighet. Därefter har saken i 
Eders K. M:ts manifest om uppstigandet på tronen och kröningen 
utlagts annorlunda än i avlidne Kejsarens manifest, så att § 4 visar 
sig icke överensstämma med de senaste manifesten. 

Baron axkull: § 4 grundar sig på manifestet av 1808. 
H. K. H. Nikolai Nikolajewitsch: Finland — det är en vulkan. 

Man måste utan tvivel vänta förvecklingar. Från varje redaktio-
nell förändring, om den kan framkalla en tillskärpning i förhål-
landena, är det bättre att avstå. 

Furst A. Obolenski: Man bör förändra endast det, som med nöd-
vändighet måste förändras, men om sådant som ej direkt fram-
går ur de nya lagstiftningsakterna, är det ej nödvändigt att tala. 
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Greve Witte: Om vi överleva olyckorna, och i duman ej kom-
mer att finnas förrädare, då är den finska frågan icke farlig. Men 
om duman blir en bondeduma utan icler och om revolutionärer 
och den så kallade intelligensen kommer att leda den vid tygeln, 
då blir den ett dårhus. Varför skall väl H. M. Kejsaren taga på 
sig lösningen av finska frågan? Må hellre duman taga den saken 
på sig. Om den blir nationell, så skall den gå längre än monarkerna 
gått; den skall lösa varje fråga. Regeringen har väl ingen anledning 
att uppreta finländarna mot sig och driva dem till förening med 
duman. 

Baron Budberg: Farhågorna äro desamma även i fall att Minis-
terrådets redaktion antages. Bäst är att taga första delen av det 
ursprungliga förslaget och slutet av Ministerrådets redaktion. 

Greve Witte: Därav blir motsägelse. 
M. Akimoff: Den gamla lagen av 1899 är suspenderad, i följd 

varav uppstått stagnation i lagstiftningsverksamheten. Man måste 
ju veta vem som kommer att stifta gemensamma lagar för Ryss-
land och Finland. Man kommer att säga att detta är ovisst, allden-
stund det finnes blott en personalunion. Man måste dock säker-
ställa Rysslands rättigheter — detta gör just det till Minister- 
rådet inlämnade förslaget. Utan sådant säkerställande kunna 
ryssar icke existera i Finland; de kunna icke leva där. 

Filosofoff: Finland tillhör Ryska Riket, men det utgör icke 
någon beståndsdel av Kejsardömet. Kejsardömet Rysslands suve-
räna besittning — det är redan någonting annat. Det ställer Ryss-
land i ett chefsförhållande och blir synnerligen oangenämt för 
finländarna. 

Greve Solski: Nu råder en abnorm tid; om man talar om Kej-
sardömets suveräna besittning, så kan det framkalla missnöje. 

Baron axkull: Och om man säger särskild lagstiftning, så är 
detta redan ett avskiljande. 

Frisch: Den andra redaktionen av förslagets § 2 överens-
stämmer med lagen av 15/3 februari 1899. Den första redaktionen 
åter är historiskt riktig, alldenstund den överensstämmer med 
Fredrikshamnstraktaten; detta är den enda folkrättsliga akt, vari 
Finlands tillhörighet till Ryssland stadgas. Men att säga »i Kej-
sardömet Rysslands besittning» skulle icke överensstämma med 
lagstiftningens terminologi. Detta är den term, som i förslaget 
till strafflag måste förändras med hänseende till Finland. Där-
för har bestämts, att uttrycket Ryska Riket omfattar både Kej-
sardömet och Storfurstendömet, och mot denna term stå termerna 
Kejsardömet och Storfurstendömet. 

H. M. Kejsaren: § 2 skall antagas enligt Ministerrådets förslag. 
Vi övergå nu till § 3. 



Bilaga 13. 
(s. 277). 

Det första av dem var av följande lydelse: 

I. Utsikterna tör Riksdumavalens utgång 1907. 

Allt sedan kadettpartiets något oöverlagda steg kort efter riks-
dumans upplösning, att i det s.k. Wiborgska manifestet uppmana 
befolkningen i Ryssland till skattevägran m.m. hava förhållandena 
i det stora riket erbjudit ganska få drag av intresse för åskådaren. 
Man var efter nämnda tillfälle närmast benägen att tro det en större 
bonderörelse i förening med utbredda militärrevolter skulle utbryta, 
och att sålunda ledningen av kampen mot regeringen skulle övergå 
från det radikala parlamentariska vänsterpartiet, kadetterna, -till 
de revolutionära arbetar- och socialistpartierna. Men trots revol-
terna på Sveaborg och i Kronstadt samt upprepade attentat och 
»expropriationer» har lugn rått såväl på landsbygden som bland 
städernas arbetarbefolkning. Allmänheten i Ryssland är synbarligen 
uttröttad av de stora oktober- och decemberstrejkerna 1905. 
Dumans hållning hade ej heller väckt odelat bifall inom de ganska 
fåtaliga bildade kretsarna, där man hade någon uppfattning om 
parlamentariskt arbete, och där man icke utan skäl ansåg att 
kadetterna för mycket skattat åt de högljudda socialdemokratiska 
fordringarna bakom vilka icke stod någon mera betydande parla-
mentarisk grupp. Tecken på en börjande schism visade sig också 
inom själva kadettpartiet, sammansatt av ganska heterogena ele-
ment. Då kom regeringen kadetterna till hjälp. Utan att läget 
i riket på något sätt rättfärdigade ett så hänsynslöst tillvägagående, 
tiligrepos repressalier av den mest blinda art, ståndrätter, m.m. 
Samtidigt förklarade regeringen, som väl insåg att oppositionens 
kärna utgjordes av kadetterna, krig mot detta parti. Underteckna-
rena av Viborgsmanifestet, vars betydelse blott var akademisk, 
försattes i anklagelsetillstånd för att med stöd av en paragraf 
i vallagen kunna uteslutas ur vallängderna, utan att tillsvidare 
rättegång knappast mot någon enda av dem inletts. Partiet, som 
rekryterats av medelklassen jämte en del av adeln och vars existens-
berättigande och aktionsmöjlighet, vilket varje logiskt tänkande 
människa utan vidare inser, på det mest oupplösliga sätt är sam- 
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manbunden vid en konstitutionellt lagbunden samhällsordning, 
förklarades vara ett revolutionärt parti och förvägrades inregistre-
ring på ministerpresidentens uttryckliga order till ståthållaren i 
Petersburg. Härigenom har partiets agitation för de stundande 
valen i högsta grad kringskurits, partiet kan ej i sitt namn ut-
lysa valmöten, får ej uppställa offentligt kandidater, erhåller ej 
såsom de inregistrerade högerpartierna före valtillfällena från 
valmyndigheterna valsedlar att ifylla, m.m. Slutligen hänsköt 
inrikesministeriet i och för tolkning några paragrafer i vallagen 
till senaten, som uppkonstruerade en förklaring, varigenom miljo-
ner valmän berövats den rösträtt de ägde 1906. Enligt officiell upp-
gift av guvernören i Poltava till inrikesministern hava endast i 
detta guvernement 179,000 personer uteslutits ur vallängderna! 

Alla sådana åtgärder, för att de miljoner som lida av missväxten 
och endast mycket bristfälligt understötts av regeringen, icke 
komma att tillföra denna några röster, för att icke nämna att 
regeringen komprometterats genom korruptionen Gurko-Lidvall 
och avslöjandena om dess bundsförvant »det ryska folkets förbund», 
i det Herzensteinska mordet, hava icke kunnat undgå att inverka 
på allmänhetens sympatier. Undantager man hovkretsarna och den 
högre byråkratin, vars vara eller icke vara är beroende av den 
nuvarande regimens bibehållande, de stora godsägarna, vana vid 
förmånliga spannmålsleveranser till kronan och uppskrämda av 
kadetternas långt gående radikalism i agrarfrågan med tvångs-
expropriation, och några andra likställda kategorier, så är hos 
flertalet bland befolkningens alla lager medvetandet om nöd-
vändigheten av reformer så livligt, att utsikterna för att minister-
presidenten Stolypin skall kunna genomföra sitt program att för 
den nuvarande regeringen bilda en majoritet inom den andra 
riksduman, knappast några alls. 

Karaktäristiskt för denna situation är att icke blott ledarena 
av »det ryska folkets förbund», vilkas förklaringar emellertid icke 
kunna tillskrivas stor vederhäftighet på valmöten framhållit nöd-
vändigheten av reformer, utan även oktobristerna funnit nödigt 
att desavouera sin främsta man Gutschkoff, som tidigare alltför 
energiskt försvarat regeringens åtgärder med avseende å stånd-
rätterna. Dessa två partier, som ofta gå under den gemensamma 
benämningen av monarkiska, och som drivit med regeringens 
bistånd en vittomfattande valagitation tyckas att döma av för-
hållandena i Petersburg icke ha vunnit stor anslutning. Okto-
bristernas möten i Petersburg ha dels varit mycket litet besökta 
dels ha, då tilloppet av deltagare varit större, deras talare blivit 
utvisslade och nedtystade, medan av dem inbjudna kadetter 
som bemött gjorda angrepp applåderats på det mest entusiastiska 
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sätt. För att förstå läget måste emellertid nämnas, att då kadet-
ter uppträtt på ett möte, där åhörarna till stor del varit arbetare 
och med dem likatänkande, de fått röna nära nog samma bemö-
tande som oktobristerna inför en med kadetter uppblandad publik, 
medan däremot socialisttalarna vid samma tillfälle kommit det 
mest frenetiska bifall till del. Med andra ord, de vid ett möte 
uttalade radikalaste åsikterna noteras högst. Att märka är, att 
tillträde till dessa möten lämnas blott mot uppvisande av inträdes-
kort, och att tillställarna naturligtvis sökt sprida inträdeskorten 
bland sådana, som de ansett sig kunna vinna för sina kandidater. 
Men att tillställarna misstagit sig på sina åhörare i denna riktning, 
visar blott ytterligare att stämningen ej är för högerpartierna och 
regeringen. Utsikterna för »det fredliga nydaningspartiet», vars chef 
är greve Peter Heyden, hava icke berörts i denna expose av orsak 
att partiet räknar blott ett mycket litet antal anhängare. Det 
samma är fallet med »de demokratiska reformernas parti» (Maxime 
Kovaleffski). 

Trots allt detta utsänder den under inrikesministeriets inseende 
verkande telegrafagenturen telegram, som giva vid handen att 
monarkisterna och högerpartierna samt de »moderatare» gått som 
segrare ur en mängd av de val som i första instans hittills försiggått. 
Delvis härrör detta naturligtvis av samma omständigheter, som 
vållade att de ryska officiella telegrammen om striderna i Mandschu-
riet till en början alltid läto förstå att ryssarna segrat. Men till stor 
del beror det på att dessa första stegets val för det mesta förrättas 
på volostförsamlingarna, där uppfattningarna om partierna och 
deras benämningar säkert är mycket dunkel, samt på att bönderna 
av fruktan för myndigheterna icke yppa sina åsikter utan tvärtom 
ofta vilseleda dem. Benämningen »moderata», som ännu av intet 
parti accepterats, tyder också på att uppgifterna icke kunna utan 
vidare hänföras till de existerande politiska partierna. Dessa tele-
gram tillmätas därför ej heller av de centrala valmyndigheterna i 
Petersburg någon betydelse. Av vikt för bedömmandet av utsik-
terna för de slutliga valen är emellertid att volostförsamlingarnas, 
där första-instans valen förrättas, sammansättning icke någon-
städes undergått nämnvärda förändringar, med undantag av guver-
nementet Orel. Här ha till volostförsamlingarna valts nya män 
av en radikalare färg än de gamla. 

Men ehuru ovan framhållna synpunkter kunna giva någon led-
ning vid ställandet av prognosen nu redan för de stundande valen, 
är det dock först om ett par veckor man med säkerhet kan avgöra, 
huruvida valen komma att utfalla i den riktning, som nu före-
faller troligast, d.v.s. att den andra riksduman kommer att bliva 
än mer oppositionell än den första. 

St. Petersburg den 31 januari 1907. 
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I anledning av detta meddelande skrev Mechelin följande brev: 

Helsingfors 3 februari 1907. 

Heders broder Törngren! 
Tack för din uppsats av den 31 januari, vilken jag följande dag 

uppläste för mina kolleger och för ditt brev av den 2 febr., vilket 
anlände idag. 

Det är givetvis av stort intresse för oss att erhålla tillförlitliga 
upplysningar om ställningen i kejsardömet, samt därpå grundad 
prognos beträffande valens resultat ävensom dumans och rege-
ringens ömsesidiga hållning. Jag är Dig tacksam, om Du nu och 
då sänder mig ytterligare anteckningar om dina iakttagelser. 

Att sakerna kunna taga en vändning, som medföra ökade 
svårigheter för oss, är något som vi ej böra förbise. Jag tror att 
antalet individer, som fortfarande politisera utan avseende på 
realiteten, betydligen avtagit. Men det ligger dock i sakens natur 
att endast de, som själva deltaga i handläggandet av sådana frå-
gor, som icke kunna slutligen avgöras i Helsingfors, hava en tyd-
lig föreställning om de svårigheter med vilken Finlands styrelse 
har att räkna. 

Det är rätt kuriöst, att man »på ryskt regeringshåll» observerat 
en finsk senators deltagande i ett finskt valupprop. I själva ver-
ket ligger ett faktum till grund för det klandrande omdöme Du 
refererat. Till ämnets utredning för Dig bilägger jag här den antydda 
»kehotus» (Hels. San. 29/1 1907), vilken dock här ej väckt vidare 
uppmärksamhet, än att H:bladet gjort en notis därom, vilken jag 
jämväl närsluter. 

I händelse något vidare samtal om denna fråga uppstode, 
borde Du framhålla att ifrågavarande inblandning i valen är full-
komligt främmande för senaten som sådan. Den senator, Ståhl-
berg, som begått förlöpningen, har sannolikt gjort det på begäran 
av sina partivänner, som känna den stora auktoritet han åtnjuter 
inom ungfinska partiet. »Förlöpningen» är för övrigt icke av någon 
betänklig natur. Uppropet är ju framför allt av principiell natur, 
nämligen en erinran om behövligheten av även jurister vid lant-
dagen. Visserligen framhållas även kandidater, men icke för att 
bekämpa andra kandidater, som till äventyrs vore mindre senats-
annämliga, utan blott för att därigenom vinna insteg åt förfarandet 
att upptaga några jurister bland kandidaterna i st. f. en del av 
lantmännen. 

För min del har jag åt särskilda deputationer, som begärt 
mitt råd beträffande lämpliga lantdagskandidater, svarat att jag 
anser mig såsom regeringsmedlem böra absolut avhålla mig från 
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varje uttalande, som innebure en inblandning i valen. Denna min 
ståndpunkt har jag ock delgivit mina kolleger. 

Jag har dock ej ansett Ståhlbergs deltagande i omförmälda 
Kehotus vara något så betydande felgrepp att jag borde »göra 
sak» därav. Finner mig dock föranlåten att söka förebygga varje 
upprepning. 

Din tillgivne 
Leo Mechelin. 

28 



Bilaga 14. 
(s. 281) 

STÄLLN ING I FINLAND. 

Den förgångna tiden i Finland hade undergrävt stabiliteten i 
bestående förhållanden. Den häftiga omvälvning som skedde 
genom manifestet av den 22 oktober/4 november 1905 ingav de 
lägre stående samhällsklasserna och de icke-reflekterande av ung-
domen en föreställning om den framtida utvecklingen, som icke 
står i samklang med verkligheten. Den nya vallagen, som ökade 
valmännens antal tiofaldigt, ehuru den icke tillförde lantdagen 
några nya rättigheter, har åstadkommit den oriktiga uppfattning 
att demokratiseringen av lantdagens sammansättning innebär 
en demokratisering av styrelsen, en överflyttning av regeringsmak-
ten på folkrepresentanterna. Denna oriktiga uppfattning har icke 
motarbetats under olika partiers valkampanj. Tvärtom hava 
såväl socialdemokraterna som gammalfennomanerna, vilka icke 
hava representanter i den nuvarande senaten, ytterligare under-
blåst densamma. Samtidigt har isynnerhet det senare partiet men 
också delvis det ungfinska partiet till vilket hälften av senatens 
ledamöter hör, väckt till liv en nationell finsk rörelse, som visser-
ligen varit avsedd att riktas mot de svensktalande finländarna, 
men emellertid antagit en socialistisk bismak och, som följd av en 
överskattning av den egna förmågan, ofördragsamhet mot allt 
som ej är finskt. Såsom ett exempel på den blindhet, varmed 
agitationen drivits kunde förtjäna framhållas att gammalfennoma-
nernas största tidning vid bemötande av broschyren »Finland 
rustar» ansett lämpligt att förklara att det svekomanska partiet, 
i motsats till vad broschyrens författare påstår, är det enda parti 
som vill upprätthålla den ryska monarkens inflytande i Finland. 
Detta säger tidningen i tanke att därmed nedsätta det svenska 
partiet i sina nationalistiska läsares ögon. 

Om inflytande tävla nu tre partier. Deras relativa styrka 
kan med stor reservation angivas av följande beräkning: 

Det socialdemokratiska beräknas kunna besätta 20 % av 
platserna i lantdagen. 

Det gammalfinska partiet, som i hopp om att komma till 
makten understödde Bobrikoff, antages besätta 30 % av plat-
serna i lantdagen. 
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3) Det konstitutionella partiet, som är sammansatt av det förra 
svekomanska partiet och det ungfinska partiet samt ett nybil-
dat moderat affärsmannaparti av vardera språkgruppen, antages 
kunna besätta 50 °/,, av platserna i lantdagen. Det finns ännu 
ett parti, som kallar sig agrarpartiet med ekonomiska intressen. Det 
kommer att fördela sig mellan gammal- och ungfennomanerna. 

Det socialdemokratiska partiet står på en mycket låg utveck-
lingsståndpunkt. Det är till stor del anarkistiskt och revolutionärt, 
samt har förbindelser med de ryska socialistpartierna och hoppas 
med deras tillhjälp kunna vinna sociala förmåner i Finland på 
bekostnad av övriga samhällsklasser, varjämte detta parti söker 
uppamma ett skarpt klasshat. 

Det gammalfinska partiets styrka är svår att beräkna. Under 
Bobrikoffs period utgjorde det en mycket liten hop. Dess ledare 
äro intelligenta, oftast utgångna från svenska familjer, men i 
allmänhet ytterst illa sedda i landet. Det ungfinska partiet har 
stort understöd hos folkets bästa element på landsbygden. Men 
det saknar intellektuella förmågor. Det beredde den största svårig-
het att kunna vid senatens rekonstruktion i november 1905 finna 
ett tillräckligt antal användbara personer av detta parti för att 
besätta hälften av platserna i senaten. Den andra hälften besattes 
med svekomaner. Denna brist kommer länge att göra sig gällande, 
och kan icke ersättas annorlunda än genom den nu rådande enten-
ten med det svenska partiet. Detta parti har genom representa-
tionsreformen förlorat en stor del av sin politiska betydelse. Dess 
kulturella betydelse kvarstår dock oförändrad. Genom att den 
bildade klassen till så väsentlig del hör till detta parti så måste 
ämbetsmännen åtminstone för en tid framåt till stor del rekryteras 
ur detsamma, om också finska språket i ämbetsverken nu redan inta-
ger en större plats än det svenska. En tendens till en snar för-
ändring av dessa partier på basen av sociala och ekonomiska för-
hållanden gör sig kännbar. Den gamla språkfanatismen, vilken 
man sökt uppblåsa mera än någonsin förut har visat sig icke mera 
ha samma förmåga som förr att skilja folkets olika element från 
varandra. 

I sanningens intresse måste tilläggas att inom alla partier en 
oriktig föreställning gör sig gällande med avseende å förhållandena i 
Ryssland. Det finns naturligtvis en stor medkänsla för lidande och 
nöd i synnerhet när politiken varit orsak därtill och det är denna 
känsla som bidragit till att sympatin för de ryska revolutionärerna 
ibland kommit till uttryck hos befolkningen i Finland. Men genom 
de relationer som de finska socialisterna upprätthålla med ryska 
socialister och revolutionärer, har mångenstädes spritt sig en upp-
fattning om att arbetarpartierna i Ryssland i en snar framtid komma 
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att förverkliga den socialistiska republiken i Ryssland. Dessa vanvet-
tiga fantasier upprätthållas genom avsiktligt vanställda meddelan-
den från Ryssland. Den nyss avslutade valkampanjen i Petersburg 
har ej heller varit utan inflytande härpå. I Petersburg finnas näm-
ligen ett större antal fabriksarbetare från Finland. Dessa borde ju 
självfallet stå utanför valen till den ryska riksduman. Men de ryska 
partierna ha icke skytt att försöka draga in dem i den ryska valstri-
den och de ryska socialisterna ha framhållit de finska arbetarnas 
skyldighet att bispringa det ryska proletariatet och därvid ha de 
icke sparat på löften för framtiden. 

Den hos befolkningen skönjbara sympatin för ryska flyktingar 
har här och där återverkat på myndigheternas hållning, som i 
allmänhet visat en tendens att alltför mycket taga intryck av den 
s.k. allmänna opinionen. 

Regeringsmaktens auktoritet har därför i vida kretsar, såväl inom 
arbetarklassen som hos de arbetsgivande, i betänklig grad försvagats. 

Den finska senatens ställning kommer emellertid att ytterligare 
invecklas. Den nya lantdagsordningen är nämligen byggd på en-
kammarsystemet. Den motvikt som i tvåkammarsystemet finnes 
i den övre kammaren mot alltför radikala beslut, fattas således 
här. För att regenten icke skall bliva tillrådd att sanktionera sådana 
alltför radikala beslut av lantdagen fordras därför, att senaten mot-
sätter sig en del lantdagsbeslut. Hittills har sådant endast sällan 
från senatens sida varit nödigt, men det är att förutse att med 
både allmän valrätt och enkammarsystem den finska lantdagen 
till en början kommer att sakna behörig moderation, varför senaten 
borde gentemot den nya lantdagen visa större oavhängighet av 
»allmänna opinionen» än hittills. 

Det sista året har medfört en stor förändring i avseende å sym-
patierna för det ryska samhället. Bobrikoffs system hade förkvävt 
varje under tidigare generalguvernörers tider uppkommen sam-
hörighetskänsla. Nu har emellertid uppfattningen om att Finland 
alltid kommer att dela Rysslands öden mera inträngt i allmän-
hetens medvetande, om också de oroliga tiderna i Ryssland vilse-
lett en del finnar och fördunklat deras uppfattning om att Finlands 
lyckliga framtid måste vara bunden vid att utvecklingen i Ryss-
land sker lugnt under ledning av en stark och målmedveten regering. 

I min rapport av den 5 mars skriver jag: 

(Rapport I I I). Något om den Rumjantsefiska broschyrens verkan 
på stämningen. 

Broschyren »Finland rustar» har i de kretsar, som representeras 
av Novoje Vremja väckt mycken uppmärksamhet, i andra, i de 
liberala, har broschyren icke alls observerats. Då den förra delen 
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av publiken emellertid är mycket stor och inflytelserik, så måste 
man räkna med dess åsikt. 

Tron på att Finland förbereder ett uppror är så rotfast i dessa 
kretsar att inga försäkringar om motsatsen tagas annorlunda än 
som försök att dölja sanningen. Det har hänt att på grund av 
ryktena om ett förestående uppror i Finland inledda underhand-
lingar om fastighetsköp därstädes gått om intet. När officerare 
stationerade i Finland varit hos sina anhöriga här, hava vid deras 
återresa till Finland utspelats dylika avskedsscener, som när 
trupperna sändes till kriget i Ostasien. Militärbefälet, även 
det högsta med storfurst Nikolaj Nikolajewitsch i spetsen, tror 
på fullaste allvar att förberedelse till uppror gjorts och att de 
revolutionära i Finland äro försedda med både kulsprutor och 
kanoner. 

När en sådan stämning är rådande i kretsar, vilka inom sig räkna 
personer stående i tronens närmaste närhet, så är det självklart 
att regenten ständigt är utsatt för att påverkas i en denna stäm-
ning motsvarande riktning ävensom att våra affärer lätt kunna 
röna inflytande därav. 

Det är synbarligen tvenne finska angelägenheter, som nu 
framom andra sysselsätta de ryska myndigheterna. I första rum-
met irriteras de av svårigheterna, som uppställa sig för att få ryska 
politiska förbrytare häktade i Finland. Lika stor som tillfredsstäl-
lelsen över Senatens order till guvernörerna från sista hösten i 
denna fråga var, lika stor är nu förbittringen över att Senatens 
order vid tillämpningen icke leder till något resultat, att de under-
ordnade i förväg uppenbarligen omintetgöra möjligheten av varje 
verkställighet. Denna uppfattning kan leda till en strävan att vid 
framtida häktning av ryssar förbigå de finska myndigheterna och 
anlita ryska, civila eller militära. En sådan eventualitet kan på 
intet sätt anses utesluten. Såsnart man här lyckas bibringa veder-
börande den åsikt att i Finland pågående förberedelser till politiska 
brott riktade mot ryska dignitärer icke kunna genom anlitande av de 
finska myndigheterna förhindras, antingen på grund av den finska 
polisens oduglighet eller på grund av myndigheternas motsträvig-
het, så är steget icke långt till utverkandet av ett medgivande i 
ovan antydd riktning. Att protestera, att hota med demission, 
skulle icke förändra någonting. Ty här betraktas saken sålunda att 
då man en gång givit de finska myndigheterna tillfälle att lagligen 
ordna den, men de icke gjort det på ett tillfredsställande sätt, 
så återstår för vederbörande här ingenting annat för att skydda 
monarkens och de högsta funktionärernas liv, än att själv taga 
densamma om hand med förbigående för framtiden av de finska 
myndigheterna. 
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Den andra angelägenheten, som är särdeles brännande, är 
frågan om de 10 miljonerna för åren 1906 och 1907. Vid minister-
statssekreterarens föredragning för något mera än en vecka sedan 
av statsförslaget, väckte Hans Majestät själv frågan om Finlands 
bidrag för militära utgifter till ryska Riksskattkammaren. Då 
den närvarande tiden ej var egnad att omedelbart skrida till upp-
ställandet av finska trupper, ansåg han att Finland måste i stäl-
let betala en penningsumma och gav han ministerstatssekreteraren 
befallning att senare föredraga frågan om, huru bidraget till Riks-
skattkammaren skulle ordnas. Sedan dess har till ministerstats-
sekreteraren ingått en skrivelse i samma ärende från finansministern 
Kokowtsoff. Denne ehuru annars välvilligt stämd är kanske vår 
svåraste antagonist i denna fråga inom hela ministären. 

Vid ett senare tillfälle har Hans Majestät yttrat att han i med-
givanden åt Finland gått så långt han som monark kunde gå, och 
att han väntade av Finland i gengäld tillmötesgående i saker, 
där omständigheterna det fordrade. 

Ministerstatssekreterarens närmaste avsikt är att för Hans 
Majestät föreslå att giva Senaten i uppdrag att utarbeta propo-
sition i ärendet till nästa lantdag. Att en sådan proposition icke 
kommer att falla lantdagen på läppen är troligt. Men även om 
lantdagen avsloge propositionen, skola de ryska myndigheterna 
icke upphöra att yrka på miljonernas utbetalande. 

Att räkna med att förhållandena i Ryssland toge en sådan 
vändning, att de mot den nuvaranden ministären oppositionella 
elementen representerade av den andra dumans majoritet åstad-
komme en förändring i regeringstaktiken oss till favör, vore säkert 
förhastat. Skulle framdeles de liberalare strävandena här få över-
hand, så inträffar detta åtminstone ej inom den tid denna fråga 
ännu är oavgjord. 

Förutom dessa tvenne viktiga omständigheter finnas ännu andra 
anledningar till konflikter, såsom Sveaborgs fästningsesplanad 
och den ännu icke gravlagda Voima-affären. Om den torde för-
tjäna i förbigående nämnas, att de blivande interpellationer i lant-
dagen, som från U. S. håll säkert äro angående densamma att för-
vänta, kunna giva anledning till förnyade ryska anfall mot den 
nuvarande finska styrelsen, om de ej i tid berövats möjligheten 
av att i ryska ögon giva det (U. S. partiet) genom möjliga nya 
avslöjanden, som under interpellationerna framkomma, sken av 
att vara den ryska unionen mera troget än övriga partier. 

St. Petersburg den 5 mars 1907. 



Bilaga 15. 
(s. 289) 

Mentschikoffs brev är av följande lydelse: 
20—X I-12. 

L. MENTSCHIKOFF 
1160 general post office 

NEW YORK CITY 
År 1907 var jag i Finland och besökte 1:sta maj-festen, som 

firades av arbetare. Jag vet icke vad det beror på, möjligen var 
det karaktären av festen, som avlöpte anspråkslöst, livligt, i full-
ständig ordning, eller var det omgivningen, de eldiga, fria talen 
från höjden av mörkblå granitblock, i skuggan av sekelgamla 
furor, alltnog, minnet av denna »majfest» kvarstår levande i mitt 
sinne och ofrivilligt återgår jag i tankarna till detta ljuva land, 
där jag tillbragt de sista tre åren, och jag står i tacksamhetsskuld 
för dess gästfrihet, och för att det mer eller mindre lyckades mig 
att med min stora dokumentsamling överskrida »den oupphinne-
liga gränsen». 

Jag erkänner, att jag avundades finländarna deras fulla frihet 
under denna tid, då den vilda reaktionen redan härjade i Ryssland. 
Men jag var icke enbart avundsjuk. Redan då tänkte jag med sorg 
i hjärtat: dessa lyckliga dagar kunna icke vara länge. Despotismen 
lever upp. Enväldets björn kan icke tillåta att det nära Peters-
burg existerar en stad, Viborg, som icke känner till det administra-
tiva godtyckets skärpta skyddsvakt och andra liknande härlig-
heter i Ryssland. Jag förutspådde att så snart denna björn känner 
sig stark, kommer han att höja sin tunga ram över det lilla finska 
lejonet. Det kunde man vänta sig, ty så länge den ryska frihets-
rörelsen icke förmår fjättra björnen, hotas alla av samma fara 
att kvävas i hans grymma famntag. 

Och det som man ofrivilligt tänkte på, gick oundvikligt i full-
bordan: i skydd av nationalismens grymma flagg drogo »tschernoso-
tentsi» i fält mot det lilla Finland och inskränkte sig icke blott till 
avfattandet av »lagstridiga lagar» utan ryckte också fram för att 
tillämpa desamma. Den kejserliga regeringen beredde sig på att 
expropriera en del av Viborgs län, bemäktigade sig lotsverket, 
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åstadkom domstolsskandaler o.s.v. Hrr Krupenskis och Purischke-
witsch' aptit inskränker sig emellertid icke till två socknar, den 
nutida rådsförsamlingens »patrioter» tänka icke på dessa. Det hem-
liga målet för de första angreppen är rent provokatoriskt. Rege-
ringen vill utan tvivel driva de lojala finländarna till ytterligheter, 
vilka i sin tur skulle lämna dem fria händer samt giva en yttre 
anledning till »krigsrättslig» dom över det avskydda folket, som 
förargar Nikolai I I:s trogna undersåtar med sitt glänsande exempel 
på kultur och självtillit. 

Vilket öde väntar det stackars Finland? Äger landet tålamod 
nog att passivt uthärda, att man gör narr av dess rättskaffenhet 
och svaghet? Det måste finnas tålamod. Man får icke ge tyran-
nerna ens en aning av berättigad anledning till övervåld, den 
yttre makten kan så lätt förkväva, tillintetgöra. Förrådet av tåla-
mod måste vara stort. Finlands frihet blir aldrig varaktig utan stöd 
av det ryska samhället, det ryska folket, och detta samhälle och folk 
befinna sig för närvarande i ett förvirrat tillstånd efter de utståndna 
katastroferna, och börja först nu repa sig. 

Men i väntan på bättre dagar får man dock icke sitta med 
händerna i kors. Man måste göra motstånd, kämpa. Men huru? 
Naturligtvis kan jag icke lösa denna fråga, ty jag känner icke till-
räckligt landets ställning för att kunna giva några råd. Men ett 
är säkert: en av kampmetoderna, den till synes mest framkomliga, 
visar sig vara den breda agitationen i Ryssland och i utlandet, 
en agitation på begångna olagligheter, tillåten av ryska regeringen 
med hänsyn till Finland , samt på bevis att Finland 
icke givit anledning till agressivitet. 

Jag beklagar att jag knappast alls kan hjälpa finländarna i deras 
kamp för sina rättigheter och sin frihet. Då jag vistades i i det 
fientliga lägret» var min uppmärksamhet i huvudsak koncentrerad 
på den ryska revolutionskampen, och endast en tillfällig vistelse 
i Finland gav mig något stoff, belysande den ryska politiska po-
lisens verksamhet, som innästlat sig i Helsingfors och Viborg. 
De bevis jag fått i detta avseende och vilka herr K. Zilliacus med-
delat mig, har till en del blivit använda i hans senaste bok. Men jag 
tycker att han gjort det väl mycket i förbigående, och antar att 
man på grund av dessa papper kan säga mycket mera. 

Då jag tänker på saken kommer jag till den slutsatsen, att jag 
med de dokument och det material, som står till min disposition, 
kan vara till nytta i Finlands kamp för sin kulturella självstän-
dighet. I min bok »Hemligheter om den ryska ohranan» är det 9 
kapitlets 6 artikel ägnat den ryska politiska polisen i Finland. 
Artikelns ringa omfång tillåter mig dock icke att använda hela det 
stoff jag äger samt förse artikeln med nödvändiga förklaringar 
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och upplysningar enligt mina privata intryck. Jag kunde göra 
det och skulle göra det mycket gärna i en särskild speciell broschyr, 
vilken skulle upptaga 3-4 tryckark (cirka 100 sidor). I denna 
lilla bok, åberopande mina dokument, kunde jag försvara följande 
påståenden: den ryska politiska polisens observatörer, som verkade 
i Finland, utmärkte sig genom ohövlighet och en mycket stor 
okunnighet, och de gjorde med vett och vilja anmälan hos den 
centrala styrelsen och kommo med illvilliga lögner om beväpning 
och separatistiska planer o.s.v. Den ryska regeringen och den 
nationalistiska pressen trodde på dessa lögner och stödde sig på 
dem för att genomföra sin förrysknings- och tvångspolitik. I min 
broschyr kunde jag berätta många intressanta fakta om hjältarnas 
från polisen äventyr, Ljavdanskys provokationer, Pekonen som 
utmärkt sig nu i Viborg, von Gross, Fabritius, Pitke, Alexandroff, 
Nikolajeff och andra. 

Jag skulle gärna ge ut en sådan bok, men tyvärr äger jag icke 
medel därtill. Därför vänder jag mig nu till Eder med följande 
förslag: 1) Jag skriver en bok, som man kunde kalla »Den ryska 
politiska polisen i Finland» eller annorlunda, och Ni åtager Er att 
skaffa medel för utgivande av densamma. Beloppet, tror jag, bleve 
icke stort, det kunde uppgå till cirka 600-700 frs. 2) Jag kan 
utgiva boken i mitt namn som en del av mina historiska publika-
tioner om den ryska frihetsrörelsen, »Det förflutna», eller på annat 
sätt om det anses lämpligare. 3) Bokens distribution åtager Ni 
Er och jag bidrager därtill, eller tvärtom. 4) Före tryckningen kan 
broschyren genomses av representanter från Edert parti i och för 
eventuella ändringar. 5) För författandet av boken och utgivandet 
av densamma skulle jag taga det minsta möjliga honorar, och 
om mina privata förhållanden förbättras, avstår jag helt och hållet 
från arvodet. 6) Den lilla boken kunde bli färdig till våren, då 
jag samtidigt inträffar i Paris. 7) Om Ni anser en översättning 
till andra språk av nöden, så ordnar Ni denna sak, varvid jag kan 
vara Eder behjälplig. 

Om mitt förslag intresserar Eder ber jag Eder meddela mig 
Edert beslut. I händelse Edert svar kommer att innehålla en 
bestämd försäkran om att medel finnas för utgivandet av denna bok, 
tager jag genast itu med densamma, varvid jag hoppas att Ni icke 
nekar mig några upplysningar i frågor, som kunna uppstå vid det 
detaljerade utarbetandet av boken. Jag föredrar att mottaga 
Edert svar på mina frågor på ryska, enär jag icke helt behärskar 
franska och är rädd att jag icke kommer att förstå allt som sig bör. 
Min adress är som ovan. 

Med högaktning och önskan om allt gott. 
Menschikoff. 



Bilaga 16. 
(s. 291) 

V. UTSIKTERNA FÖR DUMANS FORTFARO. 

Dumapresidenten Golovins audiens har tillmätts en stor poli-
tisk betydelse, den har mera än allt annat sysselsatt allmänheten 
under den förgångna veckan, och en mängd rykten hava återgi-
vits i pressen om densamma. Enligt Golovins egen utsago var för-
loppet följande. 

Hans Majestät hade till först anmärkt att han i följd av en 
mängd brådskande frågor och med avseende å att Golovin i sin an-
sökan om audiens icke hade nämnt att hans ärende vore brådskande, 
dröjt några dagar med att giva svar. 

Golovin framlämnade en rapport över dumans arbeten och fram-
höll mängden av lagförslag fordrande ett långvarigt arbete i utskot-
Len 

Ja, man har ju skickat er högtals med lagförslag och de måste 
naturligtvis omsorgsfullt prövas, svarade Kejsaren, men de all-
männa diskussionerna hava icke varit sakliga. Talarena, i syn-
nerhet vänsterns, hava tillåtits yttra sig alltför fritt. I dag före-
kommer också tror jag, en svår fråga. 

Golovin: Det är sant att olämpliga andraganden förekommit, 
och jag var nyss själv skuld till att ett sådant icke i tid blev avbru-
tet. Jag menar socialdemokraten Nikitins. Men då jag såg att 
talaren, när han kom upp på tribunen, var en gammal man och då 
han därtill är ett verkligt statsråd, så trodde jag att jag för ett 
ögonblick kunde egna min uppmärksamhet åt en del löp ande 
ärenden, som jag kort därpå borde föredraga, och sålunda kom 
det sig, att jag icke hörde på vad han sade. Men i allmänhet har jag 
trott det vara rätt att låta allehanda åsikter komma till uttryck 
i duman, där de strax kunna bemötas, då samhället i alla fall 
ivrigt sysselsätter sig med dem. Det var i början för mig mycket 
svårt att veta vilka slags yttranden duman medgav att jag under-
tryckte, ty min auktoritet är naturligtvis beroende av att jag har 
medhåll hos majoriteten inom duman. Men sedan ett centerparti . . . 

Kejsaren avbrytande: Ett centerparti? Finns det ett centerparti? 
Golovin: Jo, flere omröstningar isynnerhet under den senare 

tiden giva vid handen att en moderat center behärskar ställningen 
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i duman i en del frågor. Förslaget att duman skulle yttra sig om de 
politiska morden, som i dag kommer före, skulle jag tycka att 
är mycket litet egnat att omfattas av duman. 

Samtalet fortsattes ännu en stund och rörde sig om den all-
männa ställningen i duman. Kejsaren återkom flere gånger till 
centerpartiet. Slutligen frågade Golovin om Hans Majestät ytter-
ligare ville hava rapporter över dumans arbete och fick till svar 
att så snart han anmälde sig, så skulle han bli emottagen. 

I Tsarskoje Selo framställdes förloppet av audiensen något 
annorlunda. Kejsaren skulle ha yrkat på ett strängare förfarande 
från dumapresidentens sida mot de socialdemokratiska talarena och 
framhållit nödvändigheten av att duman ifråga om de politiska 
morden icke gjorde regeringen ansvarig för dem. 

Audiensen anses emellertid innebära att tankarna på dumans 
omedelbara upplösning skulle fallit. 

En egendomlig roll i försöken att få duman upplöst har med-
lemmen av utrikesministerns konselj professor Martens spelat. 
Då han i den Taganzeffska kommittén ansetts hava intagit en för 
Finland gynnsam ställning, så kunde måhända några upplysnin-
gar i nu ifrågavarande sak icke sakna intresse. 

Såsom en av grundarena av det förra »rättsordningspartiet» 
hösten 1905, vilket då var det mest reaktionära av Rysslands nya 
politiska partier, står han i intim förbindelse med »det ryska folkets 
förbund» och »den förenade adeln». Vid sin återkomst nyss från 
utlandet hade han en audiens, varvid han skulle hava blivit till-
frågad om åsikterna i utlandet angående duman. Med anledning 
därav hade han av omgivningen i Tsarskoje Selo, som står »den 
förenade adeln» mycket nära, låtit förmå sig att skriva sitt beryk-
tade brev till Times. Men det bedömande, som han i anledning 
därav fått röna av den utländska pressen, torde här ha verkat 
i en alldeles motsatt riktning än vad han ursprungligen hoppats 
och har han varit föremål för allt annat än smickrande omdömen här, 
såväl inom regeringen som inom diplomatkåren, vilket för Martens 
såsom Rysslands representant vid Haag konferensen kan bliva 
ödesdigert. 

Ovanstående låter förmoda att man med tillförsikt kunde 
motse duMans fortbestånd åtminstone för en tid framåt. Men 
vid sessionen den 29 april under debatten om militärbudgeten 
fälldes av en kaukasisk socialdemokrat Subaroff ett förolämpande 
uttryck om armen, som åter satt dumans existens på spel. Militär-
budgeten voterades emellertid, oaktat socialisterna röstade emot 
densamma. 

St. Petersburg den 30 april 1907. 



Bilaga 17. 
(s. 310) 

Helsingfors den 16 mars 1909. 
Broder Törngren! 

Har varit sängliggande större delen av dagen, men är nu på 
bättringen. Om kort komma ledamöterna i utskottet för redige-
ring av hemställan hit till ett sammanträde för slutförande av 
vårt uppdrag. Dessförinnan vill jag dock med några rader besvara 
ditt expressbrev. 

Att ögonblicket och frågan voro illa valda för en konflikt kan 
gärna medgivas, men det berodde ju icke på oss. Frågan kastades 
oväntat i vår väg. Vi skulle knappast kunna undgå att handla 
som vi gjort. Jag var först tveksam men är numera stadgad i min 
mening. — Om promulgationsvägran är tillsvidare icke fråga, 
endast om uppskov. Hemställan enligt vårt förslag slutar i följande 
kläm: 

»att E. K. M. täcktes i nåder anbefalla sådan ändring av in-
gressen till förordningen om lega av torp o. s. v. att densamma 
icke kunde anses innebära en förklaring av grundlag». 

Detta är ju en ganska mild begäran, men då sannolikt är att 
icke ens den vinner gehör, så finnes möjligheten för H. Mt. att i 
skilt reskript meddela att hans avsikt icke varit att förklara grund-
lag. Detta förslag kan Generalguvernören göra. Senaten skulle 
sannolikt därmed vara tillfredsställd. — Vi skynda nog på med 
hemställan, men allt tager naturligtvis sin tid. Måhända kunna 
vi i torsdag expediera densamma. 

Vännen 
Edv. Hjelt. 

(telegram 17/3 1909) 

Åtgärden besluten. Vi fem avgå. Edvard röstade dock positivt, 
övriga fyra negativt. 

Nybergh. 
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Helsingfors 20 mars 1909. 
B. B. 

För någon dag sedan träffade jag vännen Lucas1), som medde-
lade att han av dig haft ett brev med önskan om upplysning om 
vad man tänkte här. Därpå meddelade han, att han själv skulle 
resa till Tammerfors för att skaffa pengar till 'deras stackars tid- 
ning. Av kombinationen mellan dessa tvenne omständigheter 
ansåg han följa att det vore jag som borde besvara ditt brev. Jag 
invände att jag ej visste något att skriva, emedan det enligt min 
tanke icke alls finns någon politisk opinion för tillfället, åtm. det 
jag vet. Detta kommer också att framgå av detta brev. I själva 
verket är intresselösheten alldeles övervägande här. Teoretiskt 
gillar man senaten, som en gång för unders skull gjort något. Men 
jag har den misstanken att mången i hemlighet tänker på de sura 
följderna av en eventuell demission av de konstitutionella i senaten 
och särskilt på justitiedepartementets öde, vilket ju allt är nog 
så behjärtansvärt. Att en demission skall bliva följden antager 
man rätt allmänt och, som sagt, jag tror nog att de flesta i grund 
och botten äro förskräckta härför, fastän de nog måste erkänna 
att det ändå vore den naturligaste och anständigaste avslutningen, 
då den suometarianska delen av senaten förr eller senare skall se 
till att bli ensam herre på täppan, särskilt även beträffande just. 
dep. 

Komiskt är det emellertid att erfara att som det vill synas, 
bland de konstitutionella senatorerna den uppfattningen torde 
finnas att det alls icke skall behöva bli någon demission, om högst-
densamma bara vill det allra lilla minsta jämka med sig så begär 
man ej bättre än att få tro på dennes förklaring att det icke har 
varit meningen att »rubba landets konstitution» eller tolka grund-
lagen. Och får man blott minsta stöd uti denna väg, så promul-
gerar man och stannar kvar. 

Jag hoppas att denna min utläggning av senatens skrivelse 
må vara oriktig och farhågorna komma på skam. Här känner man 
icke innehållet i hemställan, som bevaras i djupaste sekretess. 
Ledsamt vore om de »konstitutionella», som man här redan varit 
färdig att förlåta många synder för denna enda akt av stånd-
aktighet, skulle på sistone visa sig vara överskattade. 

Vad sedan beträffar vår representant i Petersburg har han den 
sista tiden gått alldeles märkvärdigt fri från bedömanden från 
allmänhetens och tidningspressens sida. Det är som om man 
hade småningom blivit övertygad om att intet står att göra vis 
a vis honom. Han har nu engång för alla accepterat sin ställning 

1) Th. HonAn. 
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som en underordnad person i den stil förfogandet av den 2 juni 
angiver och spelar sin roll konsekvent. Så starka saker som att 
han kontrasignerat lantdagsupplösningen och även nu agrarlagen 
med dess ingress tyckes knappt förvåna någon. Härtill ännu att 
han tydl. intet gör att få föredragningsfrågan definitivt klarställd. 
Men då man skulle tycka att detta bort göra honom och hans 
kvarstående mindre dyrbara, så har det löjligt nog, verkat tvärtom. 
Ganska allmän är säkert tanken att eftersom han, utan att skäm-
mas, finner sig i sin ställning, så är det bäst att han får i frid bli 
kvar där; han kan åtm. fylla platsen så att dit ej kommer någon 
ännu sämre. Som vanligt, då han har gjort sig skyldig till mer i 
ögonenfallande ynkligheter finner man huru här i H:fors en kohort 
av personer bjuder till att åt höger och vänster basunera ut huru 
verksam han varit, huru väl han står å högsta ort och hurusom han 
ingalunda underlåtit att rent ut, ja t. o. m. skarpt taga våra poli-
tiska frågor till tals med dem som vederböra, etc. i känd stil. 

Om man inte för någon tid sedan hade allaredan lagt av med 
att förarga sig över vår ynkliga politik, så vore det nog i sanning 
nu ett utmärkt tillfälle att känna sig genomförargad. Här håller 
man, när allt går omkring, på med att uppföra en ren parodi av 
promulgationsvägran, sålunda förslöande ett av de få — låt vara 
också icke synnerligen verksamma vapen vi ännu haft. Icke som 
om jag trodde att en dyl. vägran skulle i P:burg betyda så mycket, 
ens om Langhoff som sig bort skulle ställa sig solidarisk med sena-
tens majoritet. Men för redandet och stärkandet av opinionen 
inom landet skulle ändock ett verkligt allvarligt menat och princip-
fast uppträdande kunna betyda något. Men som sagt, det är länge 
sen man gitte förarga sig över något här i våra politiska för-
hållanden. Hoppas Lucas ändå besvarar ditt brev — 

tuus E. E-r (Estlander). 

28. 3. 1909. 
Broder Törngren! 

Det hade sannerligen varit bättre att genast vägra publikation 
och lämna in avskedsansökningar. Ty frågan har nu blivit pinsam 
att avgöra. En del kolleger anse den n. v. avfattningen sämre än 
den gamla, man komme i dålig ställning genom att H. M. uttalar 
att Senaten handlat »oriktigt» och vad orden (oläsligt) i slutet 
betyder, vet man ej; det ser ut som om H. M. ändå ville 'avgöra 
saken efter eget huvud. Vid justitiedepartementets sammanträde 
fann man det väl naturligt att folk skulle avhålla sig från att till 
protokollet uttala något om »förklaring» eller icke förklaring. 
Men privatim uttalade sig R. A. W. (Wrede) emot ehuru han som 
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du vet vid besök som E. Hj(elt) och jag gjorde hos honom samma 
afton så tydligt uttalade sig i annan riktning. 

Det som nu högeligen oroar mig är om Lff med anledning av 
ditt referat av vad här förevarit måhända även av mina brev, 
avgivit åt H. M. några uttalanden om att det kunde gå med den 
lydelse förklaringen nu erhållit. Då kunde en vägran framdeles 
omöjliggöra hans avgång. En annan betänklig sak är att Boeck-
man nu intagit en för senaten mer förmånlig hållning och att den 
nu skedda utgången därför ser ut som (oläsligt) i högre grad än 
det eljest vore. 

Hjelt har i dag telegraferat till Lff med chiffer och begärt upp-
lysning huruvida han utlovat någonting visst åt H. M. Skulle 
du på grund av egna iakttagelser ha någon bestämd uppfattning 
av i vad mån vi äro engagerade, så låt mig per telegraf veta 
i morgon. (Detta är då unter uns.) 

Chiff. Lff = Johan 
ställt i utsikt publ. = lämnat vykort 
förvägrat att publ. = ingår laga borgen 
Lffs avgång möjlig i fall av vägran = uppsägning möjlig eller 
sannolik 
om ni på förhand emotse att den nu föreslagna lydelsen går an 
= accepteras 
vägran att publicera = konkurs 
H. M. = (oläsligt). 

H:fors 30. 3. 1909. 
Broder Törngren! 

Såsom jag telegraferade så sprack den n. v. senaten. Den senaste 
formuleringen befanns omöjlig särskilt genom det vidhängda 
»varvid» etc. Det som bestämde mig efter åtskillig tvekan för 
icke — promulgation var att det nådiga svaret jämfört med Senatens 
hemställan var så litet tillmötesgående. Hemställan hade nog 
bort få en alternativ kläm eller ett tillägg till klämmen av inne-
håll att H. M. ock kunde avlåta särskild förklaring eller dyl. Jag 
hade emellertid helst sett att justitiechefen allena farit, det hade 
varit tillräckligt för den här saken, detta så mycket hellre som 
ett suometarianskt ungfinskt möte av 10 man enhälligt uttalade 
sig för att anledning till avgång ej behövde tagas av den före-
varande konflikten. ( J. Castrén var naturligtvis ej närvarande.) 
Det var därför beklagligt att K. Castrén och Schildt lämnat E. 
Hjelt allena. På svenskt håll var däremot opinionen starkt emot 

Din tillgivna 
A. Nybergh 
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promulgation, jag hade knappt kunnat kvarstanna såsom repre-
sentant för partiet i koalitionssenaten, om jag promulgerat. Då 
var det ju bättre att jag vägrade och avgick eftersom ju slutet 
ändock obönhörligen bjöd på väl litet. 

Betecknande för motsättningarna i samhället är nog det olika 
resultat till vilket överläggning med de konst. partiernas män 
lett. På det ungfinska hållet alla för promulgation. Däremot 
var på det av mig sammankallade lika stora svenska mötet alla 
med undantag av en emot. 

Kanske det var bäst det som skett. Om man lyckades få ihop 
en koalitionsregering igen så vore det ju bra. Hjelt kunde ju då 
kvarstå såsom viceordförande. Men jag fruktar att man ej får 
ihop det nödiga bidraget till sådan regering från svenskt håll. 
Åtminstone ej att döma av svårigheterna i somras. Alfthan vore 
komplett omöjlig att kvarstå ss. kandidat och man borde få 
t. ex. någon förvägen man till just. chef, så att han utan obehag 
kunde stänga när som helst. De suom. senatorerna lära säga att 
de fordra en koalitionssenat för att kunna kvarstå; medan de 
andra tagit ställning mot att sådana ingått i senaten. 

Hälsa Hermanson från 
Eder tillgivna 
A. Nybergh 

Vi hoppas hinna med flera viktiga lagförslag, innan avskeden 
komma. 

Helsingfors d. 30 mars 1909. 
Broder Törngren! 

Jag har icke på länge hunnit skriva till Dig. Du förstår att man 
varit i en kvarn dessa dagar. Av tidningarna har Du sett huru 
affären avlupit. Den stora avgången kom för oss alla ganska 
oväntat. Vid sammanträdet om söndag hos mig föreföll det som 
skulle åsikten om möjligheten att promulgera varit alldeles över-
vägande. Om måndag svängde det om. Nybergh beslöt sig defi-
nitivt först på eftermiddagen, Castrén och Schildt ändrade mening 
kort före sammanträdet. Att jag under sådana förhållanden måste 
tveka förstår Du, men jag beslöt dock — och kollegerna uppmanade 
mig också därtill — att icke falla undan utan vidhålla min mening, 
ehuru jag ju nog hade klart för mig, att jag finge rida ut en svår 
storm. Emellertid var det naturligt att jag även skulle lämna in 
min avskedsansökan. 

Huru senaten nu skall rekonstrueras, vet jag icke. På Hels. 
San. håll är man ju principiellt för en koalition, men jag tror icke 
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att på det hållet finnes hugade och lämpliga personer till nödigt 
antal. Föredragningsfrågan står också i vägen. Jag besökte idag 
Boeckman för att tala om läget. Han sade sig komma att närmast 
vända sig till gammalfinnarna och jag har prevenerat D:son-
Kalmari härpå och borde ännu skjuta fram föredragningsfrågan 
såsom ett hinder för rekonstruktionen. För övrigt har jag gjort 
gällande, att avsked icke borde beviljas innan nya senatorer kunna 
utnämnas. 

I fredag skall jag resa Langhoff till möte för att närmare kunna 
meddela om läget. 

Vad Din ställning beträffar, så skola vi tala därom när Du 
kommer hit. Du har ingen anledning att förhasta Dig. 

Översättningen hoppas jag kunna sända Dig fredag afton. 
Vännen Edv. Hjelt. 

Helsingfors d. 21 april 1909. 
Ärade Broder! 

Med otålighet vänta vi på underrättelse när nästa föredragning 
äger rum. Jag har i detta avseende ännu icke fått något med-
delande från Langhoff. Känner Du till något härom? Justitie-
ledamöterna hava, såsom Du vet, beslutat avvakta resultatet av 
föredragningen, men alltför länge vänta de troligen icke. Vi arbeta 
i senaten med feberaktig iver för att få undan så mycket som 
möjligt innan vår avgång, vilken vi beräknat bliva besluten i 
morgon. 

Prokuratorn reser i afton till P:burg, dock utan hopp att kunna 
få tillfälle till enskilt företräde hos H. M:t. 

Skriver icke L-ff så sänd mig par rader med nästa post. 

I hast 
Edv. Hjelt. 

Helsingfors den 29 april 1909. 
Högtärade Broder! 

Har icke skrivit till Dig på länge. Händelserna här hava icke 
heller givit någon särskild anledning därtill. Du känner av tid-
ningarna allt som passerat. 

Våra avskedsbrev hava ännu ej anlänt till Senaten, så att vi 
ännu formellt stå kvar. Idag hade vi vårt sista gemensamma 
plenum i Ek. departementet, men det finnes ännu ett och varje 
att putsa undan. Man kan ju vara av olika mening, huruvida det 
var klokt av oss att nu avgå eller icke, men ett annat handlings- 

29 
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sätt vore icke möjligt. I alla fall måste man beklaga att suome-
tarianerna icke, vid denna utgång, följde med. Betydelsen av 
senatens demission har ju härigenom blivit väsentligen reducerad, 
och vi få väl uppleva samma split som under ofärdsåren om ock 
de yttre uttrycken av densamma komma att framträda i mindre 
krass form än då. En tschinownik-senat hade utan tvivel varit 
att föredraga. 

Jag tror jag skrivit till Lff om att vi i slutet av senaste vecka 
avsände vår hemställan i militärfrågan. I fall jag ej redan gjort 
det, så kanske vill Du meddela detta åt Langhoff. — Också frågan 
om generalguvernörens och hans adjoints lön för 1908 hava vi 
klarerat. G. G. gick in på att summan lämnas till hans kansli. 

Lff har skrivit till mig om sin ställning och tycks han ännu 
intaga en avvaktande hållning. Vad ämnar Du göra? 

Jag tänker korrespondensen mellan Lff och mig kommer att 
bliva mindre livlig än förut och därför vore jag dubbelt tacksam, 
om Du ville då och då meddela mig vad i politiskt avseende kan 
vara av vikt att veta, ehuru jag ju är från affärerna. 

Vänskapsfullt 
Edv. Hjelt. 

Ang. upplagan av Rikslagstiftningen har jag vidtagit nödiga 
arrangement. 20 ex. äro avlagda för Din räkning. 

Helsingfors den 13 maj 1909. 
Högtärade Broder! 

Jag var bortrest på några dagar och fann vid hemkomsten 
Ditt brev. Hela upplagan av Ditt arbete har nu kommit mig till-
handa. Tio ex. lämnades å kansliet, de övriga har jag tagit om 
hand. Enligt Din anvisning avgå idag 8 ex. till Dig under Stats-
sekretariatets adress. Därutöver äro tillsvidare 10 ex. tillsända 
enskilda på Din förteckning upptagna personer. 

Frågan om Justitiedepartementets rekonstruktion stöter på 
stora svårigheter. Konstitutionella jurister äro icke villiga och 
suometarianerna gå icke ensamma. Avsikten är att ytterligare 
trycka på ungfinska partiet, men resultatet blir utan tvivel nega-
tivt. Det förljudes att Boeckman, vars kvarstående torde bero 
på, huruvida han lyckas få en senatorslista till stånd, i nödfall 
är villig att föreslå en del lycksökare och oduglingar såsom Ilmari 
Vuorinen, m. fl. Bäst vore om de n. v. ledamöterna eller en del 
av dem finge kvarstå en tid, åtminstone till lantdagens samman-
trädande. Framför inkallandet av oduglingar vore några veckors 
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interregnum att föredraga. Situationen vore då en annan och 
rekonstruktion med dugligt folk en möjlighet. 

Beträffande suometarianerna i Ek. departementet, så förefaller 
det som de icke länge komme att kvarstå, emedan de anse in-
kallandet av nya element från eget parti icke möjligt i anledning 
av valens utgång. 

D:son har hos Boeckman definitivt avböjt varje rekonstruktions-
försök, åtminstone för det närvarande. 

Om du kommer att tala med Lff om justitieledamöternas pen-
sioner, så kunde Du påpeka att Nummelin i varje fall är pensions-
berättigad samt att Snellman nu redan är så åldrig och oförmögen 
till annat arbete att han icke kan lämnas utan. 

Låt mig nu veta om något av vikt förefaller. 

Vänskapsfullt 
Edv. Hjelt. 

Helsingfors d. 22 maj 1909. 
Broder Törngren! 

Du frågade mig igår huruvida justitiedepartementets med-
lemmar vore villiga att kvarstå i sina ämbeten ända till den 1 
oktober. Då jag var alldeles oförberedd på frågan och dessutom 
icke ägde rätt att svara på mina kollegers vägnar, vill jag nu giva 
svaret skriftligen. Härtill föranledes jag även därav att U. Suom. 
i dag meddelar den notisen att vi förklarat för Generalguvernören 
att vi vore beredda att kvarstå till nyss nämnda dag. Denna 
uppgift är alldeles oriktig. Då jag talade med Gg i denna fråga — 
och det har jag gjort blott en enda gång -- sade jag att vi önska 
få vårt avsked så snart som möjligt, men för undvikande av kompli-
kationer äro beredda att stanna någon tid, till dess nya ledamöter 
i departementet kunna utses. Någon annan förklaring har ej av-
givits och kan ej heller nu avges. Vi önska fortfarande att frågan 
må behandlas utan onödigt dröjsmål, men önska icke göra obstruk-
tion eller bereda svårigheter för den händelse utseendet av nya 
medlemmar visar sig kräva tid. Vid sådant förhållande kan 
någon viss tidpunkt ej gärna utsättas, utöver vilken vi icke 
vore villiga att tjänstgöra, men vi hoppas att det icke skall dröja 
alltför länge innan vi äro fria, och förutsätta att saken ej för-
dröj es. 

1 denna riktning ber jag att Du ville uttala Dig även för L-ff, 
ifall fråga uppstår med honom om denna sak. 

Din tillgivne R. A. Wrede. 
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I ett tidigare brev av den 11 mars hade Hjelt berört frågan 
om Paul Etters förestående utnämning till ministerstats-
sekreteraradjoint: 

Helsingfors d. 11 mars 1909. 
Bästa Broder! 

 I anledning av ditt expressbrev vill jag 
meddela att mig synes intet kunna eller böra tillgöras i saken. 
Du har kanske rätt i Dina dubier angående E:s (Etters) lämplig-
het för platsen, men någon annan möjlig kandidat finnes ju för-
närvarande icke och att lämna platsen obesatt nu, då möjlighet 
finnes för L:hffs snara avgång vore mindre väl betänkt. E:r är ju 
förresten enligt deras vittnesbörd som känna honom — jag åberopar 
särskilt Hermanson — en genomhederlig och fosterlandsälskande 
nian, samt en som lyssnar till förståndiga människors råd. Han 
kan således icke bliva farlig på den platsen. En kunskapsrikare, 
kraftfullare och intelligentare person kunde man ju önska sig, men 
varifrån taga en sådan som är fullt mäktig ryska språket? Det är 
ju vida bättre att saken arrangeras nu i tysthet innan våra och 
de ryska tidningarna börja bråka i saken. Månne icke E. senare 
gärna kommer att lämna sin plats då en lämpligare person finnes 
att tillgå och har utsikten att bliva utnämnd. 

Ifråga om H:n tager jag Dina råd ad notam och skall försöka 
bedriva saken på lämpligt sätt. 

Vänskapsfullt 
Edv. Hjelt. 

Fem månader senare fick jag ett brev av Etter, som under 
tiden blivit utnämnd till ministerstatssekreteraradjoint. Han 
skrev om en del ärenden vid statssekretariatet, som väntade 
på föredragning. Detta brev gör snarast intryck av att far- 
hågorna med avseende på honom voro överdrivna. Brevet 
följer här: 

St. Petersburg d. 27. 8. 1909. 
Käre vän! 

Jag har just erhållit Ert brev och beklagar att jag icke kan 
lämna annat än ofullständiga underrättelser. Här på kansliet 
ha vi inga materiella spår av justitiedepartementets reorganisation. 
Ni vet att förslaget om justitiedepartementets förändring till en 
Högsta domstol befinner sig hos justitieministern sedan 1906. 
På hans anhållan av september 1908 sändes en avskrift av detta 
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förslag vilket hade undergått några förändringar, till honom ånyo. 
Men därefter — tystnad. Ministerrådet har icke uttalat sig och 
senare har det icke varit fråga om hela saken! 

Vad det andra av Eder omnämnda förslaget beträffar, det av 
Hermanson från april, tror jag att det icke blivit annat än muntligt 
framfört. Jag vet att Langhoff har talat med Kejsaren och med 
Stolypin därom, men svaren voro obestämda och svävande, såväl 
av den ena som av den andra, och allt är ännu oavgjort. Det är 
betänkligt att något beslut icke har fattats och stadfästs ännu, ty 
det är mer än förståeligt att senatens ombildning måste bli beroende 
därav. Allt göres för sent, men i detta fall finnes något hopp att 
få klarhet i saken trots den knappa tiden, ty jag kan meddela Er 
att Langhoff återvänder till Petersburg onsdagen den 1:sta sep-
tember. Han kommer från Åbo med järnväg (jag tror båten an-
länder till Åbo tisdag). Utan att vilja skynda på honom, har jag 
dock ansett det vara min plikt att skriva till honom och under-
rätta honom om de särskilda och allvarliga frågorna som formida-
belt hopat sig under dessa sista fjorton dagar. Det var på grund 
av mitt brev, som han beslöt sig för att påskynda sin avresa. 
Jag medger att jag icke beklagar mig däröver, ty förhållandena 
äro verkligen sådana, att man måste handla utan att förlora 
tid. 

Om han kommer nästa vecka har han ännu tid att träffa Kej-
saren, som icke reser förrän den 27 (gamla stilen). Kanske t. o. m. 
senare, ty Kejsarinnan är igen illamående och till sängs. Då maje-
stäterna icke återvända förrän i december, är det mycket viktigt 
att begagna sig av tillfället att träffa Kejsaren nu. 

Till först adressen, som ofrånkomligt måste fås klar omkring 
den 20 augusti (gamla stilen), den dag då Stolypin och Boeckman 
böra inträffa i Petersburg. Det gäller framför allt att förhindra 
Stolypin att föredraga den för Kejsaren oberoende av Langhoff. 
jag vet att han tänker på denna möjlighet och det vore alltför 
hemskt. • jag har träffat Boeckman två gånger här och han protes-
terar också-  energiskt mot ett sådant förfaringssätt. 

Vidare: frågorna om järnvägen till Kristinestad, om skjuts-
väsendet med förslag till reskript om obligatorisk undervisning 
och flere andra frågor, som icke kunna bli liggande i oändlighet! 
Trots ferierna hava dessa sommarmånader varit mycket oroliga 
och ministerrådet eller helst vår beryktade (oläsligt) har icke 
somnat in, oaktat de stora herrarna varit borta. Ni får se några 
av deras arbeten vid Er återkomst. Jag antar att Ni kommer 
till Petersburg för att träffa Langhoff. Kanhända kunde han 
göra något till fromma för frågan om det nya reglementet för 
justitiedepartementet. Av ett brev från Hermanson ser jag att 
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han också tänker återvända till Helsingfors den 30 i denna månad. 
Hans »utlåtande» skulle behövas uti flere frågor och jag tänker 
att vi icke skola lida brist på samtalsämnen om inte alltsamman 
fattar eld dessförinnan. Den ryska pressen roar sig med att ned-
svärta de finska domstolarna med anledning av affären Herzen-
stein, ett ämne som de gripit i flykten med glädje och iver. Häls- 
ningar. Hoppas vi träffas snart. 

P. Etter. 



Bilaga 18. 
(s. 328) 

Saltsjöbaden den 14 januari 1910. 

Broder Törngren! 

I anledning av ditt i morse ankomna 75 ord långa och mycket 
tydligt återgivna telegram avlät jag genast fem brev till de per-
soner på vilka arbetet och uppdragen kunde och borde fördelas. 
Poirot fick naturligtvis brorslotten. Jag hoppas att Du efter hand 
och sist 25 dennes får direkt från H:fors emottaga de .äskade doku-
menten och trycksakerna. 

Mr Tardieu förtjänar allt erkännande för artikeln i Le Temps 
»Le rapport russe-finlandais». I stilistiskt hänseende är den 
remarkabel genom att ge så mycket fakta inom så trång ram. I 
slutet förekommer en sats som kan missförstås: »Les Finlandais, 
de leur cot, ont int&ft a jouer un role actif dans la vie constitutio-
nelle de l'empire russe.» Men i övrigt är hållningen, om ock reser-
verad som ämnet kräver av detta tidningsorgan, objektiv och 
opartisk och med tydlig sympati på vår sida. — Jag tackar Dig 
uppriktigt för att ha åstadkommit denna artikels framträdande 
och för den p.m. som givits Tardieu till ledning. — Jag vore 
tacksam för att få även Journal des DMpats mig tillsänd, då dess 
artikel om samma ämne blir synlig. 

Nu en liten fråga med anslutning till mitt gårdagsbrev: är det 
icke möjligt att herr Komaroff, om han erfar att den av honom 
begärda konferensen kan få en annan karaktär och betydelse än 
han åsyftat, faller på tanken att återkalla sin begäran och yrka på 
konferensens inhiberande? Om han är en klok och försiktig man, 
borde han så göra. Skulle det ske och företaget förty gå om intet, 
räknar jag på att Du omedelbart telegraferar därom till mig, på 
det jag i sådant fall åter må kunna med lugn glida in i min kur, 
för vilken ruvande över eventuella förberedelser till ett ansvars-
fullt uppträdande icke är gynsamt. 

Din tillgivna 
L. Mechelin. 
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P. S. Det ovansagda bör ej fattas så, som skulle jag önska 
att konferensen bleve inhiberad. Jag måste ju finna den önskvärd, 
då möjlighet föreligger att den länder oss till favör. Min person-
liga pina får ej härvid komma i betraktande. Men om den 
inhiberas, är det av stor nytta för mig, att strax därom erhålla 
underrättelser. D. S. 

London 31 januari 1910. 
Broder Törngren! 

Tack för sist. Reuter mötte oss på bangården. Enligt hans 
önskan togo vi in i Metropol hotel, varom jag igår morse telegra-
ferade till Dig. 

Under gårdagen tvenne långa överläggningar med R. och även 
med Erich (som nyss erhållit telegram om sin utnämning till pro-
fessor i statsrätt). 

Det dokumentmaterial som R. hopställt för de rättslärda borde 
förstärkas med Lantdagsordningen av 1906. Jag ber därför att 
Du eller Ehrström ville köpa P. Darestes nyaste samling av konsti-
tutioner, — jag tror att titeln är »Les Constitutions contemporaires»; 
samt skicka boken till Reuter. 

Jag har noga genomgått Morning Post för idag, men icke funnit 
korr. om  vår conference. Är det tredska eller har parisermannen 
icke expedierat brevet i tid? — Kanske ock att tidningen saknade 
utrymme. 

Förbindligen anhåller jag att Du ville expediera till mig per adress 
Saltsjöbaden, Badanstalten den eller de parisertidningar, som innehålla 
referat om conterencen. -- Ett kort brev till Aftonbladet vore ock på sin 
plats, Du kunde ju be E. E. skriva det, om Du ej själv hinner. 

R. skulle idag med ledning av ditt telegram göra något för 
Daily News. Emotser att få stenogrammet jämte mina papper 
till Saltsjöbaden. 

Idag torde erfaras huruvida Gröndal står att träffas. Sannolikt 
icke. I så fall har min hitkomst ej haft annan nytta än den, som 
överläggningen med R. och endel redaktionella utkast kan medföra. 

Avreser helst redan i morgon. Måste sluta nu för att mottaga 
Westlake, som bebådat besök hos mig. 

Hälsa Ehrström! 
Din tillgivna 
L. Mechelin. 

P. S. Beträffande publikationen av conferensens protokoll 
tillåter jag mig föreslå, att man, så snart det avgjorts i vilken 
samling eller tidskrift det skall införas, skulle på förhand taga 
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särtryck för distribution. Annars kan det komma att dröja ganska 
länge innan dokumentet blir känt och användbart. Sådant för-
handstryck av en artikel, som kommer att senare ingå i en tidskrift, 
torde ej vara ovanligt. 

Westlake var nu här. Han är fast i sin åsikt om behovet och 
gagnet av ett internationellt juridiskt uttalande. 

Saltsjöbaden den 4 februari 1910. 
Broder Törngren! 

Anlände hit igår afton och är ännu ganska trött efter de force-
rade resorna. En del svenska blad sägas ha haft notis om confe-
rencen d. 28 januari. Man har lovat skaffa mig en sådan tidning 
till påseende. Tydligen är det ett svenskt blad, innehållande dylik 
notis, som uppmärksammats av notisbyrån i Helsingfors. Från 
denna anlände nämligen för en stund sedan ett telegram så lydande: 
»Anhåller förbindligen utförligt referat av diskussionsmötet i 
Paris.» 

Med anledning härav anhåller jag, att Du eller Ehrström strax 
måtte författa ett lämpligt referat (utförligt behöver det ju icke 
vara) och sända det i rek. brev till Finska notisbyrån i Helsing-
fors. — För egen del ville jag ej skriva något sådant referat, såsom 
varande part i saken. Dessutom måste jag de närmaste dagarna 
ännu skriva ett och annat för Reuters behov. Jag saknar ock 
nödigt material, då stenogrammet jämte mina anteckningar icke 
ännu hitkommit. 

Du får väl Hbladet? Då har Du sett huru förgrymmade våra 
ovänner i Pburg äro över de utländska männens uttalanden. Psyko-
logiskt sett, är detta bättre än om man låtsade likgiltighet. — 
Vid lämpligt tillfälle kunde vi emellertid framhålla, att det är 
ryssar som börjat med angreppet mot oss i främmande länder. 

En omständighet som jag ville påpeka är, att ordningsföljden 
för utlänningars uppträdande ställt sig lämpligt, då prof. Henrys 
tal vid konferensen kom senare än den tyska »Erklärung», — och 
då det i London under förberedelse varande rent juridiska utlå-
tandet kommer med sin kyliga och logiska bevisföring efter det 
reptilpressen i Petersburg utskjutit sitt häftiga krut mot tyskar 
och holländare samt Mechelin och Törngren. 

Jag torde kvarstanna här till den 18 för att få något gagn av 
kuren oaktat det ogynsamma avbrottet i densamma. 

Jag önskar Dig fortsatt framgång, — ber Dig hälsa vännen 
Ehrström — och tecknar 

din tillgivna, trötta 
L. Mechelin. 
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P. S. I händelse stenogrammen över mina andraganden jämte 
mina manuskriptblad blivit avsända innan detta brev anländer, 
och E. sålunda skulle delvis sakna material för referatets skrivande, 
ber jag Dig telegrafera härom. Jag måste väl i sådant fall foga 
mig i att författa referatet, — n. b. ifall ej avskrift av stenogrammet 
kvarblivit hos Dig. 

Helsingfors 23 mars 1910. 

Det förunnades oss i måndags att njuta den annars sällsporda 
känslan av glädje, — då Berliner Tageblatt i ett spaltlångt tele-
gram från Paris meddelade klämmarna i det internationella juri-
diska utlåtandet. Följande dag kunde Nya Pressen förfullständiga 
meddelandet genom underrättelser från London. 

Det är så att säga i elfte timmen denna deklaration framträtt 
ty enligt dagens notiser från Petersburg har ministeriet slutfört 
behandlingen av rikslagstiftningsförslaget. Men ännu är proposi-
tionen till Duman icke expedierad. En justering av beslutet är 
ju tänkbar — måhända närmast i riktning att uppskjuta förslagets 
framlämnande. Utan tvivel har Stolypin strax fått telegrafiskt 
besked från London om vad engelska pressen uttalat. Detta har 
i och för sig kunnat verka något. Men större blir dock verkan av 
själva aktstycket. Dess tryckning i Paris borde väl dessa dagar 
slutföras. Jag anhåller därför att Du ville så begå, att exemplar 
av den franska editionen genast bliva sända till Stolypin, Isvolsky 
och Kokofftseff. Jag råder att sända dem såsom rekommenderade 
brev, så dryg portoavgiften än blir. — Jag ber Dig att tillika skicka 
åt mig exemplar i rekommenderade korsband. 

Ditt telegram av den 18 var någorlunda korrekt återgivet, 
utom ett antal ord, som voro för mig obegripliga. Telegrammet 
blev från Stockholm hittelegraferat, icke sänt per post, emedan 
fröken Beijer för tillfället var frånvarande och annan person 
besörjde saken och förbisåg att Du hade begärt dess expedition 
per post. Fröken Beijer har nu i brev uttalat sitt beklagande 
av misstaget. — Lindelöf telefonerade för en stund sedan att 
Londondokumentet kommit till honom på franska i maskinkopia 
(dock ej ännu det hela). Ryska översättningen därav skall genast 
vidtaga. 

Ryska översättningen från conferensen av den 28 januari är 
färdig, men kan ej lämnas till trycket förrän Du skickat komplet-
tering av manuskriptet enligt Ditt telegram härom. Jag vore 
högst intresserad att veta varför man icke tidigare tryckt denna 
compte rendu? Förnyar härmed min anhållan att få exemplar 
hit, så snart tryckningen är avslutad. Vi måste ock skynda att 
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få hela denna samling ut på ryska för dumamedlemmarnas 
räkning! 

Din tillgivna 
L. Mechelin. 

Jag ber Dig adressera Ditt svar på detta till professorskan, 
Alma Lundström, Pension Central, H:fors. Det kommer då snab-
bare än över Stockholm. 

Har Du redan kunnat besluta om tiden för Din återkomst? 

Helsingfors 6 april 1910. 
Heders broder Törngren! 

Tack för Ditt brev av 30 mars. Jag hade nog förmodat, att det 
var Henry, som uppehöll saken, enär han väl ansåg sig böra rätt 
betydligt ansa om stenogrammet. Då jag i förgår erhöll jämväl 
det i korrektur tryckta häftet i dess helhet, skall jag nu endera 
dagen ombestyra slutliga granskningen av ryska översättningen, 
vilken därtill strax skickas till Petersburg för att tryckas. Det 
låter sig ej göra att trycka broschyren här, emedan upplagans 
översändande till Petersburg vore förenat med stora svårigheter. 

Jag hoppas att Du så snart möjligt är skickar avdrag av London-
konferens m&noire i rättat korr. avdrag i den mån de stå till buds. 
Helst i 3 exemplar på det att översättning till svenska och finska 
här kunna ske paralellt med den ryska översättningen. Vi anse 
det nämligen vara av vikt, att månoiren utgives även för vår 
allmänhets räkning. Jag tror att vi få förläggare härför, så att 
våra ansträngda fonder ej medtagas. Givetvis bör detta »areopag» 
arbete utgivas även på engelska och tyska. Vi äro skyldiga signa-
tärerna från England och Tyskland en sådan artighet. Dessutom 
är det av vikt att den i vår fråga så livaktiga engelska pressen 
erhåller denna goda källa till stöd för sina vidare uttalanden. 

Dumans utskott för det omöjliga Stolypinska förslaget har 
beslutit att icke påbörja dess behandling förrän den 10 maj n. st., 
då den påräknar att få del av vår lantdags »utlåtande». 

Vad detta utlåtande vidkommer så kan det icke bli det som 
begärts, nämligen ett utlåtande angående det vidunderliga för-
slagets sakliga innehåll. Ty avgivande av ett sådant utlåtande till 
ledning för de ryska kamrarna vore en direkt medverkan från 
lantdagens sida till våra grundlagars stympning. Härav följer dock 
ej att svaret bör bli ett enkelt non possumus. Det kan nog ställas 
så att det röjer erforderlig benägenhet till förhandling på annan 
bas. Sättet varpå militärfrågan av 1899 års lantdag behandlades 
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kan ej åberopas ss. prejudikat. Här föreligger icke något till Fin-
lands lantdag riktat lagförslag. Att inom tre veckor åstadkomma 
ett motförslag (en vecka har redan förgått och vi ha ej ännu er-
hållit motiven till Stolypins förslag) är uppenbarligen omöjligt, 
isynnerhet som förslaget borde vara sådant att det erhåller kvali-
ficerad pluralitet. Men huru vi än skulle ställa detta förslag — 
huru starkt vi än skulle betona att detta förslag icke vore ett ut-
låtande till ledning för Duman, — så skulle de ryska kamrarna 
likafullt behandla det såsom ett konsultativt inlägg och icke gruva 
sig för att däri göra ändringar. Vi måste övertyga även ryssarna 
därom att förslaget, oberoende av det orimliga i dess innehåll, 
måste tillbakavisas, emedan endast en till såväl den ryska som 
den finska representationen överlämnad avfattning kan lösa frågan. 

Grundlagsutskottet gör nu vad möjligt är för att få den stora 
politiska petitionen färdig samtidigt med svaret på statskupps-
proposition. 

Först igår blev denna proposition remitterad, efter en 8 timmars 
debatt, som gjorde lantdagen heder. Talare från alla partier upp-
trädde (vi hade fått en överenskommelse i saken till stånd, på 
det att endast väl övervägda uttalanden skulle göras). För första 
gången sedan representationsreformen gick det en varm fläkt av 
fosterlandsendräkt genom hela församlingen. 

Poirot har lovat mig att ofördröjligen sända till Puaux ett 
referat av denna märkeliga och värdiga remissdebatt. 

Jag är nu svårt betungad av arbetet på de båda betänkanden 
grundlagsutskottet skall avge utan dröjsmål. Arbetet är visserligen 
fördelat på olika personer, men ordföranden har dock brorslotten. 

Jag hoppas att de båda aktstyckena (svaret och petitionen) 
skola utfalla sådana, att de icke skola missförstås i västra Europa 
utan tvärtom vinna gillande. 

Hälsa vännen Ehrström! 
Med sann tillgivenhet 

L. Mechelin. 

Helsingfors 5 maj 1910. 
Kära broder Törngren! 

Min långvariga tystnad har varit en oundviklig följd av det 
allt absorberande arbetet i grundlagsutskottet. I förgår insändes 
betänkandet till lantdagens plenum, som bordlade detsamma till 
lördagen den 7 dns. Men för bilagornas färdiggörande arbetade 
utskottet ännu till senaste midnatt. I morgon sänder jag Dig och 
Ehrström exemplar av betänkandet, som till följd av helgen idag 
ej varit för mig åtkomligt. 
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Ryska översättningen påbörjades för några dagar sedan och 
bedrives med fart för att dumans utskott måtte få lantdagens 
skrivelse i god tid. 

Vad denna framställning skall verka, är omöjligt att förutse. 
Ingen Salomo kan finna de bevisande ord, som skulle vinna gehör 
i en politisk atmosfär mättad av råhet, övermod, okunnighet och 
egoism. Stolypin vill ha en trumf på hand i sitt fortgående intrig-
spel för bevarande av sin personliga maktställning. Han har nyss 
utverkat kejsarens förständigande till Gutschkoff att duman icke 
får sommarferier innan den slutbehandlat den finska frågan. Många 
av dem som inse att hela förslaget är en yttring av en dum och 
dålig politik, böja sig för den nådiga viljan. Några av riksrådets 
medlemmar, som voro sinnade att förkasta förslaget, äro nu be-
tänkta på att utebli från den session där det skall behandlas: de 
vilja ej rösta för förslaget — men de vilja ej heller ådraga sig H. M. 
onåd. 

Chanserna äro sålunda mycket dåliga. Men det anses dock 
icke vara alldeles uteslutet, att ärendet par la force tar uppskov 
till hösten. 

Det verksammaste inlägget från utlandet vore, om franska och 
engelska bankchefer skulle giva ryska finansministern ett positivt 
meddelande av innehåll att intet nytt statslån kan komma ifråga om 
den föreslagna förstöringen av Finlands konstitution fullföljes, enär 
lånets placering hos allmänheten skulle väsentligen försvåras 
genom intrycket av en sådan rättskränkning. Men — ni torde sakna 
möjlighet att få ett sådant manligt uppträdande till stånd. Nu 
har ju också Ruffalovitsch nyligen genom sitt föredrag i Ecole 
politique blomstermålat ryska budgeten, såsom inledning till nya 
åneunderhandlingar. 

Det exemplar av det internationella dokumentet som Du för 
någon vecka sedan sände mig, gav jag genast åt den, som leder 
översättningen därav till ryska. Det var fasligt njuggt av Dig 
att sända blott ett exemplar! Käre vän, skicka med det första 
flera sådana, under samma adress. Jag behöver dem för egen 
och andras räkning. — Om den engelska editionens utkommande 
har jag ingenting hört. Vore den färdig borde därav sändas även 
åt Roosevelt. Jag ber Dig skriva härom till J. N. R. 

Poirot torde nyligen ha expedierat till IMrard den fortsättning, 
varom Du telegrafiskt anhöll. 

Din tillgivna 
L. Mechelin. 

Då Du får betänkandet torde Du finna att § 52-56 egna sig 
för återgivande i franska pressen. 
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Bromarf 20 juni 1910. 
Konfidentiell. 

Broder Törngren! 
I tacksägelsebrevet borde efter handelskamrarna tilläggas: 
I några länder hava föreningar av kvinnor offentligen uttalat 

varma sympatier för Finlands sak. Från det internationella arbetar-
förbundet i Bruxelles (obs! kontrollera) har utgått ett upprop i 
samma anda. (Därefter satsen om pressen.) 

Till stycket om ryssarna borde tilläggas: Åtskilliga ryska arbetar-
förbund ha till de finska socialdemokraterna riktat yttranden av 
vänskap och förståelse. Jag har efter ytterligare övervägande 
stärkts i min åsikt att lämplig hänvändning borde ske till biskoparna 
i syfte att statskuppslagen ej må i kyrkorna kungöras. Det borde 
dock ej ske skriftligen, utan genom personligt besök. Synnerligen 
lämplig att besöka J:n och R:gh vore prof. G. G. Rosenqvist. Aug. 
Nybergh torde bortresa den 23. 

Du talar väl även med tidningsmän om ihjältigandet. 

Din tillgivna 
L. Mechelin. 



Bilaga 19. 
(s. 346) 

Berlin d. 1/3 1911. 
B. B. 

Då jag har god tid här i Berlin skall jag skarva ihop en rese-
berättelse, som antager jag, kommer fram en eller två dagar före 
mig, och som du kan föredraga för finanskommittM, om du vill. 

Våra missöden i London känner du. I hopp om att kunna få 
ihop den beramade internationella kommit-ffi-i, gick jag i Paris 
strax till kammaren och träffade Buisson, som lovade vara med 
om allt, vad man ville. Men då jag dagen därpå sökte upp Leroy-
Beaulieu, fick jag redan ett första avslag. Hans ställning tillät 
honom icke, så gärna han än velat. Senare har jag emellertid hört 
att han sedan hösten är ledamot av en kommittéfranco-polonais, 
som dock har ett mycket platoniskt program. Jag frågade vad 
han ansåg om möjligheten att få Léon Bourgeois med. Han tviv-
lade, men ansåg dock saken värd ett försök. Bourgeois som är 
sjuklig var ej i Paris utan i södra Frankrike. Hans sekreterare 
ställde emellertid i utsikt ett sammanträffande, om jag strax ville 
resa ner till Marseille. Utan att mycket hesitera for jag, så mycket 
mera som jag redan i London ansett att jag för att vinna tid borde 
hava någon av de förnämstas svar, t. ex. Bars i Göttingen, medan 
Julio ännu var i London, och jag tyckte att Bourgeois var värde-
fullare än Bar. Då jag kom till Marseille träffade jag på den upp-
givna adressen blott ett meddelande om att Bourgeois ej kunde 
taga emot. ( Jag tröstade mig med att fara till Nizza på en dag, 
träffade där Poirot på gatan och for till honom i Beaulieu.) Detta 
är ej för finansherrarna, emedan det kommer på mitt eget konto. 

Vid återkomsten till Paris var jag, den första lördagen i februari, 
med på Desjardins möte i l'Union pour la verite. Caspar höll ett 
litet föredrag om Finland, illa förberett och illa framfört. Efteråt 
uppmanades jag att säga något, vilket ock skedde utan att stäm-
ningen hos de femton närvarande märkbart höjdes. 

Sedan tog jag ihop med Caspars halsbrytande förslag utgående 
på 100,000 francs. Jag besökte Marhardt, sekreterare i la Ligue 
des droits de l'homme, en entrepreneur de publicit, en colleur 
d'affiches, ni. m. och vi kommo allesammans till det resultat att 
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en liten broschyr var det lämpligaste agitationsmedlet. Jag hade 
dessutom konsulterat gubben Anatole och Lapradelle i saken. (För 
att företaget skulle bliva ekonomiskt utförbart fick broschyren 
icke väga mera än 49 gram. Men för samma orsaks skull måste 
den tillika vara 64 sidor stor, i ett särskilt litet format. Våra san-
sade vänner ansågo att den borde till stor del innehålla uppgifter 
om Finland och icke uteslutande politik.) 

Ur boken »Notices sur la Finlande», Statistisk årsbok och 
Chaloub skrev jag ihop ett material på franska motsvarande 20 
trycksidor av broschyren ifråga. Caspar skulle bearbeta detta 
och sina artiklar i Les droits de l'homme och tillägga ett och varje, 
bland annat uppgifter om behandlingen i duman under sista våren 
av den finska frågan, vilka jag uttog ur dumans protokoll. Dess-
utom skulle såsom appendix bifogas utdrag ur akter, såsom regent-
försäkringar m. m. Boken kommer att inledas av ett företal av 
Sbilles, vilken vi för ändamålet besökte. 

Broschyrens innehåll blir således följande: 
1) PrUace par M. Seailles. 2) La question finlandaise. 3) Notes 

sur la Finlande. 4) Appendice. På titelbladet står Caspar som 
författare. Broschyren kan beräknas vara utdelad inom två 
månader och hela företaget bör rymmas inom ramen för vår budget. 
— Det var ingen lätt sak att få tag i dumans protokoll, jag vände 
mig bland annat till kammarens bibliotek »vilket kunde besökas 
blott med kammarpresidentens bifall». Denna lilla omständighet 
inbragte mig en bjudning på bal till Palais Bourbon. 

Desjardins gav mig, när jag gjorde honom en visit, en hop 
nya adresser, bland annat några i England. Annars föreföll han 
omöjligare än någonsin. Henry var också mycket reserverad och 
ointresserad. Däremot var Paul Boyer mycket ivrig att visa sig 
tjänstvillig. Han hade för övrigt ett förslag, som jag tycker kunde 
förverkligas. Han ville att turistföreningen skulle på järnvägs-
stationerna och annorstädes låta uppsätta affischer, artistiskt ut-
förda, om resor i Finland, för att publiken skulle vänja sig vid 
att Finland existerar. 

Lapradelle var vänlig som alltid. Jag var med honom hos en 
fru Beuvier, som höll salon och trodde sig vara intresserad av 
allmänna frågor. Lapradelle hade åtagit sig att underhålla säll-
skapet en kväll med ett causerie, och han valde Finland till ämne. 
Causeriet smorde vi hastigt ihop och det bestod till hälften av 
uppläsning av några av Ahos spånor ur Puaux:s översättning och 
valda ställen ur Puaux:s andra arbeten. Men prestationen var i 
alla fall mycket lyckad; publiken, hög konservativ och katolsk, 
applåderade, och ett par präster och några andra herrar fram- 
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ställde efteråt frågor, som jag besvarade. Både prästerna och de 
andra voro icke okunniga i saken. Men av de juvelprydda, decolle-
terade matronorna somnade åtminstone en ljuvligt in. 

Bland personer, som jag sammanträffat med, kan en madame 
Ura förtjäna omnämnas. Hon är fru till Mexikanska ministern i 
Petersburg, men lever icke tillsammans med sin man. Hon sysslar 
med skriftställeri och har skrivit om Sverige och översatt bl. a. 
Selma Lagerlöf. Hon har också en gång publicerat en artikel om 
Finland i tidskriften »Le mois». Hon vore villig att samarbeta med 
en fröken Hammar i Uppsala i och för skönlitterära översättningar. 

Det finnes också andra damer, som dels redan intresserat sig 
för oss, dels kunna bearbetas, såsom M:me Cruppi, fru till en f. d. 
och kanske blivande minister. De bråka i salonerna i stil med M:me 
Beuvier, men hava en bättre, inflytelserikare publik. Att observera 
är också att Bellessort, som nyss utgivit en bok om Sverige, och 
som nu håller på med en om Danmark och Norge, troligen kunde 
förmås att skriva om Finland. — Vidare berättade Palmer att en 
översättning av Fänrik Ståls sägner torde föreligga i manuskript, 
och att översättaren gärna såge den publicerad. 

Då jag hälsade på mina vänner polackerna, berättade de att en 
ny fransk veckotidning kommer att utgivas från och med nästa års 
början, vilken hade till program att syssla med diverse förtryckta 
nationer. Efter några dagar fick jag också ett brev från de bli-
vande utgivarna, bröderna Leblond. Jag gick till dem, de fram-
ställde en mängd förslag, sedermera upprepade i brev. Dessa 
herrar vitsordades bra av flera personer, t. ex. Leroy-Beaulieu. 
Men en eventuell anslutning till deras företag skulle draga kost-
nader. Därom mera framdeles. 

Min vistelse i Paris slutade med deltagandet i en bankett, som 
tillställts av Paul Hyacinthe Loyson för att sammanföra med-
arbetare i och vänner till hans tidning »Les droits de l'homme». 
Tillställningen med omkring 200 deltagare var minst sagt revolu-
tionär. Sedan maten undanstökats, höll en deputerad, som bort 
vara Painleve men var en annan (det var samma afton som minis-
tären störtades!) ett andragande till minne av 1848 års revolution. 
Flera våldsamma talare uppträdde efteråt, bland andra en fransk 
pastor från Amsterdam. Det var hemskt att höra. Plötsligt annon-
serade den, som presiderade banketten, att de återstående talarena, 
av vilka han särskilt nämnde representanterna för Portugal och 
Finland, ej finge tala mer än tre minuter var och en, emedan Silvain 
från Comédie francaise komme att deklamera ett festpoem. Det 
var hårda ord. Till all lycka hade Caspar redan på eftermiddagen 

30 
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mumlat att jag borde svara på Poul Loysons antagliga välkomst-
hälsning, och jag hade krafsat ihop några fraser på ett papper. 
Men efter de långa och stormiga talen, som alla gingo ut på för-
härligandet av 1848 och då dessutom Paul Loyson icke hållit 
något tal till gästerna varpå ett svar kunnat vara indicerat, hade 
jag redan invaggat mig i den största säkerhet. Portugisen kallades 
emellertid upp, och han hasplade ur sig med sydländskt mod litet 
republikansk goja. Därpå ropade presidenten: la parole est å 
Finlande — qui lutte encore. Stormande applåder. Stämningen 
var ytterst hög, och jag motsåg en katastrof med evig vanära. 
Men Gud är de dårars förmyndare, och jag redde mig icke sämre 
än portugisen, vilket dock ej vill säga så mycket. Presidenten 
utbragte efteråt en skål för oss, som jag drack med välbehag. 

Här i Berlin har den i utsikt ställda riksdagsinterpellationen 
torkat in. Jag har varit hos Schiemann, professor vid Berlins 
universitet i nyaste historia och speciellt Rysslands, kejsar Wilhelms 
privata rådgivare i rysk politik, medarbetare i Kreuzzeitung, hemma 
från Kurland, tidigare i Briissel på uppdrag av ryska regeringen, 
numera flera gånger emottagen av tsaren och sedan ett år riddare 
av Anneordens I. Det är mycket för en stackars dödlig. — Han 
påstod att då Isvolskys politik ledde till trasslet med Österrike, 
vilket trassel medförde en spänning, som för något mindre än 
ett år sedan hotade ett ögonblick att resultera i krig, kejsar Wilhelm 
trädde emellan. I följd härav fick Sasonoff på sin lott att icke 
hålla på Isvolskys trippelentente. Kejsar Wilhelm belönades med 
Potsdam, som avlägsnat alla svårigheter med avseende å Bagdad, 
mot att Ryssland kommerciellt fått fria händer i Persien, varav 
Ryssland icke kan betjäna sig. Englands och Frankrikes inflytande 
i Petersburg är reducerat, och alla allvarsammare dissonanser 
mellan Ryssland och Tyskland för lång tid avlägsnade. Men — 
frågan har också ett men, — i Rysslands alla samhällsklasser råder 
hat till Tyskland. Det nuvarande goda förhållandet beror ute-
slutande på ett personligt närmande, ej blott mellan kejsarena, 
utan också mellan särskilda högre ställda personer i Pburg och 
Berlin. Stabiliteten av det nya förhållandet beror uteslutande av 
viljestyrkan hos en, som ej är känd för att vara viljestark. Denne 
hade i somras beklagat sig för sin svåger, han hade sagt: här är 
allt så ordnat och bra, detta land kan ännu regeras, men hemma 
hos mig är det för stort, man kan ingenting göra. 

I Tyskland har man ingen respekt för Ryssland, tvärtom anser 
man, att den nuvarande regimen i Ryssland för det med jätte-
steg till en ny katastrof. Schiemann ansåg att redan med nästa 
dumaval (1912) en förändring i Ryssland vore möjlig. 
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Han ansåg att vi borde arbeta på att bliva rika. Engelskt 
kapital borde omsätta våra vattenfall i elektricitet. — (Den allvar-
sammaste svårighet vi hade att dras med, var gammalfennoma-
nernas tro på eftergivenhetens effektivitet. Deras förhållande fram-
hölls av Ryssland, såväl hemma som utomlands, för att trassla in 
saken.) 

Farväl. Jag väntar på ett till den 1 mars utsatt rendez-vous 
i Berlin. Jag dröjer troligen två dagar här ännu, sedan far jag 
på kortaste tid hem. 

Tuus 
A. T. 



Bilaga 20. 
(s 347) 

Söderhjelm skriver den 20 maj 1913 från Paris. 
»Genom prof. B&Iier (eller rättare hans svärmor) kom jag idag 

till franska republikens f. d. president Emile Loubet, och för att 
samtalet som jag förde med honom må bli bevarat, upptecknar jag 
här huvuddragen. Det innehöll ju icke mycket, men personlig-
heten var intressant att se och han påstås ännu ha ett rätt stort 
inflytande på politiken. Jag hade tidigare genom IMdier's sänt 
honom boken Finlande et Finlandais och när vi kommo låg den 
uppslagen på hans bord; han sade sig lämna lektyren av den till 
ferierna, men Miers svärmor hade sett honom läsa den, påstod 
hon 

Vous n'etes pas heureux en Finlande, började han. Nästan 
omedelbart därpå sade han, att han kände H. M. tillräckligt för 
att bestämt kunna försäkra att denne icke var personligt ansvarig 
för politiken hos oss. Han hade talat med Loubet mycket om sina 
Wer. Denne hade funnit i honom en man med fast vilja och »breda 
liberala vyer» 0) Han hade redogjort för sina planer på parlamen-
tarism i Ryssland (det var 1901 och 1902) ävensom talat mycket 
om jordförhållandenas ställande på en ny fot. Loubet hade för 
honom fattat stora sympatier, tycktes det (hans porträtt fanns i 
två exemplar i hans kabinett). Han påstod ock, att H. M. var 
spirituell. Till bevis anförde han en historie om huru byälsten i en 
liten by nära Tsarskoje Selo, dit de kommit på besök, efter det han 
bjudit salt och bröd, tagit tsaren, som befann sig på Loubets högra 
sida, vid armen och fört honom över till den vänstra samt själv 
(såsom varande huvudpersonen på stället) placerat sig närmast 
till höger om Loubet, varpå H. M. viskat till denne: »Vous voyez 
bien qu'il y a des franchises municipales en Russie (något varom 
de tidigare talat och vars frånvaro Loubet klandrat). -- Jag sökte 
lägga ut ett och annat om våra förhållanden, talade om finanserna, 
tjänstemännen, om det lyckliga för Ryssland att leva i fred med oss 
och polackerna, hänvisade uttryckligen till en artikel i l'Opinion, 
där Delcasse uppmanats att göra observationer åt ryska regeringen 
ang. dess framfart i Polen -- allt för att få fram någonting av 
vad Loubet tänkte, ang. möjlig demarche på detta håll. Men han 
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sade naturligtvis ingenting, tvärtom generaliserade han alltid 
frågorna, hänvisade till Tyskland, undrade hur det ena och det andra 
kunde teoretiskt förklaras, talade om nationalismen i olika länder 
o. s. v. Jag lät honom förstå att man i England gjort ofantligt 
mycket mer för oss än i Frankrike — detta påstås vara något som 
man skall insistera på — och att Frankrikes prestige hos oss börjar 
gå neråt. Samtalet räckte ganska länge, men gav som sagt intet 
resultat annat än att en person till, och en som kan bli av bety-
delse, är initierad. Förresten var det en glädje att tala med denne 
hedersman — man ville nästan säga krutgubbe — som var präktig, 
vänlig, klok och bröt förtjusande på provensalska. — Det är flera 
än &dkr som säga, att han mycket lätt kan göra sitt inflytande 
gällande —. 

— Mindre uppbyggligt var ett samtal, som jag häromdagen 
hade med en finländsk godsägare som bor här på hotellet. 
Han lät mig förstå att bland de »stora jordägarna i Finland» många 
icke längta efter någon förändring i politiken, utan resignera, 
emedan en förändring skulle medföra ett socialistherravälde och 
detta vore tusen gånger värre än den nuvarande regimen. Den 
mechelinska senaten har bidragit att genomföra den nya torpan-
lagen — »en rysk senat skulle aldrig ha gjort det». Jag drev honom 
till de yttersta konsekvenserna, för vilka han icke ryggade, ehuru 
han hela tiden satt och försäkrade att »han tänkte inte på det 
sättet». — Men han och några andra tänka på det sättet, det har 
man hört förut — Rudolf Elving begagnade ju samma ord i vintras. 
Det värsta är att höra det här, just då man håller på att arbeta. 

21/5. Det börjar bli litet tröttsamt. Nu är kl. 9 på morgonen 
och jag skall på två besök före frukosten, samt till Gertrud ProcoiA 
på denna — dessa frukostar omöjliggöra allt biblioteksarbete på 
f. m. — Rachel sade att hon ej fått svar på ett brev från dig, jag 
skyllde på (oläsligt) o. s. v. Hoppas den gått bra. 

Hälsa Nuffen. Berätta åt Rolf vad jag skrivit om det intres-
serar honom. 

— Jarl tycks trivas bra i Vichy. — Från Henri hade jag ett 
långt brev med redogörelse för hans plan, som jag fullt gillar. 

I anledning av Söderhjelms entusiastiska skildring av 
Loubet kan anföras en liten historia från flera år senare. 
Den i detta arbete ofta nämnda engelska professorn Pollock 
gjorde en resa till Helsingfors med en av de stora turistångare, 
som då och då besökte vårt land. Han kom med sin fru och 
skulle dröja några timmar i Helsingfors. Jag hade blivit 
underrättad och mötte herrskapet, då det landsteg. Det var 
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naturligtvis min skyldighet att visa Helsingfors, och jag gjorde 
upp program: frukost på Brändö i sällskap med några andra, 
sedan visit av Pollock och mig hos Svinhufvud, en av sevärd-
heterna i staden, till vilken jag naturligtvis telefonerat på 
förhand, en titt på Riksdagshuset och sedan te hos mig. På 
väg till Svinhufvud tänkte jag att försiktigheten kanske ford-
rade, att jag i dämpade ordalag gav Pollock några antyd-
ningar om Svinhufvud: han var en duktig karl, mycket populär 
och besjälad av de bästa avsikter. Men man kan icke säga 
att vårt statsöverhuvud vore i högre grad världsman. Den 
lugne Pollock svarade: »Inte farligt, jag har sett Loubet» 
(bondsonen, som blev Frankrikes president). 



Bilaga 21. 
(s. 348) 

FRÄN FRANKRIKE. 

I. Vad som gjorts efter krigets utbrott. 
Vid franska utrikesministeriet har, oaktat den dåvarande minis-

terns person uteslöt varje tanke på en resolut intervention, en 
demarche dock gjorts under hösten 1914 i syfte att avlägsna Seyn. 

Under ryske finansministern Barks resa i Frankrike i slutet 
av sommaren 1915 har likaledes uppställts som villkor att föränd-
ringar icke skulle få vidtagas under kriget, d. v. s. att russifika-
tionsprogrammet från hösten 1914 icke skulle tillämpas. Med 
andra ord ingen tillskärpning av den nuvarande ställningen. Att 
Bark efter sin hemkomst sammankallade en konferens för att 
studera tullfrågan, har ansetts som ett brytande av givna löften. 

I franska parlamentet äro de utrikespolitiska utskotten lämpliga 
organ för behandling av den finska frågan. Kammarns utskott 
har åtminstone visat ett otvetydigt intresse. Av de sub-kommit-
ter som tillsatts, sysselsätter sig en med »Skandinaviska affärer» 
men kommer troligen snart att antaga namnet: »subkommitt61 
för nordiska affärer». — Denna subkommittéhar haft en över-
läggning med DelcasA för att tala speciellt om Finland och lät 
icke tysta ned sig av den av ministern framlagda ryska uppfatt-
ningen. 

En av kommitténs medlemmar kommer snart att, om icke för-
hållandena förändras, företaga en resa för »kommersiella» studier 
till Skandinavien, och har för avsikt att utsträcka den till Finland, 
allt under samma förevändning. 

Utanför den officiella världen men i förbindelse med densamma 
har grundats en fransk-svensk förening för att arbeta på ett intel-
lektuellt, politiskt och ekonomiskt närmande mellan de båda 
folken. Föreningens styrelse är sammansatt av svenska affärsmän, 
medlemmar av svenska kolonin i Paris och ledamöterna av parla-
mentets skandinaviska subkommitt6 Den är för närvarande det 
enda organ som kunde företaga ordnade demarcher i Frankrike. 
Men man bör göra klart för sig att denna svensk-franska förening 
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är tvungen att iakttaga mycken försiktighet i sina åtgärder. Den 
har emellertid redan skridit till handling och även förberett terrän-
gen i pressen. 

Om man vill begagna sig av det stöd den fransk-svenska före-
ningen kan erbjuda, vore det bra att omedelbart sända en prome-
moria, som upptoge de finska önskningarna och uppställde ett 
klart program som formulerade tydligt lösningen från finsk sida på 
de problem, vilka uppstått efter 1906, och som angåve de efter-
gifter vilka man vore böjd att göra även som dem man icke anser 
sig kunna medgiva men utan juridiska utläggningar, vilka dock icke 
förstås. Tillika borde skrivas en liten broschyr, tydlig och enkel 
i samma ämne, lämplig att, sedan den tryckts i Paris, spridas 
så snart den politiska censuren upphört, d. v. s. mot slutet av 
fientligheterna. Man måste för övrigt förutse att ett sålunda 
uppgjort program kunde nödvändiggöra meningsutbyten. 

I pressen hava en del demarcher gjorts och god vilja förefinnes 
att handla vid nyss angivna tidpunkt. Tills vidare ha underhand-
lingarna gällt vänsterpressen, men man har för avsikt att utsträcka 
dem till den moderata och konservativa. 

II. Vad man vet i Frankrike om ställningen i Finland. 
I allmänhet bör ihågkommas att man i Paris får sina under-

rättelser om Finland såväl från Helsingfors som från Stockholm. 
Franska konsulns rapporter äro få och innehållslösa samt åt-

njuta intet förtroende. 
De finska tidningarnas hållning och innehåll äro icke okända 

i Paris. 
Den franska legationen i Stockholm känner genom sina medde-

lare till mångt och mycket. Särskilt finnes en fransman, som har 
i uppdrag att göra propaganda, och som därför är i intim beröring 
med de germanofila kretsarna i Stockholm, och som är i tillfälle 
att genom dem lära känna förhållandena i Finland. Det är uppen-
bart att de underrättelser han sålunda erhåller ofta äro färgade 
genom att de passerat aktivistkretsar, såväl svenska som finska. 

I alla fall var det första, som i den finska frågan talades om 
såväl i Stockholm som i Paris, det stora antalet finska studenter i 
den tyska armen. Denna sak diskuterades för övrigt i de officiella 
kretsarna utan bitterhet, emedan man uppfattade den som ett 
infall av universitetsungdomen »vars roll är att vara oppositionell 
och oeftertänksam». Man hade till gengäld underrättat sig om 
professorernas och allmänhetens åsikt, och dolde icke att, om man 
hade skäl att tro att professorerna gillade eller icke ogillade detta 
steg, omdömet skulle bliva ett helt annat. 

Oriktiga uppgifter härflytande ur svensk källa hade lämnats 
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om finnarnas bristande goda vilja eller till och med vägran att 
utföra beställningar av krigsmaterial. 

I Paris meddelades av några få personer att en hänvändning 
hade gjorts till aktivistkretsar i Sverige, vilka stodo regeringen 
nära, »av representanter för de politiska kretsarna i Finland» (man 
nämnde två personer vid namn och angav den tredjes ställning). 
Avsikten var att framkalla en intervention från Sverige, och före-
satte man sig som lösning en union med Sverige under autonomi, 
liknande den nuvarande teoretiskt existerande. 

III. Stämningen i Frankrike. 
allmänhet kan sägas att man i Frankrike icke är illa stämd 

mot ett inskridande till Finlands fördel. 
I utrikesministeriet har det svåraste hindret avlägsnats med 

Delcasss tillbakaträdande. För närvarande undersöka ledamöterna 
av den svensk-franska föreningen stämningen hos Briand och Jules 
Cambon, generalsekreterare vid utrikesministeriet och ambassadör 
i Berlin ända till krigsutbrottet. Den största försiktighet måste 
iakttagas för att icke väcka den ryska ambassaden. 

Emellertid är det icke troligt att utrikesministeriet handlar av 
eget initiativ. Man bör ihågkomma den kyla, som uppstod i de 
fransk-ryska förhållandena efter det Combes, medan han var minis-
ter, gjort en demarche till Finlands förmån. Men utrikesministeriet 
kan uppmuntras eller uppmanas av parlamentet och allmänheten. 

I parlamentet kan man räkna på utrikes-utskotten, och hän-
delserna på Balkan hava givit dem inflytande på utrikesminis-
teriet. Man bör således underhålla de relationer som kunnat 
knytas med dessa utskott, isynnerhet kammarns. 

Bland den upplysta publiken, som i stort följt med den finska 
frågan, kan man apriori påräkna en uppenbar god vilja. 

Över allt i Frankrike, även i utrikesministeriet, förstår man 
den nuvarande ställningen och de känslor Finland kan hysa till 
den ryska regeringen. Man döljer icke för sig att Ryssland, med 
den nu rådande riktningen, är en källa till moralisk svaghet för 
ententemakterna, är icke ens en källa till den materiella styrka 
det under normala förhållanden kunde vara. Ingen fordrar entu-
siasm för Rysslands sak, så som det är representerat. 

A andra sidan bör man icke i Finland förlora ur sikte att det 
republikanska Frankrike ställer sitt hopp för framtiden till en 
regimförändring i Ryssland, att sympatierna för det ryska folket 
äro stora och tendera att ytterligare förstoras. Man kan gärna i 
Finland säga att man fruktar de imperialistiska tendenserna i den 
ryska inre politiken, huru än regeringen må vara sammansatt. 
Men man måste vara försiktig i sina omdömen om det ryska folket 
i allmänhet och de liberala elementen i synnerhet. 
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Angående de tekniska möjligheterna för en intervention kan 
följande anföras. De polska och armeniska frågorna uppställa sig 
vid fredskongressen och i fredsslutet i samband med landavträdel-
serna, varvid den blivande politiska regimen för dem måste fast-
ställas. Möjlighet föreligger därvid att i en allmän form upptaga 
frågan om de främmande folkslagen och uppmana Ryssland att 
genom en allmän lagstiftning reglera frågan. Det förefaller uppen-
bart att, om littauerna och letterna anhållit att få bilda egna 
volontärkårer i ryska armen, de gjort det, emedan deras ledare 
varit övertygade om att västmakterna härur skulle erhålla argu-
ment för att driva deras sak. 1 alla fall har det ofta frågats varför 
Finland icke gjort på samma sätt, »vilket hade högeligen under-
lättat västmakternas roll.» 

Men det är också nödvändigt att man i Finland förstår åskåd-
ningen och uppfattningen under den nuvarande krisen. 

1 de kretsar, där man äger kännedom om ställningen under 
kriget, är man icke okunnig om att en stor del av opinionen i Fin-
land anser »att man måste handla i överensstämmelse med landets 
särskilda intressen» och att denna åsikt leder till att man frågar 
sig på vilkendera sidan man bör placera sina sympatier, sina önsk-
ningar, eventuellt sina krafter. Denna ståndpunkt ogillas icke i 
sig själv. Man anser att finländarna böra styra sin farkost som de 
vilja. Men det är uppenbart att de därmed övergiva rättsstånd-
punkten, varpå de hållit sedan 1899, och lojalismen, varav de 
berömt sig. Man kan icke härefter mera fordra att fransmännen 
skola fasthålla vid den av finnarna övergivna ståndpunkten, och 
efter finnarna göra i konjunkturpolitik, hava fransmännen omot-
säglig rätt att se saken ur samma synpunkt. 

Ur denna synpunkt är man i Frankrike mycket känslig för 
opinionsyttringar i allt som rör kränkningar av krigslagarna, val 
till fienden gjort sig skyldig, och särskilt i vad som rör Belgien. 
Den finska pressens likgiltighet, vägran att intaga meddelanden, 
vilket allt är känt i Paris, m. m. hava gjort ett intryck så mycket 
ofördelaktigare, som man icke underlåter att framhålla att det 
icke finnes ett av Tyskland framfört argument till försvar för sin 
belgiska politik, som Ryssland icke skulle hava använt för att 
rättfärdiga sitt tillvägagående mot Finland. Och det är säkert 
att om sanna händelser fastställda vid behov genom diplomatisk 
korrespondens, icke i Finland åstadkomma någon effekt, icke fram-
kalla någon protest, utan tigas ihjäl, så kan man icke fordra av 
den franska pressen att den skall känna sig upprörd av det som 
händer i Finland, och som står långt efter det som de ockuperade 
länderna kunna uppvisa. Tystnaden, man kan icke nog insistera 
därpå, kunde bliva, är redan, tolkad som likgiltighet eller som 
fruktan att misshaga fienden. 
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Det är överflödigt att framhålla att sådana positiva företag, 
vilka avse att gynna fienden, däri inberäknade aktivisternas strä-
vanden att förmå Sverige till en fientlig hållning, skulle ohjälpligt 
döda all sympati för Finland. Man skulle icke tala om förräderi 
m. m., man förstår att finnarna kunna anse sig böra hålla sin insats 
vid den stora kapplöpningen på den tyska hästen, men man till-
lägger att finnarna då även böra bära följderna och, om Tyskland 
icke vinner, betala vadet. I intet fall skall man i Frankrike god-
känna att demarcher göras åt vardera hållet. Och om nu studen-
ternas inträde i tyska armen nu betraktas som en bagatell, så har 
därtill fordrats samtal och korrespondens under flere månader med 
franska och engelska utrikesministerierna. Så ödesdigert var det 
intryck underrättelsen härom till först åstadkom. 

Det vore av största vikt att nu fatta ett beslut att taga parti. 
Att vänta härmed tills den militära vågskålen lutar synbart även 
för de blinda, vore att vänta för länge, emedan det är troligt att 
krigets sista skede, efter det den blivande segern tydligt kan skönjas, 
bliver kort, och att det därför ej finnes tid för förberedelser som 
bort göras före fredskongressen, och vidare emedan det är under 
detta år som de allierade komma att sinsemellan ordna en mängd 
frågor, och sist och slutligen emedan en neutralitet »som skyndar 
sig att bispringa segrarn» har ett mycket dåligt anseende i Frank-
rike. 

Man kan icke räkna på en förmedling av de neutrala makterna. 
Fredskongressen kommer att hållas i Paris eller i London. 

I Frankrike är man viss om seger, endast graden av seger kan 
vara underkastad tvivel, icke segern själv, — det vore av vikt 
för Finland att skaffa sig underrättelser om ställningen, särskilt 
från Holland, där förefintliga tyska sympatier icke förblindat 
sinnet för realiteterna, och där exakta underrättelser kunna fås. 
Det förefaller farligt att uteslutande förlita sig på de svenska konser-
vativas åsikt. 



Bilaga 22. 
(s. 349) 

Guds barmhärtighet är stor. Den sträcker sig även till Sveriges 
folk. Huru mycket hava ej radikalliberalerna försyndat sig mot 
sin heliga fosterländska plikt. Och ändå håller Vår Herre sin hand 
över gamla Sverige. I trotsigt och brottsligt övermod har Ryss-
land tänt en världsbrand, beräknande att det skulle kunna förutom 
Frankrikes och Englands hjälp, påräkna de i Österrike-Ungern 
befintliga slavernas understöd. Men det har missräknat sig fruk-
tansvärt. Vad först och främst Frankrike beträffar är den stora 
massan av det franska folket emot ett krig ty det har ej något 
intresse av ett krig för att skydda det serbiska rövarepacket och 
främja Rysslands panslavistiska intressen. Det anar instinkt- 
mässigt att det i ett krig med Tyskland riskerar icke blott sina åt 
Ryssland långivna 20 miljarder, utan sin egen existens. De allvar-
sammaste revolter hava ju utbrutit såväl i Paris som Marseille i 
anledning av krigsförklaringen och Jaurb mord. I England gör 
sig en mycket stark rörelse gällande mot kriget, vilket en stor del 
av det engelska folket betraktar som en skam för England. Vad 
Österrikes slaver beträffar ha desamma aldrig visat en sådan 
patriotism som nu. Mordet i Sarajevo, Zarens och Rysslands 
trolöshet mot kejsar Wilhelm, Tyskland och Österrike, har fast 
sammankittat Österrike-Ungerns slaver med Österrike-Ungern, 
fastare än någonsin förr. De stå nu som en man för sin vördnads-
värde, hårt prövade Kejsare Frans Josef och för Österrikes bestånd. 
Alla äro de nu behärskade av en krigisk entusiasm, som överallt 
tager sig bland annat uttryck i ropet: »Död åt Serbien, ned' med 
Ryssland!» Således raka motsatsen av vad Ryssland tänkt sig. 
Och värst av allt för Ryssland. Japan har slutit en offensiv och 
defensiv allians med Österrike. Nu kommer det Sverige hotande 
Rysslands ödestimma att slå. Kejsar Wilhelms förbittring över 
Zarens och den ryska regeringens trolöshet mot honom skall, såsom 
jag från tillförlitligt håll vet, ej känna några gränser. Han är 
besluten att krossa Ryssland och för alltid göra det, på samma sätt 
som också Frankrike, oskadligt. Och måhända få vi bevittna att 
fredsvillkoren av Tysklands och Österrikes härar dikteras i St 
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Petersburg, att Rysslands karta omgestaltas, ävensom att Ryss-
lands Zar mister sin tron. Än en gång har Sverige erhållit andrum 
att beställa om sitt hus. Och gör det sig icke nu redo att värja 
hus och hem vore det ju ej att förvåna sig om vår Herres tålmodig-
het skulle taga ett slut. Nu måste det Staaffska ofosterländska 
partiet slås till marken, detta parti, vars ledare: en Edål och en 
Bergström, djärves inför utbrottet av ett världskrig föra ett språk, 
som i cynisk ofosterländskhet och förstockat partisinne, ej lämnar 
något övrigt att önska. Inträffade världshistoriska händelser hava 
på det eklatantaste sätt givit försvarsvännerna rätt och inför dessa 
händelser måste det ofosterländska grinet, fåvitskhetens, parti-
sinnets och dumhetens representanter tvingas till tystnad. Nu 
måste regeringens förslag fås att gå igenom och det Staaffska 
partiet tillintetgöras vid de stundande nyvalen. Sverige kommer 
att hava Gud och Tyskland att tacka för sin räddning och icke 
sig självt. Ty nu kommer Ryssland att slås sönder och samman, 
denna kulturfientliga erövringslystna stat, som till råga på allt 
annat uppträder såsom det lönnmördande serbiska folkets skydds-
herre och patron. Genom det mellankommande kriget har Sverige 
åter för denna gång utan sin egen förtjänst, räddats från ett ryskt 
överfall. Men enligt min mening måste Sverige nu tänka på att 
för alla tider säkerställa sig gentemot Ryssland. Men detta sker 
ej därigenom att Sverige blir neutralt i kampen mellan Ryssland 
och Tyskland. Sveriges egen fördel och de vitala intressen, som 
nu stå på spel för alla nationer av germaniskt blod, fordra oav-
visligen att Sverige ej förblir overksamt, utan resolut ställer sig 
vid Tysklands sida i kampen mot Ryssland. Skall Sverige sitta i 
dådlös ro, då dess germanska bröder utgjuta sitt rödaste hjärte-
blod även för Sveriges sak? Vore detta överensstämmande med 
Sveriges eget sanna intresse och dess stora traditioner? Gustaf II 
Adolf kämpade för trosfrihet i Europa och räddade den. Är ej 
den kamp, som nu försiggår, långt viktigare än den under vilken 
Sveriges folk på sin tid blödde och dess hjältekonung offrade sitt 
liv? Då gällde det att rädda en av kulturens högsta håvor. Nu 
gäller det alla. Striden står nu om germanisk kultur och slaviskt 
barbari. Germanismen, bäraren av frihet och kultur, kämpar nu 
för sin tillvaro såsom världshistorisk faktor mot slavismen, mot 
ofriheten, våldet, grymheten och barbariet. Sverige kan och får 
ej hålla sig borta under en sådan kamp. Därförutom har Sverige 
nu ett enastående tillfälle att göra slut på sin arvfiende, vilken 
alltsedan Peter den stores tid umgåtts med planer på Sveriges 
erövrande och förintande, varifrån Sverige dock alltid i det mest 
hotande ögonblicket genom försynens underbara skickelse räddats, 
och på samma gång har Sverige, om det beslutsamt kastar sig in 
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i kampen, möjlighet att för allan tid säkerställa sig gent emot en 
rovlysten granne. Sverige har redan en gång förut försummat ett 
världshistoriskt ögonblick av ofantlig betydelse. Det var under 
det japanska kriget, då Ryssland var utan någon Östersjöflotta, 
då högst 40,000 ryska trupper funnos i Petersburg, då en allmän 
revolution utbrutit i Ryssland samt då Japan, under förutsättning 
av Sveriges deltagande i kriget, var villigt att sända en krigseskader 
till Östersjön. Allt var förberett. Preliminär överenskommelse var 
uppgjord med Japan genom japanska ministern i Stockholm, avtal 
träffat med de konstitutionella och socialdemokraterna i Ryssland 
om ett samtidigt uppträdande mot zarismen. Några inflytelserike 
finske män, däribland tvenne f. d. militärer, infunno sig i Stockholm 
för att utlägga saken för medlemmar i den svenska generalstaben. 
Vid det sammanträde, som i sådant avseende ägde rum och vid 
vilket flere svenska militärer närvoro, förklarade medlemmarna av 
generalstaben med överste Oxenstjerna i spetsen att det var full-
komligt onödigt att finnarna ens utlade sin plan eller meddelade 
uppgifter om de träffade eventuella avtalen, emedan Sverige under 
inga omständigheter ville förklara Ryssland krig. Intet hjälpte. 
Det var som att tala för döva öron. Man hade kunnat gråta blodiga 
tårar av grämelse och harm över denna oförståelighet och detta 
bristande mod. Och vad allt hade Sverige under dåvarande för-
hållanden kunnat uträtta? Tåget till St. Petersburg genom Finland 
hade varit så gott som en militärpromenad. Svenskarna hade 
kunnat befria Finland från det ryska oket och i förening med Japan 
skapa av detsamma en självständig barriärstat mot Ryssland, om-
gestalta för andra gången det ryska väldet, införa ett konstitu-
tionellt statsskick i Ryssland och förvärva sig det befriade Finlands 
och det konstitutionella Rysslands tacksamhet. Men tyvärr, intet 
av allt detta skedde. 

Nu yppar sig, förunderligt nog, ett nytt, om möjligt ännu gynn-
sammare tillfälle för Sverige, att för allan framtid sauvera sig. 
Skall Sverige försitta även detta? Sverige har nu möjlighet att i 
förening med tyska trupper inrycka i Finland, rensa Finland från 
de där förlagda ryska trupperna, tåga mot Petersburg, intaga det 
och skapa av Finland en självständig buffertstat med en Hohen-
zollersk prins som regent. Denna kampanj skulle underlättas av 
en faktor till: av det ryska folket självt. Ty icke det minsta tvivels-
mål föreligger därom, att vid det första allvarliga nederlag för de 
ryska trupperna en revolution skall utbryta i Ryssland. För min 
del är jag övertygad om att blott ryktet om att starka tyska och 
svenska truppmassor landsatts i Finland och tåga mot Petersburg, 
icke allenast skulle framkalla en oerhörd panik där, utan även 
giva upphovet till en revolution, som skulle sopa bort Zaren och 
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hans tron. Vilken nytta Sverige skulle hava av ett självständigt 
Finland med en tysk prins såsom regent behöver ej en vidlyftigare 
utläggning. Finland med sina 3,200,000 innevånare skulle kunna 
uppställa en här av 300,000 till 500,000 man. (Serbien med samma 
befolkningstal kan uppställa 500,000). Ville Ryssland i framtiden 
anfalla Sverige skulle vägen först måsta gå över 500,000 finnars lik. 
Betänk detta och betänk vad allt detta i framtiden skulle betyda 
för Sveriges säkerhet för vilket Finland alltid skulle komma 'att 
utgöra en skyddande mur. Må Sverige ej tveka, utan slå till. Ty 
aldrig, aldrig mer återkommer ett så gynsamt tillfälle för Sverige 
att gripa till offensiven som nu. Aldrig någonsin mer skall för 
Sverige erbjuda sig ett tillfälle sådant som detta att säkerställa 
sig själv och för alltid förskaffa sig det mäktiga Tysklands och 
Finlands tacksamhet, Finland som under 700 år delat ljuft och 
lett med Sverige, som under 700 år stått på vakt för Sverige mot 
Ryssland, kämpat, lidit och blött för Sverige och delat segerns 
fröjd och nederlagets smärta med Sveriges folk. Glöm icke att 
den finska militären under föreningen med Sverige utgjorde en 
tredjedel av Sveriges krigsstyrka. Glöm ej Liitzen, Leipzig, Narva 
och de hundrade andra drabbningar där finnarne hjältemodigt 
kämpat vid svenskarnas sida. Glöm ej Finlands lidanden under 
stora och lilla ofreden. Glöm ej Finlands sista, förtvivlade kamp i 
förening med Sverige. Men risken? Ett folk, som åtnjutit en mer 
än hundraårig fred, ett folk, som i ett stort världshistoriskt ögon-
blick, då det kunde genom att gripa till vapen, freda sig mot fram-
tida faror och därjämte göra friheten samt den stora germaniska 
saken en ovärderlig tjänst, bävar tillbaka för varje risk, ett folk, 
som glömskt av världshistoriens lärdomar och sina stolta anor 
föredrager stundens vekliga ro framför tillkämpad framtida trygg-
het, ett sådant folk bereder sig själft sin undergång. Förlåt mig 
Broder. Detta är hårda, men sanna ord. 

Den svenska västkusten kan ju blockeras av engelska och 
franska krigsfartyg, men icke svälter väl därför Sverige med sina 
rika tillgångar på livsmedel ihjäl. Den enda befästade ort, som 
finnes på Sveriges västkust, är Göteborg. Ett bombardemang av 
de fort, som skydda Göteborg, kan väl företagas, men icke torde 
väl fiendens bomber nå Göteborg. Om ett landstigningsförsök skulle 
företagas på västkusten av Sverige och detta emot förmodan till en 
början skulle lyckas, torde väl Sverige, sedan det fått tid på sig, med 
de trupper som ännu finnas i landet vara i stånd att kasta fienden 
tillbaka i havet. En fientlig flotta kan ej bereda sig tillträde till 
Östersjön. Ty om Danmark icke skulle kunna skydda sina vattens 
neutralitet, skall nog Tyskland sörja för att intet engelskt eller 
franskt krigsskepp kan genom Sunden intränga i Östersjön. 



Den svenska härens bristande utbildning och krigsberedskap? 
Dessa brister äro icke så stora, att ej Sverige under det nuvarande 
politiska läget kan i förening med tyska trupper vedervåga en 
offensiv mot Ryssland. 

Det inrikespolitiska läget? Jag kan ej tänka mig annat än, 
att det Staaffska partiets ledare under nuvarande förhållanden 
skola hava förlorat allt inflytande, att förbittringen mot dem skall 
vara stor och att fjällen sent omsider skola hava fallit från val-
männens ögon. Men socialdemokraterna? jag anser dem ej vara 
på långt när så farliga som liberalerna. Vilken upplyftande syn 
företedde ej den tyska riksdagens möte av den 5 aug. Den social-
demokratiska riksdagsfraktionens ledare tryckte Kejsarens hand 
och lovade honom och riket trohet i den förestående kampen och 
alla de 117 socialdemokrater som sitta i den tyska riksdagen, höjde 
ett dånande leve för Kejsaren och fosterlandet. Skall ej ett sådant 
exempel verka på de svenska socialdemokratiska ledarne. Om de 
också i början vore emot ett offensivt krig skola de dock under 
händelsernas gång ryckas med. jag för min del vill hoppas att 
utan Sveriges hjälp Tyskland med Österrike-Ungern vid sin sida 
i det världskrig, som nu utkämpas och det Tyskland måste strida 
på flere fronter, skall, om också mycket, mycket tyskt blod kommer 
att fukta jorden, utgå såsom segrare, höljd av ära. Men skall 
Tyskland, om Sverige förblir neutralt, någonsin kunna glömma 
att i den fruktansvärda kamp det hade att utstå, Sverige overk-
samt åsett huru tyskt blod flutit i strida strömmar för germanis-
mens sak? Skall Tysklands mäktiga härskare kunna förgäta att 
Sveriges folk, ett folk av germanisk stam, som städse fått röna 
den uppriktigaste vänskap och välvilja av Tyskland, i kampen 
mot en gemensam fiende lämnat detsamma i sticket? Och skall 
icke Sverige i framtiden få umgälla en hållning, som varken är 
förestavad av politisk klokhet eller framsynt självbevarelsedrift. 
Ty den senare rätt fattad fordrar just Sveriges gripande till vapen. 
Låten icke Edra ögon förbländas av stundens fördel, utan vidgen 
blicken att skåda in i framtiden. Om icke Sverige nu i denna för 
densamma gynsamma situation säkerställer sig en gång för alla 
på tidigare angivet sätt, kan det komma en tid då det måste ensam 
kämpa för sitt vara eller icke vara mot övermakten. Det torde 
icke lida något tvivel att åtminstone det ryska Polen och Ukraina 
kommer att frånryckas Ryssland. Men kommen ihåg att ju mer 
Ryssland förlorar i öster desto begärligare skall det vara att skaffa 
sig ersättning i väster. Fåfängt torde då Sverige få se sig om efter 
hjälp ifrån Tysklands sida. Och om den skulle lämnas vore det för 
priset av Sveriges suveränitet: Sverige skulle måsta förbinda sig 
att ir gå såsom en förbundsstat i det tyska statsförbundet. Tro 
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ej att detta grundar sig ensamt på mina egna förmodanden. Denna 
åsikt har jag mer än en gång hört omtalas från tyskt och öster-
rikiskt håll. Man spörjer ej så mycket efter Turkiets, Rumäniens 
och Bulgariens blivande hållning, vilka stater förr eller senare 
synas komma att indragas i jättekampens virvel. Men Sverige, 
Sverige, vilken hållning skall det komma att intaga? Gång på 
gång har man vänt sig med denna fråga till mig. De skäl jag anfört 
för Sveriges neutralitet hava ej godtagits. Man betraktar Sverige 
såsom stående närmare Tyskland än någon annan stat. Gemen-
samma minnen från troskampens dagar, intima kulturella och 
ekonomiska förbindelser, gemensam härstamning och språkför-
vantskap, likartad ideell syn på tingen, livlig samfärdsel m. m. 
allt detta torde hava bidragit till den nyss nämnda uppfattningen. 
Man skulle betrakta det nära nog som ett trohetsbrott om Sverige 
nu skulle svika Tyskland och därmed germanisrnens sak genom 
att hålla sig undan. Man får ej förbise, utan måste räkna med 
slika idéströmningar i folksjälen. De kunna vara utslagsgivande. 

Jag har icke velat sticka under stol med min uppfattning, om 
den hållning Sverige borde intaga i den pågående världskampen. 
Såsom Du väl vet hava dessa mina tankar dikterats av det var-
maste intresse för Sverige och dess folk, på samma gång jag haft 
mitt eget lands räddning för ögonen, ty Sveriges och Finlands 
intressen sammanfalla här med varandra. Broder Sohlmari, Du 
är för närvarande Sveriges kanske mest inflytelserika man. Över-
väg vad Ditt lands väl fordrar och Du skall, hoppas jag, ej undgå 
att komma till samma uppfattning som jag. Och har Du kommit 
till denna uppfattning så handla beslutsamt och oförskräckt där-
efter, såsom Du alltid gjort. 

Men jag fruktar att Sverige icke skall kunna besluta sig för 
att taga det avgörande steg, som dess verkliga intresse skulle 
fordra. Vid sådant förhållande får dock ej planen på Finlands 
självständighet uppgivas. Såsom varande av största intresse för 
Tyskland, måste den sökas fås till stånd ensamt med Tysklands 
tillhjälp. 

0, Broder, om Du visste huru smärtsamt det kännes för mig 
att vara urståndsatt att handla, medan världshistoriska händelser 
stunda, vilka kunna omgestalta Europas karta, händelser vilka 
därjämte kunde hava ett avgörande inflytande på mitt lands öden. 

Efter den relativt korta resan från Mtinchen hit till Tyrolen, 
erhöll jag svåra smärtor i vänstra lungan och ökad blodspottning. 
Jag hade velat resa härifrån till Berlin, men har på det bestämdaste 
avråtts därifrån, under förklaring att jag komme att få lungblöd-
ning och förblöda på vägen. Vid sådant förhållande är det ju lön-
löst att resa, dö, utan att kunna uträtta något. Käre Broder och 
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vän! Du kan hjälpa mig om Du vill. Du kan bispringa mig och 
mitt land. Gå till Excellensen Reichenau och bevek honom att så 
begå, att någon från legationen i Stockholm eller hellre en tysk 
diplomat i Berlin sändes hit ner. Betrakta ej tanken på ett själv-
ständigt Finland såsom en utopi, utan vi kunna måhända få be-
vittna ännu märvärdigare ting. Du vet att jag ej är någon fantast. 
Jag är ej så fåvitsk att jag skulle göra i blott ideal politik. Nej, 
jag vet likaväl som Du att denna tidens politik är grundad på rea-
lism och att ingen stat räknar med blott ideella faktorer, utan i 
främsta rummet inriktar sina handlingar på vinnande av reella 
fördelar för sig själv. Jag måste därföre beredas tillfälle att inför 
en tysk diplomat framställa de reella fördelar realiserandet av 
planen om ett självständigt Finland innebure för Tyskland och 
Sverige, och sättet för dess realiserande, ty mina tankar hava 
sysselsatt sig därmed länge, såväl dag som natt. Hjälp mig Broder 
och Du skall hava mitt lands tacksamhet för alla tider. Om jag i 
september är så pass återställd att jag utan att gå en säker död 
till mötes, kunde resa till Berlin vore det måhända för sent. Vad 
som skall göras måste nu göras. 
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