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FÖRORD 

Hösten 1920 beslöts vid ett samkväm av medlemmar i den 
sammanslutning, känd under namnet »kagalen», som under 
»ofärdsåren» organiserat sig i och för motstånd mot förrysk-
ningspolitiken, att en historik skulle författas över dess verk-
samhet. Uppdraget lämnades till en början åt numera avlidne 
professor Kustavi Grotenfelt. Det är ur flere synpunkter att 
beklaga, att professor Grotenfelt, på grund av att hans tid och 
krafter då voro tagna i anspråk för andra forskningsuppgifter, 
icke såg sig i stånd att åtaga sig arbetet. Under dessa förhål-
landen vände sig kamratkretsen till undertecknad. 

Oaktat den tvekan som då gjorde sig gällande hos mig, 
bl. a. på grund av bristande historisk träning, lät jag mig 
av mitt stora intresse för uppgiften förledas att åtaga mig 
författandet av den historik, som, efter åtta års arbete, till 
större delen utfört under ferierna, nu framlägges för mina kol-
leger och för den allmänhet, som ännu, efter allt som senare 
skett, kan hava intresse övrigt för det skede i Finlands historia, 
till vilket detta arbete hänför sig. 

För många av den nuvarande generationen är antagligen 
ordet »kagal» främmande. Det är av hebreiskt ursprung: 
qahal, som betyder »församling.» 1 Ryssland, där ordet stava-
des kagal, användes det med en ringaktande bibetydelse till 
en början om judiska föreningar, sedermera överhuvud om 
politiska sammanslutningar, som stodo i opposition mot den 
härskande autokratien och byråkratien. 1 den ryska reaktio-
nära och Finlandsfientliga pressen tillämpades uttrycket, även-
ledes i förringande bemärkelse, på det motstånd som här gjorde 
sig gällande mot den ryska regeringsmaktens angrepp på Fin- 
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lands autonomi och nationella fortbestånd. I Finland vann 
uttrycket småningom allmänt burskap och fattades här snarare 
som en hedersbenämning, varmed speciellt den enhetliga orga-
nisation för motståndets systematiska bedrivande och ledning 
som hösten 1901 kom till stånd, betecknades. 

Medan kagalen sålunda stiftades 1901, upphörde dess verk-
samhet som organisation hösten 1905. Den blev visserligen 
aldrig formligen upplöst, men då sedan nämnda år lantdagen 
samlades till årliga sessioner, kommo de flesta av kagalens 
arbetsuppgifter att automatiskt överflyttas på landets lagligen 
valda representanter. År 1905 betecknar sålunda en naturlig 
avslutningsperiod för en historik över kagalens verksamhet. 

Föreliggande arbete omfattar emellertid även de tvenne 
åren närmast före kagalens bildande. År 1899 betecknar en 
epok i Finlands historia. Det var då som förryskningspoliti-
kens grundläggande åtgärder framträdde och väckte med-
borgarandan till motstånd och försvar. Kagalens verksamhet 
utgjorde fortsättningen av ett tidigare motståndsarbete, som 
av kagalen bedrevs, med tillgodogörande av föregående erfa-
renheter, mera planmässigt och energiskt. Det motstånd, som 
presterats före kagalens stiftande, utgjorde förutsättningen för 
dennas verksamhet, och att med tystnad förbigå denna förut-
sättning vore att förrycka totalbildens proportioner. Härtill 
kommer ytterligare, att många av de personer som alltsedan 
1899 verkat i motståndets tjänst, ingingo som medlemmar i 
kagalorganisationen. 

Denna bok gör emellertid icke anspråk på att framställa 
hela det s. k. passiva motståndets historia under åren 1899-
1905. Sålunda hava de motståndsyttringar som framträdde 
vid lantdagarne 1899, 1900 och 1904-05 berörts endast i all-
männa drag. Det har icke heller legat i arbetets plan att 
uppspåra och inregistrera samtliga de fall, i vilka särskilda per-
soner, isynnerhet tjänstemän, vägrat foga sig i olagliga påbud 
och motsatt sig deras tillämpande. Framställningen har in-
skränkts till en skildring av de organiserade, och i all synnerhet 
av kagalen ledda, motståndsåtgärderna. Men även med denna 



IX 

inskränkning har fullständighet icke kunnat ernås. Om den 
personliga insats, som organisationens medlemmar gjort i form 
av resor till olika delar av landet och deltagande i möten och 
överläggningar, där det gällt att intala mod och offervillighet, 
att rådslå och övertyga, finnes det endast mycket knapp-
händiga anteckningar, som icke numera av minnet kunna 
kompletteras, och dock var detta slag av verksamhet av en 
mycket stor betydelse. Ävenså tryter materialet för en fram-
ställning av de motståndsåtgärder, som spontant vidtogos 
av kagalens landsortscentraler eller övriga ombud. En följd 
härav har blivit, att kagalens ledning i Helsingfors framstår i 
en mera dominerande ställning än den i själva verket intog. 

Vidare har det led i kampen mot den ryska övermakten, 
som var förlagt utom Finlands gränser — upplysnings- och 
propagandaverksamhet i utlandet samt i Ryssland — endast i 
förbigående antytts. 

Icke heller åsyftas i det följande att giva en fullständig redo-
görelse för de av den ryska statsmakten vidtagna åtgärder, 
vilka åsyftade upphävandet av Finlands nationella institu-
tioner och dess indragande i den ryska samhällskroppen, lika 
litet som ett uppräknande av alla de avvikelser från gällande 
lag och rätt, till vilka finländska myndigheter, i åtlydnad av 
de ryska maktbuden, gjort sig skyldiga. För sådana åtgärder 
och förfoganden har redogjorts endast i den mån, som de 
framkallat motåtgärder från kagalens sida. 

Vid framställningen av det nog så viktiga led i kagalens 
verksamhet, som bestod i motarbetandet av de tendenser till 
undfallenhet gentemot förryskningspolitikens krav, som inom 
vissa medborgargrupper framträdde redan kort efter kagalens 
stiftande och alltmera växte i styrka, har det befunnits riktigt 
och nödvändigt att låta även undfallenhetens argument komma 
till sin rätt. För att icke alltför mycket inkräkta på bokens 
utrymme har härvid jämförelsevis ringa hänsyn tagits till 
uttalanden i tidningspressen, utan har fastmer redogörelsen för 
undfallenhetsmännens ståndpunkt baserat sig huvudsakligen 
på de broschyrer, som från detta håll i propagandasyfte i rätt 
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stor mängd utgåvos, mötesförhandlingar o. dyl. Vid refereran-
det av dessa uttalanden har i stor utsträckning använts orda-
granna citat. Samma förfarande har även inslagits vid referat 
av kagalens egna skrifter, vare sig dessa äro av polemiskt 
innehåll eller åsyftat praktiska åtgärder. Detta har skett icke 
allenast i avsikt att uppnå största möjliga objektivitet, utan 
även för att låta tidsskedets andliga atmosfär mer omedelbart 
slå läsaren till möte. 

Bland de källor som stått till buds intaga de under loppet av 
de sju år denna historik omfattar utgivna skrifterna främsta 
rummet. Ett fullständigt normalarkiv av kagalens egna skrif-
ter — broschyrer, flygblad, cirkulär etc. — finnes icke bevarat. 
Vid tiden för de ofta återkommande husundersökningarna, i 
synnerhet efter diktaturens införande våren 1903, blevo arkiv-
exemplaren förstörda eller skingrade. Emellertid vidtogo sär-
skilda av kagalens medlemmar åtgärder att dels i hemlandet 
undandölja skrifter, dels föra dem över till Stockholm, där de 
under flere år fingo en fristad, bl. a. i livförsäkringsbolaget 
Thules valv, tills tidsomständigheterna medgåvo deras över-
förande till hemlandet, utan risk att tagas i beslag. Dessa sam-
lingar hava beredvilligt ställts till mitt förfogande. Sålunda 
har min egen långt ifrån fullständiga samling kompletterats 
genom sådana, som hopbragts av dr Adolf Törngren, profes-
sor Ernst Estlander, baron V. M. von Born, arkitekt Harald 
Neovius, ävensom genom verifikatexemplaren i kagalens 
räkenskaper. Enstaka skrifter hava erhållits av v. häradshöv-
ding Arne Cederholm, professor Kustavi Grotenfelt och magi-
ster Arne Jörgensen. Ett genomgående av de skrifter, som 
förvaras å Universitetsbiblioteket och Statsarkivet har icke i 
nämnvärd grad riktat förrådet av kagalskrifter, men varit 
långt mera givande i fråga om undfallenhetspartiets publika-
tioner. Ett sammanställande av dessa kollektioner har emel-
lertid givit som resultat, att ett någorlunda fullständigt arkiv 
av de av kagalorganisationen utsända skrifterna nu föreligger. 

Ur det bibliografiska intressets synpunkt har jag bemödat 
mig att i framställningen så vitt görligt icke förbigå någon enda 



XI 

av kagalens egna publikationer, huru obetydlig den än må vara. 
För bättre översikts skull hava dessa omnämnts i noterna, så-
vida de icke införts in extenso i texten. En tidigare plan att 
göra de bibliografiska noterna fullständiga, med angivande av 
officin, sidoantal, format o. s. v., har övergivits av utrymmes-
skäl, så mycket hellre, som förslag väckts att utarbeta en 
skild, så vitt möjligt fullständig bibliografi över den politiska 
litteraturen under det skede, som förevarande arbete omfattar. 
Av hänsyn till utrymmet hava även för skrifter, som utkom-
mit både på svenska och finska, endast den svenska titeln 
anförts; i några fall, då originalet varit finskt, har dock även 
den finska titeln upptagits. Där intet reproduktionssätt upp-
gives, föreligger skriften tryckt, och då tryckningsorten icke 
anföres, saknas uppgift härom även i publikationen. 

I citat ur skrifterna hava dessas ortografi följts, stundom 
t. o, m. med bibehållande av tryckfel, vilkas förekomst var 
rätt karaktäristisk särskilt i de skrifter, som tryckts på någon 
av kagalens hemliga officiner. Då citaten utgöra översätt-
ningar ur endast på finska föreliggande skrifter, har däremot 
den moderna ortografin kommit till användning. 

De »censurfria», »underjordiska» tidningarna innehålla ett 
särdeles rikhaltigt notismaterial. Av dessa har en fullständig 
samling av Fria Ord stått till mitt förfogande. Ingen av de 
finskspråkiga tidningarna av detta slag föreligga mig veter-
ligen någonstädes i fullständiga serier. Dessas notiser beröra 
emellertid mycket ofta sådana detaljer, som utrymmet icke 
medgivit att upptaga i denna historik. Dessutom kan mate-
rialet icke städse anses fullt tillförlitligt och är i regeln okon-
trollerbart, och har därför, städse med angivande av källan, 
anlitats endast där uppgifter från annat håll, t. ex. de vanliga 
tidningarna, icke stått till buds. 

Bland otryckt material har anlitats främst senatens proto-
koll; även uppgifter i brev från denna tid hava i någon mån 
kunnat tillgodogöras. 

Vid sammanställandet av det till buds stående materialet 
har jag haft en oskattbar hjälp i de uppteckningar Ernst 



XII 

Estlander gjort i sina »Personliga hågkomster från det 
politiska motståndsarbetet i Finland åren 1901—» (vid 
rubrikens nedskrivande var det ännu icke känt, när kam-
pen skulle sluta!), omfattande 215 maskinskrivna kvart-
sidor. Interfolierade exemplar av dessa anteckningar hava 
tillställts särskilda medlemmar av kagalen eller densamma 
närstående personer, som härvid gjort en del tillägg: så-
dana härröra från Adolf Törngren, Arne Cederholm, V. M. 
von Born, Th. Schwindt, Ivar Groundstroem, Emil Schyberg-
son, Arvid Neovius, ävensom undertecknad. Enär dessa håg-
komster nedskrivits delvis under tiden 18 till 28 juni 1905 — 
således innan den tidsperiod, till vilken föreliggande historik 
hänför sig, gått till ända —, delvis endast några månader 
senare, från den 10 till den 18 januari 1906, medan minnet om 
de skildrade tilldragelserna ännu var friskt och levande, 
måste dessa Hågkomster tillmätas ett mycket stort värde som 
historiskt material. Utan dem hade författandet av en histo-
rik över perioden icke blott avsevärt försvårats, utan hade 
densamma icke kunnat bliva så pass fullständig och exakt, 
som det varit min strävan att göra den. Min tacksamhets-
skuld till Estlanders Hågkomster är i själva verket betydligt 
större än man kunde tycka av de ställen där de uttryckligen 
citeras. Emellertid har icke allt som dessa Hågkomster inne-
hålla upptagits i föreliggande arbete. Sålunda hava åtgärder, 
som planerats, men icke kommit till utförande, utelämnats; 
ävenså en mängd omständigheter och bedömanden, för vilkas 
offentliggörande tidpunkten enligt min mening ännu icke är 
inne. 

Givetvis hava även böcker och uppsatser, som publicerats 
efter ofärdsåren och innehålla notiser om händelserna under 
dessa blivit beaktade. Bland dessa må här skilt framhållas 
Arne Cederholms bok Kagalens uppkomst. Där sådana publi-
kationer, som äro lätt tillgängliga för läsaren, utförligt behandla 
episoder från ifrågavarande tidskede, har förf. nöjt sig med att 
hänvisa till framställningen i dessa, i stället för att ytterligare 
upprepa vad som tidigare i litteraturen behandlats. 
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Vid utarbetandet av historiken hava flere medlemmar av 
kagalen ävensom andra personer stått mig bi, då mitt eget 
minne svikit. Särskilt står jag härutinnan i tacksamhetsskuld 
till prof. Ernst Estlander; vidare till dr Adolf Törngren, häradsh. 
Arne Cederholm och universitetsadjunkten Alvar Palmgren. 
De tre förutnämnda hava härjämte gjort sig mödan att 
genomläsa arbetet dels i manuskript, dels i korrektur. Manu-
skriptet har även delvis genomgåtts av prof. K. Grotenfelt 
och senator P. E. Svinhufvud. 

Helsingfors, i april 1928. 
j. N. R. 
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KAP. I. 

KRÄNKNINGAR AV FINLANDS RÄTT FÖRE 
ÅR 1899. 

Då Finland år 1809 blivit förenat med ryska riket, tyckas 
tongivande kretsar i Finland i allmänhet med jämnmod, del-
vis även med belåtenhet hava fogat sig i denna tingens nya 
ordning. De ledande personerna hade ju även tillfredsstäl-
lelsen av att genom Borgå lantdag hava fått till stånd ett 
modus vivendi, ägnat att trygga landet vid de samhällsinsti-
tutioner, under vilkas hägn det ditintills levat och utveck-
lats. Under den svenska tiden hade Finland icke intagit en 
juridiskt definierad eller ens definierbar politisk särställning 
inom det svenska riket, ehuru Finland för det allmänna med-
vetandet framstod såsom en nationell enhet med säregna 
intressen och uppgifter, vilket betraktelsesätt fann sitt ut-
tryck även i de under adertonde århundradet sporadiskt före-
kommande självständighetssträvandena. Genom det vid Borgå 
lantdag ingångna samt i fredstraktatens art.. V I erkända 
paktum mellan Rysslands härskare och Finlands ständer 
hade en ny statsorganism bildats, och Finland så att säga upp-
flyttats i en högre politisk rangplats — »place au rang des 
nations». Oavsett den stora betydelse som skapandet av en 
finländsk statskropp hade för väckande av det nationella och 
politiska medvetandet, var autonomien, då engång den poli-
tiska samhörigheten med Sverige brutits, ett absolut nöd- 

1 
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vändigt villkor icke blott för kulturellt framåtskridande utan 
även för hindrandet av kulturellt tillbakagående. Det var 
sålunda med fullt skäl samhällets ledande personer kände 
tillfredsställelse över vad de under rådande förhållanden för-
mått uträtta. 

Likvisst var belåtenheten ingalunda allmän. Flerstädes 
härskade en oövervinnelig misstro mot det ryska samhället, 
och det betraktelsesätt, enligt vilket ryssen var och förblev 
arvfienden, lät icke utrota sig, utan fortlevde inom många av 
Finlands kulturfamilj er med all en släkttraditions seghet 
ända intill nuvarande tid, och även bland folkets djupa led 
var detta åskådningssätt, åtminstone i en del trakter, det 
förhärskande. 

Alexander I:s utfästelser blevo emellertid icke förverk-
ligade i den mån man hade väntat sig. Själv underlät han att 
sammankalla lantdagen, om han ock i flere avseenden visade 
Finland sin bevågenhet. Nikolai I:s regim var ägnad att 
väcka allvarliga bekymmer, och de av 1809 års män, som 
upplevde hans regeringstid, hade skäl att känna sig djupt 
besvikna. Medan man i moderlandet Sverige kunde beträda 
de samhälleliga reformernas väg, fick man i Finland trösta sig 
med att ett stillastående dock är bättre än en tillbakagång. 
Ej under därför, om misstron mot Ryssland växte i styrka, 
att det uppkom en folkstämning, som sällade sig till de övriga 
samhällsfaktorer av olika slag, vilka vid denna tid samver-
kade till danandet av nationalmedvetandet i Finland. 

Kom så efter Alexander 11:s tronbestigning det konsti-
tutionella statsskickets återupplivande och utveckling, med 
ty åtföljande kulturellt och ekonomiskt uppsving. Tacksam-
heten i Finland mot Alexander II var uppriktig, men de 
erfarenheter Finland fått göra under Nikolai I:s regim voro 
i allt för friskt minne för att möjliggöra ett närmande till det 
ryska samhället. Allt som från finländsk sida kunde presteras 
var ett lojalt fasthållande vid åtagna förpliktelser, men någon 
önskan om kulturell eller nationell gemenskap med Ryss- 
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land kunde icke inställa sig. Måhända kunde den tillgivenhet, 
som i Finland allmänt hystes mot Alexander I I:s person, 
hava med tiden gjort Finland tillgängligt för inflytelser från 
ryska samhällskrafter, om icke Finland — lyckligtvis kan 
man säga — hos dessa mötts av tendenser, vilka, ehuru de 
avsågo ett indragande av Finland i den ryska samhällskrop-
pen, verkade raka motsatsen, och icke blott vidgade klyftan 
mellan Rysslands folk och Finlands, men slutligen ledde till 
bristningen av de band, som under mer än ett århundrade 
förenat Finland med kejsardömet. 

Man kan vid denna tid i Ryssland särskilja trenne huvud- 
strömningar, som genomkorsade samhällslivet. Först må 
nämnas den s. k. nihilistiska rörelsen, som förmedelst terrorism 
sökte genomföra en politisk och social revolution för att störta 
den dåvarande samfundsbyggnaden, utan att dock göra reda 
för sig vad som borde sättas i dess ställe. De liberala sågo i 
västerlandet de förebilder, efter vilka de önskade omgestalta 
samhällsskicket i Ryssland. Till detta mål strävade de på 
fredlig väg, och det manifest om inkallandet av en represen-
tati v församling, som Alexander I I undertecknade några 
timmar förrän han mördades, skulle, om det lett till åtgärd, 
sannolikt hava fört Ryssland ett steg framåt i den riktning, 
som konstitutionalisterna åstundade. Den tredje strömnin-
gen slutligen var den reaktionära ryska nationalismen. 

1 Finland funno nihilismens ideal och metoder alls ingen 
anklang. Däremot funnos många beröringspunkter mellan 
den ledande opinionen i Finland och de ryska liberalerna. 
Dessa betraktade med välvilja det då rådande statsskicket i 
Finland, som i all sin ofullkomlighet dock i princip var konsti-
tutionellt, och som enligt deras förmenande kunde tagas så-
som en utgångspunkt för deras konstitutionella reformplaner. 

Efter mordet på Alexander II var det slut med de liberalas 
inflytande i Ryssland, och reaktionen blev den för samhället 
bestämmande faktorn, som starkast var företrädd inom den 
mäktiga högre byråkratien. 
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Det var främst inom dessa kretsar, som den panslavis-
fiska tanken utbildades och allt mer vann insteg. Panslavis-
men var till sitt väsen imperialistisk och nationalistisk. Impe-
rialistisk så till vida som den uppställde som sitt slutmål en 
utvidgning av den ryska maktsfären till samtliga länder med 
slavisk befolkning, nationalistisk i ty att den strävade till att 
assimilera samtliga icke-ryska element, som redan råkat 
innanför denna maktsfär, till en homogen rysk massa. 

I motsats till liberalerna betraktade panslavismen Väst-
europa med misstro, nästan med avsky. Den västerländska 
kulturen hade lidit moralisk bankrutt, den passade icke för 
Ryssland, var icke god nog för Ryssland. Ur den ryska folk-
själen skulle en ny kulturform uppspira, livskraftigare och 
renare än den västerländska, och anpassad efter det ryska 
folkets egenart. Särskilt var den västerländska demokratien 
förhatlig. Ryssland var autokratiens klassiska mark, och i 
den autokratiska statsformen såg panslavismen förverkli-
gandet av den ryska samhällstanken, och härav betingades dess 
reaktionära inslag. 

Enär Finland av alla ryska rikets landamären var det 
enda, som ännu bibehållit ett på västerländsk grund byggt 
samhällsskick, och dess kulturform starkast avvek från den 
ryska, begynte den reaktionärt-nationalistiska opinionen nu-
mera rikta sina angrepp mot Finland, och dess press ägnade 
vårt land en uppmärksamhet, som stod utom all proportion 
till den betydelse det lilla storfurstendömet med dess fåtaliga 
befolkning ägde för den ryska statsorganismen. 

Diskussionen om Finland framträdde icke blott inom den 
periodiska pressen, utan även i fristående publikationer, del-
vis av mycket digert omfång. Främst i raden av dessa står 
K. F. Ordins vidlyftiga arbete av år 1889, Finlands under-
kuvande, som prisbelönades av ryska vetenskapsakademien, 
varigenom de däri framträdande tendenserna erhöllo ett halv-
officiellt erkännande. 

A finländsk sida lät man naturligtvis de ryska angreppen 
icke passera oanmärkta. Våra tidningar följde noga med de 
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ryska uttalandena, som återgåvos i mer eller mindre full-
ständiga utdrag, varjämte de med sakkunskap och skicklig- 
het påvisade de ryska synpunkternas haltlöshet. Härvid 
uppvisade Finlands tidningspress, den finskspråkiga såväl 
som den svenskspråkiga, en enhetlig front. Främst i spetsen 
gick Nya Pressen, och det inlägg dess huvudredaktör, Axel 
Lille, härvid gjorde har varit av en utomordentlig betydelse, 
icke så mycket på grund av det intryck som den ryska opinio-
nen kan hava tagit av hans artiklar, som för den politiska upp-
fostran de meddelade läsarkretsen inom Finland. Även i tid-
skriftsartiklar, i broschyrer och böcker — delvis publicerade 
på utländska språk — tillbakavisades de ryska angreppen 
av kompetenta finländska skriftställare J. R. Danielson, 
Robert Hermanson, L. Mechelin och andra. 

Under hetsen mot Finland var det en mycket vanlig tak-
tik att göra gällande, att Finland på ett bedrägligt sätt till-
skansat sig sin gynnade ställning och sin autonomi, i det att 
de finländska politikerna systematiskt och med avsikt fört 
de ryska kejsarna, enkannerligen Alexander I, bakom ljuset, 
så att han icke gjorts underkunnig om vad de svenska lagar 
och författningar inneburo, som han lovade upprätthålla. 

Det kan med skäl ifrågasättas, huruvida de ryska skri-
benterna själva trodde på alla sina argument. Betecknande i 
detta avseende är ett uttalande i Novoje Vremja, visserligen 
så pass sent som år 1902, efter det den finländska ståndpunk-
ten av ett stort antal opartiska utländska rättslärde fullstän-
digt godtagits. I den ifrågavarande artikeln förklarar Novoje 
Vremja tiden vara inne för det mäktiga Ryssland att gå rakt 
och öppet på sak, utan något försök att åt sina åtgärder giva 
ett sken av laglighet i enlighet med den finländska uppfatt-
ningen, där finländarna hålla alla trumfkorten. Denna stånd-
punkt står i överensstämmelse med en annan i Ryssland varmt 
förfäktad statsrättslig teori, nämligen den att den ryske själv-
härskarens maktfullkomlighet icke kunde inskränkas eller 
bindas av några lagar. Rättsfrågan blev en maktfråga. 

Man betraktade Finlands ståndpunkt som »separatism», 
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ett uttryck varmed man icke så mycket åsyftade en strävan 
att politiskt lösrycka Finland från Ryssland — om ock på-
ståenden i denna riktning icke saknades, så obefogade de än i 
början av ifrågavarande tidskede voro — utan över huvud 
den finländska motviljan mot ett sammangående med Ryss-
land. I stället för att arbeta på utvecklingen av sin natio-
nella kultur och befästandet av sin politiska särställning borde 
finländarna vinnlägga sig om ett närmande till den ryska 
kulturformen, känna sig som ett med Rysslands folk, betrakta 
Ryssland som sitt rätta fädernesland. Finländarna borde, 
såsom Bobrikoff kort efter det han tillträtt sin befattning 
som generalguvernör formulerade satsen, betrakta ryssarna 
som sina »äldre bröder»; de borde i allt tillägna sig det »sant-
ryska» tänkesättet och sinnelaget och med kärlek omfatta allt 
ryskt. Kort sagt, de borde med prisgivande av sin egen natio-
nalitet beflita sig om att bliva ryssar. Gjorde de det icke fri-
villigt, måste de med våld tvingas därtill. Sådant var, i sina 
yttersta konsekvenser, det krav som från »santryskt» håll 
ställdes på Finlands folk. 

Att det fanns liberala ryska pressorgan, som icke deltogo 
i denna hets, utan t. o. m. kunde uppträda till Finlands för-
svar, noterades här med tacksamhet, men deras uttalanden 
voro för Finland till föga gagn. De ryska liberalerna plägade 
icke ogärna hänvisa till Finland som ett exempel på friare 
institutioners och ett konstitutionellt samhällsskicks väl-
görande återverkan på det kulturella och ekonomiska framåt-
skridandets område. Detta gjorde den ryska reaktionen blott 
så mycket mera benägen att beröva dem, som i Ryssland 
drömde om en konstitution, detta för dem lika gynnsamma 
som för reaktionen generande argument. De ryska liberala 
uttalandena blevo, ju längre det led, allt försiktigare och allt 
färre, av den enkla orsak, att de av censuren undertrycktes, 
medan däremot de hätskaste och lögnaktigaste utfall mot 
Finland oanmärkt fingo passera, en omständighet som icke 
lämnade något tvivel övrigt om den mäktiga ryska byrå-
kratiens ståndpunkt i frågan om Finlands rätt. 
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Framträdandet av dessa mot Finlands särställning fient-
liga tendenser sammanfaller med Alexander III:s regerings-
tid. Man är dock icke berättigad till det antagandet, att 
Alexander III omfattat ett regeringsprogram som skulle hava 
gjort intrång på vad enligt hans uppfattning Finlands rätt 
innebar. Intet tvivel kan råda därom, att den nya regenten 
hyste uppriktig välvilja för Finland, i vars skärgård det var 
hans vana att företaga årliga sommarturer. Och de sångar-
hyllningar, som därunder ägnades honom och hans dansk-
födda gemål, vittnade om den popularitet fursteparet åtnjöt 
i Finland. Såsom bevis på hans mot Finland välvilliga sinnes-
stämning må erinras om de förfoganden under Alexander III:s 
tidigare regeringsår, genom vilka mellantiden mellan lant-
dagarna förkortades från fem till tre år, och ständerna till-
erkändes motionsrätt i lagstiftningsfrågor, som icke voro av 
grundlagsnatur. 

Men Alexander III kunde aldrig rätt förstå det konsti-
tutionella styrelsesättet och de gränser som kringskuro hans 
befogenheter som Finlands konstitutionella monark. De natio-
nalistiska tänkesätt, som vid denna tid framträdde inom den 
högre ryska byråkratien, hade därför stor utsikt att hos Alexan-
der III finna gehör för de unifieringsplaner, genom vilka de 
i den reaktionära ryska presskampanj en framställda yrkan-
dena skulle omsättas i handling. Huruvida en av kejsarens 
första regeringsåtgärder — avlägsnandet av greve Adlerberg 
från generalguvernörsposten i Finland och utseendet av den 
av de nationalistiska strömningarna påverkade greve Heiden 
till hans efterträdare — bör fattas som ett tecken på att han 
redan då vunnits för byråkratiens finländska program, må 
dock, i betraktande av den ovan berörda visserligen obetyd-
liga utvidgningen i lantdagens befogenheter, anses tvivel 
underkastat. Heidens utnämning var i varje händelse en seger 
för den reaktionära opinionen. 

Det var dock först i slutet av det första årtiondet av Alexan-
der III:s regering som kejsaren gav sitt bifall till åtgärder i 
unifieringspolitikens syften. I januari 1890 tillsattes sålunda 



8 Kap. I. Postmanifestet; strafflagens suspendering. 

tre rysk-finländska kommittUr för att förbereda frågorna 
om Finlands tull-, mynt- och postväsendes bringande till 
överensstämmelse med Rysslands. Medan de två förstnämnda 
frågornas avgörande uppsköts — de blevo aldrig slutbehand-
lade — utfärdades redan den 12 juni 1890 det s. k. postmani-
festet, varigenom Finlands postväsen underordnades ryska 
inrikesministern. Åtgärden var icke av större praktisk bety-
delse, men genom denna läderades en synnerligen viktig i 
grundlag fastställd princip. Ett annat konstitutionsbrott 
inträffade i december samma år, då den kort förut av stän-
derna antagna och av kejsaren-storfursten redan sanktione-
rade och behörigen promulgerade nya strafflagens tillämp-
ning suspenderades. 

I sitt ställningstagande till dessa rättskränkningar under-
lät senaten att hävda rättsståndpunkten. Vid postmanifestets 
föredragning i och för promulgering den 7 juli hade föredragan-
den, protokollsekreteraren E. A. Forssell, föreslagit en under-
dånig anmälan, att manifestet, såsom stridande mot grund-
lag, icke kunde promulgeras. Detta förslag avböjdes, likaså 
föredragarens yrkan, att hans betänkande skulle intagas i 
senatens protokoll.') Även prokuratorn, A. B. von Weissen-
berg, hade avgivit ett utlåtande mot promulgering, och tog 
efter denna avsked från sin befattning. Också manifestet 
om strafflagens suspendering promulgerades utan protest, 
i det att t. o. m. ett förslag att efter promulgeringen för kej-
saren anmäla om suspensionens olaglighet förkastades; endast 
senatens viceordförande, friherre S. W. v. Troil, lät anteckna 
ett beklagande till protokollet.2) Senator R. Montgomery, 
vid denna tid medlem av Finska kommittén i St. Petersburg, 
som förgäves sökt avvärja strafflagens suspendering, anhöll 
om sitt avsked. Senatens förfarande vid dessa tillfällen an- 

B. Estlander, Elva årtionden II, 292. Forssell ställde sig sålunda 
vid detta tillfälle på den ståndpunkt, som under ofärdsåren hävdades 
av motståndspartiet. Då han senare, år 1902, utnämnts till senator, 
sällade han sig däremot avgjort till undfallenhetspolitikens anhängare. 

A. a., s. 296. 
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fördes senare av undfallenhetspartiet såsom normgivande 
prejudikat. 

Följande år utfärdades förordningar därom, att ryssar, 
utan förvärvande av finländsk medborgarrätt, finge anstäl-
las som tjänstemän vid statssekretariatet i St. Petersburg 
och vid generalguvernörskansliet i Helsingfors, samt att 
vid besättandet av tjänster i Finland företräde skulle givas 
sökande, som styrkte sig äga kunskap i ryska språket --
varigenom de i grundlag stadgade grunderna för tjänste-
mannakompetens ledo ett allvarligt intrång. Vid senatens 
behandling av den förstnämnda av dessa förordningar före-
slogs dels att före promulgationen en anhållan borde göras 
om proposition till ändring av grundlag i förevarande av-
seende, dels att för monarken framhålla förordningens grund-
lagsvidrighet. Likväl beslöt senaten med en rösts majoritet, 
7 röster mot 6, att promulgera förordningen. 

Ett förslag till bringande av den finländska militärorgani-
sationen i närmare överensstämmelse med den ryska, inne-
bärande bl. a. anställandet av ryska officerare vid Finlands 
militär, hänsköts sommaren 1891 på förslag av krigsminis-
tern Vannoffski med kejsarens fullständiga principiella god-
kännande till en konferens under Vannoffskis ordförandeskap, 
men saken fick för denna gång förfalla. 

Att här refererade åtgärder och uppslag till åtgärder icke 
voro sporadiska företeelser utan inre sammanhang framgår 
med all tydlighet ur dokument, som hänföra sig till frågan 
om kodifikation av Finlands grundlagar. 

En kodifikation av grundlagarna hade varit ifrågasatt 
redan under Nikolai I:s tid. I sitt trontal vid öppnandet av 
1863 års lantdag antyder Alexander II nödvändigheten av 
en sådan kodifiering och ett program härför uppgjordes och 
gillades av regeringen i december 1864, på grundvalen varav 
en kommittéav ämbetsmän i Finland utarbetade ett förslag 
i ämnet, som dock icke erhöll stadfästelse. I trontalet vid 
1867 års lantdag påpekas, att »flere stadganden i Storfursten- 
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dömets grundlagar icke mera äro tillämplige på de förhål-
landen, som genom dess förening med Kejsardömet inträdt». 
År 1885 tillsattes en »temporär kommittéav ämbetsmän i 
Storfurstendömet Finland för sammanställandet av en syste-
matik av gällande lagar, som hänföra sig till Finlands stats-
rätt». Kommitt6i, vars ordförande var landssekreteraren i 
Viborg, sedermera prokuratorn A. v. Weissenberg, utarbe-
tade rätt snart sitt betänkande, men först hösten 1890 togs 
kodifikationsfrågan ånyo till tals i en inom senaten sam-
mansatt kommitt, till vars sammanträden Heiden även in-
kallat särskilda ryska ämbetsmän, om vilkas inlägg i dis-
kussionen B. Estlander 1) yttrar: »För första gången kom nu 
officiellt till synes de destruktiva läror som Ordin framfört i 
sin bok, samma läror som sedan tjänade Bobrikov och slut- 
ligen framkallade vår skilsmässa från Ryssland». Någon 
sammanjämkning mellan de ryska herrarnas inlägg och kom-
mitt&ls finländska medlemmars uppfattning kunde icke fås 
till stånd, så diametralt motsatta som de voro, och de i kom-
mittn sittande senatorerna undertecknade sitt eget förslag, 
som även omfattades av senaten. Till senatens utlåtande i 
frågan fogade Heiden ett förslag, som helt baserade sig på 
de ryska synpunkterna. I detta »Reglemente för styrelsen af 
Storfurstendömet Finlands län» återfinna vi flere av de åtgär-
der, som sedermera under Nikolai II blevo genomförda eller 
närmare förberedda. Här fastslås de principer, som genomgå 
februarimanifestet av år 1899 och dess åtföljande »grund-
stadganden»: rikslagstiftningsidUn, ryssars tillträde till fin-
ländsk statstjänst, de ryska ministrarnas inflytande på lag-
stiftningsärenden rörande Finland, för att blott nämna de 
viktigaste punkterna. Däremot finnes här ingenting utsagt 
om det ryska språkets införande vid förvaltningen, ej heller 
om mynt- och tullväsendets förryskning, men dessa åtgärder 
kunna anses inbegripna i programmets allmänt hållna ordalag. 

»Reglementet» var avsett, såsom det heter i ingressen, att 

1) Anf. arb., II, s. 305. 



Kap. I. R. A. Wrede om ställningen i landet. 11 

»läggas till grund för förhandlingarna inom den i Petersburg 
sammanträdande kommittén för kodifikation af Finlands 
grundlagar». Denna sammanträdde hösten 1892 under ord-
förandeskap av ryska ministerpresidenten Bunge, och var 
sammansatt av såväl ryska som finländska medlemmar; bland 
de förra befann sig även greve Heiden. Någon grundlags-
kodifikation blev det emellertid icke av ens vid denna »kon-
ferens». Däremot väcktes här av de ryska medlemmarna frå-
gan om rikslagstiftning 1), vilken, om ock till synes av mindre 
omstörtande omfattning än det Heidenska förslaget, på ett 
mindre uppseendeväckande sätt kunde leda till samma mål: 
förintandet av Finlands tillvaro som stat. Till något avgörande 
kom konferensen dock icke, och saken tog uppskov vid Alexan-
der II I:s frånfälle i november 1894. 

Från denna tid härstammar en i många avseenden märk-
lig skrift av R. A. Wrede 2), i vilken författaren gör sig till 
tolk för de bekymmer och den oro som rörde sig inom vid-
sträckta kretsar. Den börjar med ett uppräknande av de rätts-
kränkningar, som åren 1890 och 1891 ägt rum samt av de åt-
gärder i förryskningssyfte, som enligt vad man hade sigbekant 
voro å bane. Längre fram ägnar han en utförlig granskning 
åt det sätt, varpå de myndigheter, som ägt att bevaka landets 
rätt, fyllt sitt värv: ministerstatssekreteraren, generalguver-
nören, senaten och prokuratorn, och finner, att de samtligen 
brustit i pliktuppfyllelse. Ständernas hållning vid 1891 års 
lantdag kan man icke med fog klandra; likvisst beklagar förf., 
att ständernas »uttalanden i de stora fosterländska frågorna, 
så enhälliga de ock slutligen blefvo, icke kunde bringas till 
stånd utan häftiga strider och allvarsamt motstånd». 

Skriften övergår därpå till den hållning tidningspressen och 
allmänheten intagit. Vad den förra beträffar ger förf. den-
samma det vitsordet, att den, i betraktande av de svårigheter 

B. Estlander, a. a., II, 308. 
Blick på ställningen i landet. Cyklostyl. 
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censuren medför, »redligt och utan att tröttas sökt försvara 
våra grundlagar och tillbakavisa de ryska angreppen», men 
uttalar tillika sitt allvarliga ogillande över att »tidningarna 
antaga fortfarande såväl emot hvarandra som emot enskilda 
till motpartiet hörande personer en bitter och hatfull ton, som 
ej kan undgå att underblåsa partilidelserna och vända sinnet 
från landets gemensamma intressen». Partianimositeten mel-
lan tidningarna hindrar alla gemensamma företag av större 
omfattning. »En dylik stor och viktig uppgift, hvilken endast 
kan utföras af en förening af publicister, vore att i utlandets 
präss bemöta de där förekommande falska och oriktiga fram-
ställningarna om Finland samt meddela exakta notiser om våra 
förhållanden — — —.» 

»Skulle endräkt varit rådande mellan våra tidningar, vore 
det ock tänkbart att de skulle kunna i särskilda fall utöfva 
ett hälsosamt inflytande på våra myndigheter, då dessa visa 
benägenhet att vackla. Särskildt föreställa vi oss att Senatens 
hållning hade kunnat genom ett enigt och kraftigt uppträdande 
af prässen bringas till större fasthet, isynnerhet om prässen 
därvid hade blifvit på något synbart sätt understödd af den 
stora allmänheten.» 

Men »samma tvedräkt, som förlamat tidningsprässens upp-
trädande», verkar även hindrande på ett enigt uppträdande 
från allmänhetens sida, och härpå beror även »den ljumhet i 
opinionen, som mångenstädes kan förmärkas». 

»En af de sorgligaste företeelser under tider sådana som 
den närvarande, är deras förhållande, hvilka uppoffra foster-
landets intressen för sina egna. Att personer finnas, hvilka 
gifvande alt förloradt, begagna sig af den politiska situationen 
för att skaffa sig själfva fördelar, vare sig genom platser på 
ämbetsmannabanan, som de under normala förhållanden 
aldrig kunde uppnå, eller genom att på affärslifvets område 
spekulera på de politiska förändringarna eller slutligen på 
något annat sätt, är tyvärr sant.» 

Det är i sanning slående, huru väl Wredes skildring av 
samhällsföreteelserna i början av nittiotalet passar in på för- 
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hållandena ett decennium senare. Men det märkligaste i detta 
intressanta aktstycke är dock Wredes formulering av pro-
grammet för det på lagens grund fattade motståndet, som 
senare under »ofärdsåren» kom till tillämpning. 

Redan i början av sin skrift säger förf. på tal om medlen 
att rädda våra grundlagar och vår statsrättsliga ställning: 

»Det behöfver knapt anmärkas att hos oss endast kan 
blifva fråga om fredliga och lagliga medel — — —. Men sådana 
medel finnas, som vi äro ej blott berättigade utan pliktiga att 
använda. Det har ofta blifvit sagdt, att vi böra ställa oss på 
laglighetens fasta grund och icke vika från densamma. Vi 
böra således alltid, då det behöfves, med ord och skäl för-
svara våra grundlagar, alltid själfva följa lag, äfven i obetyd-
liga fall, aldrig medvärka till några ingrepp i vår författning, 
och aldrig erkänna olagliga åtgärder såsom lagliga och berät-
tigade.» 

I skrivelsens slutord uttalas även en av motståndets vik-
tigaste grundsatser under »ofärdsåren»: 

»Vårt folks öde beror ingalunda uteslutande eller ens före-
trädesvis af yttre inflytelser, det beror äfven och i främsta 
rummet af oss själfva, nämligen af våra ämbetsmäns och 
öfriga medborgares patriotism och offervillighet, deras själf-
ständighet och laglydnad. Må vi icke tro att det, som under 
rnedvärkan af våra egna medborgare nu beröfvas oss, skall 
kunna under förändrade förhållanden återvinnas. Må vi fast 
hällre vara öfvertygade om, att hvad engång prisgifves icke 
så lätt återfås, och må vi därför, såvidt på oss beror, söka fast-
hålla hvad vi hafva i våra lagar och institutioner.» 

Partiförhållandena i Finland voro vid denna tid så gott 
som uteslutande baserade på språklig grund. Ett socialis-
tiskt parti fanns då ännu icke; först år 1899 grundades ett 
verkligt arbetarparti med eget socialt och politiskt program. 

Ett försök till utjämning av språkmotsatserna gjordes 
hösten 1880 genom det s. k. liberala partiets program. På 
basen av finska och svenska språkens likställighet hoppades 
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man komma ut ur de irriterande språktvisterna och samla 
medborgare från vartdera språklägret kring positivt reform-
arbete, varvid befästandet och utvecklingen av statsrätts-
liga grundfrågor ställdes i förgrunden. Programmet, som 
utgick från män ur den svenska språkgruppen, mottogs på 
vartdera hållet kallsinnigt, och blev aldrig någon parti-
bildande faktor av större bärvidd. Dock får programmets 
framträdande icke frånkännas allmänt politisk betydelse. 
Det uppbars av män med verklig politisk begåvning och sak-
kunskap, av redligt fosterländskt sinnelag och med strängt 
konstitutionella principer.') 

Ungefär samtidigt med det liberala partiets framträdande 
begynte det finska partiet dela sig i tvenne grupper, i det att 
den fraktion, som sedermera blev bekant under benämningen 
det ungfinska partiet, bildades främst såsom en motvikt mot 
det högkonservativa betraktelsesätt, som i sociala, religiösa 
och kulturella frågor kännetecknade större delen av det finska 
partiet. Det ungfinska partiet hade länge karaktären av 
en liberalt betonad litterär kulturgrupp, och dess program 
i språkpolitiskt avseende skilde sig knappast, eller endast 
tidtals, från den gammalfinska ståndpunkten. Men den nya 
partiriktningen blev senare av stor betydelse, i ty att den blev 
kärnan för den del av det finska folkelementet, som jämte 
den svenska folkgruppen ställde sig till motvärn mot för-
ryskningsåtgärderna i överensstämmelse med konstitutionella 
rättsprinciper. 

Vid Heidens tillträde till generalguvernörsposten skedde 
ett ömsesidigt närmande mellan honom och det finska partiet. 
Detta senare fann i Heiden en gynnare av dess strävanden, 
och ett av de första uttrycken härför var att partiets främsta 
man, Yrjö-Koskinen — eller, såsom han då ännu officiellt 

1) I sammanhang härmed må erinras om A. Meurmans uppskatt-
ning av de liberala i sina »Muistelmia». »Om engång den ryska ofreden 
kommer över oss, så skola de finska stå emot så mycket som möjligt är, 
men de svenska skola vara lättare än agnar för vinden» (citerat enl. B. 
Estlander, Elva årtionden II, 10). 
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hette, G. Z. Forsman — utnämndes till medlem av senaten. 
Heiden å sin sida var knappast besjälad av något intresse för 
den finska saken, men han var påverkad av den inom ryska 
kretsar rådande uppfattningen, att den »separatistiska» tanke-
riktningen i Finlands statsliv företrädesvis hyllades av det 
svenska folkelementet och dess målsmän, och att, om han 
lyckades tillvinna sig de ledande männens förtroende inom 
det finska lägret och tillmötesgick deras önskningar, han på 
detta håll, som ju representerade den finländska nationens 
flertal, vid genomförandet av sina omstörtningsplaner skulle 
röna större medgörlighet — en beräkning som ju även i ett 
senare skede i viss mån besannades. 

Gentemot de rättskränkningar, som inneburos i postmani-
festet och suspenderingen av den nya strafflagen, förhöll sig 
emellertid den medborgerliga opinionen i huvudsak enig, 
oberoende av partierna. Den framträdde dels i hemliga med-
borgerliga protestmöten, dels offentligen vid 1891 års lantdag, 
där en »petition» med framhållande av postmanifestets olag-
lighet antogs av samtliga stånd. Kraftigast hördes protes-
terna från lantdagens svenska och ungfinska medlemmar; på 
gammalfinskt håll gjorde sig en större tveksamhet och för-
siktighet gällande. Även då Heidens »Reglemente» genom 
mimeograferade avskrifter i början av 1892 spriddes landet 
runt, hölls i Helsingfors ett medborgarmöte för överläggning 
av vad sakläget krävde. 

Det goda förhållandet mellan Finlands folk och Alexander 
III blev genom dessa ingrepp i landets rätt ohjälpligen grum-
lat; uppvaktningarna med sång, musik och blommor uteblevo 
efter postmanifestets utfärdande, till icke ringa grämelse och, 
såsom det uppgavs, förvåning för kejsaren, som icke kunde 
inse, att han handlat orätt, utan såg felet hos Finlands folk, 
hos vilket, såsom det heter i reskriptet av den 28 februari 
(12 mars) 1891, en »oriktig tolkning af de grunder, på hvilka 
Storfurstendömets förhållande till Kejsardömet och Högsta 
Makten är bygdt», vunnit insteg. Och då Alexander III avled 
1 november 1894 var det med stort bekymmer man i Finland 



16 Kap. 1. Nikolai II. Kallelse till urtima lantdag. 

bidade, vad framtiden i Nikolai I I:s skepelse skulle föra med 
sig. Det dröjde några dagar, innan dåvarande ministerstats-
sekreteraren, W. v. Daehn, fick företräde för den nya härska-
ren och erhöll dennes underskrift på den sedvanliga regent-
försäkran, som allt sedan Alexander I:s tid utfärdats till Fin-
lands folk, och dröjsmålet väckte icke liten oro i Finland. 
Man frågade sig, om Nikolai II skulle undandraga sig denna 
förpliktande sed, och det ifrågasattes, om man kunde avlägga 
trohetseden, innan denna försäkran avgivits. Det hela höll 
på att arta sig till en politisk konflikt, då telegrafen medde-
lade budskapet om undertecknandet. 

Såsom detta mellanfall utvisar, kände man sig mycket 
osäker huru den nya monarken skulle förhålla sig gentemot 
de reaktionära yrkandena i Ryssland. Emellertid förflöto 
några år utan ingrepp i Finlands författningsenliga rätt, och 
allmänheten begynte invagga sig i säkerhet beträffande den 
nya monarkens intentioner. Men år 1897 stego ovädersmoln 
upp vid horisonten, då på krigsministern Vannoffskis tillskyn-
dan tvenne särskilda kommitter tillsattes, sammansatta 
huvudsakligen av ryssar, den ena för behandling av värn-
pliktslagen, den andra för truppernas organisation. Kom-
mitterna, om vilkas verksamhet blott rykten trängde fram 
till allmänheten, slutförde sitt arbete redan våren 1897. Majo-
ritetens — d. v. s. ryssarnas — förslag gick ut på att upphäva 
den för Finland gällande militära organisationen och ut- 
sträcka den ryska värnpliktslagen till Finland. De fin- 
ländska medlemmarna — general F. W. Schauman, över-
starna Blåfield, von Blom och Gadolin — avgåvo sina väl 
motiverade reservationer, och det såg ut som om saken även 
denna gång skulle stanna på förslagens stadium. Men kort 
därpå blev general Kuropatkin krigsminister, och han lyc-
kades förmå Nikolai II att, efter någon tvekan, driva ärendet 
till avgörande, och så utfärdades den 19 juli 1898 kallelse till 
urtima lantdag, som skulle sammanträda den 19 januari 1899 
för behandling av militärfrågan. 

Allt detta verkade synnerligen oroväckande, och stäm- 
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ningen i landet blev ingalunda lugnare, då det i augusti med-
delades, att general Nikolai Ivanovitsch Bobrikoff utnämnts 
till Finlands generalguvernör efter Heiden, som avgått redan 
år 1897. Bobrikoffs föregåenden voro även ägnade att ingiva 
farhågor, ty man visste, att han i Östersjöprovinserna utveck-
lat stor energi och hänsynslöshet vid den där genomförda 
gränsmarkspolitiken. Även sättet för hans utnämning var 
betecknande. Den skedde icke, såsom därintills varit övligt, 
på föredragning av Finlands ministerstatssekreterare, utan 
på framställning av krigsministern, Kuropatkin. Detta i före-
ning med den omständigheten, att hans avlöning skulle utgå 
icke ur finländska utan ryska statsmedel avsåg att betona, 
att den »finländska generalguvernören», såsom Bobrikoff kal-
lades i stället för »generalguvernör över Storfurstendömet 
Finland», vore att betrakta icke som finländsk ämbetsman 
utan som en till gränsmarkens styresman utsedd rysk satrap.') 

&medelbart efter sin ankomst till Finland 12 oktober 1898 
sammankallade Bobrikoff senatens ledamöter och andra högre 
ämbetsmän. Det andragande han därvid höll innebar en kri-
tik, som han tillskrev kejsaren själv, mot den i Finland rådande 
politiska uppfattningen: »H. K. M. är underkunnig om, att i 
landet beklagligtvis en oriktig tolkning är utbredd om de 
grunder, på hvilka Finlands ställning till kejsardömet hvilar. 
Under det skadliga inflytandet af dylika tolkningar har hos 
några finländare icke lagts i dagen den nödiga sympatin för 
de åtgärder, som blifvit vidtagna till stärkandet af det band, 
som fäster landet vid de öfriga delarna af det ryska väldet.» 
Det innebar även ett politiskt program: »Inom hela Rysslands 
oöfverskådliga område finnes för alla, som stå under Tsarens 
mäktiga spira, endast ett undersåtareskap och en kärlek till 
fäderneslandet». 

1) Se närmare därom, samt om Bobrikoffs manipulationer bl. a. för att 
tillskansa sig dubbel avlöning, C. A. Armfelts framställning av Bobrikoffs 
utnämning i Vid Finska statssekretariatet (Helsingfors, 1920). V. Procop& 
Min verksamhet såsom t. f. ministerstatssekreterare för Finland (Hel-
singfors 1923). S. 40 ff. 
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Talet offentliggjordes följande dag i pressen och väckte 
verklig konsternation. Så tydligt och från så auktoritativt 
håll hade hotet mot Finlands ställning som autonom stat ännu 
icke utslungats. Men man visste icke, i vad mån talet åter-, 
speglade Bobrikoffs egen politik, i vilken utsträckning kej-
sarens. Man visste icke då, vad ur Borodkins äreminne över 
Bobrikoff år 1904 framgår, att Bobrikoff vid sin utnämning 
för kejsaren framlagt sitt program, som av denna godkändes, 
ej heller huru pass detaljerat programmet var, att det om-
fattade nästan alla de åtgärder, som sedermera i tur och ord-
ning påbjödos, och att dess slutmål var ombildandet av det 
autonoma storfurstendömet till en rysk gränsmark. Hade allt 
detta på förhand varit känt, hade, såsom B. Estlander med 
rätta anmärker (Elva Årtionden, III, 3) det argument varit 
vederlagt, som undfallenhetsmännen så ofta anförde mot mot-
ståndets anhängare, nämligen att förryskningsåtgärderna 
kommo som straff för detta motstånd. 



KAP. IL 

URTIMA LANTDAGEN 1899 OCH FEBRUARI-
MANIFESTET. 

De lagförslag, som förelades Finlands ständer vid urtima 
lantdagen 1899, inneburo, oavsett deras sakliga innehåll, 
med avseende å sättet för deras tillkomst och den behandling 
de voro avsedda att underkastas vid lantdagen, en räcka av 
kränkningar av såväl konstitutionens bokstav som anda. 
Sålunda bereddes de icke, såsom lagenligt bort ske, av fin-
ländska myndigheter, utan av särskilda ryska kommittUr, 
i vilka blott ett fåtal finländare fingo tillträde som på för-
hand motsagda bisittare; kommittéernas betänkanden före-
drogos inför kejsaren av ryske män, icke av Finlands minis- 
terstatssekreterare och  det allvarligaste brottet — lagför- 
slagen överlämnades, såsom det hette i trontalet, till lantda-
gens »förberedande prövning». De här citerade orden, som 
icke kunde förstås annorlunda än att lantdagen skulle från-
kännas full beslutanderätt, inneburo ett föregripande av den 
visserligen ifrågasatta, men i Finlands offentliga rätt ännu 
icke förekommande rikslagstiftningen, och förebådade sålunda 
statskuppen. 

I sak innehöllo lagförslagen, förutom en oerhörd ökning 
av den militära börda, som enligt då gällande värnpliktslag 
ålåg Finland, en ofantlig mängd konstitutionsvidriga bestäm-
melser, och icke det minst betänkliga var, att den militärlag, 
som nu skulle påtvingas Finland, hade det tydliga politiska 
syftemålet att tjäna som ett kraftigt medel för folkets för-
ryskning. 

Med anledning av den i trontalet gjorda antydningen, att 
lantdagens befogenhet komme att inskränkas till avgivandet 
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av endast ett utlåtande, väcktes inom den svenska lantdags-
klubben av Gösta Björkenheim, understödd av V. M. v. Born 
och Emil Schybergson, ett förslag som gick ut på att, innan 
lantdagen skred till saklig behandling av värnpliktsproposi-
tionen, en hänvändning i en eller annan form borde göras till 
monarken, vari lantdagens fulla lagstiftningsrätt skulle häv-
das. Innan frågan om denna s. k. »Umarche», som för övrigt 
motsades bl. a. av L. Mechelin, R. A. Wrede och R. Herman-
son, hann slutbehandlas, trädde densamma i ett nytt skede 
genom februarimanifestets utfärdande. 

I Petersburg fick man klart för sig, att ständerna icke 
skulle foga sig i den inskränkning av deras befogenhet och 
arbetsuppgift, som trontalet utstakat, och det måtte även 
hava förefallit de höga herrarna därstädes såsom en alltför 
grov oformlighet att sålunda på förhand tillämpa en rikslag-
stiftnings förfaringssätt, innan ens förfogande om en sådan 
hunnit emanera. Den sedan 1895 enligt Nikolai I I:s resolu-
tion bordlagda frågan om rikslagstiftning togs därför under 
behandling i en rysk kommitt, vars enda finländska leda-
mot var dåvarande t. f. ministerstatssekreteraren, general 
V. Procop6 Medlemmarna i kommitt&I, vilka sammanträdde 
den 18 och 29 januari och 1 februari 18991), hade förpliktats 
till största sekretess, vilket förklarar, att man i Finland ingen 
aning hade om vad som försiggick. Kommittén arbetade med 
en för slika kommissioner osedvanlig snabbhet — ett bevis 
på huru brådskande man ansåg ärendet vara. Den 15 februari 
på morgonen återvände Bobrikoff från en några dagars resa 
till Petersburg, där han deltagit i kommitténs sista samman-
träde. Han medförde i avskrift det manifest, som, om det 
o motsagt accepterats i Finland, skulle hava inneburit upp-
hävandet av den konstitution Nikolai II i likhet med sina 
företrädare från och med Alexander I svurit att oförkränkt 

1) Kommitténs protokoll för dessa sammanträden finnas publi-
cerade i Th. Cederholms Politiska minnen, s. 241 ff. 
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vidmakthålla. Detta aktstycke inledde ett tidsskede av god-
tyckligt förtryck och gav sålunda upphov till den rättskamp, 
som skulle sätta medborgarandan i Finland på det svåraste 
prov. 

Bobrikoff yrkade på manifestets promulgering ännu samma 
dag, och ville telegrafiskt införskaffa meddelande om att mani-
festet undertecknats — vilket även var fallet. Bobrikoffs ner-
vösa otålighet giver tydligen för handen, att han berett sig på 
ett allvarligt motstånd från senatens sida — han ville bryta 
motståndet genom överrumpling. 1 själva verket stötte även 
manifestets promulgering på motstånd, men icke så enhälligt 
och effektivt, som allmänna opinionen hoppats på. 

Det uppskov på tre dagar, som senaten lyckats utverka, 
användes till enskilda överläggningar. Härvid rådförde sig 
senatorerna Lennart Gripenberg och Gustaf Langenskiöld med 
Mechelin, som vid denna tid icke var medlem av senaten. 
Mechelin, som oaktat sekretessen någon vecka tidigare under 
tysthetslöfte underrättats om manifestets tillkomst, uttalade 
för dem sin åsikt, att promulgation icke kunde vägras, men 
redan dagen därpå meddelade han dem skriftligen sin ändrade 
ståndpunkt, som gick ut på att en hemställan till kejsaren-
storfursten borde göras, innan promulgationen verkställdes.1) 

Kännedomen om manifestet spridde sig även bland all- 
mänheten. Den ryska officiella tidningen, Regeringsbud- 
bäraren, hade redan offentliggjort detsamma, och den icke 
officiella pressen i Finland hade med ledning av den där publi-
cerade texten infört dess ordalydelse. Manifestet diskuterades 
överallt. På lantdagsklubbarna, den finska såväl som den 
svenska, blev det föremål för allvarliga debatter. På initiativ 
som utgick från den svenska lantdagsklubben uppsattes en 
adress, vari senatorerna uppmanades att vägra promulgation, 
varjämte det beslöts, att prokuratorn skulle uppvaktas av en 

1) B. Estlander, III, 24. S. Nordenstreng, Finlands Frihetskrig I, 
51 f. 
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deputation, som hade i uppdrag att bedja honom begagna 
de medel hans instruktion tillät för att förhindra promulga-
tion och fästa monarkens uppmärksamhet vid manifestets 
olaglighet. 

På initiativ av dr Arvid Neovius, redaktör i Nya Pressen, 
sammankallades den 17 februari i hemlighet ett par hundratal 
personer till ett möte i Ateneum; förhandlingarna leddes av 
prof. M. G. Schybergson. Bland de närvarande, som represen-
terade alla partier, sågos även en mängd lantdagsmän. Dis-
kussionen var i början något lam och rådvill, tills juris kand. 
Jonas Castrén inträdde i församlingen och i ett ljungande 
andragande angav den hållning mötet borde intaga. Resul-
tatet blev, att bland de närvarande ett antal personer utsågos, 
som skulle besöka envar av senatens medlemmar och för dem 
framhålla mötets åsikt, att senaten under inga villkor borde 
befordra manifestet till promulgering. Mötets resolution 
undertecknades av de vid detsamma närvarande, och bär in 
summa 225 namn.1) 

Senatorerna höllo den 16 och 17 enskilda sammankomster 
för att rådslå om vad läget krävde, och den 18, då avgöran-
det skulle träffas, samlades de först till enskild överläggning 
utan föredragande och protokoll, varvid prokurator Söder-
hjelm delgav de närvarande den diktamen han hade för avsikt 
att vid det officiella sammanträdet avgiva till protokollet. 
Söderhjelm yrkade här, att senaten förrän den »skrider till 
promulgerandet af det nådiga manifestet bör till H. K. M. 
ingå med en underdånig framställning».2) Härefter anställdes 

Avtryckt i Th. Cederholms Politiska Minnen, s. 251 f. — De per-
soner, som utsågos att besöka senatorerna, voro: Leon. Borgström, Sigfr. 
Kullhem, 0. Savander, Jonas Castr&I, Arv. Neovius, E. T. F. Reuter, 
Anders Donner, Edvard Hjelt, Otto Engström, F. Elfving, E. N. Setälä, 
M. G. Schybergson och F. Gustafsson. (Ant. i Gustafssons exemplar 
av skrivelsen. Finska Statsarkivet, diverse sekreta handlingar av poli-
tisk natur, N:o 11). 

Denna mening är citerad efter K. Zilliacus, Ur Finlands nyare 
historia, där utlåtandet ingår i den form det hade före det officiella sam-
manträdet. 
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provomröstning, varvid åtta senatorer (Tudeer, af Nyborg, 
Yrjö-Koskinen, Sohlman, Fellman, Gylling, Eneberg och 
Bergbom) röstade för samt tolv (Cederholm, Schauman, v. 
Troil, Hougberg, Ignatius, Hornborg, Borenius, Clouberg, 
Gripenberg, Langenskiöld, Charpentier och Nybergh) mot pro-
mulgering. 1) 

Vid det officiella senatsplenum senare samma dag föllo 
rösterna något annorlunda. Här avgav senator Eneberg först 
sitt votum, som gick ut på promulgation, samt att senaten 
skulle, efter verkställd promulgering, ingå till kejsaren med 
en hemställan, som av Eneberg upplästes.2) Med Eneberg 
förenade sig Langenskiöld, Bergbom, Borenius, Gylling, Fell-
man, Sohlman, Yrjö-Koskinen, af Nyborg, Schauman och 
Tudeer; emot promulgation, åtminstone innan svar på senatens 
hemställan ingått, röstade Nybergh, Charpentier, Gripenberg, 
Clouberg, Hornborg, Ignatius, Hougberg, v. Troil och Ceder-
holm. Nu avgav prokuratorn sin diktamen till protokollet.3) 
Med hänvisning till denna ändrade Schauman sitt votum och 
röstade mot promulgation. Rösterna voro nu tio mot tio, och 
ordförandens röst var utslaggivande. Enär vice-ordföranden i 
ekonomiedepartementet, Tudeer, såsom stallmästare vid kej-
sarens hov hade högre rang än viceordföranden i justitie-
departementet Cederholm, presiderade han vid senatens plena, 
och det berodde sålunda på denna tillfällighet att Tudeer 
innehade en hög hovcharge, att senatens beslut om promul-
gation kom till stånd. 

Senator Nyberghs votum, med vilket minoriteten förenat 
sig, gick ut på att med offentliggörandet skulle anstå, tills 
svar på senatens framställning ingått. Denna stilisering gav 

Enligt Th. Cederholm, Politiska minnen, s. 213 ff. 
Denna hemställan hade på förhand avfattats av ett utskott 

bestående av senatorerna Eneberg, Gylling, Langenskiöld och Gripen-
berg (enl. den gammalfinska broschyren Hvem promulgerade?). 

1 senatens officiella protokoll har lydelsen något förändrats. Det 
heter här att, enligt prokuratorns mening, senaten »förrän den skridit 
till promulgerande — — bort till H. K. M. ingå — —». 
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anledning till den tolkningen, att man inom senaten varit 
enig om nödvändigheten att promulgera, och att omröstnin-
gen blott gällde frågan om tiden för promulgeringen: omedel-
bart, eller efter mottagandet av kejsarens svar.') Denna upp-
fattning gendrives emellertid på det bestämdaste av en så 
vittnesgill person som senator Th. Cederholm i hans Politiska 
minnen 2), ävensom i ett omedelbart efter promulgeringen ut-
kommet flygblad 3), »tryckt såsom manuskript», och författat 
av V. M. von Born. Det var antagligen ursprungligen avsett 
att publiceras i Hufvudstadsbladet, men sannolikt av censuren 
förhindrat att utkomma. 1 denna artikel tillbakavisas påståen 
det, att omröstningen i senaten skulle hava gällt endast huru-
vida promulgation skulle ske före eller efter det svar på sena-
tens hemställan ingått; då detta svar anlänt, förelåg frågan »till 
ny och af det föregående obunden prövning i hela dess vidd». 
För övrigt diskuterar artikeln vilka konsekvenser en promul-
gationsvägran kunde anses hava medfört, och skärskådas 
härvid olika alternativ. Artikeln gör gällande, att en promul-
gationsvägran icke borde åtföljas av »ett afskedstagande en 
bloc men det innebär faran af att samtliga medlemmar i sty-
relsen på grund af sin amovibla ställning entledigas.4) Denna 
konsekvens, om än hittills hos oss opröfvad, borde i alla tider 
stå inpreglad i hvarje styrelsemedlems medvetande, icke så-
som ett fruktadt Damoklessvärd, utan såsom en medborgerlig 

Så framställdes saken kort efter promulgationen i Uusi Suome-
tar (nr 57, 1899), i den nyss citerade broschyren och hos K. Zilliacus, 
anf. arb., s. 85, samt i ett så sentida arbete som H. Gummerus, Aktiva 
kampår (1925), s. 6. 

S. 216; jfr även noten, s. 217. — Denna promulgationsfråga behand-
las synnerligen utförligt i Zilliacus' här citerade arbete (Kap. I I Februari 
manifestet och dess promulgation, ss. 74 —100), där även en redogörelse 
gives för tillgången vid senatens enskilda överläggningar. 

Konsekvenserna. 
Denna uppfattning framställdes för förf. av denna historik av 

den berömde engelske rättslärde John Westlake; senaten hade enligt 
hans åsikt enhälligt bort vägra promulgation, men icke taga avsked, 
utan riskera entledigande. 
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ärekrans.» Om till följd härav senaten komme att bestå av 
»utländske» män, »vore läget icke annorlunda än det nu är, 
men vissheten, den ovärderliga vissheten, vore den att icke 
finske -män bure något ansvar för att olag går öfver lag». Ett 
annat alternativ »hade möjligen varit upphäfvande af senatens 
omedelbara förhållande till monarkens person», och att senatens 
uppgifter omedelbart öfverflyttats på generalguvernören i form 
af ett slags diktatur, vidare senatens totala indragning eller 
t. o. m. införande af belägringstillstånd. Efter en diskussion 
av dessa alternativ övergår artikeln till det sista, som »man 
nog allmänt glömt», det nämligen, att »monarken kraftigt 
uppmärksamgjord på hvarthän grundstadgandenas sväfvande 
ord kunde leda, mån om att hålla sitt ord inför samtid och 
eftervärld, djupt medveten af sitt höga ansvar inför konun-
garnes konung, skulle återkallat manifestet eller återfört dess 
innehåll inom den högtidligt bekräftade författningens klara 
gränser». 

Senatens hemställan 1) avfattades den 20 februari och för-
des av Tudeer och prokurator Söderhjelm till Petersburg den 
23; dessa blevo dock, på tillskyndan av Bobrikoff, icke mot-
tagna i audiens av kejsaren, men skrivelsen föredrogs av 
ministerstatssekreteraren. Såsom var att förutse hade den, 
då den icke stöddes av en promulgationsvägran, ingen kraft 
och verkan; lika fruktlös var den deputation från lantdagen, 
bestående av lantmarskalken samt de tre ofrälseståndens tal-
män, som samtidigt med senatens utskickade reste till Peters-
burg; icke heller denna erhöll audiens. 

Det var i synnerhet två av senatens medlemmar, som 
avgjort höllo före, att promulgering borde ske utan före-
gående hemställan: ekonomiedepartementets viceordförande, 
C. Tudeer, som hänvisade till Bobrikoffs hotelser om de ödes- 

1) Tryckt i broschyren Hemställningar och andra skrivelser från 
Finlands Senat i de stora politiska frågorna från hösten 1898 till som-
maren 1900, s. 7 ff. K. Zilliacus a. a., s. 109-112. 
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digra följderna av en promulgationsvägran, och Yrjö-Koskinen, 
vars ståndpunkt bestämdes huvudsakligen av partitaktiska 
skäl, om också detta icke direkte framgick ur den diktamen 
han gjorde till protokollet vid plenum den 2 mars, då kejsa-
rens svar på senatens hemställan föredrogs, varvid Yrjö-Kos-
kinen särskilt polemiserade mot prokuratorns reservation. 
Hans verkliga motiv framgår ur ett av Th. Rein anfört ytt- 
rande, »  att vi gjorde riktigast att gifva efter för de ryska 
krafven, ty vi kunna ju hasa med en tid, det kommer nog sedan 
en annan, då vi på sätt eller annat blifva från dem fria, och 
emellertid skola vi därmed hafva vunnit att blifva befriade 
från det svekomanska väldet».1) Omedelbart efter detta ple-
num inlämnade Yrjö-Koskinen sin avskedsansökan 2) och 
dagen därpå lät han i Uusi Suometar offentliggöra sin dikta-
men 3). 

Till en början vann emellertid Yrjö-Koskinens tankegång 
föga gehör ens bland hans varmaste vänner och anhängare, 
utan var allmänna opinionen enhällig i sin vilja att låta fol-
kets rättsmedvetande komma till uttryck. Därför vann även 
den tanken en så exempellöst allmän anslutning, som fram-
kastades vid ett på initiativ av vicehäradshövdingen (seder-
mera bergsrådet) R. Elving, professorerna F. Gustafsson och 
M. G. Schybergson den 20 februari sammankallat stort, hem-
ligt medborgerligt möte i Ateneum. Här beslöts »massadres-
sen» till kejsaren och att densamma skulle föras till Petersburg 
av en jättedeputation på femhundra man. Arbetet för mass-
adressen bedrevs med en entusiasm och offervillighet som ver-
kar rent av överväldigande. Olika kommitter 4) och sub- 

Th. Rein, Lefnadsminnen, s. 371. 
Hans avsked beviljades den 28 mars. 
Införd i svensk översättning hos K. Zilliacus a. a., s. 112 f. 
Den ledande kommittén bestod av följande tolv personer: Olof 

Nykopp, W. Soini, S. Ingman (Ivalo), H. Neovius, K. Brofeldt, Albert 
de la Chapelle, E. N. Setälä, Th. HonAn, Edv. Polön, W. Chydenius, 
K. Zilliacus och W. Westzynthius. — Vid namninsamlingen användes en 
trupp av 483 personer. 
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kommittUr voro i rastlös verksamhet. Adressens ordalydelse 
härrör från L. Mechelin, efter ett utkast av W. Chydenius. 
Inom mindre än ett dygn var ett garantibelopp på 400,000 
mark tecknat — eller, beräknat enligt vår nuvarande valutas 
köpkraft, nära fyra miljoner. Frivilliga anmälde sig i massor 
för att landet runt samla underskrifter. Man färdades med 
släde, på skidor och till fots från by till by, gård till gård, torp 
till torp. I skärgårdskommunerna, där flerstädes isen varken 
bar eller brast, ställde sig ofta oövervinneliga svårigheter i 
vägen. Likvisst lyckades man inom en vecka erhålla icke färre 
än 522,931 1) underskrifter. Endast personer över 16 år be-
rättigades att teckna sina namn. 

Emellertid spriddes ett rykte, att Nikolai II stod i begrepp 
att resa till Rivieran, vilket skulle varit ett svårt streck i räk-
ningen. Men man lät sig icke avskräcka härav: femhundra-
manna deputationen finge resa efter. 

Författaren till denna historik, som då vistades i London, 
erhöll därför telegrafiskt uppdraget att på Cooks resebyrå 
vidtaga förberedande åtgärder för att frambefordra deputa-
tionen till Nizza. Man resonerade som så, att avsikten med 
jättedeputationen och massadressen icke endast var att inför 
monarken frambära Finlands folks protest mot februarimani-
festets konstitutionsbrott; man hoppades väl knappast att 
härmed kunna förmå kejsaren att återkalla manifestet. Men 
avsikten var även en annan; adressrörelsen skulle utlösa fol-
kets känslor av bekymmer och förbittring och väcka med-
borgarandans glöd till full låga, samt dessutom skulle den 
utgöra en kraftig demonstration inför hela den civiliserade 
världen mot vad som försiggick och vittna om folkets tänke-
sätt. Man ville så begå, att om våld engång skulle övas mot 
vårt folk, våldsverkaren icke finge fullgöra sitt dåd utan att 
utsättas för samtidens och framtidens dom. Ryktet om tsa-
rens resa visade sig dock ogrundat — tyvärr, kunde man säga, 

1) Med inberäknande av namn på efter adressens inbindning in-
komna försenade listor steg totalantalet till 523,907. 
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om man fäste huvudvikten med adressen på dess demonstra-
tiva karaktär. Intet hade kunnat vara mera ägnat att fästa 
kulturvärldens uppmärksamhet vid vad som försiggick i Fin-
land, än skådespelet av 500 finländska bönder på färd genom 
större delen av Europa i ryska tsarens spår. 

I stället reste deputationen till Petersburg över Helsing-
fors, där dess medlemmar begynte samlas den 13 mars — 
årsdagen för Alexander I I:s död, varvid blomsterhyllningar 
ägnades denne vid hans staty. Den 16 på morgonen inträf-
fade deputationen i Petersburg med extra-tåg, utan att gene-
ralguvernören fick en aning om vad som var på färde, förrän 
en timme efter tågets avgång. Kejsaren lät genom minister-
statssekreteraren meddela, att han »naturligtvis icke tager 
emot den», men »att han icke var ledsen på den». Vid mot-
tagandet av detta svar höll deputationens ordförande, EuOne 
Wolff, vid denna tid engelsk vicekonsul i Viborg, ett kraftigt 
tal, som efteråt trycktes och spriddes landet runt för att i 
bygderna verka väckande och uppfostrande?) 

Adressen, inbunden i läderband i 26 digra foliovolymer, 
deponerades i Finlands statssekretariat.2) 

Emot februarimanifestet hade sålunda såväl senaten som 
lantdagen och därutöver en mäktig folkopinion höjt sina pro-
tester, men icke desto mindre ansåg sig Bobrikoff kunna och 
böra inrapportera till kejsaren, att »allt förnuftigt folk i Fin-
land är tillfreds med manifestet». Ett skenbart underlag för 
detta sitt påstående hade Bobrikoff i den beryktade s. k. 
Kyyrölä-adressen, undertecknad på föranstaltande av en rysk 
präst av ett mindre antal grekisk-katolska bönder i byn 
Kyyrölä i Viborgs län, vilken av tsaren »med uppmärksamhet 
och tacksamhet genomlästs». 

Avtryckt hos K. Zilliacus, a. a. s. 155 ff., samt i ett antal fristående 
broschyrer. Talet publicerades eller refererades i talrika utländska press-
organ. 

Dess ordalydelse finnes bl. a. avtryckt hos K. Zilliacus a. a., s. 
129 f., Finlands Författningskamp, s. 22. 
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Deputationen återvände till Helsingfors den 18 mars, och 
följande dag föranstaltades i det dåvarande Societetshusets 
stora festsal en av varmaste entusiasm och hög fosterländsk 
stämning präglad fest, vid vilken alla partimotsättningar bann-
lystes. Den där rådande stämningen kan sammanfattas i de 
ord med vilka Jonas Castrén avslutade ett vältaligt andra-
gande: »Lösen skall härefter vara: Yksi mieli, vaikka kaksi 
kieltä» (ett sinnelag, om ock två språk), en antites till en bekant 
finsk dikt av August Ahlqvist, där det talas om »yksi kieli, 
yksi mieli». Det var även under denna paroll som stora delar 
av den finska allmänheten jämte sina svenska landsmän fyl-
kade sig kring det på rättslig grund fotade motståndets tanke, 
och härur framgick det »konstitutionella blocket».1) 

Emellertid hade manifestet i enlighet med senatens beslut 
publicerats i Finlands Allmänna Tidning och Suomen Viral-
linen Lehti, samt intogs även i Finlands Författningssamling. 
Även vid publiceringen gjorde sig den medborgerliga mot-
ståndsandan gällande. Redaktören för Finlands Allmänna 
Tidning, fil. mag. A. H. Antell, inlämnade sin avskeds-
ansökan 2) och »typograferna hade hos sin fackförening utver-
kat rätt att strejka och måste ersättas med andra». a) 

För att en lag skall äga giltighet erfordras promulgering, 
men härav följer naturligtvis icke, att ett förfogande i och genom 
promulgering beklädes med helgd av lag och blir för medbor-
garna bindande, därest det i sin innebörd är uppenbart lag-
stridigt. Detta argument har av undfallenhets- och efter-
givenhetspolitikens anhängare anförts för att urskulda pro-
mulgering vid nu ifrågavarande liksom vid flere följande till- 

Massadressen och den stora deputationen skildras utförligt i Den 
stora Deputationen. Minnen och ögonblicksbilder af John W:m Nylander. 

Antells avskedsansökan finnes i av honom inlemnad avskrift i 
Statsarkivet. Den är daterad den 17 februari och entledigandet bevilja-
des samma dag. 

B. Estlander, a. a., I I I, 27. 
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fällen. Motståndets vänner åter gjorde, utan att bestrida 
resonemangets riktighet, nu som senare gällande, att om ett 
sådant förfogandes lagstridighet erkändes, och om man var 
besluten att motsätta sig dess tillämpning, och sålunda i varje 
händelse i någon instans förr eller senare motstånd mot det-
samma skulle presteras, så borde detta ske från första början 
och icke, med uppgivande av position efter position, därmed 
förhalas, tills det bleve allt svårare och slutligen omöjligt att 
hindra förfogandets tillämpande. 

1 manifestet med dess detaljbestämmelser, införda i de 
till detsamma fogade »grundstadgandena» 1), fastslås för första 
gången i Finlands historia under dess förening med Ryssland 
principen om »rikslagstiftning» (för andra gången skedde detta 
år 1910), vilket innebar, att varje lagstiftningsärende, som 
berörde »Kejsardömets hela område, inbegripet Storfursten-
dömet Finland», samt sådana som hänförde sig endast till 
Finland, »därest de beröra allmänna riksintressen, eller stå i 
samband med Kejsardömets lagstiftning», skulle undandragas 
lantdagens lagstiftningsrätt. 1 sådana frågor finge lantdagen 
endast tillfälle att avgiva sitt »utlåtande», medan i lagstift-
ningsproceduren för övrigt ryska myndigheter komme att taga 
del, främst ryska rikskonseljen »under medverkan av General-
guvernören öfver Finland äfvensom de senatorer i Kejserliga 
senaten för Finland, hvilka efter Nådigt val blifvit därtill 
särskildt förordnade». Någon definition av de ärenden som 
sålunda komme att falla inom rikslagstiftningens område gives 
icke; frågan härom skulle för varje uppkommande fall av-
göras av kejsaren. Denna sistnämnda omständighet, som så-
lunda tillade monarken oinskränkt diskretionär myndighet, 
framställdes på ryskt håll som ett bevis på särskild kejserlig 
ynnest, i det att han förbehöll sig själv avgörandet härom. 1 
Finland betraktade man saken annorlunda; det kunde falla 

1) Manifestet och dess grundstadganden finnas in extenso avtryckta 
bl. a. hos K. Zilliacus, s. 74 ff. Finlands rätt och tsarens manifest, s. 6 ff. 
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monarken — eller hans rådgivare — in att beteckna så gott 
som varje lagstiftningsfråga av större bärvidd såsom i ett eller 
annat avseende stående i sammanhang med kejsardömets — 
d. v. s. Rysslands — intressen. Oavsett allt detta hade mani-
festet emanerat såsom ett ensidigt uttryck för en självhärskar-
vilja och icke stiftats med Finlands ständers bifall och sam-
tycke, såsom för stiftande av lag, och icke minst grundlag, 
författningsenligt erfordrats. 

Efter februarimanifestets promulgering upptogs »Umarche»-
projektet till förnyad behandling i svenska lantdagsklubben, 
och fick en varm och vältalig förespråkare i advokaten Fred-
rik Jansson, som yrkade, att ständerna omedelbart borde 
avlåta en hem.ställan till monarken med anledning av mani-
festet samt avbryta sina sessioner. Till detta förslag gjorde 
V. M. v. Born det tillägg, att ständerna tillika skulle anhålla 
att ny proposition måtte ständerna till antagande, i grund-
lagsenlig ordning föreläggas, till vilken anhållan kunde fogas 
en försäkran om ständernas benägenhet att inom gränserna 
av Finlands autonomi tillmötesgå kejsarens önskningar och 
ryska rikets behov. Förslaget vann dock icke majoritet 
ens inom svenska lantdagsklubben och ännu mindre vid 
de sekreta ståndsplena, till vilkas avgörande frågan hän-
skutits. 

Man beslöt sålunda, att lantdagen skulle fortsätta sin verk-
samhet, ett tillvägagående som kan motiveras därmed, att 
manifestet icke kunde anses bindande, vadan lantdagsarbetet 
kunde fortgå under samma tysta förutsättning varmed det 
påbegynts, d. v. s. att lantdagen fortfarande vore i besittning 
av sin lagstiftande befogenhet. Som grund för förhandlingarna 
lades emellertid icke det ryska förslaget, som var omöjligt att 
sammanjämka med vad i en finländsk lag kunde stadgas, 

1) Se härom närmare M. G. Schybergson, »~arche»-projektet 
vid 1899 års urtima lantdag, i Historisk Tidskrift för Finland, årg. 8 
(1923) s. 61 ff. 
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utan den existerande värnpliktslagen av år 1878, med upp-
tagande av sådana i propositionen ingående bestämningar, 
som man ansåg sig kunna gå in på. Sålunda skulle man ut-
arbeta ett motförslag, vilket det ankom på monarken att an-
tingen förkasta eller oförändrat sanktionera. Till en del efter-
gifter i militärt och finansiellt hänseende var man beredd. 

Emellertid inställde sig ett nytt konfliktämne mot slutet 
av lantdagssessionen. Då överlämnades nämligen till lantdagen 
ytterligare tvenne tilläggspropositioner, den ena om värn-
pliktstungans personella, den andra om dess finansiella utjäm-
nande i Finland och i Ryssland. Om dessa hade kejsaren givit 
den uttryckliga föreskriften, att de »skola hänföras till all-
männa riksangelägenheter och överlämnas till urtima lant-
dagens utlåtande». 

På grund av detta direkta åberopande av februarimanifestet 
hemställde lagutskottet i sitt betänkande, att ständerna icke 
skulle ingå på saklig prövning av dessa propositioner, och 
detta blev även ståndens beslut. 

Ehuru denna formella hänvisning till februarimanifestet 
icke förekommit med avseende å de tidigare avlåtna proposi-
tionerna, men avsikten otvivelaktigt var, att med dem skulle 
procederas i enlighet med de i manifestet meddelade föreskrif-
terna, ansågo anhängarna av »Umarchen», att samma sak-
liga skäl förelåge för att även dessa skulle lämnas av lant-
dagen obehandlade, så mycket mera som i ingressen till de 
nya tilläggspropositionerna dessas oskiljaktiga samband med 
de tidigare uttryckligen framhållits. Frågan upptogs i ridder-
skapet och adeln, sedan utskottsbetänkandena i värnplikts-
frågan utdelats till stånden, av G. Björkenheim och V. M. v. 
Born. Den senare föreslog, att ständerna skulle hos monarken 
anmäla, att de »funnit sig numera icke kunna ingå på en saklig 
behandling av de Ständerna förelagda lagförslagen», men an-
hålla, att H. K. M. ville förelägga nästa lantdag proposition i 
ämnet, »under sådana förutsättningar, att intet tvifvel må 
råda om, att landets grundlagar varda fullständigt iakttagna.» 
Denna anmälan borde beledsagas av »Lagutskottets monu- 
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mentala 7 klämmar».1) Förslaget understöddes av flere ta-
lare, men avböjdes vid omröstningen med 134 röster mot 20. 
I borgarståndet avgåvos 11 röster för, 57 mot ett liknande för-
slag; i prästeståndet vann det intet understöd, och i bonde-
ståndet röstade 11 för, 49 mot detsamma. Stånden skredo 
därför till detaljbehandling av utskottsbetänkandena. 

Lantdagsbeslutet är dagtecknat den 29 maj, och antogs en-
hälligt av samtliga fyra stånd. I detta ständernas svar blevo 
de kejserliga propositionerna förkastade, men i stället hade 
ett nytt förslag uppgjorts, som stod i överensstämmelse med 
konstitutionella krav. Man tillmötesgick de ryska fordringarna 
bl. a. däri, att den årliga kontingenten av rekryter mer än för-
dubblades, så att Finlands aktiva arme komme att utgöras 
av 12,000 man i stället för tidigare 5,600, samt att den i 1878 
års värnpliktslag föreskrivna reservinstitutionen avskaffades. 

Ständernas svarsskrivelse inskränkte sig emellertid icke 
härtill. Det digra aktstycket, 274 ss. i omfång, innehåller en 
grundlig utredning icke blott av den militära frågan, utan 
även av Finlands statsrättsliga ställning och utmynnar i ett 
antal korta och kraftiga uttalanden, vilka förtjäna att här 
avtryckas: 

»Sammanfattande hvad i det föregående blifvit anfördt, 
få Ständerna här till Eders Kejserliga Majestät i underdånig-
het frambära följande: 

att enligt Finlands konstitution lag, som skall lända till 
efterrättelse för Finlands folk, kan stiftas endast i den genom 
landets grundlagar bestämda ordningen, hvilken förutsätter 
ej mindre att Monarken därvid biträdes af inhemska myndig-
heter, än att lag i ämnen, som icke äro att hänföra till så kal-
lade ordnings- och hushållningsmål, tillkommer med Stän-
dernas vetskap och samtycke; 

1) Ridderskapets och adelns protokoll vid 1899 års lantdag s. 69. 
Jfr även Schybergsons ovan citerade artikel i Historisk Tidskrift, s. 
69 f. — De av lagutskottet föreslagna klämmarna ingingo i Ständernas 
svar. Se nedan. 

3 
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att däremot den ordning för stiftande af lagar, afsedda att 
gälla äfven i Finland, som uppställts i de berörda nådiga mani-
fest åtföljande grundstadganden, är stridande mot Finlands 
grundlagar och den konstitution landet enligt dem eger; 

att manifestet och därtill hörande grundstadganden, hvilka 
tillkommit utan Finlands Ständers bifall och samtycke samt 
jemväl i öfrigt i annan ordning, än landets grundlagar före-
skrifva, förty icke kunna i Finland ega helgd av lag; 

att särskildt lag angående värnepligt för Finlands in-
vånare således icke kan utan kränkning af landets konstitution 
utfärdas såsom rikslag eller eljes af Kejsaren och Storfursten 
fastställas utan att hafva blifvit af Ständerna antagen; 

att nu gällande Värnepligtslag, hvilken tillkommit i den 
genom landets konstitution stadgade ordning, icke kan ändras 
eller upphäfvas annorlunda än genom samstämmande beslut 
af Kejsaren och Storfursten och Ständerna; samt 

att, i händelse Eders Kejserliga Majestät emellertid funne 
en särskild ordning för stiftande af lagar, gemensamma för 
Kejsaredömet och Finland, vara af behofvet påkallad, Stän-
derna emotse, att Eders Kejserliga Majestät täcktes i afseende 
å grundlagsenlig behandling förelägga Ständerna nådig pro-
position med förslag till sådan ändring i landets grundlagar, 
som för ändamålet är af nöden; 

hvarhos Ständerna slutligen velat uttala: 
att Ständerna ansett det vara sin i en högre verldsordning 

grundade pligt att fasthålla vid den lag och rätt, som år 1809 
högtidligen tillförsäkrats det finska folket att oförryckt bibe-
hållas.» 

I det utlåtande, som senaten författningsenligt ägde av-
giva om ständernas svar, förenade den sig i allo om detsamma. 

Förra hälften av år 1899 var sålunda en händelserik tid. 
I jämförelse med vad som inträffat sjönko de ingrepp i Finlands 
konstitutionella rättigheter som tidigare gjorts ned till obetyd-
ligheter. Nu hade det av allt att döma planmässigt anlagda 
förstörelsearbetet begynt på allvar. Såsom första anfalls- 
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punkt hade valts landets militärväsende, detta antagligen på 
den grund att, så länge landet hade en egen militär inklu- 
sive reserven steg den till icke mindre än 90,000 man —, 
denna måhända kunde resa sig till motvärn mot landets full-
ständiga förryskning; man ville förebygga en upprepning av 
erfarenheterna från Polen. Betecknande är därför, att enligt 
det nya värnpliktslagförslaget den för Finland egendomliga 
reservinstitutionen skulle avskaffas man ville icke, att i 
landet skulle finnas en mängd vapenövat folk, som icke stod 
under ständig militärdisciplin och övervakning. Enligt det 
nya förslaget kunde för övrigt rekryter från Finland stickas 
in i ryska trupper och tvärtom ryssar avtjäna sin värnplikt i 
finländska truppförband, varjämte ryska officerare kunde 
anställas vid dessa senare. Härigenom skulle en samfälld 
aktion av finländsk militär omöjliggöras.') 

Genom det sätt, på vilket ny värnpliktslag skulle utfärdas, 
sålunda nämligen att lantdagen frånkändes lagstiftande myn-
dighet i denna angelägenhet, skulle dessutom ett anfall riktas 
mot Finlands statsförfattning, och ett viktigt precedensfall 
skapas. Och då ständerna icke fogade sig i denna passiva roll, 
skred man till den i statsrättsligt hänseende ofantligt myc-
ket viktigare åtgärd, som februarimanifestet med dess grund-
stadganden innebar. Detta aktstycke, ett av de märkligaste 
som någonsin kommit till stånd i Finlands historia, utgjorde 
icke en enstaka eller tillfällig rättskränkning, det åsyftade att 
angripa Finlands statsskick i dess grundvalar, det var en revo-
lution uppifrån, och har med skäl, icke blott i Finland, utan 
även av kompetenta utländska rättslärde betecknats som en 
statskupp. 

Mot allt detta hade Finlands folk kraftigt protesterat — 
genom sin regering, genom lantdagen, genom sin tidningspress 
och slutligen direkte i massadressen. Vad beträffar tidnings- 

1) Senare, i mars 1901, fördes även den finländska reservens gevär, 
vilka naturligtvis voro finländsk statsegendom, utan någon ersättning 
till Ryssland under förevändning av införandet av en ny gevärstyp. 
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pressen voro dess uttalanden starkt kringskurna av den pre-
ventiva censuren, men tidningarna lyckades dock mer eller 
mindre förblommerat och genom att giva sina artiklar formen 
av allmängiltiga rättssatser, vilkas tillämpning på de särskilda 
rättskränkningarna allmänheten själv kunde göra, få fram 
rätt mycket av det som rörde sig inom opinionen. Visserligen 
ådrogo de sig mycket ofta allvarsamma, av godtycket före-
stavade straffpåföljder i form av förbud att utkomma på 
längre eller kortare tid. Under år 1899 skedde följande tidnings-
indragningar: 1 februari 1899 tidningen Östra Finland i Viborg 
för alltid. Den 4 april förbjöds utgivandet av Nya Pressen, 
motståndstankens mest deciderade organ, där bl. a. Axel Lille, 
Arvid Neovius och Konni Zilliacus skrevo sina artiklar, på 
två månader, och Aftonposten, redigerad av Ernst Gråsten, 
indrogs på en månad. Under återstoden av året indrogos för 
alltid tre tidningar, — Haminan Sanomat, Uusi Savo (Kuo-
pio) och skämttidningen Matti Meikäläinen (Helsingfors) — 
och för en tid av en till tre månader icke färre än sjutton, 
förutom de ovannämnda. Uleåborgsbladet indrogs icke mindre 
än fyra gånger på sammanlagt sex månader.1) 

De uttalanden, som emellertid sågo dagen, i all synnerhet 
Ständernas svar, som ingen censurmyndighet kunde komma 
åt, voro av en utomordentligt stor betydelse för fostrandet av 
en kraftig, på sund medborgaranda grundad opinion inom lan-
det. Men man inskränkte sig icke till opinionsbildning inom 
eget land. Åtgärder vidtogos därjämte för ett upplysning 
spridande och opinion bildande arbete i den västerländska 
kulturvärlden. I de skandinaviska länderna följde tidnings-
pressen självmant med tilldragelserna i Finland, och flere 
framstående personer där uppträdde i offentligheten som Fin-
lands varma förespråkare. Bland dessa förtjäna särskilt att 
nämnas chefen för livförsäkringsbolaget Thule i Stockholm, 
Sven Palme, samt tullinspektören Ivar Berendsen i Köpenhamn. • 

1) Enligt statistiken i Finlands Författningskamp, s. 29. 
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Men i de stora kulturländerna skulle dessa tilldragelser hava 
avfärdats med knapphändiga notiser med rysk färgläggning, 
förmedlade som de till största delen voro av den ryska tele-
grafagenturen1), om ej något tillgjorts. Finländare, som vista-
des i utlandet, eller hade kommersiella eller kulturella förbin-
delser där, meddelade därför artiklar till flere pressorgan i 
Tyskland, Österrike-Ungern, Frankrike, England och andra 
europeiska länder. Härjämte avreste personer från Finland 
enkom för att åstadkomma en så vitt möjligt kraftig press-
opinion. Uppgiften var icke lätt. Frankrike t. ex. stod sedan 
1891 i förbund med Ryssland, och man ville ogärna uttala sig 
på ett sätt, som kunde stöta en blivande bundsförvant vid 
revanschtankens förverkligande. I England levde inom den 
liberala tidningspressen de Gladstone'ska traditionerna om 
ett närmande till Ryssland. För övrigt åtnjöt Ryssland vid 
denna tid en betydande internationell prestige. Särskilt gällde 
detta Nikolai II, som i början av år 1899 hade låtit utgå en 
inbjudan till en konferens i Haag, åsyftande bland annat en 
minskning i rustningarna och ett främjande av freden, en in-
bjudan vari den vackra tanken uttalas, att »makt bör vika 
för rätt». Den ryska kejsaren framstod därför inför det all-
männa medvetandet i Europa och Amerika såsom den ädla, 
varmhjärtade representanten för rättens och fredens principer, 
och för mången var det svårt att vid underrättelserna från 
Finland nödgas avstå från denna vackra illusion. 

Men Finland hade många och goda trumfar på hand, som 
skulle hava gjort en större och omedelbarare effekt, ifall känne-
domen om. Finlands politiska ställning och legitima rättsanspråk 
i utlandet hade varit djupare. Det gällde därför först att upp-
lysa den utländska pressen, och genom denna den utländska 
allmänheten, om Finlands statliga ställning inom den ryska 
rikskroppen, om beskaffenheten av Finlands konstitution och 
om de rättsurkunder, på vilka denna vilade. Först sedan över-
tygelse angående dessa förutsättningar bibragts pressen, kunde 

1) Dess chef var en överste komaroff, utgivare av Petersburgs-
tidningen Svjät, som allmänt ansågs vara general Bobrikoffs språkrör. 
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rättskränkningarna framstå i sin rätta halt och i hela sin vidd, 
och våra argument göra sig gällande. Vi hade, som sagt, flere 
trumfar på hand; vi kunde hänvisa till den enhetliga opinionen 
i landet 1), och härvid var särskilt massadressen ett vältaligt 
argument. Februari-manifestet innebar ju en odisputabel 
rättskränkning, och vad beträffar militärfrågan kunde man, 
oavsett dess rättsliga sida, till vars riktiga uppskattning dju-
pare insikter fordrades, framhålla motsägelser mellan tsarens 
strävan att mångdubbla antalet rekryter i Finland och avrust-
ningsprogrammet vid Haag-konferensen. Huru föga upprik-
tig den ryska avrustningstanken var kunde påvisas genom 
ett utdrag ur en rysk militär tidskrift, där det framhölls att, i 
betraktande av ett eventuellt beslut vid Haagkonferensen att 
ingen makt vore berättigad att öka sin krigsstyrka, det vore 
nödvändigt att redan nu, innan ett sådant beslut komme till 
stånd, i Ryssland uppställa nya truppenheter, vilka dock icke 
nu behövde bringas upp till sitt fulla komplement, men tjäna 
som kadrar för att vid behov utfyllas; det för Finland avsedda 
värnpliktsprogrammet vore att betrakta i enlighet med dessa 
synpunkter.2) 

Presspropagandan beredde jordmånen för en av de mäkti-
gaste opinionsyttringar, som över huvud kommit till stånd till 
förmån för en nation för liden oförrätt. Tanken på den s. k. 
kulturadressen väcktes ungefär samtidigt på flere håll. Så-
lunda hade furst P. Kropotkin, som vid denna tid vistades 
i London, tagit saken till tals med finländare därstädes; mrs 
Coupland, född Passow, maka till en engelsk filosofisk skrift- 

En svår stötesten var senatens beredvillighet att promulgera 
februari-manifestet. Vid ett möte anordnat i London våren 1899 upp-
trädde en talare, som ansåg, att då Finlands främste förtroendemän, 
dess senat, promulgerat manifestet, kunde landet skylla sig självt för 
följderna. 

Detta argument användes bland annat i ett valtal i England av 
den kände amiralen lord (Charles) Beresford, som i ett fyllnadsval in-
valdes 1899 för en valkrets i Yorkshire (enligt brev till förf. från lord 
Beresfords privatsekreterare). 
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ställare, dr W. C. Coupland, hade i brev till sin släkting, prof. 
Rudolf Eucken i Jena, fört honom på denna tanke. Bland fin-
ländare hade skriftställaren Konni Zilliacus uttänkt planen 
om en adress; han reste till London för att med landsmän där-
städes överlägga i saken?) Om ock initiativet kan sägas hava 
spontant uppstått hos utlänningar, var det dock mest finländare, 
som måste omhändertaga det praktiska förverkligandet, och 
härför krävdes ett rätt stort antal medarbetare för att i de olika 
länderna upptaga underskrifter. Adressen, eller rättare adres-
serna, ty alla voro icke likalydande 2), undertecknades av 
1,063 personer, som samtliga representerade spetsarne av 
Västeuropas kultur på vetenskapens, litteraturens och kon-
stens områden. För att adressen skulle erhålla en uteslutande 
kulturell, icke en politisk karaktär, hade personer som intogo 
en framstående politisk ställning icke ombetts att underteckna 
densamma. Den sexmanna deputation 3), som den 26 juni 
inträffade i Petersburg för att till tsaren överlämna adressen, 
blev icke av honom mottagen. På återresan därifrån, som 
anträddes över Helsingfors, blev deputationen hyllad på det 
mest entusiastiska sätt. Själva adressen deponerades i kung-
liga biblioteket i Haag, där den bevarades, tills den år 1921 
av prof. W. van der Vlugt — den holländska medlemmen i 

3-) Se härom närmare K. Zilliacus, Från ofärdstid och oroliga år 
(Helsingfors, 1919) I, s. 21 ff. 

Adressens ordalydelse avfattades i England av advokaten och 
journalisten T. L. Gilmour, med en del retucheringar av lord Reay och 
lord Bryce. Denna lades till grund för adresserna från de flesta andra 
länder, men i en del länder förelågo adresser med annan ordalydelse. 

Deputationen bestod av följande personer: L. Trarieux, senator, 
f. d. justitieminister (Frankrike), frih. A. E. Nordenskiöld (Sverige), E. 
Brusa, dekanus vid juridiska fakulteten i Turin, f. d. president i Insti-
tut de droit international (Italien), W. C. Brögger, prof. vid universi-
tetet i Kristiania (Norge), W. van der Vlugt, prof. i rättsfilosofi vid 
universitetet i Leyden (Holland), C. M. Norman-Hansen, med. dr, direk-
tor för oftalmologiska polikliniken i Köpenhamn (Danmark). Deputa-
tionens representanter för England, professorn i internationell rätt vid 
universitetet i Cambridge John Westlake samt för Ungern, prof. Szin-
nyei voro förhindrade att resa till Petersburg. 
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den internationella deputationen — hämtades till Finland och 
överlämnades åt republikens president. 

Den utländska presskampanjen inskränkte sig icke blott 
till dagspressen. 1 de stora månadstidskrifterna ingingo artik-
lar, antingen författade av finländare, eller, merendels på dessas 
föranstaltande, av utlänningar. I London utgavs en tidskrift: 
Finland, An English Journal devoted to the cause of the Fin-
nish People (utgivare: Harold Perrott) med en utomordent-
ligt gedigen typografisk utstyrsel, vars första nummer utkom 
den 3 juni 1899, det elvte och sista i maj 1900. Tidskriften 
efterträddes senare av en publikation med anspråkslösare ut-
styrsel: The Finland Bulletin (1900-1905, utgivare: T. L. 
Gilmour). Av den förstnämnda publikationen utgåvos några 
nummer i en fransk upplaga. Härutöver utkom i Paris en 
Chronique de Finlande (1900-1901). 1 Tyskland utgåvos en 
huvudsakligen för spridning bland tidningarna avsedd publi-
kation, Finnländische Correspondenz (26 mars 1900 till 2 maj 
1902) samt Finnländische Rundschau, Vierteljahrsschrift för 
das geistige, sociale und politische Leben Finnlands (två år-
gångar, Leipzig 1901-1903; utgivare: Ernst Brausewetter). 

Anstalter vidtogos även för att i böcker och broschyrer, 
huvudsakligen författade av utländska rättslärde, på ett utför- 
ligare och mera uttömmande sätt än i den periodiska pressen 
kunde ske, framställa förhållandena i Finland särskilt ur rätts-
lig och historisk synpunkt. Så utkom redan hösten 1899 1) 
Finland and the Tsars, en volym på 270 ss., författad av den 
engelska advokaten, journalisten och historikern J. R. Fisher, 
ett ypperligt arbete, som lämnat material till flere av utländska 
författare utgivna avhandlingar. Under år 1900 utgåvos ett 
stort antal broschyrer på franska och tyska. Ständernas svar 
på värnpliktspropositionerna utkom år 1900 i fullständiga 
översättningar till engelska, franska och tyska. 

1) En andra utvidgad upplaga utkom år 1901. 
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1 sammanhang med åtgärder i utlandet må här även näm-
nas ett företag, som föranleddes av den under år 1899 starkt 
ökade emigrationen från Finland. Den officiella emigrations-
statistiken utvisar för de närmast föregående åren följande 
siffror: 1895 — 4,107, 1896 — 5,077, 1897 — 1,928, 1898 
3,420. År 1899 sprang siffran upp till 12,103. I dessa siffror 
äro icke de personer medräknade, som utan pass begåvo sig 
utomlands, och dessas antal var sannolikt år 1899 större än 
vanligt, i ty att bland dem funnos ynglingar i värnpliktsåldern, 
för vilka pass icke kunde utfärdas men som likväl lämnat lan-
det, skrämda av utsikten att enrolleras i ryska truppförband. 

Huruvida den ökade emigrationen berodde på ekonomiska 
faktorer, såsom från ryskt håll gjordes gällande, eller förorsa-
kades av den annalkande förryskningsregimen, kan näppeligen 
på fullt objektiva och bevisliga grunder avgöras. Att man i 
Finland var böjd för den senare åsikten, och att emigrationen 
användes i propagandasyfte är naturligt.') I varje händelse 
ingav den bekymmer, och på initiativ av ett antal medborgare 
reste K. Zilliacus och Arthur Borgström våren 1899 till Kanada 
för att utröna huruvida ett territorium därstädes kunde an-
visas åt emigranter från Finland, där de kunde slå sig ned i 
ett större antal och bilda en särskild finländsk koloni. Dessa 
undersökningar ledde dock icke till några positiva resultat. 

1) Det må här framhållas, att vid värnpliktsfrågans behandling i 
ryska riksrådet majoriteten som ett av argumenten mot det ryska värn-
pliktsförslagets oförändrade godkännande anförde den starka ökningen 
av emigrationen, som »ej så mycket beror på ekonomiska förhållanden, 
utan huvudsakligen på finnarnas fruktan för värnpliktstungans ökande 
och för dess fullgörande utom Finlands gränser», såsom det heter i Riks-
rådets protokoll. 
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YTTERLIGARE RÄTTSKRÄNKNINGAR OCH 
ALLM ÄNHETENS ST ÄLLNINGSTAGANDE 

TILL DEM. 

1 sin hemställan till monarken med anledning av februari-
manifestet anhåller senaten, att majestätet »täcktes i nåder 
förklara, att ifrågavarande lagstiftningsåtgärd icke åsyftat 
att inskränka Finska folkets grundlagsenliga rätt». Det kan 
ifrågasättas, huruvida denna stilisering var lyckligt vald. 
Kejsaren var tydligen å sin sida övertygad om att han icke 
gjort något ingrepp i denna grundlagsenliga rätt 1), varom 
enligt hans mening i Finland vanföreställningar rådde. Gene-
ral Bobrikoff ville även göra gällande, att manifestet miss-
uppfattats, och i en serie sekreta skrivelser till senaten 2) yrkar 
Bobrikoff på att denna skulle utfärda en förklaring om det 
»Nådiga Manifestets sanna mening», som vore ägnad att lugna 
befolkningens bekymmer. »Några bland storfurstendömets 
inbyggare», säger Bobrikoff i en »ytterst sekret» skrivelse av 
den 19 mars, hava »uppfattat Nådiga Manifestet af den 3/15 
Februari innevarande år så, som innebure detsamma ett full-
ständigt upphäfvande af de det finska folket förlänade rättig-
heter och privilegier samt upphörande af de lokala lagars 
kraft och verkan, hvilka uteslutande röra Finland. .En sär-
skild deputation, som uppvaktat mig, förklarade till och med 

Jfr kejsarens yttrande till general Procope då denna anhöll om 
audiens för senatens deputerade (V. Procop, Min verksamhet såsom 
t. f. ministerstatssekreterare, s. 68 f.). 

Publicerade i »Hemställningar», s. 11 ff. Th. Cederholm, anf. 
arb. s. 258. En utförligare framställning gives av L. Gripenberg, Ur 
mina levnadsminnen (Helsingfors 1922) s. 76 ff. 
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att en sådan föreställning vunnit insteg, att man ville under-
gräfva samhällsordningen och eganderättens alla grundvalar.» 1) 

General Bobrikoff hade icke alldeles orätt i vad han här 
framhåller. Inom vissa befolkningslager, särskilt den obesuttna 
lantbefolkningen, spridde sig nämligen rykten om en snart 
förestående jorddelning, varvid i Finland skulle införas så-
dana jordbesittningsförhållanden som enligt denna befolk-
nings förmenande existerade i Ryssland. Dessa rykten ut-
bredde sig som en farsot, och då det förspordes, att kring-
vandrande arkangelska kramhandlare, de s. k. laukkurys-
sarna, hörde till dem, som gåvo dessa rykten omlopp, begynte 
man misstänka, att dessa, som nu visade sig i större antal än 
vanligt, voro redskap i en organiserad rysk agitation, vilken 
härigenom ville söka vinna den »lösa befolkningen» för den 
ryska politiken. Senatens civilexpedition fann sig föranlåten 
att närmare undersöka dessa förhållanden, ryktenas förekomst, 
beskaffenhet och uppkomstsätt. Det genom guvernörsämbe-
tenas försorg från de olika länen inkomna materialet bearbe-
tades av dåvarande protokollsekreteraren i civilexpeditionen, 
jur. dr K. J. Ståhlberg, i vars den 2 maj avgivna berättelse 
det heter bl. a.: 

»Ifrågavarande, nu senast kringspridda, rykten hava nem-
ligen öfverhufvud haft den formen, att sedan ryska lagar och 
samhällsförhållanden numera komme att införas i Finland 
(eller: om desamma komme att införas), skulle den fattigare 
obesuttna befolkningens ställning i många afseenden för-
bättras, en ny jorddelning skulle äga rum, hvarvid alla tor- 

1) Publicerat i »Hemställningar», s. 11. Bobrikoff utsände även 
ett cirkulär till guvernörerna, publicerat i Finlands Allm. Tidn. för den 
12 april, meddelande de synpunkter guvernörerna böra beakta vid sking-
randet av de missuppfattningar som gjort sig gällande rörande februari-
manifestet. Här säges bl. a.: »Härvid bör uppmärksammas, att genom 
Manifestet af den 3/15 februari finska folkets intressen komma att 
bevakas bättre än förut . . . Den nya lagen, som på intet vis förändrar 
den i landet existerande inre ordningen, inför stadga uti området för 
stiftandet af för hela riket gemensamma lagar, hvarjemte befolkningens 
i Finland behof med synnerlig omsorg beaktas.» 
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pare utan vidare skulle erhålla eganderätt till sina odlingar 
eller alla manliga invånare tilldelas jordlotter, för hvilka an-
tingen ingen eller endast en obetydlig skatt behöfde erläggas. 
Vidare skulle antingen alla tjenstemän afskaffas eller ock deras 
antal inskränkas till ett fåtal, främst en byäldste i hvarje by, 
och de återståendes löner förminskas, hvarvid jemväl presterna 
skulle aflönas af kronan och för enhvar skulle öppnas möj-
lighet att äfven utan studier blifva tjensteman m. m. d. Genom 
allt detta skulle skattebördan i hög grad minskas och befolk-
ningen, särskildt den obesuttna, vinna stora materiella för-
måner.» 

På ett par ställen, såsom i Tavastkyrö, hade ryktena lett 
till att möten hållits av torpare och arbetare, »hvilka gjort 
sammanskott för att sända ett ombud att bringa till General-
guvernörens kännedom den obesuttna delens af befolkninaen 
stora belåtenhet med det nådiga manifestet och tillika anhålla 
att detsamma genom Hans Exellens' bemedling måtte snarast 
möjligt komma till verkställighet — detta allt i den tro att 
genom manifestet, hvars innehåll de icke närmare kände, dem 
skulle komma till godo icke blott jord gratis, utan äfven andra 
ekonomiska fördelar». 

Dessa rykten hade dels uppkommit sålunda, att befolk-
ningen »sjelfmant kommit på den tanken, att nådiga mani-
festet af den 15 februari skulle jemte andra ryska lagar och 
institutioner medföra äfven den efterlängtade jorddelningen», 
dels åter spritts av särskilda kringstrykande personer, huvud-
sakligen ryska infödingar men i icke ringa mån även av finsk 
nationalitet. Kringspridandet av ryktena hade »i många, 
kanske de flesta fall skett utan agitatoriskt syfte», dock sak-
nades icke omständigheter »hvilka tyda på en planmässig 
agitation». 

Man behöver dock icke, såsom saken för den politiskt vakna 
allmänheten då tedde sig, antaga tillvaron av en omsorgsfullt 
organiserad agitation, iscensatt av Bobrikoff eller, såsom man 
även antog, av den avdelning av »ryska välgörande sällska-
pet», som vid denna tid bildades i Finland, för att genom sken- 
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fagra löften vinna den socialt lågt stående befolkningen för 
förryskningspolitiken. Vi möta här samma folkpsykologiska 
företeelse, som ett par decennier senare lockade stora massor 
av vårt folk till att göra gemensam sak med ryssarna. I varje 
händelse, oavsett huruvida en planmässig rysk agitation före-
låg eller icke, var man ställd inför en allvarlig politisk fara, 
som kraftigt måste motarbetas. Härvid gingo myndigheter 
och enskilda medborgare hand i hand. Såsom ryktenas kring-
spridare utpekades främst de arkangelska gårdfarihandlarna. 
Genom särskilda kejserliga förfoganden, utfärdade mellan 
åren 1829 och 1866, hade dessas näring strängt kringsku-
rits vid hot, ifall av överträdelse, om bortförpassning från 
landet med fångskjuts. Med sådana överträdare hade myn-
digheterna under flere år sett genom fingrarna, men genom 
förordningarnas förnyade tillämpning kunde arkangeliterna 
lagenligt utvisas, och myndigheternas tillvägagående här-
vid understöddes med stor beredvillighet av den frivilliga 
medborgerliga verksamheten med den påföljd, att arkange-
literna, av vilka helt säkert många intet hade med agitationen 
att skaffa, erforo en tämligen omild och summarisk behand-
ling. En åtgärd, som i en historik av detta slag särskilt för-
tjänar omnämnas, bestod i det upplysningsarbete, som nu 
vidtogs dels av myndigheterna, men huvudsakligen i tidnings-
pressen och i ett par tiotal olika broschyrer, som detta år sågo 
dagen. Det gällde att härvid ej blott påvisa grundlösheten 
av de i omlopp satta ryktena, utan att därjämte framställa 
förhållandena i Ryssland, och främst jordbesittningen där-
städes, i rätt dager, och härmed söka förtaga dem de lockelser, 
som de utövade på den godtrogna massan. Naturligtvis för-
summade man icke heller den politiska sidan eller att vidröra 
fosterländska strängar. 

Den företeelse som här framträdde hos vårt folk -- visser-
ligen, såsom i Ståhlbergs ovan citerade berättelse uttryckligen 
framhålles, främst hos den »på lägsta bildningsgrad stående 
befolkningen» — utgjorde en svår besvikelse för alla dem, som 
vant sig vid att betrakta detta folk i den dager, vari det fram- 
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träder hos Runeberg och Topelius. En ännu svårare besvikelse 
bereddes man genom det angivarväsen, som nu stack upp sitt 
vidriga anlete och som utvecklades vid sidan av det spioneri, 
som från ryskt håll nu begynte utövas, isynnerhet efter det i 
februari 1900 avdelningar av det ryska politiska gendarmeriet 
förlagts till Finland. Gentemot dessa skuggsidor hava lyck-
ligtvis »ofärdsåren», av vilka år 1899 var det första, att upp-
visa många vackra drag av allmänanda, stark pliktkänsla och 
offervillighet. 

Senare delen av det epokgörande året 1899 förflöt jäm-
förelsevis lugnt och utan särskilt anmärkningsvärda övergrepp 
från ryskt håll. Dock må här antecknas den grundlagsvidriga 
åtgärden den 29 augusti, då till t. f. ministerstatssekreterare 
(efter den 13 januari 1900 ordinarie) utnämndes en rysk man, 
rikssekreteraren W. v. Plehwe; vidare det godtyckliga för-
avskedandet av guvernören i Viborgs län, general J. A. Gri-
penberg, de redan omtalade tidningsindragningarna och, så-
som en antites härtill, grundandet av en ny, officiell tid-
ning på ryska språket, Finlandskaja Gazeta. Initiativet här-
till togs av Bobrikoff, som häri hoppades få ett organ för den 
ryska propagandan i Finland. Då tidningens spridning nästan 
uteslutande var inskränkt till ryska officers- och tjänstemanna-
kretsar, förfelade den till stor del denna uppgift. Dess ut-
talanden präglades av en ohejdad fientlighet mot de finländska 
fosterländska och konstitutionella strävandena, och det var 
en olidlig förödmjukelse för landet, att det ur finländska stats-
medel anslogs ett årligt understöd på 30,000 mark för att be-
kosta detta mot hela det finländska samhällslivet riktade 
tidningsföretag. Förslaget om tidningens upprättande god-
kändes å högsta ort i december 1899, och dess första nummer 
utkom den 13 (enligt gamla stilen den 1) januari 1900. 

Den 23 januari 1900 samlades Finlands ständer åter till 
lagtima lantdag. Kejsarens trontal, uppläst den 27 av Bobri-
koff, var allt annat än hoppingivande. Lantdagen finge icke 
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tillåta sig några uttalanden beträffande ärenden som »hän-
föra sig till ämnen af allmänt riksintresse» och om något sådant 
förekomme, kunde det »ingifva tvifvel om ständerlagstiftnin-
gens förenlighet med nuvarande förhållanden». 

Icke desto mindre antogs av lantdagen enhälligt en peti-
tion angående »missriktningarne i landets förvaltning», vilka 
där utförligt utläggas.1) Härvid berördes även det av Bobri-
koff införda spioneri- och angivarsystemet samt påpekades det 
olagliga i det ryska politiska gendarmeriets verksamhet i Fin-
land. Under hänvisning till en tidigare vid samma lantdag 
avlåten petition rörande tryckfriheten uppräknades sedan 
förföljelserna mot tidningspressen 2), varjämte i petitionen 
togs till tals ett antal åtgärder, som enligt vad man visste 
förbereddes i Petersburg, angående utvidgning av general-
guvernörens maktbefogenhet, införande av ryska språket vid 
de centrala ämbetsverken i Finland samt inskränkning av 
församlingsfriheten. I de anmärkningar som av Bobrikoff 
bifogades till petitionen vid dess insändande till Petersburg, 
antydes bl. a., att lantdagen kunde helt och hållet avskaffas. 
Några dagar senare uttalade sig Petersburgstidningen Svjät, 
som stod Bobrikoff mycket nära, i samma riktning. »Inga lagar 
som av tidigare kejsare utfärdats kunna innebära någon in- 
skränkning för Rysslands regerande självhärskare. Upp- 
hävandet av en lag, som han anser skadlig, beror uteslutande 
på hans vilja, och något samtycke av Finlands ständer erfor-
dras alls icke.» 

Kejsarens svar, påtagligen inspirerat av den nya minister-
statssekreteraren Plehwe i samråd med Bobrikoff, var högst 

I en broschyr Om missriktningar i Finlands förvaltning. Frimodiga 
ord från Finlands ständer till Storfursten-Kejsaren. 66 ss. 8:0. Stock-
holm, 1900, avtrycktes lagutskottets i juni avgivna betänkande, samt 
särskilda uttalanden i lantdagen om detta betänkande. 

Den 29 januari hade en förordning emanerat, enligt vilken gene-
ralguvernören bekläddes med befogenhet att efter gottfinnande låta in-
ställa periodisk skrifts utgivande helt och hållet eller temporärt, eller 
fordra ombyte av ansvarig redaktör. Såsom ovan omtalats hade Bobri-
koff redan i rikt mått anticiperat denna förordning. 
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onådigt; däri betecknas petitionen såsom innebärande ett 
»oförsynt klander», Bobrikoffs regeringsåtgärder vitsordas som 
»riktiga» och »motsvarande allernådigast meddelade anvis-
ningar», och senaten ålägges »att skrida till revision av Landt-
dagsordningen i och för närmare bestämmande av landtdagens 
kompetens». 

Innan detta svar, daterat den 27 augusti, hunnit avgivas, 
hade flere förfoganden vidtagits, som vältaligare än ord an-
gåvo riktningen av de maktägandes politik gentemot Finland. 
Tidigast gavs i handling ett svar på den i ständernas peti-
tion uttalade farhågan om församlingsfrihetens inskränkande. 
Förberedelser härtill hade gjorts av Bobrikoff redan hösten 
1899, härtill antagligen föranledd av de högtidligheter med 
vilka exempelvis massdeputationen emottagits vid dess åter-
komst från Petersburg samt de fester som föranstaltats i novem-
ber 1899 under »pressens dagar», för att i någon mån hålla de 
indragna tidningarna skadeslösa)) Bobrikoff uppgjorde ett 
förslag till administrativ förordning i denna angelägenhet, 
vilket, utan att senatens mening härom hördes, underställdes 
kejsaren och godkändes av denna, samt i december 1899 till-
ställdes senaten jämte befallning att inom två månader ut-
arbeta förslag till straffbestämmelser för överträdelser av 
förordningen. Enligt generalguvernörens mening hade sena-
ten bort omedelbart promulgera förordningen. Härtill kunde 
senaten dock icke förmå sig, utan avfattade ett utlåtande i 
ämnet 2), med framhållande av att en lagstiftning av denna 
innebörd ankomme på ständerna; tillika utarbetades ett för-
slag till proposition att föreläggas nästa lantdag (1900). Även 
framhölls, att restriktiva åtgärder angående församlingsfri-
heten icke vore av behovet påkallade, utan fastmer landet 

Dessa fester inbragte den för dåvarande förhållanden icke obetyd-
liga summan av 145,000 mark. — I detta sammanhang må nämnas en 
broschyr: Tal till Finlands tidningspräss på prässens dag den 5 novem-
ber 1899 i Helsingfors, av T. H(om61). Helsingfors 1900. 

Publicerat i »Hemställningan, s. 122 ff. 
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till skada. Genom en administrativ förordning, vartill senaten 
uppgjorde förslag, kunde emellertid föreskrifter utfärdas där-
om att sammankomster borde på förhand anmälas hos veder-
börande polismyndighet. 

Dessa av senaten avfattade aktstycken avsändes till Peters-
burg i mars 1900, medan lantdagen var samlad. Det hade 
sålunda varit god tid att till densamma avlåta proposition, 
men en sådan hördes icke av; ärendet måtte ha ansetts beröra 
riksintressen — men i så fall hade det bort handläggas i enlig-
het med februarimanifestets grundstadganden. Men dessa 
ignorerades lika konsekvent som alla andra lagar och för-
ordningar! 

Ständerna åtskildes den 6 juni, och tio dagar senare under-
tecknade kejsaren en förordning, i närmaste överensstäm-
melse med Bobrikoffs ursprungliga förslag. Förordningen 
innehåller, att offentliga sammankomster »för behandling av 
samhälleliga, vetenskapliga, ekonomiska eller andra spörs-
mål äfvensom för hållande af andraganden, uppläsande af 
meddelanden eller hedrande af viss person eller tilldragelse» 
icke finge hållas utan tillstånd av generalguvernören eller i 
vissa fall av guvernör eller lokal polismyndighet; tillstånds-
givaren var berättigad att låta sammankomster övervaras 
av polis. 

Av samma datum, den 16 juni, är en annan förordning 
angående tillåtelse för ryska infödingar att i Finland idka 
gårdfarihandel och andra liknande näringar. Denna åtgärd 
hade naturligtvis föranletts av myndigheternas uppträdande 
mot de för rysk propaganda misstänkta arkangeliterna. För-
fogandet var av jämförelsevis ringa praktisk betydelse, men 
enär det, såsom senaten i sin skrivelse i frågan påpekar, berör 
näringslagen, erfordrades för dess utfärdande lantdagens med-
verkan, och hemställde även senaten, men utan framgång, 
om lantdagsproposition. 

Dessa tvenne förordningar promulgerades av senatens 
ekonomiedepartement — till vars avgörande de av plenum 

4 
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hänskötos — den 2 juli efter en omröstning, varvid två sena-
torer, Gripenberg och Charpentier, röstade mot promulgation; 
tvenne, v. Troll och Schauman, avhöllo sig från omröstning?) 

Av vida större betydelse än de ovan relaterade åtgärderna 
var det s. k. språkmanifestet av den 20 juni 1900, genom vilket 
det ryska språket erhöll en dominerande plats i Finlands 
inre förvaltning, medan gentemot »riksspråket» åt finskan 
och svenskan anvisades rangplatsen som »lokalspråk» — i en-
lighet med en terminologi, som redan länge varit i bruk i den 
ryska reaktionära publicistiken. Manifestet 2) föreskriver, 
att ryska språket redan från den 1 oktober 1900 skulle komma 
till uteslutande användning vid statssekreteriatet, general-
guvernörskansliet och finska passexpeditionen; från samma 
datum skulle vid senatens ekonomiedepartement expeditions-
språket bli ryska (med översättningar »i erforderligt fall» till 
»lokala språket»), och från den 1 oktober 1903 skulle t. o. m. 
de muntliga förhandlingarna därsammastädes försiggå på 
ryska, dock med tillåtelse för senatens ledamöter att ännu 
under fem år framåt »avgiva muntliga förklaringar å svenska 
eller finska språket». Överstyrelserna och guvernörerna skulle 
från den 1 oktober 1905 skriftväxla med överordnad myndig-
het uteslutande på ryska. Manifestet föreskriver vidare, att 
vid tjänstepersonalens sammansättning försorg bör dragas 
därom, att ryska språket framgångsrikt kan användas vid 
ämbetsverken. 

Språkmanifestet, som motsvarade ett länge närt önsk-
ningsmål hos den ryska nationalismen, avsåg att föra amalga- 
meringspolitiken ett stort steg framåt. Förryskningen av 
Finlands ämbetsverk tillhörde de reaktionära kretsarnes pro-
gram allt sedan Alexander II I:s tid, varom den ovan sid. 9 
anförda förordningen av den 7 december 1891 här vittne. 
Den 24 januari 1899 bestämdes genom ett kejserligt förfogande 

Prokuratorn inlade en gensaga mot att ärendet behandlades av 
ekonomiedepartementet ensamt. 

Till största delen publicerat i Finlands Författningskamp, s. 37 f. 
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(som dock icke intagits i Finlands författningssamling) att 
för »besättande af ledigblifna senators- och guvernörsämbeten 
samt chefsämbeten vid Öfverstyrelserna framdeles icke må 
föreslås personer, som icke beherskade ryska språket i tal». 
En av Plehwes första åtgärder som nyss utnämnd minister-
statssekreterare för Finland gick ut på att ett antal finländska 
tjänstemän »tillkommenderades» till finska statssekretariatet 
i Petersburg för att under tjänstgöring därstädes, eller i något 
ryskt ämbetsverk, förvärva sig kunskap i ryska språket, 
varmed naturligtvis avsågs att underlätta genomförandet av 
den redan då i princip beslutade språkreformen. 

Till manifestets tillkomsthistoria hör bondeståndets s. k. 
enskilda petition vid 1897 års lantdag, i vilken anhölls om åt-
gärd för betryggandet av finska språkets officiella använd-
ning. Angående denna petition hade senaten avgivit ett av-
styrkande utlåtande, vilket t. f. generalguvernören Gontscha-
roff i en skrivelse av den 21 maj 1898 kompletterade med ett 
förslag om ryska språkets införande i senaten och delvis även 
i länestyrelserna. Förslaget kom till handläggning i senaten, 
som i utlåtande avgivet den 20 februari 1899 1) framhöll, att 
en åtgärd i detta syfte var oförenlig med landets författning 
och statsrättsliga ställning och icke påkallad av något prak-
tiskt behov. Emellertid utarbetades språkmanifestet i Peters-
burg av en kommitt, sammansatt av prokuratorn för heliga 
synoden Pobjedonostseff, inrikesministern Sipjagin, justitie-
ministern Muravjeff, ryska senatorn Frisch, f. d. general-
guvernören i Finland Heiden, Plehwe samt Bobrikoff. Kom-
mitt6i arbetade i största hemlighet, men en av finländska 
senatens medlemmar (Tudeer) torde dock fått nys om saken; 
vid sin återkomst från en resa till Petersburg den 15 juni visste 
han berätta härom. Den 17 erhöllo några av senatorerna del 
av den hemliga kommit-tåls betänkande, och den 20 omtalades 
såväl språkmanifestet som de två ovan relaterade förordnin- 

1) Publicerat i »Hemställningar», s. 87 ff. Gontscharoffs förslag och 
senatens behandling av detsamma refereras utförligt av L. Gripenberg, 
a. a., s. 63 ff. 
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gama -- som då ännu icke voro promulgerade av Hel- 
singforstidningarna. Nya Pressens kommentarer härom för-
anledde tidningens indragning för alltid.') Den 23 juni publi-
cerade Finlandskaja Gazeta manifestets text, innan senaten 
ännu fått officiell del därav. 

Då ryktet om manifestet sålunda på förhand spritts i 
Finland, sammanträdde ett sextiotal medlemmar av den 
kort förut avslutade lantdagen, tillhörande alla stånd och parti-
grupper, den 22 juni i Helsingfors till enskild överläggning 
där de, såsom det säges i broschyren Relation angående för-
ryskningsåtgärderna sommaren 1900 (s. 4 f.) enhälligt be-
slutade: dels att, därest ett maktbud av ifrågavarande ryktes-
vis hotande slag ankomme, och senaten funne sig lag och 
ämbetsplikt likmätigt icke kunna befordra detsamma till 
promulgation och verkställighet, de alla voro beredda att 
härför dela det moraliska ansvaret i hela dess vidd; dels att 
till den man, som innehade det finska ministerstatssekreterar-
ämbetet genom två deputerade framföra en av samtliga under-
skriven, på svenska och finska språket författad och av över-
sättning till franska beledsagad allvarlig gensaga emot den till-
tänkta åtgärden, utmynnande i en anhållan, att innehållet 
av framställningen måtte bringas till monarkens kännedom. 
Denna av 79 lantdagsmän undertecknade adress överläm-
nades tisdagen den 26 juni i S:t Petersburg till herr v. Plehwe 2), 
men känt är icke, huruvida denne möjligen funnit det med sin 
ämbetsplikt förenligt att undanhålla monarken detta uttryck 
för landets av så många bland dess främste medborgare fram-
burna opinion och rättsanspråk. 

Se broschyren Huru Finlands rätt försvaras (1900) s. 9. 
Skrivelsen överlämnades till Plehwe av tvenne vid mötet utsedde 

delegerade, frih. V. M. von Born och prof. Otto Donner. Se Cederhohn, 
hagalens uppkomst, s. 6, V. M. v. Born, Ett politiskt besök hos Plehwe 
(Från Brytningstider, I, s. 169 ff.), där skrivelsens text finnes in extenso 
avtryckt. Den publicerades även redan år 1900 i en broschyr: I frågan 
om ryska språkets införande såsom ämbetsspråk vid Finlands styrelse-
och förvaltningsverk. 1900. Även på finska. 
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En annan av ryktena om språkmanifestet framkallad 
opinionsyttring bestod i ett uttalande av kommunalstäm-
morna i ett hundratal kommuner, vari olagligheten i de av 
ryktet omtalade åtgärderna framhålles och en hemställan 
göres till monarken om deras inställande. Dessa uttalanden 
framkommo till Helsingfors emellertid först efter det promul-
gationen redan ägt rum.1) 

Frågan om promulgering hänsköts, efter ett förberedande 
senatssammanträde den 26 juni, till ett utskott, bestående 
av senatorerna Eneberg, Ignatius, Borenius, Gripenberg, 
Langenskiöld och Nybergh med uppdrag att utarbeta ett för-
slag till en skrivelse till monarken. I detta förslag, som en-
hälligt omfattades av utskottet, säges, efter en utförlig moti-
vering, att senaten »finner det omöjligt att bringa manifestet 
i verkställighet», och att senaten hemställer hos monarken att 
han ville »låta den anbefallda åtgärden förfalla eller ock, efter 
det Senaten beredts tillfälle att inkomma med noggranna 
uppgifter och fullständig utredning i ämnet, nådigast anbefalla 
att denna åtgärd skall bringas till verkställighet endast i den 
omfattning, som står i överensstämmelse med landets författ-
ning och lagar».2) 

Utkastet föredrogs inför senatens plenum den 30 juni, 
men tillvann sig icke allmän anslutning. Skrivelsen föreföll 
flere ledamöter alltför djärv, och på förslag av ordföranden, 
senator Tudeer, återremitterades densamma till utskottet. Av-
sikten var att söka en stilisering, som kunde omfattas enhäl-
ligt. Resultatet blev, att de ovan citerade satserna utmönstra-
des, och att senaten, under anförande av en mängd såväl kon-
stitutionella som praktiska »synpunkter emot manifestets 
bringande i verkställighet» skulle hemställa om att åtgärderna 

Ett upprop till hållande av sådana stämmor rubricerat »Ärade 
medborgare» var daterat den 28 juni 1900 och undertecknat av J. Aho, 
J. Cygnaeus, Eero Et-1(1<o, Ernst Gråsten, J. V. Messman, Harald Neo-
vius, K. Zilliacus. Jfr Cederholm, Kagalens uppkomst, s. 3 ff. 

Enligt Relation angående förryskningsåtgärderna, s. 5 f. 
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för ryska språkets införande måtte »inskränkas därhän att 
detsamma komme till användning huvudsakligen i Ekonomie-
departementets i Senaten underdåniga framställningar och 
utlåtanden samt i skriftvexlingen vid Stats-Sekretariatet, 
Generalguvernörskansliet och Finska Passexpeditionen».1) 

I denna form godkändes slutligen skrivelsen. Härjämte 
upptogs frågan om promulgation 2) av manifestet, och fem 
senatorer, vartdera departementets ordförande, Tudeer och af 
Nyborg, senatorerna Eneberg och Boehm i ekonomie- och 
Johnsson i justitiedepartementet röstade för omedelbar pro-
mulgation. Majoriteten bestående av 14 senatorer (Charpen-
tier, Gripenberg, Sohlman, Ignatius, v. Troil och Schauman i 
ekonomiedepartementet, samt Serlachius, ldestam, Nybergh, 
Langenskiöld, Clouberg, Borenius, Gylling och Hougberg i 
justitiedepartementet) motsatte sig promulgering, åtminstone 
intill dess svar anlänt på senatens hemställan. De flesta av 
majoriteten anmälde tillika sin avsikt att anhålla om sitt ent-
ledigande antingen omedelbart eller i händelse kejsaren skulle 
anbefalla promulgering. 

Sedan Bobrikoff erhållit kännedom om sakens utgång, 
avreste han till Petersburg, dit han även kallade senatorerna 
Tudeer, Eneberg och Borenius. Här torde överläggningar 
hava ägt rum med Plehwe, och den 6 juli återvände senato-
rerna till Helsingfors. Samma dag föredrogs promulgations-
frågan ånyo i senatens plenum. Dess hemställan hade icke 
föranlett någon åtgärd 3), och det gällde nu att fatta defini-
tivt beslut, varvid tolv röster avgåvos för promulgering. 4) 

Skrivelsen finnes publicerad i »Hemställningar», s. 92 ff. 
Enligt broschyren Huru Finlands rätt försvaras, s. 13, var det 

senator Eneberg, som väckte frågan, huruvida skrivelsen omedelbart 
skulle expedieras eller manifestet dessförinnan promulgeras. 

Enligt Fria Ord, 1900, N:o 12, s. 6, hade skrivelsen aldrig bli-
vit föredragen för kejsaren. Plehwe skulle för honom blott hava anmält, 
att finska senaten gjort några invändningar, men att dessa »redan på 
förhand blivit på ett glänsande sätt bemötta av den ryska kommittn». 

Förutom de 19 ovannämnda senatorerna deltog i plenum även 
Bergbom (senare Vuorenheimo), som tidigare åtnjutit tjänstledighet. 
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Majoriteten utgjordes, förutom av de fem som redan varit 
villiga att omedelbart promulgera, av Idestam, Bergbom, 
Serlachius, Borenius, Sohlman, Hougberg och Schauman, 
medan Charpentier, Gripenberg, Clouberg, Gylling, v. Troil 
och Ignatius vidhöllo sin tidigare ståndpunkt om promulga-
tionsvägran och Nybergh samt Langenskiöld ansågo sig, på 
grund av att de redan inlämnat avskedsansökan, icke böra 
ingå i slutlig prövning av ärendet. Förutom dessa två togo 
de sex som röstat mot promulgering samt ytterligare Serlachius, 
Idestam, Hougberg och Schauman, avsked. 

Språkmanifestet framkallade överallt känslor av grämelse 
och förbittring. Sinnena voro visserligen genom februari-
manifestet förberedda på vittgående förändringar i landets 
förhållande till Ryssland och på konstitutionsvidriga åtgärder, 
men man hade icke tänkt sig ett så brådstörtat tillvägagående. 
Mången hade försökt intala sig, att februarimanifestet till-
kommit egentligen endast för att möjliggöra den nya värn-
pliktens införande med förbigående av lantdagen. Språk-
manifestet var ett bevis på att den ryska reaktionen syftade 
vidare, att dess politik var byggd på bredare grund. Icke minst 
var bitterheten på fennomanskt håll, där man i årtionden 
strävat att förskaffa det finska språket först en jämbördig 
ställning vid sidan av det svenska, sedermera en dominerande 
plats, och där man nu med ett slag fann ryskan tränga sig in 
som en tertius interveniens. En sådan lösning av språkfrågan 
hade man icke väntat sig. Dock var språkmanifestet en logisk 
konsekvens av det betraktelsesätt, som fann sitt uttryck i det 
grundläggande dokumentet för den nya politiken — mani-
festet av den 15 februari 1899. 

Den förbittring, som jäste i landet över dessa nya vålds-
åtgärder och i all synnerhet över språkmanifestet, sökte sig 
olika uttryck. Sålunda riktades ett ytterst skarpt klander 
mot senatsmajoriteten i ett flygblad av Jonas Castral, date-
rat den 10 juni 1900.1) Likaså i ett »Öppet bref till Herrar 

i) Huru böra de bedömas? Även på finska. 
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Senatorer Tudeer, af Nyborg, Sohlman, Eneberg, Borenius, 
Bergbom, Boehm, Johnsson samt öfriga medlemmar i sena-
ten i den mån de bidragit till de senaste olagliga promulga-
tionerna».1) I slutet av brevet säges: »Vår afsikt med detta 
uttalande har varit att gifva uttryck åt det djupt kända ogil-
lande ert handlingssätt hos oss och många tusental andra 
medborgare framkallat och att öppet för er förklara, att ni, 
efter de senaste betydelsefulla tilldragelserna, enligt vår öfver-
tygelse icke kan åtnjuta edra medborgares förtroende.» För 
insamling av underskrifter till brevet utsändes blanketter, 
såsom i detsamma åtföljande vehiklet säges 2), i omkring 400 
exemplar till olika delar av landet jämte anhållan om anskaf-
fande av »något tiotal mera kända personers» underskrift. 
Vehiklet är utfärdat av Axel Lille, Eero Erkko, Arvid Neo-
vius och EuOne Wolff.3) — Brevet undertecknades av omkr. 
1,500 kända medborgare från olika delar av landet.4) Det gav 
anledning till en skriftväxling mellan den förstnämnda av 
brevets adressater, senator Tudeer och den förste av vehik-
lets undertecknare, Axel Lille, som även trycktes i ett flyg-
blad.5) Senator Tudeer inlämnade den 17 september sin av-
skedsansökan, motiverande densamma dels med sjuklighet, 
dels med det bristande förtroende som honom visats. Att 
denna brist på förtroende förefanns hos Finlands folk, torde 
dock icke i avskedsansökningen ha framhållits.6) 

En liknande opinionsyttring frambars till herrar senatorer 
den 18 september av den s. k. Imatradeputationen, som före-
trädde ett antal personer i kommunerna i närheten av Imatra. 

1 kagalens arkiv föreligger detta brev i tvenne avfattningar; 
den ena (med svensk o. finsk text på spalt) med betydligt skarpare for-
mulering; i den andra, som kommit till användning, hava flere uttryck 
förmildrats (tvåspaltig text, finsk och svensk). 

S. H. T. Ett antal medborgare i Helsingfors — 
Bland initiativtagarna till skrivelsen nämner Arvid Neovius i 

en skriftlig anteckning dr A. Törngren. 
Fria Ord, 8 sept. 1900, s. 1. 
Med anledning af den protestskrifvelse 
Fria Ord, 24 sept. 1900, s. 1. 
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I den adress, som av deputationen överlämnades, heter det 
bl. a. »Man varnade er, man bönföll hos er, man skänkte er i 
afgörandets stund understödet af folkets enhälliga, odelade 
förtroende — och ni svek vårt hopp. — — Då ni enligt vår 
uppfattning sålunda förgätit eder plikt mot fosterlandet, så 
är ni icke värdig den ledande ställning, i vilken ni fortfarande 
kvarstår.» 

Småningom begynte man dock förmärka en förskjutning 
i allmänhetens ställning gentemot »promulganternas» hand-
lingssätt, i det att en meningsriktning till förmån för ett för-
siktigare tillvägagående icke blott från myndigheternas utan 
även från allmänhetens sida begynte utbilda sig och med 
tiden vinna allt mera terräng. Förskjutningen försiggick inom 
det gammalfinska partiet, gradvis, till en början nästan omärk-
ligt. Den framträdde först i en strävan till ett mildare bedö-
mande av de män, främst inom senaten, som fallit undan för 
maktbuden från Ryssland, yppade sig något längre fram i ett 
mer eller mindre öppet försvar för dem, för att därpå skänka 
dem sitt gillande och sina amplaste lovord, medan slutligen 
de, som förde motståndets talan, betecknades som vettvil-
lingar, vilka störtade landet i fördärv. Så långt som till detta 
gick utvecklingen dock ännu icke under nu ifrågavarande skede, 
men de tendenser, som ledde därhän, begynte nu, egendom-
ligt nog vid diskussionen om språkmanifestet, att träda fram. 

Vid det ovan omtalade mötet av f. d. lantdagsmän hade 
denna meningsriktning ännu icke utkristalliserats.1) Sålunda 

1) Nedanstående framställning är hämtad ur det vid mötet av Julius 
Grotenfelt förda protokollet: »År 1900 den 22 juni sammankommo i Rid-
darhuset i Helsingfors kl. 10 f. m. följande medlemmar av Riddarskapet 
och Adeln, Prästeståndet, Borgarståndet och Bondeståndet vid senaste 
lagtima lantdag, nämligen: L. Lindelöf, K. Antell, V. M. von Born, A. 
Cedercreutz, S. Gripenberg, 0. Wrede, Ad. Aminoff, .4. Antell, G. von 
Christierson, C. G. Estlander, E. Furuhjelm, A. Gripenberg, B. Groten-
felt, G. Grotenfelt, J. Grotenfelt, U. Lindelöf, L. Mechelin, A. Ramsay, 
Th. Rein, R. Schulman, J. L. Snellman, C. G. Standertskjöld, Fr. Stjern-
vall, P. Svinhufvud, J. R. Danielson, 0. Donner, 0. A. Forsström, 0. 
Hallsten, J. Johansson, E. G. Palmn, J. V. Runeberg, J. M. Tallgren, 
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yttrar en av det gammalfinska partiets mest betydande män, 
Agathon Meurman, i ett av sina tidigare andraganden vid 
mötet, att »Senaten ej under några förhållanden skulle giva 
sin medverkan till ett ryskt språkmanifests publicerande om 
ock följden därav för landet bleve ett krigstillstånd.» Dock 
ville han icke tillråda promulgationsvägran. Senaten borde 
ej »uttryckligen förklara att densamma vägrade promulgation 
av språkmanifestet, ej heller borde dess medlemmar inlämna 
avskedsansökning, utan endast tillkännagiva att Senaten ej 
kunde taga någon slags befattning med manifestet i fråga». 
I ett senare andragande upprepar han sin yrkan på detta till-
vägagående, under ytterligare inskärpning av att »en med-
verkan från Senatens sida för genomförande av ett ryskt språk-
manifest ej under några villkor kunde ifrågakomma». Till 
denna åsikt anslöt sig även en annan gammalfenomansk 
märkesman, rusthållaren K. Wärri, bondeståndets talman vid 
flere föregående lantdagar. Huru dessa tvenne talare tänkt sig 
ett tillvägagående hos senaten, varigenom denna icke uttryck-
ligen skulle vägra promulgering, men icke taga någonslags 
befattning med detsamma, framgår icke ur protokollet. 

Ett försiktigare tillvägagångssätt rekommenderade emel-
lertid en tredje av de gammalfinska mötesdeltagarna, profes-
sor J. R. Danielson, om vars yttrande i protokollet säges: 
»För sin del trodde talaren emellertid Senatens pligt vara att 
på hvad sätt som hälst söka förekomma ödesdigra följder 
för landet. Huru långt Senaten eller enskilda medlemmar af 
densamma borde gå i undfallenhet vore svårt att säga, men i 
betraktande häraf, kunde talaren ej förena sig om att upp-
mana Senaten att vägra promulgation af språkmanifestet, 
hvarför talaren ock ansåg att mötet ej borde fatta något beslut 

F. Heikel, A. Dumlin, K. Anthoni, E. Berneri, T. J. Boisman, C. Bore-
nius, E. Erkko, J. A. Levonius, L. von Pfaler, K. H. Renlund, E. Schy-
bergson, A. Stigzellus, F. Stenström, A. F. Wasenius, Th. Wegelius, K. 
Viljakainen, E. Wolff, E. Öhoran, K. Ojanen, A. Fellman, K. Fieandt, 
J. R. Forsman, K. V. Hollma., 0. Laine, A. Meurman, A. Perho, E. 
Tensikkala, A. Tuomikoski och K. Wärri.» 
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i sådan riktning. Att i Senaten män fannos, vilka under nu 
inträdande förhållanden ej kunde förmå sig att kvarstå, ansåg 
talaren otvifvelaktigt, men måhända några medlemmar fun-
nes, mindre sensibla, som komme att böja sig.» — En protest-
skrivelse till ministerstatssekreteraren ansåg Danielson »vore 
på sin plats först sedan promulgation av språkreskriptet egt 
rum». 

Inom den gammalfinska tidningspressen, vars främsta 
representant var Uusi Suometar i Helsingfors, kan man bevittna 
den ovan omtalade omsvängningen i opinionen. Före promul-
gationen av språkmanifestet uttalar Uusi Suometar den 26 
juni hoppet att senaten »i det avgörande ögonblicket handlar 
såsom rätt och plikt fordra och samtidigt länder till foster-
landets och folkets bästa»; och den 28 juni: »Vi böra således 
vara redo att alltid och osvikligt hålla fast vid vår rätt — — — 
(populum vivere necesse est te vivere non necesse est)» — — — 
»Vi hålla fast vid vårt liv genom att hålla fast vid vår rätt.» 
I sin ledare den 4 juli, kort före det frågan om promulgering 
skulle upptagas vid senatens plenum, säger tidningen sig vara 
förvissad om att »våra inhemska regeringsmedlemmars hand-
lingssätt i denna liksom i alla frågor skall bestämmas ute-
slutande av fosterländska hänsyn samt av deras skyldigheter 
mot monark och folk» och anser det vara sin plikt att utsäga, 
att »den inhemska regeringens ståndpunkt i denna stund är 
överensstämmande med hela finska folkets». Detta uttalande 
kan ju tolkas på mer än ett sätt, men enär den då allmänt 
härskande meningen tvivelsutan var att promulgation icke 
borde ske, tyckas de citerade orden innebära en vädjan till 
regeringen att icke promulgera. Sedan det försports, att en 
del av senatens medlemmar lagt in om avsked, talar U. S. ur 
en något annan tonart i sin ledare för den 6 juli: »Om ett far-
tyg har råkat på grund, kan man vara av olika mening därom, 
huruvida sjöfolket skall lämna allt eller t. o. m. under förtviv-
lade omständigheter stanna kvar vid pumparna till det sista. 
De som välja det senare alternativet, och därvid måhända 
uppoffra mera än de världskloka förstå, förtjäna åtminstone 
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det, att deras ära lämnas i fred.» Men den 7 juli, dagen efter 
promulgationen, framhåller tidningen, att en stor majoritet 
inom senaten ännu den 30 juni till protokollet uttalat som 
sin åsikt, att de icke kunde medverka till promulgering, men 
att sakerna nu »fått en oväntad vändning», som »icke kan 
förändra den allmänna meningen i landet och icke är ägnad 
att lugna den nu i landet rådande oron». Dessa ord giva för 
handen, att U. S. räknat på att senaten skulle vägra promul-
gation, och artikeln innehåller ett, om ock rätt lindrigt, klan-
der. Något senare gör sig en annan uppfattning gällande. 
Den 15 september söker tidningen leda i bevis, att senaten 
icke haft rätt till promulgationsvägran; regeringen är »skyl-
dig att frambära och oförbehållsamt uttala vad folkets fördel 
och lagliga ställning kräver, men längre sträcker sig ej dess 
lagliga makt och befogenhet; vår regering är icke en inför 
representationen ansvarig ministär». Artikeln tröstar sig med, 
att promulgeringen dock icke förmår skänka förordningarna 
laglig giltighet. 1 artiklar av den 18 och 21 september, polemi-
serande mot Hufvudstadsbladet, som gentemot Uusi Suome-
tars här återgivna åsikter citerat kungörelsen av den 4 februari 
1816, invänder Uusi Suometar, att denna förordning icke 
giver stöd åt Hufvudstadsbladets uppfattning om rättighet 
för senaten att vägra promulgation av olagliga förfoganden, 
ett uttalande som förskaffade Uusi Suometar ett ampelt 
erkännande av Finlandskaja Gazeta och Svjät. 

Även den gammalfinska landsortspressen skyndade till 
promulganternas försvar. Den på sin tid rätt inflytelserika 
Borgå-tidningen Uusimaa förmenar, med en då för tiden icke 
ovanlig tillämpning av Juhani Ahos »spåna» Enris, att det 
finska folket, »enrisfolket», såsom enriset kan böjas till marken, 
men är färdigt att resa sig på nytt, och pläderar för eftergiven-
het mot de ryska kraven. Tidningen Jyränkö ondgöres över 
det klander, som riktats mot regeringen. »Enighet är möjlig 
endast om agitationen mot våra egna betrodda män upphör.» 

Detta yrkande fick ett opåräknat understöd i det för-
fogande av pressmyndigheterna, förmedelst vilket Helsingfors 
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tidningarna Aftonposten och Päivälehti den 22 september per 
telefon förständigades att inställa varje angrepp på de av 
senatorerna, som bidragit till promulgeringen; »den av Uusi 
Suometar företrädda ståndpunkten fick icke göras till föremål 
för någon polemik».1) 

På gammalfinskt håll var man dock ännu vid denna tid 
icke principiellt emot att motstånd mot förryskningspolitiken 
presterades, men man ville icke skicka sina egna trupper i 
elden. Denna taktiska ståndpunkt utlades visserligen icke 
öppet; i vilken mån den diskuterades inom partiorganisatio-
nerna undandrager sig utomståendes bedömande, såvida icke 
upplysningar härom kunna erhållas i partisammankomsternas 
protokoll. Så mycket har emellertid blivit uppdagat, att vid 
en sammankomst, i vilken ett antal av det gammalfinska par-
tiets ledande män deltogo, en av dessa, senator W. Eneberg, 
gav uttryck åt en tanke, som redan någon tid så att säga legat 
i luften, att man nämligen skulle låta det svenska elementet 
i landet, inom vilket motståndstanken måhända starkast 
framträtt, rida ut stormen och härigenom hos de maktägande 
ohjälpligt kompromettera sig — svekomanerna skulle, såsom 
man då för tiden sade, förmås att begå politiskt självmord, 
medan det finska partiet, om ock i hjärtat lika oppositionellt 
gentemot förryskningen, skulle genom en undfallande håll-
ning och genom att åtminstone till synes göra medgivanden 
söka förvärva sig ryssarnas förtroende och sålunda uppsvinga 
sig till en dominerande ställning i regeringen.2) Huru allmänt 
denna tankegång omfattades inom det gammalfinska partiet 
är naturligtvis svårt att utreda. I varje händelse står den 
mycket nära den, som uttalades av frih. G. Z. Yrjö-Koskinen, 

Fria Ord, 27 sept. 1900, s. G. Uppgiften har bekräftats av dessa 
tidningars redaktörer (Ernst Gråsten och Eero Erkko). 

Refererat efter ett muntligt meddelande (givet antagligen 1902) 
till förf. av prof. frih. E. G. PalmC',n, som närvar vid sammankomsten, 
men som för sin del icke önskade biträda vid denna taktiks genomförande. 
Jfr även det i kap. II, s. 26 refererade yttrandet av Yrjö-Koskinen. 
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då han den 11 december i Uusi Suometar publicerade ett 
»Öppet brev till mina vänner», dagtecknat den 10, då han fyllde 
70 år. I denna »tvedräktsfackla utkastad bland ett för sin till-
varo kämpande folk», för att citera Th. Reins karakteristik 
av detta märkliga aktstycke (Lefnadsminnen, s. 400), utveck-
lar Yrjö-Koskinen närmare den ståndpunkt han intagit i sin 
diktamen till senatens protokoll vid promulgeringen av 
februarimanifestet och vill fastslå, att »senaten icke hade lag-
enlig rätt att vägra manifestets promulgering». Han konsta-
terar att J. V. Snellmans tjugu år tidigare framställda förut-
sägelser om den ryska »assimilationspolitiken» nu gått i upp-
fyllelse, och detta »långt tidigare än vår nationella utveckling 
hade tålt»; »nu hjälper intet annat än att se sanningen rätt i 
ögat och, i den mån det är nödvändigt, vika — för att än en-
gång använda Snellmans ord — för historiens yttre tvång — 
i förlitan på den högre världsordning, som även i svåra skiften 
skänker framtidshopp». Emellertid är det »oundvikligen nöd-
vändigt, att det finska partiet, bakom vilket det finska fol-
ket står, icke upphör att existera». Men partiet behöver ett 
program, och ett sådant framkastar Yrjö-Koskinen i tre punk-
ter. Den första av dessa går ut på att all förbindelse avbrytes 
med »den grupp, som nu för tiden går under namnet det sven-
ska partiet. I själva verket utgöres detta s. k. svenska parti 
endast av de mest utpräglade vikingar, för vilka det finska 
folkets tillvaro är värdelös i bredd med det svenska språkets 
övervälde. Att de följas av en på finska viftande svans ändrar 
icke saken.»1-) 

Den andra punkten innebär, att det finska partiet i princip 
understöder den inhemska regeringen, i det man förutsätter, 
att denna regering gör vad den förmår för att klarställa läget 
och värna folkets rättigheter; i den tredje punkten framhålles 
såsom det finska partiets främsta uppgift att sträva till stär- 

1) Härmed åsyftades de finsksinnade, i synnerhet medlemmarna 
av ungfinska partiet, som anslutit sig till motståndspolitiken. 
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kande av det finska språket och det därpå grundande finska 
nationalmedvetandet. 

De riktlinjer, som här uppdrogos av den gamle parti-
hövdingen, och hans uppmaning till det finska folkelementet 
att sammansluta sig till ett regeringsparti, följdes dock inga-
lunda obetingat ens av hans förra meningsfränder. Ett stort 
antal av dem, däribland så betydande partimedlemmar som 
senator K. F. Ignatius och prof. Otto Donner, bröto defini-
tivt med sin förre ledare och anslöt() sig till motståndspartiet. 
Ett taktiskt missgrepp hos den eljest så beräknande Yrjö-
Koskinen var det för övrigt att stämpla alla dem inom det 
finska — eller finsksinnade — folkelementet, som ställt sig 
på motståndets sida, såsom gående I de svensksinnades led-
band. 

Även det gammalfinska partiets förnämsta organ, Uusi 
Suometar, tvekade till en början att följa de av Yrjö-Koskinen 
hissade signalerna. Sålunda säges i en artikel för den 12 decem-
ber: »Vi anse det för vår skyldighet att offentligen förkunna, 
att det för oss är omöjligt att understöda det av Z. Yrjö-
Koskinen utstakade programmet. Detta program avviker 
nämligen i viktiga punkter från det, som vi anse, att rätt-
visan och fosterlandets välgång under nuvarande förhållan-
den fordra.» Särskilt med avseende å Yrjö-Koskinens yrkande, 
att det gammalfinska partiet skulle understöda den inhemska 
regeringen, yttrar U. S. den 20 december: »Enligt vår stats-
ordning är vår regering icke beroende av folkets åsikt i högre 
grad än den själv vill, ej heller står dess medlemmar i något 
solidaritetsförhållande sinsemellan. Under sådana förhål- 
landen är det alldeles omöjligt att här kunde uppstå det, som 
annanstädes kallas ett regeringsparti, lika litet som en egent-
lig opposition.» Längre fram: »Det finska partiet kan ej på 
förhand in blanco förklara att regeringen i varje detalj träffar 
det rätta. Det vore att giva sig med bundna händer». »Vi 
understöda regeringen såsom en inhemsk sådan, men vi be-
döma händelserna och åtgärderna samt bilda vår uppfattning 
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om den allt efter som de överensstämma med vad vi anse 
rätt.» 1) 

Om sålunda Yrjö-Koskinen icke genast erhöll det under-
stöd från sina partifränders sida som han sannolikt gjort 
räkning på, kom dock småningom den aktning ,och beundran 
varmed man på gammalfinskt håll vant sig att blicka upp till 
partiets främste man att göra sig gällande, och den misstro 
varmed även här hans taktik till en början bemöttes fick allt-
mera giva vika. Härtill bidrog i betydlig mån den reaktion 
som inträdde gentemot de fientliga demonstrationer, för vilka 
Yrjö-Koskinen jämte ett par andra »promulganter» utsattes 
den 18 februari påföljande år. 

Detta datum var årsdagen för februarimanifestets promul-
gering. Två veckor tidigare, den 5 februari, J. L. Runebergs 
födelsedag, vilken vid denna tid i mycket högre grad än senare 
gällde som hela det finländska folkets nationaldag, hade man 
i Helsingfors allmänt och demonstrativt tänt ljus i alla fönster. 
För att få till stånd en demonstration av motsatt slag hade 
små tryckta papperslappar kringspritts med en anhållan, »att 
ingen belysning af fasadfönster äger rum måndagen den 18 
februari från kl. 7 e. m.». Bland dem som på Runebergs-
dagen icke illuminerade hade man lagt märke till Yrjö-Koski-
nen, senator Eneberg och ett par andra, och då dessa personer 
den 18 februari höllo sina våningar upplysta, fattades detta 
såsom en motdemonstration, vilken väckte stor förargelse. 
En betydlig människomassa samlades utanför dessa herrars 
bostäder, där de förde oljud eller förövade annat ofog. 

Dessa klandervärda uppträden hade långt mera vitt-
utseende följder, än vad man av deras i grund och botten täm-
ligen obetydliga karaktär kunnat vänta sig. I tidningarna 
ogillades ofoget enhälligt utan hänsyn till partiståndpunkt, 
men indignationen över vad som inträffat tog sig skarpa ut- 

1) Detta uttalande överensstämmer med de synpunkter som fram-
trädde i U. S:s ledare för den 19 juli 1900, där det bestrides, att gentemot 
det »konstitutionella partiet» skulle stå ett »regeringsparti». 
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tryck i synnerhet i Uusi Suometar, som långt in i mars månad, 
nummer efter nummer, återkommer till saken, dels i form av 
insända uppsatser, dels i ledande artiklar eller i sina »Hel-
singfors-brev». U. S. ville icke hålla för troligt, såsom flere 
andra tidningar, exempelvis Hufvudstadsbladet och Päivä-
lehti, att ofoget varit av en tillfällig och spontan natur, iscen-
satt av en del oansvariga ungdomar, utan antydde att bakom 
detsamma funnits en agitationshärd (kiihoittajakunta), och 
att demonstrationen framkallats av ledare, som handlat plan-
mässigt och efter mogen överläggning (Helsingfors-brev 3 mars). 
U. S. insinuerade även, att de svensksinnade voro ansvariga 
för demonstrationerna, och i en insänd artikel, publicerad 
omedelbart efter ledaren den 3 mars, säges: »En handfull 
vikingslynglar bestämma såsom diktatorer vad envar får 
tänka och göra. Och den svenskspråkiga tidningspressen har 
med slätande hand under svängningar och krumbukter samt 
ena munvinkeln i smil utdelat »allvarliga» ord av ogillande åt 
dem som iscensatt en härintills oerhörd skandal.» 

Insändarens karakteristik är så till vida riktig, att den 
svenskspråkiga, liksom även den ungfinska tidningspressen 
opponerat sig mot de väl obehärskade utgjutelserna i Uusi 
Suometar. I sammanhang härmed må anföras ett flygblad 1) 
som kommenterar Uusi Suometar's nu så starkt framträdande 
nitälskan för laglighet. »Hvarför framkastar just Uusi Suome-
tar nu ifrigare än andra tidningar den frågan: »Har den akt-
ning för lagar nu börjat rubbas, hvilken Finlands folk nu, 
såsom i alla skiften, betraktar som sitt stöd?» Är det verk-
ligen bladets mening att påstå att nu, först nu, aktningen för 
lagligheten genom några unga mäns gatuofog visar tendens att 
rubbas. Skulle det icke varit skäl att uttala dessa ord jämt 
två år före detta gatuofog, då just de, mot hvilka det otvifvel-
aktigt är riktadt, här voro behjälpliga att proklamera en prin- 

1) Uusi Suometar och händelserna i hufvudstaden den 18 februari 
1901. Mikkelissä, 1901. Flygskriften utgör ett utdrag ur en artikel i 
tidningen Hämäläinen, som sedermera för alltid indrogs. Artikeln fin-
nes införd i Fria Ord, 28 mars 1901. 

5 
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cip, som icke är lagligheten?» Flygbladet slutar: »Ehuru vi, 
såsom vi ofvan tillräckligt ådagalagt på det strängaste klandra 
dessa unga mäns lagstridiga uppträdande — och vi ha rätt 
att klandra, ty vi ha alltid orubbligt stått på laglighetens grund 
— kunna vi likväl icke tillbakahålla den anmärkningen, att 
U. Suometar och dess Vibelius'ar nu alltför strängt nagelfara 
med grandet i andras ögon utan att se bjälken i sitt eget.» 
Hänvisningen till Olof Vibelius utgör ett grundtema i flyg-
skriften och föranledes därav att U. S. i en artikel (23 febr.) 
hade åberopat denna typ av orädd lagtrohet. Men flygbladets 
författare har här gjort sig skyldig till ett kuriöst misstag, i ty 
att U. Suometar fullkomligt korrekt hänvisat till Vibelius i 
det syfte, att ingen annan än de skyldige skulle drabbas av 
straff för ofoget.1) 

En av de närmaste följderna av dessa uppträden var, att 
Helsingfors redbare och allmänt aktade polismästare, överste 
Ivar Gordie, avskedades den 25 februari. Enär detta avsked 
företogs utan hans närmaste överordnades, t. f. guvernören i 
Nylands län, överste von Minkwitz, vetskap eller hörande, 
fann denne sig föranlåten att anhålla om sitt entledigande. 
Till Gordies efterträdare utsågs den 11 mars en förryskad fin-
ländare, kapten Carlstedt, i stället för v. Minkwitz den 6 mars 
en rysk militär, generalmajor Kaigorodoff. Han var den första 
ryss, som utnämnts till en guvernörspost i Finland. 

Men verkningarna av händelserna den 18 februari 1901 
skulle för utvecklingen av den partipolitiska ställningen i lan-
det bliva av en ansenligt större betydelse. 

Vid de undersökningar, som av polis och gendarmer verk-
ställdes angående oroligheterna, hade en gendarmrapport in-
gått, enligt vilken L. Mechelin, Axel Lille och K. Zilliacus 
voro uppträdenas anstiftare och ledare. Rapporten är typisk 
för det ryska gendarmeriets angivelser. Att män, sådana som 

1) 1 detta sammanhang må även nämnas en broschyr: Politisk klok-
skap. Några reflexioner i anledning af Gatudemonstrationerna i Hel-
singfors den 18 och 19 februari 1901. Af Fatalist. Stockholm. 
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Mechelin och Lille, skulle hava givit sig in på dessa pojkaktig-
heter, är ett alldeles absurt antagande. Den enda av de i 
angivelsen utpekade herrarne, som man möjligen kunde tänka 
sig såsom delaktig i upptåget, vore den äventyrslystne K. 
Zilliacus, men han vistades vid denna tid utomlands. 

1 den för sin hätskhet mot Finland ryktbara tidningen 
Moskowskia Vjädomosti ingick i N:o 42 en artikel, i vilken bl. a. 
påstods, att i Finland organiserats en hemlig separatistisk 
regering, att i spetsen för denna stode herr L. Mechelin, samt 
att denna hemliga organisation föranstaltat demonstratio-
nerna i Helsingfors den 18 februari. 

Artikeln framkallade en av personer från olika partier 
undertecknad protest, som samtidigt, den 3 mars, publicerades 
i Uusi Suometar, Päivälehti och Hufvudstadsbladet, där dessa 
påståenden betecknas såsom från början till slut osanna, var-
jämte uppgives, att »gatuuppträdena den 18 februari, hvilka 
för öfrigt alldeles icke haft sådana dimensioner som ryktet 
gifvit dem, tillställts af personer, som med politiska värf haft 
intet att skaffa».') Protesten riktar sig »mot dessa nedriga och 
osanna beskyllningar som drabba både finska folket i dess, 
helhet och närmast en man, hvars långvariga och oförvitliga 
värksamhet bort skydda honom mot dylika försåtliga an-
grepp».2) 

Yrjö-Koskinen hade antagligen på ett eller annat sätt 
fått höra om gendarmrapporten eller liknande rykten, och 
kallade till sig en poliskommissarie Pekonen — en f. d. stu-
dent, som senare helt gav sig i förryskningsarbetets sold 

Enligt Rein, Lefnadsminnen, s. 401, »lära hufvudarrangörerna 
varit några artister». Rådstuvurätten i Helsingfors dömde den 20 maj 
1901 till böter ingenjör Asp, arkitekterna Sonck och Andersin, kapten 
Biaudet samt mag. Malmström för delaktighet i ofoget. 

Protesten hade följande underskrifter: K. Antell, Theodor Ceder-
holm, 0. Donner, Rudolf Elving, C. G. Estlander, Alexis Gripenberg, 
Mauritz Hallberg, Robert Hermanson, Edv. Hjelt, K. F. Ignatius, L. 
Lindelöf, A. Meurman, Alfred Norrm&i, Leon. v. Pfaler, J. W. Rune-
berg, Joh. Schwartzberg (senare Mustakallio), Emil Schybergson, C. 
G. Standertskiöld, F. Stjernvall, R. A. Wrede, E. Öhman. 
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och skulle, enligt Pekonens om sitt sammanträffande med 
Yrjö-Koskinen avgivna rapport, meddelat denne, »att till hans 
kännedom kommit, att ifrågavarande dags uppträde veter-
ligen utgått av en klick, bestående av tre svenskar och tre 
finnar, nämligen doktor Lille, Konni Zilliacus och Wentzel 
Hagelstam samt advokaten juriskandidaten Jonas CastrU., 
forna redaktören Eero Erkko, men den tredje från finska par-
tiet sade han sig ej för tillfället ihågkomma». De här nämnda 
personerna instämde Yrjö-Koskinen för ärekränkning. Om 
deras avsikt härmed var, att krossa Yrjö-Koskinens auktori-
tet, blevo de häri grundligt besvikna. Hela den gammalfinska 
pressen, med Uusi Suometar i spetsen, betecknade rättegången 
som en skandalprocess, Yrjö-Koskinen framstod som en mar-
tyr för illvilliga förföljelser, och i stället för att hans anseende 
skulle blivit tillintetgjort, blev han nu rehabiliterad i sina 
anhängares ögon, och ånyo hyllad som partiets hövding. 

Sålunda resulterade denna egendomliga episod i en ny 
sammanslutning kring Yrjö-Koskinens person och gjorde 
mera än måhända något annat till att vinna anhängare till 
hans program. Härmed var den nya partidelning i princip 
genomförd, som något senare skulle föra Finlands politiskt 
intresserade allmänhet i två mot varandra stående läger. 

De fejder, som den nya partibildningen gav anledning till, 
fördes snart nog med en bitterhet, som vida överträffade de 
gamla, på spräkfrågan grundande striderna, och som djupt 
beklagades av alla dem som i ett enigt uppträdande sågo en 
möjlighet till räddning ur de från Ryssland hotande farorna. 
Varnande röster mot denna hätskhet höjdes från olika håll. 
I en broschyr 1), dagtecknad Järvenpää 14. 3. 1901, uttalar 
Juhani Aho sitt djupa bekymmer. Han hade hoppats att 
språkstriden kunde avvecklas genom ömsesidigt tillmötes-
gående, men detta hopp hade svikits. Den nya misstrons och 

') Tutkimus taudin syistä. »Rauhan aatteelle» omistettu. Kirj. 
Juhani Aho. Porvoossa 1901. 
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bitterhetens frön utsåddes mellan de varandra sig närmande 
partierna den dag då det finska partiets ledare offentliggjorde 
sin kända protest — härmed avses Yrjö-Koskinens i kap. II 
omnämnda diktamen. Nu avleddes uppmärksamheten från 
frågan om vilket tillvägagående vore rätt, vilket orätt, till 
frågan vem som betecknat tillvägagåendet som rätt eller orätt, 
således från sak till person. »De svensksinnade hava alltid 
angripit honom (d. v. s. Yrjö-Koskinen), då han drev folkets 
sak; de hade då orätt, han rätt. Nu angripa de honom ånyo, 
och då han naturligtvis även nu velat folkets bästa, så hava 
de naturligtvis även nu orätt.» »Sådan är hopens logik.» 

Broschyren övergår sedan till Yrjö-Koskinens »öppna brev», 
och den därav föranledda diskussionen. Det finska partiet 
»låtsades visserligen för syns skull inlägga protest» mot Yrjö-
Koskinens yrkan på att avbryta alla förbindelser med det 
svenska partiet, och räckte sålunda fram försoningens hand, 
men uppställde härvid alldeles oantagliga villkor, såsom »att 
motpartiet icke blott skulle frångå sitt namn utan även upp- 
höra att existera». Även motpartiet — det svenska lät 
tillfället gå sig ur händerna. Det borde hava svarat: »Gott, 
vi lova att arbeta för avlägsnandet av de ännu existerande 
språkliga missförhållandena — —. Denna replik gavs dock 
icke, utan i stället tog man munnen full med de gamla skälls-
orden, och scenen slutade med att vardera av de agerande 
parterna störtade ut genom dörren och ropade ut till allmän-
heten: icke jag, utan den andre har gjort samarbetet omöjligt.» 

Förf. riktar emellertid sin kritik huvudsakligen mot Yrjö-
Koskinen — han tager sålunda särdeles illa upp dennes be-
teckning av den finsksinnade delen av motståndspartiet såsom 
de svensksinnades på finska viftande svans — och söker rubba 
den auktoritetstro, som nu begynte konsolidera stora delar 
av det finska partiet kring Yrjö-Koskinens person, men hans 
broschyr är icke enbart polemisk, utan strävar till ett sam-
förstånd mellan olika tänkande, vilket han förmenar kunna 
ernås genom ett strängt åtskiljande av sak och person. 

Ett mera direkt och utan varje polemiskt inlägg formulerat 
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försök att åtminstone förmå tidningspressen till ett mera besin-
ningsfullt uppträdande gjordes i ett den 19 april daterat cir-
kulär 1) till landets tidningar, undertecknat av K. Antell, 
J. R. Aspelin, Wilhelm Chydenius, Ludvig Clouberg, 0. Don-
ner, Rudolf Elving, C. G. Estlander, B. F. Godenhjelm, Kustavi 
Grotenfelt, K. F. Ignatius, J. N. Lang, Carl Mannerheim, L. 
Mechelin, Th. Rein, J. W. Runeberg, E. N. Setälä, K. J. Ståhl-
berg, P. E. Svinhufvud, R. A. Wrede och E. Öhman. Cir 
kuläret uppmanar till endräkt, som dock ej »kräfver något 
öfvergifvande af de åsikter, som betingat den redan länge 
existerande partibildningen i vårt land», men framhåller »den 
stora fosterländska uppgiften att upprätthålla våra lagar och 
institutioner». Tidningarna uppmanas att de »måtte i möjli-
gaste grad undvika att sätta partilidelserna i rörelse», och 
yrkandena formuleras i följande punkter: 

»1. 1 polemik mot olika tänkande bör en hvar omsorgs-
fullt afhålla sig från öppna eller beslöjade beskyllningar för 
ofosterländskt sinnelag hos det parti eller den samhällsklass 
motståndaren tillhör. Lika vigtigt är, att, då politiska hand-
lingar kritiseras sådant sker utan personliga, heder och ära 
rörande angrepp. 

2. Då handlingar begåtts, hvilka pröfvas vara orätta 
eller för landet skadliga, eller då underlåtenhet att göra, hvad 
lag eller omsorgen om det allmänna bästa skulle bjuda, egt 
rum, bör klandret härför drabba endast de felande, icke det 
parti till hvilket dessa höra, så framt icke partiet gjort sig 
solidariskt med dem. I hvarje fall bör klandret affattas så, 
att det icke på något håll må kunna väcka den falska före-
ställning, att Finlands folk ej vore enigt i sina lifsfrågor eller 
att något parti eller någon samhällsklass icke hyste allvarlig 

1) Enskildt, icke för publikation. Till Redaktionen af  
mimeograferat. Även på finska. Cirkuläret, som var uppsatt av K. F. 
Ignatius efter samråd med Th. Rein och L. Mechelin (Rein, Lefnads-
minnen, s. 402) sändes, utom till publicister, även till andra »aktade 
män i olika delar af landet», såsom det heter i det skrivelsen beledsa-
gande mimeograferade vehiklet. 
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vilja att deltaga i värnandet af landets autonomi och grund- 
lagar. 

3. Då vigtiga, i finska folkets grundlagsenliga rättigheter 
ingripande händelser inträffat eller emotses, är det önskligt 
att resp. tidningsredaktörer, innan de uttala sig om sådana 
händelser, samråda med erfarna medborgare af olika partier 
angående den hållning pressen med afseende å antydda sak-
läge bör intaga, särskildt i syfte att verka för endräktigt upp- 
trädande.» 



KAP. IV. 

ANSATSER TILL ORGANISATION AV 
MOTSTÅNDET. 

Situationen i landet var, oavsett de i slutet av senaste 
kapitel berörda förskjutningarna inom partilivet, efter det 
ryska språkmanifestets utfärdande i många avseenden en 
annan än vid tiden för februarimanifestet och värnplikts-
propositionerna. Under förra hälften av åren 1899 och 1900 
var lantdagen samlad, och folkrepresentationen var då i till-
fälle att giva uttryck åt den i landet härskande allmänna 
meningen och inlägga sin protest mot rättskränkningarna. 
Senaten räknade då ännu bland sina medlemmar ett bety-
dande antal personer, som ställt sig på konstitutionstrogen 
grund och som kunde frambära folkets bekymmer för monar-
ken. Numera var ett sammankallande av ständerna ej att 
vänta, och efter den stora manspillan, som senaten utsatts 
för i sammanhang med språkmanifestets promulgering, hade 
de lediga taburetterna till stor del besatts med medlemmar 
av det gammalfinska partiet, hos vilka någon starkare mot-
ståndsvilja icke var att förutsätta. Även tidningspressen var 
nu förlamad. Tidigare hade denna trots censuren kunnat 
föra ett jämförelsevis frimodigt språk. Nu hade tidningarnas 
antal betydligt förminskats. Förutom de ovan s. 36 upp-
räknade fallen av total indragning under år 1899, blevo under 
år 1900 icke mindre än sju tidningar för alltid förbjudna att 
utkomma, sex svenskspråkiga  bland dem den, som kon- 
sekventast och oräddast fört de konstitutionella idéernas och 
motståndets talan, Nya Pressen, — samt en finskspråkig, vecko-
bladet Isänmaan Ystävä. Fjorton tidningar drabbades av 
temporär indragning, varierande från en till fyra månader. 
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Ytterligare i ett hänseende var ställningen nu en annan än 
tidigare. Februarimanifestet var tillsvidare blott ett politiskt 
program, och frånsett frågan om dess promulgering, hade 
det ännu icke ställt medborgarne i någon rättskonflikt. Annor-
lunda var det med de år 1000 emanerade författningarna, sär-
skilt språkmanifestet. Det gällde nu för många tjänstemän att 
fatta position till dem — de hade att välja mellan att vika för 
olag eller vägra åtlyda olagliga påbud. En sådan konflikt 
uppstod vid Senatens ekonomiedepartement, där det gällde 
att från den 1 oktober 1000 uppsätta och expediera originala 
handlingar på ryska. Att herrar senatorer, vilka promulgerat 
språkförordningen, skulle underkasta sig, kunde man taga för 
givet. Visserligen erkändes på gammalfinskt håll satsen, att 
promulgering ännu icke förlänar lagen helgd, men från promul-
gering till tillämpning är steget icke långt. Men de ryska akt-
styckena skulle kontrasigneras, och nu visade det sig till en 
början, att ingen senatstjänsteman var villig att genom sin 
kontrasignation bidraga till olags verkställighet, så mycket 
mindre som de icke kunde ansvara för riktigheten av dessa på 
ett för dem mer eller mindre okänt språk avfattade skrivelser. 
Även senatens ryska translatorer, som tillfrågades, vägrade. 
Man fick då en tid nöja sig med att expediera skrivelser utan 
kontrasignering, intill dess man i referendariesekreteraren 
E. A. Forssell fann en man, som åtog sig kontrasignation. Det 
var samma man, som knappt tio år tidigare, i egenskap av 
föredragare av ärendet om postmanifestets promulgering, 
i sitt föredragningsbetänkande yrkade på att senaten skulle 
vägra promulgera detsamma. Men Forssell var en hängiven 
anhängare till och varm beundrare av Yrjö-Koskinen  ett 
slående exempel på det personliga inflytandets makt. 

Till följd av den ovan påpekade skillnaden i situationen 
vid tiden för februarimanifestets och språkmanifestets till-
komst var det på denna senare tidpunkt icke att räkna 
med att någon offentlig institution skulle giva uttryck åt 
folkets oro och åt dess motståndsvilja, utan måste varje 
yttring av oppositionen och hävlandet av landets rätt 
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huvudsakligen lämnas beroende av enskilt initiativ, vilket 
nödvändiggjorde skapandet av ett organ för dessa yttringar. 
Tillfälliga sammanslutningar och kommitter hade redan 
rätt tidigt kommit till stånd för åstadkommande av enskilda 
opinionsyttringar, såsom vi sågo fallet vara vid massadres-
sens tillkomst. En annan organisation, ställd på en något 
längre sikt, tillkom redan i slutet av år 1898, eller början av 
1899 för att bedriva upplysningsarbete i Ryssland och söka 
motarbeta den där pågående Finlandsfientliga propagandan. 
För detta företag intresserade sig ett antal personer, till vilka 
L. Mechelin och Arvid Neovius hörde. Meningen var att i 
Petersburg grunda en rysk veckotidskrift; såsom redaktör för 
denna tänkte man sig prof. J. Mandelstam. Då möjligheten att 
fa en sådan till stånd, särskilt på grund av där rådande censur-
förhållanden, syntes mycket ringa, övergavs tanken på en 
regelbundet utkommande tidskrift, och man beslöt sig för att i 
stället anskaffa artiklar, korrespondenser o. dyl. för att införas 
i lämpliga ryska tidningar och tidskrifter. För ändamålet 
hopbragtes en garantiteckning på 20,000 mk. 

Med garantitecknarnes begivande fingo dessa medel använ-
das för bestridande av de kostnader, som voro förenade med 
den på annat initiativ tillkomna propagandan ute i Europa; 
även för denna verksamhet existerade en kommitte med huvud-
saklig uppgift att förse de i utlandet verksamma landsmännen 
med nödigt notis- och artikelmaterial; detta levererades i stor 
utsträckning av Arvid Neovius. 

Dessa tillfälliga kommitter utgjorde den kärna, kring 
vilken den något fastare organisation bildades, som hösten 
1900 ansågs nödig. Initiativet till denna sammanslutning 
togs av L. Mechelin, som i september sammankallade ett 
sjuttiotal politiskt intresserade personer för att diskutera 
vilka de åtgärder voro, som i detta avseende kunde vidtagas. 
Bland de närvarande märktes även representanter för det 
gammalfinska partiet, som då ännu icke beslutat sig för att 
gå sin egen väg. Resultatet av överläggningarna blev tillsät- 
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tandet av »de sju Mechelinska kommitterna», såsom de efteråt 
kallades. Någon förteckning över medlemmarna i dessa kom-
mittUr torde icke hava uppgjorts, åtminstone stå några 
sådana nu icke till buds, och det har icke lyckats att efteråt 
ur minnet rekonstruera en sådan. De i det följande meddelade 
uppgifterna äro för den skull långt ifrån fullständiga. De sju 
kommittéerna voro: 

Kommittén för utländsk propaganda. I denna inval-
des företrädesvis personer, som under den närmast föregående 
tiden arbetat i utlandet. Sådana voro: L. Mechelin, W. Söder-
hjelm, A. Neovius, J. N. Reuter, E. Ehrström. 

Kommittén för utgivande av Finnländische Rundschau, 
varom redan tidigare varit fråga (kap. II, s. 40). Hit hörde 
bl. a. W. Söderhjelm, J. Öhquist, Ernst Estlander, E. N. Setälä, 
W. Chydenius. 

Den ryska kommitt6i, om vars verksamhet ovan or-
dats. Till denna hörde L. Mechelin, A. Neovius, K. Antell, 
Alexis Gripenberg, 5. Brander, E. Schybergson. 

Den juridiska kommittén för utredande av uppkom-
mande juridiska spörsmål. Medlemmar voro: R. A. Wrede, 
L. Mechelin, J. Grotenfelt, Carl Mannerheim, Edvin Castr6i, 
senare tillkommo W. Chydenius, Ernst Estlander, Karl 
Söderholm, K. J. Ståhlberg. Medlemskapet i denna under 
motståndsarbetet mycket anlitade kommittévar för övrigt 
rätt växlande, och tidtals adjungerades olika lagfarna män 
(såsom A. Nybergh, F. Stjernvall och andra). 

Folkskriftskommitt61 för propaganda inom landet. 
Hit hörde Th. Hornen, P. Th. Schwindt, Ernst Estlander, 
Carl Mannerheim, E. Erkko, E. N. Setälä, K. Grotenfelt. 

Finanskommittén för insamlande av penningmedel för 
bestridande av de kostnader motståndet medförde och dessa 
medels förvaltning. Bland dess medlemmar märktes G. Björ-
kenheim, V. M. v. Born, 0. Donner. 

Den praktiska kommitt63, som ägde att befordra 
broschyrer och andra skrifter till tryck eller på annat sätt 
låta mångfaldiga dem, sörja för att utomlands tryckta skrifter 
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infördes till landet, ombesörja skrifternas lämpliga distribue-
ring m. m. Inom denna kommittéverkade bl. a. Olof Ny-
kopp, F. v. Wright, Harald Neovius, E. Erkko, J. Cygn2eus. 

Såsom ett slags centralkommittéskulle fungera ordföran-
dena i de olika kommitterna, vilka vid behov skulle sam- 
mankallas till gemensamma rådplägningar. Något sådant 
gemensamt sammanträde torde dock knappast hava ägt rum 1). 

Det var sålunda en rätt vidlyftig apparat som nu tillskapa-
des eller rättare reorganiserades, ty många av dem, som nu 
invaldes i de nya kommitterna, hade tidigare varit verksamma 
på olika områden, och särskilt de tre förstnämnda kommitt& 
ernas arbetssätt influerades icke märkbart av den nya organi-
sationen. Verksamheten inom landet blev dock nu något 
mera planmässigt ordnad än tillförene, i ty att ett rätt bety-
dande antal broschyrer utarbetades och sådana som tidigare 
författats distribuerades eller befordrades till tryck. Det är 
numera icke i varje fall möjligt att avgöra, vilka skrifter som 
tillkommo efter »de sju kommitternas» bildande, och vilka 
som något tidigare kommit till stånd. Till denna senare kate-
gori hörde åtminstone en broschyr 2), som utkom redan som-
maren 1900 (daterad Helsingfors den 25 juli 1900) och var 
undertecknad av V. M. von Born, Jonas Castr&i, Carl Man-
nerheim, Arvid Neovius och E. Wolff 3), möjligen även en 
annan anonymt utgiven broschyr 4), vilka på ett varandra 
kompletterande sätt skildra förloppet vid tillkomsten och 
promulgeringen av språkmanifestet samt förordningarna lom 
församlingsfrihetens inskränkande och om de ryska gård- 

Enligt en skriftlig anteckning av A. Neovius skulle inom finans-
kommitt6-1 hava »förmärkts en strävan att anse sig som central». 

Relation angående förryskningsåtgärderna sommaren 1900. Stock-
holm 1900. Den finska upplagan är undertecknad utom av de ovan 
uppräknade även av J. Lyly. 

Om Wolff uppgives i A. Cederholm Kagalens uppkomst, s. 5, 
att han »dock icke deltog uti utarbetandet utan endast konsulterades». 

Huru Finlands Rätt Försvarats. Stockholm 1900. Enligt en anteck-
ning av V. M. v. Born författad av K. Zilliacus. 
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farihandlarnas näringsrätt i Finland. Från tiden före den nya 
organisationen härröra vidare tre promemorior 1), vilkas res-
pektiva författare torde varit Julius Grotenfelt, Elis Furuhjelm 
och A. Neovius. Den andra i ordningen av dessa promemorior 
förordar bl. a. användandet på brev, särskilt till utlandet, av 
de s. k. »sorgemärkena», ett slags märken med Finlands vapen 
i heraldiska färger på svart botten, utförda efter ritning av 
Axel GaWn, vilka utkommo i handeln, då efter d. 14 augusti 
1900 brev till utlandet måste frankeras med ryska frimärken 2). 

På grund av den rättskonflikt, för vilken tjänstemän kunde 
utsättas vid tillämpning av olagliga förordningar, utarbetades 
av R. A. Wrede, Julius Grotenfelt och W. Chydenius en bro-
schyr 3), i vilken, såsom det heter i den »Till läsaren» ställda 
ingressen, några jurister förenat sig om ett uttalande »i för-
hoppning att kunna därmed bidraga till utredningen af den i 
dessa tider för vårt folk så betydelsefulla frågan om den håll-
ning, som landets tjänstemän böra intaga till berörda för-
ordningar». 1 denna ingress säges vidare, »att man utgått från 
den uppfattningen, att finsk tjänsteman, vare sig domare eller 
annan, som utöfvar själfständig verksamhet, i sin tjänsteutöf-
ning lika litet som medborgaren i sin vandel är pliktig att 
rätta sig efter olag och således icke skyldig, ej heller lagenligen 

') P. M. N:o 1. Om offentliga sammankomster. Stockholm 1900. 
P. M. N:o 2. Om handels idkande av ryska infödingar och om ryska post-
frimärken. Stockholm 1900. P. M. N:o 3. Om de ryska gendarmerna i 
Finland. Stockholm 1900. Samtliga dessa även på •finska. 

Ett prospekt om försäljning av dessa märken (S. H. T. På grund av 
Kommunikationsexpeditionens den 15 juni 1900 i Helsingfors utfärdade 
brev till Poststyrelsen — — — --), daterat d. 30 juli 1900 och under-
tecknat av Wentzel Hagelstam, finnes bland V. M. v. Borns papper 
deponerade i Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Stockholm. Enligt 
prospektet skulle behållningen »användas för fosterländska ändamål.» 

Utan titel. Broschyren börjar med ett blad: Till läsaren, varpå 
följer: Kejserliga manifestet av den 20 (7) Juni 1900, angående införande 
av ryska språket vid ärendenas behandling i vissa bland Stodurstendömet 
Finlands administrativa embetsverk; Förordningen av den 2 Juli 1900 
om offentliga sammankomster; Förordningen av den 2 juli 1900, om 
handels idkande av ryska infödingar; mimeograferad. Även på finska. 
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kan lyda vare sig grundlagstridiga författningar eller förmäns 
befallningar om deras värkställighet» 1). I nära anslutning till 
denna utsändes en annan broschyr 2), daterad oktober 1900 
och undertecknad »Finske Jurister». Den innehåller huvud-
sakligen utdrag ur uttalanden av R. Hermanson, Robert 
Montgomery och R. A. Wrede. 

Från oktober 1900 är vidare att anteckna ett flygblad 3) 
närmast riktat mot de ryska gårdfarihandlarna. Införandet 
av ryska språket vid ämbetsverken gav anledning till en 
skrift 4), som utkom år 1901, och där till besvarande upptages 
frågan: »kan det under nuvarande förhållanden anses berät-
tigadt att tjänstesökande betjäna sig af intyg om färdighet 
i ryska språket?» Broschyren slutar med frågans besvarande 
på följande sätt: »Af det föregående följer: att endast de, i 
öfrigt kompetenta, personer, hvilka söka anställning i sådan 
tjänst, uti hvilken, enligt hvad ofvan angifvits, fordran på 
kunskap i ryska språket föranledes af Finlands statsrättsliga 
ställning och af det praktiska behofvet påkallas, såsom vid 
statssekretariatet och generalguvernörskansliet eller uti vissa 
tjänster vid några statens kommunikationsanstalter eller å 
gränsorterna mot Ryssland, kunna anses berättigade att till 
ansökan foga sådant bevis om rysk språkkunskap, som för-
fattningarna innehålla, men att, i öfrigt, bifogandet till 
ansökningshandlingarna af intyg om kunskap i ryska språket, 
af hvad slag detta intyg vara må, måste anses såsom synner-
ligen tadelvärdt». 

Av allmännare innehåll är ett litet häfte 5) (daterat 20 sep-
tember 1900 och undertecknat Fosterlandsvän) av Theodor 

Se närmare härom A. Cederholm, Kagalens uppkomst, s. 5. f. 
Om domares och andra tjänstemäns rätt att pröfva lagars giltighet. 

Stockholm 1900. Även på finska. 
Upprop till fosterlandets försvar, Stockholm 1900. Även på finska. 

Enligt en anteckning av V. M. v. Born förf. av Th. Hornen. 
Tjänstemännen och ryska språket. Även på finska. Skriften är 

författad av Ernst Estlander och granskades av juridiska kommitt6i. 
Det passiva motståndet. Stockholm 1900. (Avtryckt i Th. HorrAns 

bok Vårt Passiva Motstånd). Även på finska. 



Kap. IV. Politiska broschyrer. 79 

Homes.n, som lämnar ett bidrag till det passiva motståndets 
motivering och formulering av dess politik; likaså en något 
utförligare broschyr (undertecknad Civis) av W. Chydenius 1), 
som hade till ändamål, för att citera broschyrens egna ord, 
»att, särskildt med hänsyn till värnepliktsfrågan, gifva ett 
litet bidrag till diskussionen om det förfarande, som folket, 
styrelsen och tjänstemännen nu och framdeles böra iakttaga 
gentemot öfverhetens påbud, då dessa äro olagliga». Ett 
antal korta uppsatser sammanfördes i en liten i Borgå utgiven 
(och sålunda vederbörligen censurerad) broschyr: 2) »Den 
6 juli» (undertecknad X) av V. M. v. Born behandlar promul-
gationen av språkmanifestet; i »Sommartankar» (undert. Y) 
utreder Arv. Neovius begreppet »passivt motstånd» och i »Likt 
och olikt» (undert. Z) polemiserar K. Zilliacus mot undfallen-
hetspolitiken. 

Dessa skrifter spriddes av den »praktiska kommitt6i», som 
för ändamålet vidtalat ombudsmän i landsorten. Ett tryckt 
cirkulär till dessa 3) med särskilda instruktioner finnes bevarat 
i kagalens arkiv. Här uppmanas vederbörande även att anlita 
å orten sig uppehållande studenters bistånd. 

De olidliga censurförhållandena gåvo upphov till ett antal 
»underjordiska tidningar», som dels utgåvos i Finland — i så 
fall vanligen mångfaldigade på mimeografisk väg — dels, och 
förnämligast, trycktes i Sverige. Efter Nya Pressens indrag-
ning den 4 april 1899 på två månader utdelades åt prenume-
ranterna mimeograferade »Cirkulärbref», av vilka det första 
utkom den 6 april; det sjunde och sista (odaterat) efterföljdes 

Finlands framtid beror av folket. Stockholm 1901. Även finsk 
upplaga. Enligt brev från Chydenius av den 27 juni 1901 till V. M. v. Born 
förelåg manuskriptet till broschyren färdigt redan vid brevets datum. 

Lösa Blad. Borgå 1900; en annan upplaga torde även hava utgivits, 
i vilka en uppsats av R. A. Wrede ingår: »Medborgerlig verksamhet för 
samhället». Broschyren blev beslagtagen av pressmyndigheterna den 16 
augusti 1900. 

S. H. T. Arvoisa Kansalainen. Kuten hyvin saattaa arvata 
Daterat: Helsingissä joulukuussa, 1900. 
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av en serie liknande skrifter, benämnda efter namnsdagen på 
det datum, då de utgåvos. Sålunda utkom Korsmessa den 
3 maj, Sigismund den 6, Mamertus den 11, Sofia den 25, Emi-
lia den 19 och Urbanus den 25 maj. Detta sistnämnda nummer 
innehöll ett tillkännagivande om seriens upphörande, varvid 
dock ett förnyat utkommande ställes i utsikt, »om något af 
speciellt intresse inträffar under den stundande sommaren — 

 Äfven komma möjligen meddelanden af annat slag att 
expedieras»1). 

Det dröjde dock till hösten 1900, innan behovet av sådana 
»meddelanden af annat slag» blev tillgodosett. Detta skedde 
sedan Nya Pressen enligt resolution av den 29 juni 1900 
blev för alltid indragen, närmast till följd av tvenne artiklar 
av K. Zilliacus, som under chefredaktören Lilles frånvaro 
fungerade som dennes vikarie. Zilliacus uppgjorde nu pla-
nen för en periodisk publikation, som skulle tryckas utom-
lands och förbi tull och censur tillställas prenumeranterna i 
Finland; på detta sätt grundades den viktigaste av de »censur-
fria» tidningarna, Fria Ord 2). 

Den första årgången utgavs i tre serier om 20, 20 och 22 
nummer vardera, och kostade hemsänd till prenumeranterna, 
den första serien 12 mk och vardera av de två senare 10 mk. 
Tidningens första nummer, ett dubbelnummer, 1 & 2 utkom 
(utan datum) i slutet av augusti (8 ss. 3-spaltigt stort 4:o 
format) och trycktes, likasom de två följande numren, på 
Aftonbladets tryckeri; övriga nummer trycktes hos K. B. 
Boström. Under detta första år, 1900-1901, upprätthöll 
Zilliacus företaget så gott som ensam: »skötte redaktionen, 

Ett försök gjordes även att utgiva tryckta, vederbörligen censure-
rade spridda tidningsblad med namn hämtade ur fågelvärlden. Det 
sista av dessa, kallat Bofinken, utkom den 16 april, då Bobrikoff gav 
befallning att de icke finge tillåtas av censuren. De redigerades av K. Zil-
liacus, som efter censurförbudet telegraferade till London till författaren 
av denna historik: »Fan tog bofinken». 

Se vidare K. Zilliacus, Från ofärdstid och oroliga år I, 61, ff. B. Est-
lander, Elva årtionden III, 107 ff. 
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skref en stor del af innehållet, ordnade distributionen och im-
porten»i). Från hösten 1901 övertogs redigeringen av dr Arvid 
Neovius, då ännu bosatt i Helsingfors, »medan redaktions-
sekreteraregöromålen, öfvervakandet af tryckningen och im-
portens utländska ända omhänderhades som förut och sköttes 
i Stockholm». 

I den »Prenumerationsanmälan», som nu utsändes, utlova-
des en regelbunden periodicitet, vilken, förutom annat, krävde 
ökade kostnader. Prenumerationspriset höjdes dock icke, 
utan förblev 30 mark för hel årgång, men med en betydlig 
reduktion, ifall två eller flere exemplar rekvirerades under 
samma adress. Hösten 1903 efter Arvid Neovius' landsför-
visning, överflyttades redigeringen av Fria Ord från Helsingfors 
till Stockholm, medan insamlandet av notis- och annat mate-
rial ombesörjdes i Helsingfors av dr Gunnar Castre'.n. Från 
ingången av år 1904 avgick Zilliacus helt och hållet från redak-
tionen. Tidningens sista nummer — omfattande endast två 
sidor  utkom den 30 november 1905. Dess upphörande 
hade förebådats i en annons, daterad den 8 november, som 
införts i Helsingfors-Posten, Hufvudstadsbladet och Helsingin 
Sanomat, i vilken det heter: »Sedan tryckfrihet numera fak-
tiskt införts och säkerhet finnes för att densamma snart skall 
befästas genom en af folkrepresentationen godkänd tryckfri-
hetslag, är Fria Ords värf fylldt». 

Namnet »Fria Ord» förekom emellertid endast på första 
numret av varje serie eller årgång; de övriga numren beteck-
nades blott med utgivningsdagens datum. Tidningen eller 
»skriftserien», såsom den så att säga officiellt kallades, utkom 
icke heller på regelbundet återkommande dagar. Härigenom 
fick publikationen icke tekniskt karaktären av en tidning, 
och sålunda undveks nödvändigheten att vid företaget såsom 
bulvan fästa en rikssvensk såsom ansvarig utgivare. De väx-
lande mellantiderna för numrens utgivande medförde dessutom 
den fördelen »att de, som sysslade med spionaget på irrporten, 

1) Fria Ords slutnummer d. 30 november 1905. 

6 
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icke skulle kunna på förhand räkna ut, när en sändning var att 
vänta», såsom det heter i F. 0:s slutnummer. 

De tre första numren av årgången 1901-1902 trycktes, 
likasom största delen av den första årgången, hos K. B. 
Boström, men tryckningen överflyttades från och med den 9 
oktober 1902 till 0. L. Svanbäcks boktryckeri, där Fria Ord 
trycktes till slutet av år 1904. Från början av år 1905 till 
tidningens upphörande försiggick tryckningen på A/B Varias 
Boktryckeri 1). 

Under tidningens första år insmugglades hela upplagan till 
Finland och distributionen skedde från Helsingfors i öppna 
kuvert såsom tryckalster. Då emellertid detta distributions-
sätt befanns osäkert, kringsändes tidningen i slutna kuvert 
såsom vanliga brev. För att postportot icke skulle stiga till 
överhövan stora summor anskaffades från Holland ett mycket 
tunt och lätt, men starkt och jämförelsevis ogenomskinligt 
papper, som utan olägenhet kunde tryckas på båda sidorna. 
Ett fyrsidigt nummer av tidningen kom att väga 2,8 gram — 
senare kunde vikten nedbringas till 2,3 gram. Detta möjlig-
gjorde en sändning av ända till tre sådana nummer i ett och 
samma kuvert för enkelt porto. 

Tidningen utkom under åren 1901-1905 med omkring 
52 nummer om året, om 4, 6, 8, stundom 10 eller t. o. m. 12 ss., 
två-spaltigt kvartoformat: numrens medelsidtal var ungefär 
51/x. 1 ett av kagalen utsänt cirkulär till förmån för sprid-
ningen av Fria Ord och Vapaita Lehtisiä beräknas årgången 
1901-1902 av Fria Ord komma att innehålla 8 å 9 gånger så 
mycket som en årgång av Svenska Folkskolans Vänners 
kalender. 

Under 1903-1904 åtföljdes Fria Ord av en månadsbilaga 
för vilken särskild avgift (5 mk) erlades. En fullständig inne-
hållsförteckning och ett utförligt alfabetiskt register till Fria 

1) Överflyttningen till annan officin betingades av de betänkligheter, 
som väckts hos Svanbäcks tryckeri på grund av utgången av det pressmål 
som anhängiggjorts mot den därsammastädes tryckta tidningen Veckans 
Nyheter, se nedan s. 84 (F. 0., slutnumret). 
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Ord, båda utarbetade av Ernst von Wendt, utkommo i 50 
numrerade exemplar år 1909. 

Av Fria Ord utgavs 1900-1901 en finsk upplaga, vilken, 
även denna, omfattade tre serier om c:a 20 nummer envar1). 
Endast det första numret i varje serie bär namnet »Vapaita 
Sanoja», de övriga endast utgivningsdagens datum. Publika-
tionen utkom på samma dagar som Fria Ord, med ett i det 
närmaste fullkomligt identiskt innehåll. Den trycktes, lika-
som F. O:s första årgång, på K. B. Boströms officin i Stock-
holm, i samma format och utstyrsel som F. 0. 

Under därpå följande år, 1901-1902, utkom en från 
Fria Ord fristående publikationsserie utan annan rubrik än 
veckodagen och datum för utgivningen, t. ex. »Maanantaina 
Syyskuun 30 p:nä», tryckt å icke namngiven officin i Finland, 
enligt uppgift av E. Erkko i Kexholm. Från hösten 1902 
begynte en »ny serie», som erhöll namnet »Vapaita Lehtisiä», 
vilken benämning till en början fanns anbragt å samtliga 
nummer. I ett om tidningen utfärdat tryckt prospekt 2) fram-
hålles, att minst 3,000 prenumeranter erfordras. Tidningens 
pris skulle bliva 8 mark för ett halvt år (26 nummer). Prospek-
tet betecknar det såsom »beklagligt, ja bedrövligt, om den 
finskspråkiga befolkningen icke kunde genom prenumeration 
uppbära detta enda fria tidningsorgan, i synnerhet som »Fria 
Ord» visat sig äga god ekonomisk bärkraft.» 

Senare, från hösten 1903, då tidningens tredje serie vidtog, 
sänktes priset till 5 mark för hel, 3 mark för halv årgång. 
Bladet trycktes från hösten 1902 i Stockholm. Trycknings-
orten »Stockholm» finnes angiven endast i de tidigaste numren 
(t. o. m. N:o 16, den 2 februari 1903 3); under hösten 1904 

Av denna publikation har förf. sett endast de två senare serierna; 
det första numret i andra serien är, liksom hos Fria Ord, odaterat; det 
andra numret bär rubriken »18 p. joulukuuta 1900». 

Kunnioitettava Kansalainen. Kai olette saaneet Teille äskettäin 
lähetetyn kiertokirjeen — — Undertecknat: T. H. 

N:o 13, d. 10 januari 1903, har följande ortsanvisning: »Tukhol-
massa 1903, 0. L. Svanbäck'in kirjapainossa.» 
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angives A/B Arbetarnes Tryckeri i Stockholm såsom officin, 
och från början av år 1903 till tidningens upphörande den 16 
oktober 1903, A/B Varias boktryckeri. I och med denna flytt-
ning till annan officin upphör även bladet att begagna »Vapaita 
Lehtisiä» såsom rubrik, och betecknas blott « med utgivnings-
dagens datum. 

Redigeringen av Vapaita Lehtisiä omhänderhades under 
aren 1901 till våren 1903 i Helsingfors av Päivälehtis redaktör, 
Fero Erkko. Våren 1903 blev lektor M. Rosendal, efter sin 
landsförvisning, redaktör för bladet, och senare förre brand-
mästaren i Åbo W. Sohlman. 

ran slutet av ar 1900 till våren 1901 utgavs en av Arvid 
Mörne redigerad mindre tidning, Nyländska Posten, avsedd 
huvudsakligen för Mellersta Nylands kommuner. Den utkom 
i en mimeograferad upplaga om vidpass 730 exemplar, och 
efterträddes av en annan tidning, Veckans Nyheter, som 
vände sig till hela det svenska Finlands allmoge. Även denna 
tidning redigerades till en början av Arvid Mörne och mimeo-
uraferades. Hösten 1902 blev Herman Gummerus redaktör för 
tidningen, som från år 1903 utgavs i Stockholm och där trycktes 
på 0. L. Svanbäcks tryckeri i två-spaltigt kvartoformat. Dess 
prenumerationspris blev nu 4 mark för hel, 2 mark för halv 
årgång. Från sommaren 1903 till hösten 1904, då tidningen 
upphörde, redigerades den av Artur Eklund 1). 

Veckans Nyheter hade, efter överflyttningen till Sverige, 
tekniskt sett, karaktären av en periodisk skrift, och måste 
därför hava en svensk ansvarig utgivare. En sådan erhölls i en 
typograf, vid namn Björkegren. Under våren 1904 utsattes 
Veckans Nyheter för ett tryckfrihetsåtal, som förskaffade bul-
vanen Björkegren tre månaders fängelse. Sannolikt som en 
följd av denna process upphörde Veckans Nyheter med numret 
för den 29 februari 1904 att utkomma under detta namn. 

i) jfr Arvid Mörnes uppsats Från unga år i skriftserien Från bryt-
ningstider, ny serie s. 39 samt H. Gummerus, Aktiva Kampår, s. 40 ff. 
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I stället användes som rubrik den »namnsdag» som inföll pa 
utgivningsdagens datum: Amalia den 20 april o. s. v. Tid-
ningens sista nummer, Hedvig, utkom den 13 oktober 1901. 

En med Veckans Nyheter likartad, finskspråkig publika-
tion var Viikon Varrelta. Av denna har förf. icke lyckats över-
komma mer än ett dubbelnummer, 9 och lo, för den 26 maj 
1903. Innehållet är icke identiskt med det i Veckans Nyheter 
tran ungefär samma tid. Tidningen trycktes i Stockholm på 
0. L. Svanbäcks tryckeri. 

Dessa trenne tidningar, Fria Ord, Vapaita Lehtisiä och 
Veckans Nyheter, redigerades utan att på annat sätt stå i 
beroende av varandra än att de ställde notismaterial till 
varandras förfogande, och icke sällan kunde samma ledande 
artiklar ungefär samtidigt ingå i två eller tre av dem, varvid 
än den ena, än den andra var givande eller tagande part. Men 
för övrigt var innehållet mycket olika, lämpat efter envar 
tidnings läsekrets och beroende på influtna bidrag i). 

Dessa tidningar voro självständiga icke blott så till vida 
att de icke stodo i beroende av varandra, utan även i den 
mening, att de icke stodo i något avhängighetsförhållande 
till motståndets ledning i Finland. Fria Ord hade ju grund-
lagts redan innan kagalen bildades, och efter dennas konstitue-
rande hösten 1901 fortfor den att redigeras i en från denna 
oberoende riktning. Detsamma gäller även de övriga »censurfria» 
tidningarna. Det kunde visserligen hända, att dessa tidningar 
reproducerade eller refererade kagalens skrifter, men kagalen 

1) Arvid Mörne framhåller i sill ovan citerade uppsats, s. 11, att »den 
allmänna tron i Helsingfors att Veckans Nyheter var bara ett prisbilligt 
eko av Fria Ord, hade Sill grund i kagalkretsarnas ringaktning för allt 
motståndsarbete, som inte inspirerades av dem själva». Inom »kagalkretsar» 
-- för såvitt härmed åsyftas den verkliga, organiserade kagalen — hyste 
man icke en sådan tro och spridde den följaktligen icke heller. Kagalen 
som sådan hade mycket väl reda på vad Veckans Nyheter innehöll och 
skänkte densamma, såsom längre fras► skall påvisas, moraliskt och 
pekuniärt understöd.• Vad Mörne ordar om kagalkretsarnas ringakt-
ning av andras initiativ härrör av hans subjektiva uppfattning. 
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använde icke dessa tidningar såsom sina språkrör, och de 
kunna sålunda icke gälla såsom kagalens organ. Emellertid 
kunde enskilda av kagalens medlemmar titt och ofta sända 
bidrag än till den ena, än till den andra av dem, anskaffa 
nyhetsmaterial och även göra uttalanden av principiellt inne-
håll. Dessutom var Vapaita Lehtisiä's förste chefredaktör, 
Eero Erkko, medlem av kagalens bestyrelse. 

Det intresse kagalen som organisation hyste för de fria 
tidningarna yppade sig bl. a. däri, att kagalen i särskilda 
cirkulär till sina ombudsmän sökte befrämja deras spridning. 
Tvenne sådana cirkulär 1), det ena främst avsett att under-
stöda Fria Ords, det andra Vapaita Lehtisiäs spridning, utsän-
des hösten 1902. Här säges i ingressen: »I anseende till den 
stora betydelse, som någorlunda regelbundet utkommande 
tidningar sådana som »Fria Ord» och »Vapaita Lehtisiä», 
hafva för den konstitutionella saken och det konstitutionella 
väckelsearbetet, anhålla vi vänligen, att H. H. antingen ville 
sjelf åtaga sig eller vidtala någon annan af Eder känd, säker 
och intresserad person att å Eder ort värka såsom prenumerant-
samlare för nämnda tidningar.» I ett senare cirkulär 2), av den 9 
juli 1903, framhålles »nödvändigheten af att de censurfria perio-
diska skrifterna, hvilka framdeles komma att utgöra det hufvud-
sakliga medlet för bekämpande af förryskningsarbetet, erhålla 
den största spridning». Här uppmanas landsortsombuden att 
upptaga prenumeration på Vapaita Lehtisiä, Fria Ord, Veckans 
Nyheter, Viikon Varrelta, Utländska uttalanden och Nordisk 
Revy. 1 ytterligare andra cirkulär och promemorior inskärpes 
önskvärdheten av ett intensivt arbete för dessa publikationers 
utbredning, och denna verksamhet betonas särskilt i de 
instruktioner, som utarbetades för de studenter, som sommaren 
1902 avreste till landsbygden för att verka i motståndets 
syften. 

Cirkulär. I anseende till den stora betydelse -- — Mimeogr. 
— Kiertokirje. Sen suuren merkityksen johdosta Mimeogr. 

S. H. T. Under vinterns och vårens lopp — Cyklostyl. Även 
på finska. 
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Särskilt tyckes Veckans Nyheter hava av kagalen omhul-
dats. 1 ett cirkulär 1) med påskrift »icke för obehöriga» och 
daterat i december 1902, förebådande tidningens utgivande 
från år 1903 i tryckt, i stället för mimeograferad, upplaga, 
betecknas Veckans Nyheter nära nog såsom en kagalens 
publikation. 

Medan Fria Ord, såsom redan antytts, oaktat de dryga 
distributionskostnaderna, men tack vare sin betydande pre-
numerantsiffra, ekonomiskt bar sig och icke behövde kagalens 
eller annanstädes ifrån kommande pekuniärt understöd, belas-
tades kagalens budget med rätt ansenliga bidrag för Vapaita 
Lehtisiä och Veckans Nyheter. Ur kagalens räkenskaper för 
år 1903 framgår, att för Vapaita Lehtisiäs räkning utanordnats 
4,534 mark 19 penni. Under år 1904 stego kagalens utgifter 
för Vapaita Lehtisiä till 3,073 mark 78 penni samt 4,251 
kronor 81 öre, eller tillsammans ungefär 9,000 mark. För år 
1905 utbetalades 4,949 mark 31 p:i och 1,866 kronor 33 öre, 
eller omkring 7,500 mk 2). 

För Veckans Nyheter (och dess finska motsvarighet, Viikon 
Varrelta) utbetalade kagalen i understöd 3,000 mk år 1903 
och 2,000 mark år 1904. Härutöver utverkade Ernst Est-
lander åt Arvid Mörne, såsom bidrag till utgivande av 
Veckans Nyheter, ett par gånger smärre belopp på 500 å 
1,000 mk ur medel, som hopbragts av V. M. von Born 3). 

Förutom ovan uppräknade publikationer, vilka gjorde till 
sin uppgift att komplettera de inom landet öppet utkommande 
tidningarna genom att meddela notiser och artiklar av sådant 
slag, som av censuren skulle hava undertryckts, utgavs ytter-
ligare ett antal mer eller mindre periodiska skrifter, huvud-
sakligen avsedda att bekantgöra för allmänheten i Finland 
vad den utländska opinionen hade att förmäla om händelserna 
i Finland. En sådan serie var Kaikuja Euroopasta, som 

H. H. Härmed taga vi oss friheten . Mitneogr. 
Kursen var då 139,30. 
Estlander, Hågkomster, s. 38. 
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utkom under år 1899 och redigerades i Stockholm av Eino 
Wallin (sedermera Woionmaa); Uttalanden rörande Finland 
(Stockholm, 1901 1902); vidare Censurfria Uttalanden, senare 
kallade Censurfria Meddelanden, som utkommo 1902 och 
1903, tryckta hos 0. L. Svanbäck i Stockholm. Stockholms-
tidningen Aftonbladet upptog i Finland prenumeration på 
särtryck av i densamma ingående artiklar rörande Finland. 

En tidskrift av något annan karaktär var Nordisk Revy, 
utgiven av boktryckaren K. B. Boström, och tryckt å hans 
officin samt redigerad till en början av Axel Lille och Konni 
Zilliacus. Den skulle, såsom det heter i prenumerationsanmälan, 
vara en »tidskrift för norden rörande politiska och kulturella 
spörsmål». Nordisk Revy utgavs till en början två gånger i 
månaden och första numret utkom den 10 mars 1903. Andra 
serien, som vidtog i oktober samma år, utgavs med ett num-
mer i månaden — det sista i september 1904. 

Tidskriftens innehåll var ingalunda begränsat uteslutande 
till frågor rörande Finland, om ock dessa intogo måhända 
främsta platsen och tidskriftens flesta prenumeranter torde 
hava funnits i Finland. 



KAP. V. 

VÄRNPLIKTSEDIKTET AV AR 1901. 

Emellertid hade värnpliktsfrågan hänskjutits till ryska 
riksrådet och endast en del förberedande åtgärder rörande 
militärväsendet vidtagits. En sådan var suspenderingen som-
maren 1900 av de övningsmöten som enligt 1878 års värn-
pliktslag borde hållas med reserven. Detta skedde antagligen 
såsom en anticipering av den nya värnpliktsförordningen, 
som icke kände till den finländska reservinstitutionen. Såsom 
skäl för åtgärden anfördes dock, såsom det hette i trontalet 
vid 1900 års lantdags öppnande, att den vidtogs för att fri-
göra arbetskraft i Finland och Sålunda i någon mån motverka 
resultaten av föregående års dåliga skörd. Det var ursprung-
ligen avsikten att genomföra inställandet av övningsmötena 
på administrativ väg, men efter upprepade påminnelser från 
senaten, och trots Bohrikoffs bemödanden i motsatt syfte, 
förmåddes v. Plehwe att göra hemställan till kejsaren om 
en proposition i ämnet att föreläggas de då församlade stän- 
derna. Dessa antogo förslaget utan diskussion, och man 
gladdes i Finland över att en konstitutionell tvistefråga, vis-
serligen mindre betydande i sig själv, men som ett precedens-
fall nog så viktig, blivit löst på ett tillfredsställande sätt. — 
början av februari gavs order om den ovan, s. 35 omtalade över-
flyttningen till Petersburg av den finländska reservens gevär. 

Det svar i värnpliktsfrågan, som 1899 års urtima lantdag 
avgivit, innefattande jämväl ständernas motförslag i ämnet, 
hade med Senatens tillstyrkande utlåtande av den 6 november 
18991) insänts till Petersburg, där den ryska kommitt, som 

') Publicerat i Hemställningar, ss. 63 — 80. 
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avfattat det ursprungliga förslaget, ävensom ryska krigs-
ministern sattes i tillfälle att häröver avgiva sina utlåtanden. 
Nästa etapp för behandlingen var ryska riksrådet, i vilket, 
i enlighet med februarimanifestet, två finländska senatorer 
skulle för ändamålet inkallas som bisittare; som sådana hade 
generalguvernören föreslagit v. ordföranden i Senatens ekono-
miedepartement, Constantin Linder (efter Tudeers avgång) 
samt militiechefen von Blom. Av dessa hade dock Linder 
avsagt sig uppdraget; i hans ställe utsågs senator Bergbom 
till senatens andra delegerade. 

Man antog i Finland, att riksrådet skulle slutbehandla 
värnpliktsfrågan inom januari månad 1900, men saken upp-
sköts, och under tiden blev den föremål för ett livligt 
meningsutbyte såväl i Finland som i Ryssland. Den märkli-
gaste opinionsyttringen inom Finland bestod i den 30-manna 
deputation, mest allmogemän, representerande huvudsakligen 
den nordfinska landsbygden, som den 12 mars anlände till 
Helsingfors, medförande en adress 1), undertecknad av 91,780 
personer, vari folkets bekymmer uttalas angående värnplikts-
frågan ävensom det påtänkta införandet av den ryska tull-
tariffen, och som slutar med en uppmaning till senatorerna, 
»att I också under de svåraste förhållanden orubbligt såväl i 
princip som i handling fasthållen grundlagarna, så att genom 
Edert tillgörande förordningar,hvilka icke äga hälgd af lag, 
icke måtte till efterlefnad offentliggöras». Initiativet till 
denna adress hade tagits i Uleåborg, och bland deputationens 
medlemmar befunno sig lektor M. Rosendal och domprosten 
Wallin (sedermera Walli) samt lantbrukaren P. Aulin (seder-
mera Ahmavaara). Avsikten var ursprungligen att deponera 
adressen hos ekonomiedepartementets ordförande Linder, 
men denne avrådde på det bevekligaste från denna föresats, 
anförande att han i så fall ansåge det vara sin skyldighet att 
överstyra den till generalguvernören, som helt säkert skulle 

1) Adressen finnes införd i Fria Ord, 20 mars 1901 s. 1 f. 
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betrakta företaget som upproriskt och härom inrapportera till 
Petersburg. I stället beslöts, att adressen skulle uppläsas 
inför samtliga senatorer, och deputationen fördelade sig på 
smärre grupper för att uppvakta dessa. Mottagandet gestaltade 
sig rätt olika hos de olika senatorerna. Enligt framställningen i 
Fria Ord (anf. st.) förklarade sig »blott senatorerna Heikel och 
Hom6-1 i promulgationsfrågan stå på samma ståndpunkt som 
deputationernas medlemmar, och af senator Borenius' svar 
fingo de, som besökte honom, äfven den uppfattning att han 
kommer att efterkomma deras anhållan». De flesta av de 
fjorton senatorer, som besöktes, förklarade, att senaten icke 
ägde rätt att vägra promulgation; senator Johnsson lät depu-
tationen alls icke komma till tals, utan befallde den avlägsna 
sig. Adressen deponerades i Ständerhusets arkiv 1). 

I ett flygblad 2) med mottot »It fama per orbem», daterat 
november 1900, framställes det »såsom allom bekant», att 
»inom Riksrådet en stark opinion gjort sig gällande mot 
vidare kränkning af Finlands grundlag i denna fråga, hvilken 
enligt denna opinion borde, i händelse Ständernas förslag 
icke ansåges antagligt ur rysk synpunkt, återförvisas till 
behandling af landtdagen». — Emellertid hade generalguver-
nören, sedan senaten fått ny, av honom godkänd samman-
sättning, »för de ledande kretsarna i Petersburg ställt i ut-
sikt att Senaten vore villig att med åsidosättande af Stän-
dernas beslut i frågan gå in på de ryska förslagen, såsom fem 
års tjänstetid, ryska officerares anställande vid finsk trupp, 
finska truppers permanenta stationering i Ryssland, deras 
ställande under de ryska krigslagarna, o. s. v.» Flygbladet 
slutar: »Det är sannerligen hög tid att den allmänna opinionen 
i vårt land, som till nationens skam redan altför länge trotsats 
av servila ignoranter och lycksökare, ändtligen gör sig gällande 
på allvar för att gestalta landets öden efter folkets önskan och 

Denna démarche finnes utförligt skildrad i broschyren Massadres-
sen 1901. 

Värnepliktsfrågans nuvarande läge. »Berlin» 1900. 
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hindra dess störtande i fördärvet genom egna landsmäns 
tillskyndan.» 

Det här återgivna ryktet om den inom riksrådet härskande 
opinionen visade sig så till vida riktigt, att majoriteten inom 
detsamma, såsom längre fram skall påvisas, var obenägen för 
de långt drivna kraven som i värnpliktspropositionen upp- 
ställts. Högst sannolikt är även, att Bobrikoff framställt 
saken så, att den nya värnplikten utan svårigheter kunde 
genomföras. 

Något senare skreds till en, endast för vissa initierade 
känd åtgärd avseende att inverka på sakens behandling inom 
ryska riksrådet. 

Vid ett i Helsingfors den 23 januari 1901 hållet sekret 
möte, till vilket personer hörande till olika partier kallats, 
tillstyrktes en sådan åtgärd, att åt någon eller några lämpliga 
personer gåves i uppdrag att vid tiden för värnpliktsfrågans 
behandling i riksrådet genom besök såväl hos generalguver-
nören och ministerstatssekreteraren som hos övriga medlemmar 
av riksrådet och andra ryska dignitärer söka utöva inflytande 
på frågans avgörande i sådan riktning, att antingen urtima 
lantdagens förslag till värnpliktslag bleve oförändrat fastställt, 
eller ock att ärendet ånyo överlämnades till ständernas grund-
lagsenliga behandling. Denna plan skulle meddelas personer i 
Åbo, Viborg, Tammerfors, Björneborg, Vasa, Uleåborg och 
Kuopio för att där underkastas diskussion, varjämte delege-
rade skulle utses för att i Helsingfors deltaga i en överläggning i 
frågan. I Helsingfors utsågs till delegerad överste K. Antell 
med dr A. Lille som suppleant. Från de ovannämnda städerna, 
infunno sig i Helsingfors såsom delegerade hovrättsassessor 
Kumlin (Åbo), hovrättsrådet G. Hom6-1 (Viborg), dr Idman 
(Tammerfors), dr E. Schildt (Björneborg), bankdirektören, 
dr L. Kurt6i (Vasa), f. d. senatorn L. Gripenberg (Uleåborg) 
och dövstumskoleföreståndaren Killiven (Kuopio). Dessa 
sammanträdde den 30 och 31 januari. Härvid enades man 
om ett sådant förfarande, att någon deputation med uppdrag 
av mötesdeltagarne icke skulle väljas för att verka i ovan 
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anfört syfte, ej heller någon adress framlämnas till de personer 
man önskade påverka, men att »såsom dertill lämpliga ansedda 
personer borde begifva sig till S:t Petersburg, besöka General-
guvernören, ministerstatssekreteraren, riksrådsmedlemmar rn. 
fl., och efter mundtligt samtal delgifva dem en kort prome-
moria innehållande de väsendtligaste synpunkterna i afseende 
å värnepliktsfrågans lagliga lösning.» Dessa personer skulle 
även sätta sig i förbindelse med senatens representanter i 
riksrådet. Till den ena »utsände» utsågs överste K. Antell, 
till den andra föreslogos: i främsta rummet förre senatorn 
Melan, i andra rummet ingenjör Edelheim. Kommunalrådet 
A. Meurman hade på grund av sjukdom avsagt sig uppdraget. 
Härjämte tillsattes en redaktiönskommitte för promemorians 
avfattande i samråd med de »utsände». Till medlemmar av 
denna valdes Axel Lille, Julius Grotenfelt och K. J. Ståhlberg. 
Promemorian skulle underställas L. Mechelins och R. Herman-
sons granskning.1) 

Faktiskt gestaltade sig saken så, att endast Antell begav 
sig till Petersburg, åtföljd av jur. kand. E. Ehrström som 
juridiskt biträde och sekreterare. Antell inträffade i Peters-
burg den 9 februari och återvände den 19. Härunder besökte 
han en stor mängd riksrådsmedlemmar och andra inflytelserika 
personer, bland dem några högtställda damer. Särskilt ma 
nämnas Plehwe, redaktören för Graschdanin, furst Mesch-
tscherski och storfurst Konstantin Konstantinovitsch. Senator 
von Blom ansåg Antells närvaro i Petersburg olämplig 2). 

Inom Ryssland ägnade Moskovskija Vjädomosti i januari 
eller februari 1901 en serie artiklar åt värnpliktsfrågan i Fin-
land utmynnande i ett förslag om att »det personliga full- 

') Enligt protokoll förda vid sammanträdena den 30 och 31 januari, 
undertecknade av Axel Lille och K. Antell. (Statsarkivet, Diverse sekreta 
handlingar av politisk natur, N:o 22). Den här omnämnda promemorian 
finnes på svenska och i rysk översättning därsammastädes, N:o 42. 

2) En utförlig redogörelse över Antells besök i Petersburg, författad 
av Ehrström, finnes i Statsarkivet. 
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görandet af värneplikten ersättes i Finland genom utgörandet 
af en skatt, motsvarande det tillskott som tillföres det finska 
näringslifvet genom 12,000 arbetare. De utgifter, som den 
finska staten haft för den finska armens underhåll måste Fin-
land betala till ryska staten i och för underhållande af ryska 
trupper i Finland; den inom de ryska guvernementen upptagna 
värnskatten skall minskas genom motsvarande summa från 
Finland. Den finska aktiva armen och reserven slopas och 
alla vapen öfverlämnas till kejserliga ryska förråd» 1). 

Det förefaller troligt, såsom Fria Ord för den 15 mars 
säger, att detta förslag att ändra Finlands försvarsväsen åter-
speglar ett alternativ som föresvävat ledande kretsar i Ryss-
land. Härmed skulle en fullständig avväpning av Finland 
hava vunnits och landet skulle ha berövats varje tillstymmelse 
till möjlighet av ett beväpnat motstånd mot fullständig för-
ryskning. — 

Värnpliktsfrågan kom under behandling i ryska riksrådet 
våren 1901. Till grund för diskussionen lades varken de 
ursprungliga propositionerna eller det av Finlands ständer 
antagna motförslaget, utan ett på ryska krigsministeriet 
under Kuropatkins ledning utarbetat nytt lagförslag, som 
knappast alls tog hänsyn till ständernas svar, men även i flere 
rätt väsentliga punkter avvek från propositionerna. 

Frågan behandlades först i en rätt talrik kommitte, »de 
förenade departementens» kommitte, bestående av representan-
ter för riksrådets fyra departement, samtliga ryska ministrar 
och de två representanterna för Finlands senat, tillsammans 
45 personer, med statssekreteraren Frisch som ordförande. 
Denna kommitte hade under februari och mars flere samman-
träden, varefter detaljbehandlingen av särskilda frågor hän-
sköts till ett utskott om 16 personer, bland dem senatorerna 
Bergbom och von Blom. Utskottet hade tre sammanträ- 

1) Enligt referat i Svenska Dagbladet för den 21 febr. 1901, reprodu-
cerat i Fria Ord, 5 mars 1901 s. 4. 
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den, den 7, 10 och 14 mars (gamla stilen) varvid förre krigs-
ministern Vannoffski ledde förhandlingarna. Den 7 (20) april 
hade de »förenade departementen» ytterligare ett samman-
träde, och den 15 (28) maj upptogs frågan till slutlig behandling 
vid riksrådets plenum under riksrådets ordförande, storfurst 
Mikael Nikolajevitsch. 

Redan under behandlingen i de »förenade departementen» 
hade majoriteten uttalat sig mot de Finlands rätt mest krän-
kande yrkandena i krigsministeriets förslag, och enahanda 
blev även förhållandet vid riksrådets plenum. I den viktiga 
frågan om finländska värnpliktiges uttagande till tjänstgöring 
vid ryska trupper röstade majoriteten, 47 medlemmar (mot 26), 
för att de finländska värnpliktige skulle »fullgöra sin värn-
plikt vid trupper, som äro förlagda i Finland och som kom-
pletteras företrädesvis med finska infödingar». Till denna majo-
ritet hörde bl. a. storfurstarne Vladimir och Alexej Alexandro-
vitsch, Frisch, Gerard (senare Finlands generalguvernör), 
jordbruksministern jermoloff, amiral von Kraemer, Witte, 
kommunikationsministern furst Hilkoff, hovministern baron 
Freedericksz, samt senatens två representanter. Minoriteten, 
i vilken befunno sig bl. a. storfurst Mikael Nikolajevitsch, 
Pobjedonostseff, Vannoffski, Bobrikoff, Plehwe, Kuropatkin, 
Sipjagin, uttalade sig för artikelns avfattning i enlighet med 
krigsministerns lagförslag, i vilket ingick tillägget, att en del 
av den finländska värnpliktskontingenten »kan bestämmas 
till komplettering av andra ryska trupper, som äro förlagda i 
finländska eller petersburgska militärdistriktet.» 

Enär krigsministern motiverat sitt förslag bl. a. därmed 
att de finländska värnpliktige, genom att tjäna i ryska 
trupper, komme att närmare känna och bättre uppskatta 
Ryssland och ryssarne samt efter sin hemkomst verka såsom 
den ryska idens förkämpar, anfördes inom majoriteten gent-
emot detta resonemang bl. a. följande: 

»På de tre år tjänsten varar blir den finske värnpliktige 
icke ryss. 1 en obekant omgivning skall allt förekomma honom 
främmande och fientligt. Oförmögen som han vore att rätt 
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första sitt befäl och sina kamrater, skall han oupphörligen 
framkalla deras missnöje och ovilja, ådraga sig bestraffningar 
och framkalla åtlöje, varför dessa tre ar skola fortleva, icke 
sasom en glad och angenäm tid, utan sasom en tid fördystrad 
av förödmjukelser och lidanden. Under sådana förhållanden 
skall han återvända till hemlandet sasom samma finne, men 
med förbittring i hjärtat, och av hans berättelser skola hans 
landsmän erhålla en helt annan föreställning om Ryssland än 
den krigsministern väntar sig.» 

Meningsolikhet yppade sig även däri, huruvida de trupp-
avdelningar, som företrädesvis kompletteras med finländska 
infödingar, kunde i fredstid föras över Finlands gräns. Även 
här stod en majoritet av 47 gentemot 26, med liknande 
men icke fullständigt samma röstfördelning som ovan. Så-
lunda hörde till majoriteten, som motsatte sig en sådan för-
flyttning, Pobjedonostseff, medan storfurst Vladimir Alexandro-
vitsch anslöt sig till minoriteten. Majoritetens förslag var, 
att dessa trupper »skola hava sina ständiga ståndkvarter i 
storfurstendömet Finland. Temporärt kunna de föras utom 
storfurstendömets gränser i krigstid, men i fredstid endast i 
tjänstesyfte och med särskilt nådigt begivande». Krigsminis-
tern Kuropatkins av minoriteten omfattade förslag gick ut på 
att dessa trupper »kunna såväl i freds- som i krigstid använ-
das för tjänstgöring, enligt nådigt förgottfinnande, inom 
Rysslands gränser och utomlands.» 

En minoritet på 15 medlemmar (bland dem Vannoffski. 
Bobrikoff, Kuropatkin) yrkade på fem års tjänstetid vid aktiv 
trupp, medan 58 (bland dessa Pobjedonostseff, Plehwe, Witte) 
röstade för tre års tjänstetid. 

13 medlemmar önskade en bestämning därom, att lant-
värnet icke finge föras utom Finlands gränser i och för delta-
gande i övningsmöten, medan 28 motsatte sig detta 1). 

1) Ovanstående framställning grundar sig på riksrådets protokoll i 
värnpliktsfrågan, som år 1902 utgåvos i svensk översättning i en i bok-
handeln icke tillgänglig broschyr: Värnepliktsfrågan i Finland. Hand-
lingar tillkomna i ryska riksrådet vid den därstädes våren 1901 försig- 



Kap. V. Graschdanin om värnpliktsfrågan. 97 

Om ock sålunda i flere viktiga principfrågor riksrådets 
beslut beteckna ett avgjort nederlag för den av Kuropatkin och 
Bobrikoff företrädda ståndpunkten, blevo dock de från fin-
ländskt håll förfäktade synpunkterna ingalunda på ett för 
Finland antagligt sätt tillgodosedda. Framför allt tillmötes-
gicks icke Finlands fordran, att förslaget skulle hänskjutas till 
ständernas behandling. 

Det inom riksrådsmajoriteten framträdande betraktelse-
sättet gjorde sig gällande även i ryska kretsar utanför det-
samma. Sålunda publicerade den inom vissa ryska hovkretsar 
rätt inflytelserike furst Meschtscherski i sin tidning Graschda-
nin en den 22 maj daterad artikel, där den inom rikrådets 
majoritet anförda, ovanciterade motiveringen mot finländska 
värnpliktiges uttagande till tjänstgöring vid ryska trupper 
anticiperas. Några rätt betecknande punkter i denna artikel 
må här anföras. 

De därintills vidtagna åtgärderna för att närma Finland 
till kejsardömet, heter det här, »beröra nerverna och intres-
sena hos endast en liten del af det finländska folket, d. v. s. 
det svenska partiet och dess intelligens, men äro för den stora 
delen av det finska folket mer eller mindre indifferenta». All-
deles annorlunda förhåller det sig med värnpliktsfrågan. 
»Statsklokheten fordrar, att Finlands folk skall dragas till den 
ryska regeringen och tvärtom avsöndras från det svenska 
partiet sålunda, att detta berövas möjligheten att av denna 
fråga göra ett verktyg, med vilket partiet får folket på sin 
sida mot den ryska regeringen». Ett avgörande av värnplikts-
frågan på ett för folket oantagligt sätt skulle »göra uppgiften 
att förena Finland med Ryssland vida svårare än nu, när man 
blott har att bekämpa en handfull schwedomaner.» 

gångna behandlingen af den finska värnepliktsfrågan. 200 ss. 8:o, Stock-
holm, 1902. — Den framställning om tillgången vid riksrådets slutbehand-
ling av frågan, som ingår i Fria Ord för den 29 juni 1901, kan icke anses 
tillförlitlig. 

7 
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Efter riksrådets plenum följde i Finland en tid av väntan 
och spänning. Ännu var det tid för kejsaren att hänskjuta 
ärendet till en för ändamålet sammankallad lantdags grund-
lagsenliga handläggning, men härom hyste man föga hopp. 
Så kom, mitt under högsommaren, under den döda säsongen, 
meddelande om att den ryska officiella tidningen, Regerings-
budbäraren, den 20 juli publicerat en ny värnpliktsförordning, 
stadfäst av kejsaren åtta dagar tidigare, den 12 juli, jämte ett 
kejserligt manifest. 

Det nya värnpliktsediktet  såsom man i Finland plägade 
kalla detta aktstycke för att betona dess inkonstitutionella 
karaktär var icke fullständigt överenstämmande med något 
av de olika förslag som under ärendets behandling framställts. 
Största likhet hade ediktet med det nya, av krigsministern 
Kuropatkin utarbetade förslaget, i det att i samtliga ovan 
refererade principfrågor riksrådets majoritets formuleringar 
förkastats till förmån för den av Kuropatkin framställda och 
av minoriteten godkända avfattningen, på ett enda undantag 
när, nämligen beträffande tjänstetiden vid aktiv trupp, som i 
värnpliktsediktet fastställdes till tre år, icke till fem, såsom 
i den för Ryssland gällande värnpliktslagen och såsom Kuro-
patkin och med honom Bohrikoff velat ha det även i Finland. 
Denna reduktion av tjänstetiden ansåg man i Ryssland före-
båda dess genomförande även i den ryska armen. 

Enligt den nya förordningen skulle finländska ynglingar 
»göra sin värneplikt vid de trupper, som företrädesvis komplet-
teras med finska infödingar», men de kunde även tjäna vid 
ryska trupper »förlagda i finländska och petersburgska militär-
distriktet», således under fullständigt ryskt befäl och under-
lydande ryska krigslagar. Det i 1878 års värnpliktslag ingå-
ende stadgandet, att såväl befäl som manskap vid finländska 
trupper skola vara finländska medborgare, är naturligtvis 
utelämnat. I stället stadgas, att ryssar kunna anställas 
som officerare vid »de truppdelar som företrädesvis komplette-
ras med finska infödingar», och »förvärva i och med det-
samma finsk medborgarrätt». Detta stadgande gör ett högst 
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kuriöst intryck, då enligt den ryska teorien något särskilt 
finländskt medborgarskap icke existerade, och dess stilisering 
avsticker från den i ediktet eljest använda terminologien, där 
det aldrig talas om finländska medborgare, endast om »finska 
infödingar». Den finländska staben avskaffas, likaså den 
finländska befälhavarposten, och den milisartade finländska 
reservinstitutionen. Den årliga kontingenten av rekryter 
är icke fixerad, utan överlämnades bestämmandet härav för 
varje år åt ryska krigsministern, vars beslut skulle stadfästas 
av monarken. 

Värnpliktsförordningen kompletteras i flere avseenden av 
det kejserliga manifest, som åtföljde detsamma. I manifestets 
början heter det, att tillsvidare och intill dess särskilda för-
foganden härom utfärdas, de värnpliktige skola införas endast 
i de trupper, som företrädesvis kompletteras med finländska 
infödingar, och att antalet av dem, som inkallas till tjänst-
göring, skall minskas. »Måtte denna sistnämnda åtgärd, som 
föranleder indragning af särskilda finska truppafdelningar, 
utgöra ett ytterligare vittnesbörd om Wår afsigt att tillsvidare 
icke öka den personliga värnepligtstungan för Finlands befolk-
ning.» 

»Det första inkallandet av värnepligtige med noggrann 
tillämpning af den nya lagen skall ega rum år 1903.» Dessför-
innan, till dess »kretsnämnderna» hunnit bildas enligt den nya 
lagens föreskrifter, skola de nu existerande uppbådsnämnderna 
fungera. 

Tillsvidare skall manskap uttagas endast för att komplet-
tera den finländska gardesbataljonen och det finländska 
dragonregementet — c:a 300 man. 

Vid en tidpunkt, som senare skall fixeras, skola de trupper, 
som kompletteras företrädesvis med finländska infödingar, 
underlyda den ryska krigsministern samt, därest de äro sta-
tionerade i det finländska militärdistriktet, under detta distrikts 
(ryska) överbefälhavare; men dessa trupper kunna även i 
fredstid såväl som i krigstid efter kejsarens prövning kallas till 
tjänstgöring i Ryssland eller utomlands. Förmåga att full- 
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komligt behärska ryska språket är ett oeftergivligt villkor för 
befordran till officers- eller underofficersbefattning. 

Genom dessa aktstycken var sålunda den nationella fin-
ländska arm, som uppställts enligt 1878 års värnpliktslag, 
fullständigt avskaffad. Det enda som nu återstod voro de 
»truppdelar som företrädesvis kompletteras med finska infö-
dingar», för att än engång begagna denna i all sin klumpighet 
vältaliga beteckning. Men dessa spillror — gardesbataljonen 
och dragonregementet, ty de övriga skulle upplösas — bilda-
de icke längre delar av en nationell arm, de stodo under 
ryskt överbefäl, ryska officerare kunde kommenderas till tjänst-
göring vid dem, och ryska rekryter inrolleras i dem. Värn-
pliktslagen av år 1878 betraktades såsom upphävd, och detta 
oaktat särskilda av dess paragrafer uttryckligen förklarats äga 
grundlagshelgd. 

I detta lagstiftningsärende nade för första — och sista — 
gången den procedur tillämpats, som angives i februarimani-
festets grundstadganden, men med ett för ryssar karaktäris-
tiskt förakt för laga former hade icke ens dessa stadganden 
fullständigt följts. Enligt punkt 8 i dessa stadganden skulle 
kejsaren stadfästa av riksrådet fattade beslut; den förordning, 
som nu utfärdades var emellertid icke den av riksrådet antagna, 
utan en som i flere punkter avvek därifrån. 

Efter den stora manspillan som följde på språkmanifestets 
promulgering gällde det att rekonstruera senaten. I stället 
för Tudeer, som avgått den 19 oktober 1900, hade till vice-
ordförande vid Senatens ekonomiedepartement utsetts över-
hovjägmästaren Constantin Linder, som var fullständigt i 
avsaknad av ämbetsmannarutin och tidigare icke spelat någon 
politisk roll. Vid besättande av 'expeditionschefsposterna var 
man vid denna tid tydligen ännu angelägen om att vid senaten 
fästa personer med medborgerlig prestige, och man ville syn-
barligen, att senaten icke skulle få en sammansättning med 
enbart gammalfinsk färg. Sålunda tillfrågades guvernören i 
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Nylands län, general K. de Pont 1), överste Edvard Furuhjelm, 
bergsrådet R. Elving, assessor Uno Kurt6i, vilka samtliga 
vägrade att inträda. Överste Kasten Antell uppställde för sitt 
inträde i senaten villkor, som vederbörande icke ville gå in på. 
Guvernören i Kuopio län, general H. W. Åkerman, utnämndes 
oåtspord den 27 aug. 1900 till chef för finansexpeditionen, 
från vilken han den 28 oktober övergick till chefsposten för 
handels- och industriexpeditionen. Den 2 maj 1901 erhöll han 
på ansökan avsked, och till hans efterträdare utnämndes den 
16 maj dr Aug. Ramsay. 

Även vid besättandet av de lediga platserna i justitiedepar-
tementet yppade sig svårigheter. Flere framstående domare 
torde vid tillfrågan hava givit nekande svar. Ett högst egen-
domligt förfarande inslogs mot prokurator Söderhjelm. Det 
var tydligen framför allt önskligt att få honom avlägsnad från 
prokuratorsposten, och så utnämndes han utan tillfrågan till 
medlem av justitiedepartementet, med den påföljd att han 
omedelbart lade in om avsked. Till prokurator utsågs seder-
mera senator Johnsson. 

Vid den tid, då de nya värnpliktsförordningarna skulle 
föredragas i senaten hade denna följande sammansättning: 
Ekonomiedepartementet: C. Linder, V. Spåre, J. G. Sohlman, 
W. Eneberg, E. Boehm, E. 0. Bergbom, G. E. Fellman, M. L. 
von Blom, E. R. Neovius, Aug. Ramsay och A. Genetz. Justi-
tiedepartementet: K. A. af Nyborg, H. G. Borenius, J. M. E. 
Johnsson, E. E. Forsman, J. E. Heikel, A. A. Kumlin, G. J. F. 
Nummelin, E. F. Andersin, L. Homen. 

Man undrade huru denna nya senat skulle ställa sig till 
frågan om promulgering och man hyste föga tillförsikt till 
dess ståndaktighet. Visserligen hade opinionen tidigare även 
på gammalfinskt håll varit den, att senaten icke borde promul-
gera en på grundlagsstridigt sätt tillkommen värnpliktsför- 

1) General de Pont tog kort därpå avsked från sin befattning som 
guvernör i Nyland, emedan han icke kunde förmå sig att tillämpa den 
olagligt tillkomna förordningen om ryska undersåtars näringsrätt. 



102 Kap. V. Värnpliktsediktets promulgering. 

ordning. Detta hade bl. a. framgått vid ett möte, som på 
Mechelins initiativ hölls vintern 1901 å ständerhuset och var 
besökt av ett femtiotal personer. Här hade J. R. Daniel-
son och E. G. Palmb ansett, att promulgation icke borde 
äga rum, »men de voro icke med om att redan nu besluta en 
påtryckning i sådant syfte, utan förbehöllo sig full hand-
lingsfrihet i det ögonblick faktum förelåge»1). Man hade t. o. m. 
på suometarianskt håll betecknat det antagandet som en 
grov smädelse, att senaten skulle promulgera en sådan för-
ordning. Det mottagande som kom den s. k. Uleåborgsdepu-
tationen till del 2) angav emellertid tydligt nog åt vilket håll 
senatsmajoriteten lutade. Det var därför icke någon egentlig 
överraskning, men väckte icke desto mindre stor förbittring, 
då man erfor, att senaten den 1 augusti promulgerat värnplikts-
ediktet samt manifestet av den 12 juli 1901. Mot promulgering 
röstade blott senatorerna Heikel, Homål 3), Nummelin och 
Ramsay. Dessa erhöllo avsked, Ramsay den 27 augusti, de tre 
övriga den 25 oktober 1901. 

Efter promulgeringen avlät senaten till kejsaren en skri-
velse, i vilken senaten påpekade, att på grund av landets 
författningar »lagstiftningen i fråga om finsk medborgares 
pligt att deltaga i landets och rikets försvar är beroende af 
medverkan från landets folkrepresentation, så att endast af 
Ständerna antagna lagförslag kunna såsom lagar utfärdas», 
samt konstaterar att den nya värnpliktslagen såsom utgiven i 
annan ordning, »utan tvifvel skall hos Finlands innebyggare 
af alla stånd och klasser framkalla känslor af bekymmer, och 

Marginalanteckning av V. M. v. Born i Estlanders Hågkomster, 
s. 29. 

Se pag. 90 f. 
Senator Hom6is uttalande vid senatens behandling av detta ärende 

mångfaldigades: Af Lars Hom&I afgi ina yttranden i Senaten vid behand-
lingen av värnepliktsfrågan. 10 ss. fol., cyklostyl. Här ingå senator 
Homåls skriftliga andragande vid enskilt sammanträde av senatens 
bägge departement den 29 juli 1901, hans muntliga anförande vid samma 
tillfälle samt hans tvenne skriftliga vota vid senatens allmänna plenum 
den 30 juli. 
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den föreställning lätteligen hos folket vinna insteg, att det 
framtida beståndet af Finlands författning icke vore tryggadt». 
Omedelbart härefter säges: »Hos senaten, som under loppet 
af snart sju år erfarit E. K. M:ts outtröttliga omsorger om 
Sitt finska Storfurstendömes väl och förkofran och som jem-
väl i det nu offentliggjorda manifestet funnit flere osvikliga 
bevis på E. K. M:ts Nådiga välvilja och huldhet emot detta 
land, kan någon misströstan om den fortfarande helgden af 
Finlands författning icke uppstå». 

Därpå uttalar senaten sin förhoppning »att den omotsva-
righet, som för närvarande eger rum emellan Finlands grund-
lagar å ena sidan samt Nådiga Manifestet och grundstadgan 
dena av den 3/15 februari 1899 å den andra, skall i sinom tid 
erhålla en lösning, som tillgodoser ej mindre Rikets allmänna 
än Finlands särskilda behof.» 

Senaten slutar sin skrivelse med en vädjan till kejsaren, 
att »E. K. M:t funne godt att från tronens höjd till sitt trogna 
finska folk rikta ett huldrikt uttalande egnadt att förjaga de 
senast nämnda bekymren och lugna de upprörda känslorna»1). 

Om detta aktstycke skriver signaturen Toivo (senator 
Ignatius) i den redan tidigare citerade broschyren Den rätta 
vägen, s. 36: »Vi öfverlemna åt våra läsare att sjelfva bedöma 
om vid detta ödesdigra tillfälle ett sådant språk var värdigt 
finska män och egnadt att ingifva monarken förtroende till 
sin finska senat och till uppriktigheten av dess försäkringar.» 

Ännu skarpare uttalar sig senator Lennart Gripenberg i en 
ursprungligen i Fria Ord (den 6 maj 1902) införd artikel, 
(sedermera utgiven som ett särskilt flygblad) »Senatens och 

1) Som svar å denna senatens hemställan lät kejsaren genom minister-
statssekreteraren meddela, att han icke »finner det för närvarande lämp-
ligt att till det finska folket rikta en ny försäkran om bevarandet äfven i 
framtiden av dess lokala institutioner. Om H. M:ts goda afsikter i detta 
avseende tvifla icke Hans trogna undersåtar. De oroande farhågor som 
af illasinnade människor kringspridas bland befolkningen, ådagalägga 
nödvändigheten af ordningens ytterligare säkerställande genom admi-
nistrativa åtgärder.» 
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regeringspartiets ställning till den nuvarande krisen». Sena-
tens skrivelse betecknas här såsom »säkerligen det mest ömkliga 
och för medborgaren mest upprörande aktstycke, som någonsin 
ännu af en finsk Senat aflåtits.» Längre fram: »Men ett sådant 
uttalande, som det nu berörda, är ej blott ovärdigt, det är 
därjämte brottsligt: brottsligt gentemot det folk, hoars intres-
sen Senaten är skyldig bevaka och åt byars tänkesätt den.  är 
pliktig gifva ett sannt uttryck; brottsligt gentemot monarken, 
hvilken Senaten sålunda medvetet för bak ljuset i fråga om 
det intryck, den ifrågavarande lagstiftningsakten måste i 
landet uppväcka, likasom i fråga därom, att landets författ-
ning genom densamma blifvit svårt kränkt.» 

Redan förrän värnpliktsukasen emanerat begynte man 
inom för motståndet intresserade kretsar tänka sig in i de 
åtgärder som av densamma kunde anses påkallade. Den 2 juli 
samlades sålunda hos L. Mechelin ett mindre antal f. d. lant-
dagsmän 1), och beslöts här att såsom första åtgärd samman-
kalla ett större möte. En del av de närvarande, bland dem 
Arv. Neovius, yrkade på att icke allenast f. d. lantdagsmän 
utan även andra i konstitutionell anda verksamma med-
borgare skulle kallas till mötet, men beslutet blev att inskränka 
detsamma till f. d. lantdagsmän, dock skulle kallas icke blott 
sådana som deltagit i 1900 års lantdag, utan även deltagare i 
tidigare ständermöten. Den 2 augusti på kvällen  således 
dagen efter värnpliktsförfattningarnas promulgerande, — 
ägde å övre Operakällaren i Helsingfors ett förberedande sam-
manträde rum, där bl. a. programmet för mötet diskuterades. 
På detta program upptogs frågan om en ny massadress, var-
jämte Arv. Neovius hemställde, huruvida man icke vid mötet 
borde diskutera prästerskapets hållning gentemot kungörandet 

') Enligt brev från Mechelin till V. M. v. Born: C. Mannerheim, R. A. 
Wrede, Otto Wrede, F. Stjernvall, J. V. Runeberg, W. Chydenius, F. 
Heikel, A. Kumlin, R. Elving, A. Lille, Th. Wegelius, M. Hallberg, 
E. Öhoran, L. v. Pfaler och A. Neovius. 
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av de lagstridiga förordningarna 1). Angående programmet 
skriver Ernst Estlander, som icke var kallad till denna förbe-
redande konferens, i sina Hågkomster, att hans intryck, då 
han efteråt hörde därom, var »att det var ytterst teoretiskt 
och opraktiskt, bleklagt samt lamt» 2). 

Samma dag utfärdades inbjudan till mötet; detta ägde 
dock icke, såsom i inbjudningen står angivet, rum å hotel 
Kämp, emedan man trodde sig veta att det där skulle komma 
att hindras, utan samlades rnötesdeltagarne hos privat person, 
i det att general J. af Lindfors beredde plats för mötet å sin 
egendom Turholm på Degerölandet, en knapp timmes ång-
båtsfärd från Helsingfors. Från kl. 1 e. m. begynte mötes-
deltagarne anlända, men samlingen skedde långsamt, och tiden 
för överläggningarna blev knapp. Såsom i kallelsen uppgives, 
hade till mötet inbjudits och även infunnit sig, lantdagsmän 
av olika partier, och flere av det gammalfinska partiets män 
voro närvarande, vadan mötet sålunda icke hade någon ensidig 
partifärg. 

Vid mötet utdelades en skrift 3), i vilken i korthet redogö-
res för värnpliktsfrågan vid urtima lantdagen och huru fin-
ländska värnpliktige efter den nya ukasen komme att utgöra 
sin värnplikt, varjämte frågas huruvida densamma i Finland 
kunde hava helgd av lag. 

Huvudfrågan vid mötet gällde den nya massadressen, och 
diskussionen om denna, som torde enhälligt hava beslutats, 
drog länge ut, så att föga tid återstod, då frågan om upp-
maning till prästerskapet att vägra kungöra ukasen kom till 
tals. Diskussionen inleddes av jur. kand. Jonas Castrén med 

Arne Cederholm, som ej var närvarande vid det förberedande 
sammanträdet å Operakällaren, hade redan tidigare tagit saken till tals 
med Neovius. (Cederholm, Kagalens uppkomst s. 7). 

Enligt Th. Rein, Lefnadsminnen s. 404, höllos förberedande sam-
manträden dels av det ungfinska partiet å Päivälehtis byrå, dels av hela 
det finska partiet å hotell Fennia. 

Värnepliktsfrågan. Daterad »Den 28 Juli 1901». Stockholm 1901. 
Författad av Ernst Gråsten. 
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ett kraftigt andragande. Ett stort antal av de närvarande 
yttrade sig; och var man i allmänhet ense om att prästerna 
icke borde kungöra. Däremot yppade sig meningsolikhet, 
huruVida någon uppmaning från mötets sida borde i detta 
avseende riktas till prästerna. De flesta talade emot en 
sådan åtgärd; för en påtryckning uttalade sig bl. a. Arvid 
Neovius, Arne Cederholm, Ernst Estlander och, bland när-
varande präster, kyrkoherden Päivärinta (förut Svahn), som 
dock ansåg att prästerna själva borde taga hand om frågan. 
Något formligt beslut fattades icke, emedan många deltagare 
redan avlägsnat sig. 

Så avlopp det s. k. Turholmsmötet 1). Detta var sista gån-
gen både avgjorda anhängare av motståndets politik och så-
dana, som allt mer begynte föra eftergivenhetens talan, sam-
lats till gemensam överläggning. Stämningen vid mötet skildras 
av deltagare däri som matt. Man gick icke den förhanden-
varande situationen in på livet, och frågan om huru ett mot-
stånd på basen av urtima lantdagens uttalande kunde an-
ordnas i praktiken kom icke till tals. Hos de flesta deltagare 
spordes föga tilltro till att något överhuvud kunde uträttas. 
Mötets tämligen klena resultat bestod i beslutet om ett åter-
upprepande av massadresstanken, varjämte en delegation, 
huvudsakligen för adressens åstadkommande, tillsattes stånds-
vis, tre medlemmar och två suppleanter för varje stånd. 1 dele-
gationen invaldes följande personer: för ridderskapet och adeln 
K. Antell, L. Mechelin, R. A. Wrede, V. M. von Born och 
Th. Rein; för prästeståndet J. R. Danielson, E. G. Palm&i, 
Juuso Hedberg, 0. Donner, Onni Hallsten; för borgarståndet 
E. Öhman, Axel Lille, Aug. Nybergh, Eug. Wolff, Th. Wege-
lius; för bondeståndet K. Wärri, K. Kiipula, K. J. Ståhlberg, 
E. Avellan, K. Ojanen. Delegationen, i vars arbeten både 
medlemmar och suppleanter jämsides deltogo, med minst 12 

1) Se närmare härom Cederholm anf. st. Ovanstående skildring har 
kompletterats ur Estlanders Hågkomster samt R. A. Wredes redogörelse 
i den längre fram refererade skriften Bör präst kungöra olagliga 
författningar. 
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närvarande som beslutfört antal, skred omedelbart till förbe-
redelserna för den nya adressen. Förslag till densamma upp-
sattes av Mechelin och granskades och justerades av delegatio-
nen, som sammanträdde hos borgmästar Öhman, i tvenne hela 
dagar 1). Härjämte drog delegationen försorg om insamlande 
av penningmedel för bestridande av nödiga kostnader. 

1 början av september hade insamlingen av namnunder-
skrifter slutförts med det resultatet, att 4`13,468 personer 
undertecknat adressen. Detta understiger med vidpass 
30,000 antalet underskrifter å 1899 års adress, en skillnad 
som måhända kan förklaras därav, att det numera, efter 
förordningarna om församlingsfrihetens inskränkande, befanns 
svårt att sammankalla folk till möten; i en del fall avhöll 
måhända även fruktan för obehagliga efterräkningar från 
undertecknande, nu då man aldrig kunde veta var en spion 
eller angivare låg och lurade. Slutligen hade väl även missmod 
rörande adressens effektivitet verkat hämmande. 

Adressen, som var ställd till kejsaren, hävdar landets rätt 
enligt dess konstitution att genom lantdagen deltaga i stif-
tande av lag om krigstjänst och framhåller fördärvligheten i 
de nya påbudens bestämningar. »Tunga bekymmer», säges 
det vidare, »hafva under de senaste åren hopats öfver vårt 
land. Gång efter annan har man nödgats erfara, att stad-
ganden i landets grundlagar blifvit åsidosatta, dels i lag-
stiftningsåtgärder, dels genom viktiga embetens besättande 
med ryska män. Förvaltningen har. blifvit ledd på ett sätt 
såsom vore dess uppgift att rubba lugnet och ordningen, 
hindra allmännyttiga sträfvanden samt framkalla ovänskap 
mellan ryssar och finnar». Längre fram säges: »Af påbud, 
som strida mot landets lag, måste synnerligen betänkliga 
följder befaras. För tjänstemän och myndigheter uppstå pin-
samma pliktkollisioner, då de af samvetet manas att icke 

1) Särskilda förslag till adressen finnas bland V. M. v. Borns papper, 
deponerade i Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Stockholm. 
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efterkomma sådana påbud. De skaror af arbetsdugliga sam-
hällsmedlemmar, hvilka redan förut af fruktan för de ho-
tande förändringarna drifvits att utvandra, skola ytterligare 
ökas, om de nu utfärdade författningarna tillämpas. 

De nya värnepliktsförfattningarna och andra åtgärder, 
riktade mot det finska folkets rätt till egen politisk och natio-
nell tillvara, kunna icke undgå att rubba förtroendet mellan 
monark och folk äfvensom framkalla ett växande missnöje, 
en allmän känsla af betryck och osäkerhet samt oerhörda svå-
righeter för samhället och de enskilda i arbetet för landets 
väl. Andra botemedel häremot gifves det ej, än att de nämnda 
påbuden varda ersatta genom en under Ständernas medverkan 
stiftad värnepliktslag samt att grundlagarna äfven i öfrigt 
varda i landets styrelse fullständigt beaktade.» 

Såsom av citatet framgår begagnade nian sig av detta 
tillfälle att för monarken framhålla olagligheten i hela det 
system som sedan 1899 införts i landet. En opinionsyttring 
av detta slag hade mycken liten utsikt att vinna beaktande 
hos Nikolai II eller hans omgivning, men den hade sin bety-
delse såsom ett medel att hålla den medborgerliga vakenheten 
vid liv och då tillika försorg drogs om att adressen omnämndes 
i utlandets förnämsta pressorgan, bidrog den i sin mån att 
fästa den utländska opinionens uppmärksamhet vid vår 
rättskamp 1). 

Den 30 september inlämnades adressen till senaten för att 
frambefordras till kejsaren, för vilken den föredrogs av Plehwe 
den 7 (20) december, varvid denne enligt vad han i skrivelse till 
generalguvernören av följande dags datum meddelar, för kej-
saren framhöll »att adressen blifvit undertecknad af ett stort 
antal tjenstemän och däribland sådana som innehafva embe-
ten, till hvilka de blifvit kallade på grund af Hans Majestäts 
förtroende. Tillskrifvand e en sådan delaktighet från de finska 

1) Adressens ordalydelse spriddes först i en mimeograferad publika-
tion: Stormäktigaste, Allernådigaste Kejsare och Storfurste -- — 
ävensom i flere tryckta flygblad och broschyrer. 
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tjenstemännens sida uti en uppenbarligen mot regeringen 
riktad manifestation deras ytterst egendomliga förhållande till 
sin tjensteställning, hvilket icke är tillständigt i statstjenst i 
allmänhet och på dess högre stadier isynnerhet, har jag tillika 
funnit, att till förekommande i framtiden af dylika företeelser 
vid valet af kandidater till tromanstjenster afseende bör fästas 
derå, att de icke deltagit uti politiska demonstrationer, och 
böra till erhållande af dylika tjenster föreställas endast sådana 
personer, som erbjuda tillräckliga garantier för att de rätt 
uppfatta sina ur tjensteställningen härflytande pligter i detta 
afseende. En sådan fordran kan faktiskt realiseras endast i 
det fall att, då lämpliga kandidater bland finska infödingar 
icke finnas, Kejsardömets infödingar tillåtas att bekläda dessa 
befattningar. Denna åtgärd måste äfven tillgripas, så snart 
det blifvit definitivt klargjordt, att tjenstemän af finsk här-
komst i stället för att bistå regeringen motverka densamma». 

Skrivelsen uppgiver vidare, att kejsaren »anbefalt att 
sagda synpunkter skola meddelas Generalguvernören och 
Senaten för Finland i afseende å efterrättelse vid besättandet 
af tjänster vid den civila förvaltningen af Finland». 



KAP. VI. 

»PR ÄSTKAGALEN» . 

Den andra vid Turholmsmötet förekommande frågan vi- 
sade sig vara av vida större bärvidd och praktisk betydelse  
propagandan för prästernas vägran att kungöra de olagliga 
påbuden. 

Tanken på vilken hållning Finlands prästerskap borde intaga, 
när det ankomme på detsamma att offentligen från predik-
stolarna uppläsa den väntade värnpliktsförfattningen, hade 
redan rätt tidigt sysselsatt mångens sinne. Även utanför de 
deciderade motståndsmännens krets hade man tänkt sig en 
vägran från prästerskapets sida. Detta framgår ur ett brev, 
skrivet med anledning av den då planerade s. k. Uleåborgs-
adressen. Ett utdrag därur publicerades i den ovan citerade 
broschyren, Massadressen 1901. Brevet härrör från »en aktad 
medborgare i hufvudstaden» och är adresserat till rektor 
Rosendal i Uleåborg. 

» Jag har hört», säges det, »att bland andra du och dom-
prosten Wallin icke dragit i betänkande att som reseagenter 
ytterligare upphetsa vårt arma folk. Det skall genom nya 
adresser till senaten uttala sin suveräna vilja. Men kunna 
värkligen de personer, som i kommunerna tillfälligtvis samman-
komma, göra sig ett klart begrepp om situationen och om 
följderna af det ena eller andra handlingssättet. Jag tror det 
ej — Om värnepliktslagen uppgöres med kränkning af 
våra heligaste grundlagar, står vårt folk otvifvelaktigt fram-
för det mest kritiska ögonblick i dess historia. ' Men alla torde 
vi dock vara öfvertygade om, att denna lagkränkning kommer 
att publiceras kanske genom den nuvarande senaten eller en 
ny eller utan senat: 1 alla fall finnes ännu en bom. Professor 
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H. har nyligen uttalat, 1) att en förordning blir lag i vårt land 
först sedan den upplåsts i kyrkorna. På vilket sätt värneplikts-
lagen än publiceras, beror det således i sista hand på vårt 
prästerskap, om den skall bli en lag hos oss. Jag förutser där-
för, att domprosten Wallin ej skall publicera ett möjligen kom-
mande lagstridigt dokument ej ens genom sin adjunkt. Värne-
pliktslagen blir då lag i vårt land, icke genom senatens eller 
någon på annat sätt afgiven publikation utan genom vårt 
prästerskaps tillgodogörande (sic!). Saken är således i goda 
händer. Men väl vore, om ni eller andra rese-agenter kunde 
få folket att uttala sin mening angående prästerskapets skyl-
dighet i denna fråga.» 

Brevet är karaktäristiskt, icke blott på grund av den försik-
tighet, som här framträder, utan framför allt genom den för 
anhängare av undfallenhetstanken egendomliga benägenheten 
att städse skjuta ansvaret för ett resolut uppträdande från 
den ena instansen till den andra. Man bör givetvis motsätta 
sig olag, men icke på den punkt, varom närmast är i fråga. 
Senaten fick icke ställas i mellanhand, den måste betraktas 
som en förlorad position, i stället skulle enligt brevskrivarens 
mening prästerna rida ut stormen. Såsom vi skola finna längre 
fram, önskade emellertid de, som omfattade brevskrivarens 
tankeriktning, då frågan om prästernas vägran blev aktuell, 
uppgiva även denna försvarslinje och retirera till en följande. 
Bland motståndsmännen var däremot tankegången en helt 
annan. Här framträdde, och detta allt tydligare ju fastare 
motståndsarbetet organiserades, såsom ledande ide, att varje 
position, där möjlighet till motstånd fanns, och där vägran att 
foga sig i olag av rättsmedvetandet krävdes, måste till det 

1) Här åsyftas antagligen prof. Hermansons uttalande i hans före-
läsningar om Finlands statsförfattningsrätt, där han (III, p. 403 f.) fast-
ställer, att publikationens väsentligaste akt icke är en lags införande i 
författningssamlingen, utan dess offentliggörande från predikstolarna, 
och att en lag ej är förpliktande för någon, förrän den sålunda blivit 
kungjord. — Detta gäller givetvis endast lag, som stiftas i normal 
ordning. 
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yttersta utnyttjas, och ingen sådan försvarslinje utan strid 
uppgivas. 

Såsom sakerna nu stodo, då senaten redan promulgerat 
värnpliktsedikt et, och denna position sålunda oåterkalleligen 
var förlorad, var det för motståndsmännen angeläget att 
pröva hållbarheten hos den försvarslinje, som prästernas ställ-
ning till kungörelsen i kyrkorna kunde erbjuda. Man fattade 
denna linje som en särdeles viktig position. Kunde prästerna 
förmås till ståndaktighet, skulle därmed ett i synnerhet vid 
nu i frågavarande tid särdeles viktigt samhällselement inrange-
ras i motståndsmännens led, och våra vedersakare i Ryssland 
kunde icke undgå att taga intryck av en allmän prästerlig 
promulgationsvägran. Därför yrkade även, såsom ovan fram-
hållits, å Turholmsmötet flere talare varmt på en sådan. 
Enär å mötet intet beslut fattats, vare sig för eller mot reali-
serandet av denna tanke, ansågo dess förespråkare sig vara 
oförhindrade att fullfölja tanken. 

Ernst Estlander och Arne Cederholm beslöto taga initiativ 
till åtgärder i detta syfte och sammankallade för ändamålet 
några meningsfränder till ett möte, som ägde rum i Nya Pres-
sens lokal, Unionsgatan 20, den 4 augusti på eftermiddagen. 
Här hade infunnit sig, förutom initiativtagarne, Jonas Castr&I, 
Arvid och Harald Neovius, A. W. Gadolin och ytterligare ett 
par andra. Härmed gjordes början till den aktion, som inom 
initierade kretsar senare gick under namnet Prästkagalen 

Som underlag för diskussionen vid denna sammankomst 
förelågo tvenne skrifter, den ena, uppsatt samma dag av 
Ernst Estlander, den andra undertecknad »Landtdagsman», 
av Jonas Castr6n. Båda skrifterna uppvisa, såsom naturligt är, 
flere beröringspunkter, men även många olikheter i behand-
lingen, varigenom de kommo att komplettera varandra. 
Den Castffilska skriften uttalar ett skarpt klander mot sena-
ten, som »i sin omanliga svaghet åter, otvifvelaktigt i strid 

1) Se Cederholm, Kagalens uppkomst, s. 8 ff. 
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med landets önskningar, promulgerat», varigenom, såsom det 
senare heter, nationen »inför Europa måste gå med nedslagen 
blick, uppfylld af skam och vanära öfver egna mäns vankelmod 
och ryggradslöshet», skildrar rätt utförligt de olyckor, som 
den nya värnplikten komme att medföra, samt påvisar med 
citat ur Regeringsformen och andra grundlagar, huru rätts-
vidrigt utfärdade de nya påbuden voro. Allt detta beröres i 
den Estlanderska skriften alls icke eller i största korthet, 
men i stället ägnas en juridisk utläggning åt den betydelse, 
som enligt finländsk rätt tillerkännes prästernas kungörande av 
lagar, samt betonas det ansvar som vilar på prästerskapet, 
om genom dess tillgörande ett sken av laglighet skulle förlänas 
de olagliga påbuden. Vardera skriften uppehåller sig vid de 
välgörande verkningar som en promulgationsvägran å präster-
skapets sida skulle medföra. Vårt folk heter det i Castrekis 
skrift, skulle »erhålla nytt mod, ny kraft, och med nytt hopp 
gå den nu af moln höljda framtiden till mötes. Icke blott 
att hela landets bildade klass skulle känna sig stå i djup tack-
samhetsplikt till landets prästerskap, genom en slik åtgärd 
skulle ock en den närmaste anslutning åstadkommas emellan 
folkets djupa led och kyrkans representanter. En ofantlig mo-
ralisk lyftning skulle gifvas åt nationen — — — — genom ett 
sådant manligt uppträdande af landets prästerskap skulle icke 
blott den lutherska kyrkans ställning stärkas, utan äfven hela 
nationens, hvilken skulle känna sig solidarisk uppifrån nedåt 
och icke skulle tveka att efter en dylik handling på sina händer 
bära landets plikttrogna prästerskap. Värkan af en dylik 
handling skulle också utåt icke kunna annat än utöfva ett 
mäktigt inflytande. Finlands prästerskap skulle därigenom 
hafva skrifvit ett af de vackraste bladen i sitt lands historia. 
Följderna för landet skulle icke kunna blifva andra än gynn-
samma. Våra vedersakare i öster skulle ändtligen se att detta 
folk icke helt och hållet stillatigande låter tillintetgöra sig och 
skulle en dylik passiv motståndshandling vara egnad att sätta 
en damm för den nu slag på slag följande russificeringen». 

I den Estlanderska skriften säges: »Särskildt under tider af 



114 Kap. V I. Jonas Castr&is och Ernst Estlanders skrifter. 

betryck stegras de fordringar, som ställas på kyrkan att hon 
skall skänka andlig styrka och motståndskraft åt folket. Och 
i den mån hon fyller detta kraf växer hennes eget inflytande 

— — — Hvarje medborgare har blifvit eller skall 
blifva kallad att välja mellan att vika för maktbud eller 
lida för sin öfvertygelse. Af prästen kräfves än mera; det 
kräfves att han föregår med sitt exempel. Mera än någonsin 
skola i dessa tider församlingsmedlemmarna af sina herdar 
begära ledning vid sitt handlingssätt. Vinningen av ett sådant 
prästerskapets tillvägagående består ej blott i det direkta 
omöjliggörandet af den olagliga värnepliktslagens formella 
promulgation, i det upplyftande exemplet folket däraf finge 
och i medvetandet af uppfylld plikt. Ja, måhända skulle 
äfven den samstämmiga opinionen hos prästerskap och folk 
bringa vår storfurste till eftertanke och tvifvel om det riktiga 
i hans handlingssätt och till äfventyrs förmå honom att åter-
kalla påbudet om en värneplikt som till och med många hans 
ryska rådgifvare afstyrkt.» 

Båda skrifterna togo med i beräkning den fruktan präster-
skapet kunde förutsättas hysa för straffpåföljder för sig själva 
och för repressalier mot kyrkan. 

»Men, säger man måhända», yttras i den Castr6iska skriften, 
»hvilka skulle följerna blifva för landets präster själfva? Det 
är otänkbart att en promulgationsvägran i massa från rysk sida 
skulle medföra någon som hälst våldsåtgärd gentemot lan-
dets prästerskap. På sin höjd kunde det inträffa att general-
guvernören gåfve befallning att tilltala landets prästerskap för 
underlåtenhet att ställa sig olagligt maktbud till efterrättelse. 
Men om också detta skulle ske, skulle otvifvelaktigt ingen finsk 
domstol kunna ens fälla de åtalade prästerna till böter för 
deras af lag och plikt dikterade handling. Ett afsättande af 
prästerskapet en masse vore otänkbart. Ty våra vedersakare 
inse att, om också de skulle lämna våra värnepliktige i djupa 
Ryssland att fullgöra sin värneplikt utan religionens tröst, 
de dock omöjligen kunde beröfva massan af nationen rättig-
beten till ordets förkunnande genom lutherskt prästerskap. De 
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måste ovillkorligen inse att en dylik åtgärd, om någon, skulle 
vara egnad att uppröra Finlands folk i dess helhet ända till 
hjärtrötterna, samt spänna dess sista nerv till det mest ener-
giska motstånd mot hvarje russification. Och äfven, om, mot 
all förmodan, all sannolikhet, några mindre angenäma påföljder 
skulle komma att, till följd af vägradt kungörande, träffa 
landets prästerskap, så borde landets prästerskap, som redan 
till följd af sitt kall är satt att främja sanning och rätt och 
kämpa mot våld och orätt och hålla sin skyddande hand 
öfver sina åhörare, icke anse detta offer för stort i jämbredd 
med nationens räddning. Ty ett folk, som icke vill göra några 
offer för frihetens heliga sak, är icke värdt denna frihet, och 
ingen nation, som icke varit beredd att offra allt på frihetens 
altare, har någonsin kommit i åtnjutande af frihetens frukter.» 

Delvis andra synpunkter utvecklas i detta avseende i den 
Estlanderska skriften: 

»Der rättsplikt och samvetssak äro i fråga få hänsyn till 
följderna icke bestämma handlingssättet. Men väl måste 
hänsyn till dess följder för stat som för kyrka, för det all-
männa som det enskilda, mana landets prästerskap att i endrägt 
träda upp i handling. Ty om öfver alt påbudet om värneplikten 
lämnades utan afseende, hvad kunde väl företagas för att 
bestraffa de förment felande? Hvilken domstol skulle döma 
dem, hvilken regering afsätta dem? Skulle icke detta hand-
lingssätt hos vårt östra grannfolk ingifva en hög tanke om 
kyrkans betydelse och inflytande hos oss? Till prästernas 
hållning skulle då öfriga åtgärder af försvar för landets rätt 
ansluta sig. Saknas denna prästernas ledande medverkan, 
skall det motstånd som dock otvifvelaktigt kommer att af 
allmogen här och där göras måhända erhålla en mindre beher-
skad karaktär. 

Men om pröfningens tid ännu ej är ute hvad stode väl att 
vinna genom eftergift från det som rätt och samvete bjuda oss 
att vidblifva. Har icke den gångna tiden varit rik på lärdo-
mar härutinnan? Framstår det ej klart att hvad våra fiender 
i Ryssland åsyfta, är att systematiskt tillintetgöra vår statliga 



T16 Kap. V I. Jonas Castr6is och Ernst Estlanders skrifter. 

autonomi såväl som vår nationella tillvaro? Och om än kanske 
sist, så dock säkert skall angreppet riktas mot vår lutherska 
kyrka, som säkert i vårt land, lika litet som i andra delar af 
det ryska riket, skall kunna bestå sedan statsorganismen 
krossats. 

Äfven kyrkans intressen bjuda därför att i fråga om kungö-
randet och tillämpandet af påbudet om värneplikten liksom i 
öfriga fall söka förebygga, att olag går öfver lag.» 

Båda dessa skrifter blevo vid sammankomsten godkända. 
Den av Jonas Castr6-1 författade skriften 1) blev under de när-
mast följande dagar av några nyländska studenter mimeografe-
rad på såväl finska som svenska. Den andra skriften, av Est-
lander 2), skulle underkastas en mindre omarbetning, och föl-
jande dag, den 5, blev den definitivt antagen å ett samman-
träde hos Arvid Neovius, dit även A. Törngren blivit kallad; 
han deltog därefter i »Prästkagalens» arbete. Vid samman-
komsten enades man om att skriften skulle sluta med en 
hänvisning till Turholmsmötet, »ett talrikt besökt möte af 
f. d. landtdagsmän», där »det öfvervägande flertalet var i 
princip ense om, att värnepliktsmanifestet och den s. k. värne-
pliktslagen icke böra i kyrkorna uppläsas.» 

Dr Törngren åtog sig omsorgen att befordra skriften, 
jämte den av redaktör Oskar Sjöberg gjorda översättningen 
till finska, till tryck. Detta verkställdes av hr L. Lyytikäinen, 
faktor vid Handelstryckeriet, och som fingerad officin uppgavs 
den i noten angivna. Såväl denna som den CastKnska skriften 
expedierades redan påföljande dag, den 6 augusti, till samtliga 
kyrkoherdar ävensom till kommunalstämmo- och kommunal-
nämndsordförandena i slutna brev, å vilka adresserna dagen 
förut skrivits av ett antal damer, under ledning av fröken 
Dagmar Neovius och fru Jenny Neovius. Kuver+en fördelades 

Ti11 landets prästerskap. Mimeograferad. På finska och svenska. 
Skall Finlands Prästerskap medverka till införande av rysk värne-

plikt i Finland? Daterad: Helsingfors, den 4 augusti 1901. Actiengesell-
schaftsdruckerei, Lilbeck, an der Trave 9, 1901. Upplaga: 500 exp. 
svenska och 1,200 finska. 
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nattetid på olika postlådor i staden för att icke väcka myndig-
heternas uppmärksamhet. 

De sålunda utsända skrifterna funno till en början ett 
gynnsamt mottagande hos många av prästerskapets med-
lemmar 1), men stötte hos andra på starkt motstånd, bland 
dem hos landets biskopar, enkannerligen ärkebiskop Johans-
son. Denne utsände en den 12 augusti daterad, tryckt rund-
skrivelse till prästerna i landet; den var, i översättning från 
finskan, av följande lydelse: 

»Ärade ämbetsbroder. 
Enär till prästerskapet ävensom till mig skickats brev med 

uppmaning till vägran att från predikstolarna kungöra den nya 
värnpliktslagen, anser jag, efter rådplägning med till präste-
ståndet hörande lantdagsmän från olika stift, det vara min 
plikt att uttala min avvikande mening i denna sak, så mycket 
mera som lidelser upptänts, vilka försvåra en besinningsfull 
prövning. 

Ett hårt slag har drabbat vårt folk; på det djupaste har 
rättskänslan kränkts. En slik lag hava vi icke kunnat vänta. 
Vi hava icke förbrutit oss mot härskaren, ej heller mot kejsar-
dömet, men inför Gud äro vi skyldiga, och Hans tuktan trycker 
oss. Endast från Gud kommer hjälpen till oss, och därför måste 
vi utan att svikta förbliva på Guds viljas väg. 

Prästens plikt är enligt lag att i kyrkorna kungöra av 
regeringen utfärdade författningar och på honom ankommer 

1) Från prästerligt håll härstammar möjligen ett kort upprop, tryckt 
utan tid och ort på finska och svenska, av följande lydelse: »Genom 
kungörelse i kyrka vinner olagligen tillkommet reskript jämte ny värn-
pliktslag formell laglighet. På Finlands prästerskap ankommer att hindra 
att dessa aktstycken vinna laga kraft genom att i enlighet med ämbets-
plikt och gällande lag ej genom kungörelse stridande mot landets rätts-
ordning skrida till olaga åtgärd.» Den svenska texten förefaller att vara 
en synnerligen otymplig översättning från den finska, men även denna är 
så stiliserad, att ett antagande att uppropet skulle härstamma från någon 
av prästkagalens medlemmar måste anses uteslutet. (Statsarkivet). 
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det icke att pröva deras laglighet. Om han icke kungör dem, 
ställer han sig utom lagen och sätter sig upp mot överheten. 
För att kunna inlåta sig härpå, måste han med säkerhet veta, 
att ett sådant motstånd är överensstämmande med Guds 
vilja. Med mångahanda argument har man visserligen för-
sökt bevisa, att det är prästens plikt att underlåta att kun-
göra värnpliktslagen; men för mig är det klart, att Guds vilja 
icke är för ett sådant motstånd. Om det vore fråga om en 
kränkning av tro och bekännelse, då vore prästens plikt 
självklar, men nu är det fråga om en kungörelse, som är ett 
för prästens så främmande åliggande, att man länge anhållit 
om att kyrkan helt och hållet måtte befrias därifrån, och nu 
gäller kungörelsen en militär angelägenhet, som står utanför 
prästens egentliga uppgift. Icke heller kan prästerskapet 
genom sin vägran åstadkomma någon ändring i denna led-
samma angelägenhet. Men en sådan vägran, om ock endast en 
mindre del af prästerskapet skrede därtill, är en så ömtålig sak, 
att den skulle medföra oberäknelig skada för vår kyrka och 
vårt folk; och man kan icke leda i bevis, att en sådan handling 
ens betingas av politisk klokhet. Man säger, att en lag blir 
definitivt rättsgiltig endast sålunda, att prästerskapet kungör 
den från predikstolen; men detta är icke bevisat, ty det ligger 
förvisso i regeringens makt att bestämma på vilket sätt en lag 
skall kungöras, och underlåtenhet att kungöra skulle likväl 
icke upphäva en lag. Dessutom skulle följderna av en vägran 
ingalunda bliva så obetydliga ens för prästen själv, som 
mången antager, ty han skulle riskera sin tjänst och sin ut-
komst. 

Vad vidare sakens rättsliga sida angår, så säger man att 
brott mot lag hos en part berättigar brott mot lag hos den 
andra parten. Men om ett slikt påstående kan en kristen dock 
icke vara med. 

Förvisso aktas kyrkan ringa i deras ökon, som äro redo 
att bringa den i fara för en sådan saks skull, som ifrågavarande 
kungörelse är. Det finns bland oss t. o. m. sådana, som, ehuru 
vårt folks tillvaro är i fara, uppmana oss att i vårt handlings- 
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sätt posera inför Europa, detta Europa inför vars ögon Trans-
vaal trampas till marken. Inför Gud tillkommer det prästen 
att stå. 

Mötet av f. d. lantdagsmän i Helsingfors fattade intet 
beslut ifråga om kungörandet, utan överlämnade saken till 
prästernas prövning vid prästmötet i Mariehamn. 

Karislojo den 12 Augusti 1901. 
Gustaf Johansson 

Ärkebiskop». 

Brevet är försett med ett postskriptum av följande lydelse: 
»För publikation är denna skrivelse icke avsedd, men i anled-

ning av uppmaningsskrifterna har jag ansett det vara min 
plikt att utsäga min mening.» 

Det karaktäristiska i denna skrivelse är den ståndpunkt, 
som intogs av de s. k. promulganterna i senaten — att härska-
rens vilja, även då den står i strid med lag, måste respekteras 
och åtlydas. Skrivelsen innehåller för övrigt en oriktighet, att 
nämligen Turholmsmötet — ty det är detta som ärkebiskopen 
åsyftar med »mötet av f. d. lantdagsmän i Helsingfors» — 
skulle beslutat att hänskjuta frågan om kungörandet till det 
stundande prästmötet i Mariehamn. Härom måste ärkebisko-
pen, som ej själv övervar Turholmsmötet, hava blivit orätt 
underrättad. 

Även landets övriga biskopar sände omkring uttalanden i 
enahanda syfte. Sålunda heter det i den tryckta rundskrivelse, 
som biskop Råbergh i Borgå avlät till prästerna i sitt stift: 

»Då till min kännedom kommit, att anonyma skrifvelser 
tillsändts prästerskapet i Borgå stift i syfte att förmå det-
samma vägra kungörandet af en af regeringen promulgerad 
författning, får jag härmed uttala, att en så beskaffad inbland-
ning i dagens politiska frågor är egnad att för kyrka och foster-
land framkalla nya svårigheter och oberäkneliga förvecklingar. 

Sub secreto. 
(Undert.) Herman Råbergh.» 
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Dessa biskoparnas »herdabrev» såsom de man och man 
emellan kallades, blevo snart nog kända bland den politiskt 
intresserade allmänheten och väckte hos samtliga motstånds-
politikens anhängare känslor av stor bitterhet. Opinionen 
reste sig särskilt mot det uttalande i ärkebiskopens skrivelse, 
där denne påminner prästerna, att de genom sin promulga-
tionsvägran kunna riskera sin tjänst och sin utkomst. Ärke-
biskopen motiverade denna påminnelse därmed, att i de två 
skrivelser, mot vilka han polemiserar, denna risk framställes 
såsom rätt obetydlig 1). Det bör dock påpekas, att i den 
Castråiska skriften, såsom ur ovan anförda utdrag framgår, 
man tänkt sig en promulgationsvägran i massa, under vilka 
förhållanden en massavsättning knappast vore att befara, 
och att samma skrift icke fullständigt förnekar möjligheten av 
straffpåföljder. 1 den Estlanderska skriften åter inledes 
resonemanget om påföljderna av den etiskt riktiga betraktel-
sen, att »där rättsplikt och samvetssak äro i fråga, får hänsyn 
till följderna icke bestämma handlingsättet.» 

Bland ledarne av propagandan för prästernas promulga-
tionsvägran hade, innan de här refererade »herdabreven» voro 
för dem kända, den möjlighet förutsatts, att landets biskopar 
måhända icke vore böjda för en sådan vägran, och hade man 
därför dragit försorg om att genom personer, som antogos 
kunna utöva inflytande på dessa, söka sondera deras åsik-
ter och stämma dem gynnsamt för tanken på vägran att kun-
göra. Sålunda hade den för sina varmt religiösa intressen 
kände prof. R. Hermanson tagit saken till tals med ärkebiskop 
Johansson; även prof. Th. Hon-An hade ett samtal med 
ärkebiskopen. Frih. V. M. v. Boen återigen talade med biskop 
Råbergh — med det resultat som ovan citerade skrivelser 

1) I en ny rundskrivelse av den 19 december 1901 skriver ärke-
biskopen: »I mitt senaste brev var det min skyldighet att rätta det 
grundlösa påståendet, att präster, som motsätta sig värnepliktslagen, 
icke kunde dömas. Ett framhållande av den materiella sidan har så-
ledes icke egt rum från min sida». 
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utvisa. Jur. kand. Jonas Castren hade intresserat pietisterna 
i Nordösterbotten för saken, och tvenne pietistledare från 
Nivala socken, bönderna Niskanen och Mantila, hade på hans 
uppmaning kommit till Helsingfors för att därifrån begiva 
sig till ärkebiskopen, som de personligen väl kände, och genom 
samtal på religiös grund söka bibringa honom sin uppfattning 
att motstånd från prästerskapets sida här vore en religiös 
plikt. 

Vid deras ankomst till Helsingfors hade ärkebiskopens och 
biskop Råberghs rundskrivelser redan utsänts, men ännu 
icke kommit till »prästkagalens» kännedom. Denna hade 
anordnat en sammankomst med de två pietisterna. Under sam-
manträdet, som var besökt även av flere utanför den egentliga 
»prästkagalens» krets stående personer, kom ett telefonbud 
från greve Carl Mannerheim j:or, med underrättelse om att 
biskoparne Johansson och Råbergh, möjligen även biskop 
Colliander, utsänt skrivelser för att förmå prästerna att verk-
ställa kungörandet. Ärkebiskopens och Råberghs skrivelser 
hade Mannerheim hos sig; och sände dem till sammanträdet, 
där de upplästes. 

Skrifterna väckte stor misstämning, då man hoppats att 
prästerskapet, övertygat om den etiska förpliktelsen att icke 
medverka till främmande lagstridiga påbud, och uppmärk-
samgjort på den fosterländska betydelse dess vägran skulle 
innebära, genom ett enigt uppträdande skulle resa svåra 
hinder i vägen för den nya, olagliga värnpliktens genom-
förande. Efter biskoparnes uttalande var en sådan enighet 
knappast att förvänta. Emellertid begåvo sig de två bön-
derna till Karislojo, där ärkebiskopen för tillfället vistades, 
men utan att förmå uträtta något hos honom. Trots detta 
nedslående resultat ville man ännu icke giva allt förlorat. Man 
hade skäl att förmoda, att frågan komme att upptagas vid 
prästmötet i Mariehamn, som skulle äga rum den 27 och 29 
augusti. Måhända kunde här ännu något göras. Vid ett 
följande sammanträde beslöts att söka intressera den såväl 
på grund av sin juridiska auktoritet som även sin etiskt reli- 
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giösa personlighet högt skattade professorn frih. R. A, Wrede, 
för saken, och Ernst Estlander reste på sammanträdets uppdrag 
till Wredeby. 

Om sitt besök på Wredeby skriver Estlander (Håg-
komster, s. 9): »,Jag utsågs att ännu samma kväll resa ut till 
landet till N:o 2 (= Wrede). Försedd med de två aktstyckena 
(ärkebiskopens och biskop Råberghs rundskrivelser) afreste 
jag och kom följande f. ni. fram. N:o 2 var genast beredd att 
författa ett bemötande, som han också samma eftermiddag 
nedskref. Detta var den 23 augusti. Följande morgon, kl. 5 
vid lag,, reste jag, och den 25 augusti på morgonen fick jag 
från N:o 2 hans skrift uti definitiv form — — —. Den skulle 
ej få tryckas eller sändas generaliter till alla präster såsom 
vår skrift. Författaren ansåg sig ej befogad att i sitt namn 
utsända en dylik rundskrifvelse. A andra sidan skref han ej 
anonymt.» 

Wredes bemötande') var undertecknat med författarens 
kända signatur R. A. W., och mångfaldigades å cyklostyl 
av frk. M. Hagman, 80 svenska exemplar och 150 finska; 
den finska översättningen var verkställd av prot. sekr. dr 
K. J. Ståhlberg. 

Friherre Wredes skrivelse finns avtryckt in extenso i Arne 
Cederholms Kagalens uppkomst (p. 12 ff.), varför det torde 
vara tillfylles att här endast giva ett referat jämte några citat 
ur detta för sin logiskt bindande bevisföring utmärkta akt-
stycke. Skriften hänför sig närmast till ärkebiskopens cirkulär, 
utan att dock direkte nämna detta, och upptager detsamma 
punkt för punkt till bemötande. Med avseende å ärkebisko-
pens sats om prästerskapets skyldighet att kungöra författ-
ningar utan att ingå på prövning av deras laglighet framhåller 
prof. Wrede att det här icke gäller någon sådan prövning, 
»ty i förevarande fall är det utan vidare undersökning uppen-
bart att de utfärdade författningarna tillkommit i strid mot 
landets grundlagar», och att, såsom ständerna vid urtima 

1) Bör präst kungöra olagliga författningar? 
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lantdagen förklarat, »en sådan lag icke skall kunna erkännas 
som rättsgiltig.» Skulle präst kungöra en sådan författning, 
som »redan prima facie framstår såsom olaglig», och om vilken 
han klart inser att den saknar förutsättningarna för rätts-
giltighet, »så innebär detta att han kungör till efterlefnad 
såsom lag det, som i värkligheten icke är lag, utan tvärtom 
strider mot landets lag. Är icke detta en osanning för Gud 
och människor? Och gör sig icke prästen genom ett sådant 
handlingssätt själf skyldig till en olaglighet?» 

Skriften kommer så till kärnpunkten i ärkebiskopens reso-
nemang, där det heter, att prästen genom sin promulgation 
ställer sig utom lagen och sätter sig upp mot överheten. 

»Den präst», säger frih. Wrede, »som vägrar att kungöra 
en sådan författning ställer sig således icke »utom lagen», 
utan tvärtom på lagens ståndpunkt. Däremot är det nog 
riktigt att han genom sin vägran »sätter sig upp mot öfver-
heten». Men i en konstitutionel stat är hvarje offentlig funk-
tionär, ja hvarje medborgare skyldig att i främsta rummet 
lyda landets lag, och härtill har äfven prästen förpliktat sig 
genom sin ed. Att i en dylik konflikt ställa sig på lagens grund 
emot öfverheten borde allra minst väcka betänkligheter hos en 
protestantisk präst, hvars kyrka grundar sin uppkomst på den 
opposition, hvari den store reformatorn ställde sig mot både 
andliga och världsliga myndigheter.» 

Mot ärkebiskopens mening, att det motstånd varom här 
är fråga icke vore överensstämmande med Guds vilja, anmär-
kes, att »det är svårt att fatta, åtminstone för en lekman, att 
ett handlingssätt, som grundar sig på lag och rätt, vore stri-
dande mot Guds vilja.» 

Övriga uttalanden i ärkebiskopens skrivelse gendrives så-
lunda: »Att någon skulle hafva grundat yrkandet att prästen 
bör vägra sin medvärkan till olagliga förordningars kungörande 
därpå, att lagens brytande från ett håll berättigat till dess 
brytande jämväl från annat håll, har jag icke hört. Tvärtom 
har yrkandet på vägran grundats därpå att ett sådant hand-
lingssätt är det enda lagenliga. Lika litet har det varit nödigt 



124 Kap. VI. R. A. Wrede bemöter ärkebiskopens skrift. 

att uppmana prästerskapet att handla inför Europas åsyn. 
Naturligtvis är det helt andra synpunkter som här måste 
göra sig gällande, enligt min tanke främst hänsynen till det 
som öfverensstämmer med lag och rätt. 

Handlar prästen efter hvad rätt och samvete bjuda, torde 
han icke behöfva frukta följderna af sitt handlingssätt vare sig 
för sin egen person eller för den finska kyrkan. Väl är denna 
kyrka utsatt äfven för yttre faror, och det oberoende af all 
opposition från prästerskapets sida. Men kyrkan hvarken får 
eller kan räddas därigenom att dess prästerskap skulle låna 
sin medvärkan för genomförandet af påbud, som kränka det 
finska folkets dyrbaraste rättigheter, ja till och med hota dess 
existens såsom folk. De hvilka anse att prästerskapet ej bör 
genom att afkunna sådana påbud från predikstolen medvärka 
till deras genomförande hysa ingalunda någon ringaktning för 
kyrkan. Men de hålla före att kyrkans höga uppgift icke läderas, 
om prästerskapet i en fråga af så eminent betydelse som den 
förevarande ställer sig på den nationella rättens ståndpunkt». 

Skriften slutar med en redogörelse för överläggningarna i 
denna sak å Turholmsmötet. 

Skriften blev i flere exemplar avsänd till Mariehamn och 
genom förmedling av överingenjören Th. Tallqvist, en släkting 
till kyrkoherden i Jomala, prosten K. A. L. Tallqvist, ombads 
denne tillhandahålla densamma deltagarne i prästmötet. 

. Prosten Tallqvist, som var övertygad om prästens lydnads-
plikt mot överhetliga befallningar, underlät emellertid att 
distribuera skriften, och först på sista mötesdagen, då någon 
av deltagarne, som fått kännedom om skrivelsens tillvaro, frå-
gade efter den, framlämnade han densamma. Någon råd-
plägning i saken kom icke till stånd, annat än möjligen pri-
vatim, så mycket än ärkebiskop Johansson i sitt cirkulär 
ställt en sådan överläggning i utsikt. Syftemålet med Wredes 
utläggning blev sålunda i betydlig mån förfelat. 

På enskilt initiativ tillkommo ytterligare andra skrif ter, 
som pläderade för prästernas promulgationsvägran. En sådan 
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författades av den förutnämnde prosten Päivärinta i Lampis. 
Han hade berett sig på ett andragande i promulgationsfrågan 
vid prästmötet, men då ingen diskussion därstädes kom till 
stånd, vände han sig till Uusi Suometar — Päivärinta räknade 
sig till det gammalfinska partiet — med en anhållan att 
genom dess försorg få sina tankar tryckta och spridda. Redak-
tionen visade sig emellertid icke intresserad för saken, men 
pastor Emil Mul-ål, med vilken Päivärinta konfererat, förde 
denne till C. Mannerheim och genom honom kom saken inför 
»prästkagalen». Päivärintas skrift, som bar titeln »Abraham 
ja Rebekka», upplästes och underkastades någon omarbet-
ning — den blev bl. a. betydligt förkortad och erhöll en annan 
titel samt genom »prästkagalens» försorg tryckt och spridd 1). 
De två vägarna, varom broschyren handlar, äro de som 
beträtts av Abraham och Rebecka. Den förra »följde rätt-
färdighetens oföränderliga lag, utan att se på följderna». 
Längre fram behandlas frågan om lydnadsplikten mot över-
heten, varom säges »Han (Kristus) fordrar lydnad mot den 
världsliga härskaren, såvitt detta kan ske utan kränkning av 
rättfärdighet inför Gud. Han har med stöd av det himmelska 
majestätet befallt: »Given kejsaren vad kejsaren tillhör», men 
Han har icke sagt: »Given kejsaren vad kejsaren icke tillhör», 
och den härskare, som direkte bryter mot rättfärdighetens 
lag, har inför Honom förverkat sin härskarrätt». 

1 motsats till Abrahams rättfärdighet framhålles Rebecka, 
som, icke förlitande sig på att Gud skulle infria sitt löfte att 
överlåta förstfödslorätten åt den yngre sonen, inlät sig på 
orättfärdiga handlingar; det gäller att »välja mellan Abraham 
och Rebecka». 

En annan för situationen synnerligen lämplig broschyr var 
den, som A. Cederholm utgav. Han hade redan tidigare, innan 
frågan om prästernas kungörande av värnpliktspåbuden blivit 
aktuell, i tidningen Aftonposten publicerat en artikel med den 

1) Kaksi tietä (Två vägar; den föreligger endast på finska), »Stettin» 
1901. 
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oskyldiga rubriken »En bit ur Englands historia». Här skildras, 
i utdrag ur Macaulays Englands historia, det anglikanska 
prästerskapets ståndaktiga och framgångsrika vägran att, 
oaktat hot om de allvarligaste straffpåföljder,. från predik-
stolarna uppläsa den av Jakob II utfärdade inkonstitutionella 
s. k. indulgensförklaringen av år 1687. Denna artikel för vilken 
— enligt Cederholms förmodande — Aftonposten sedermera, 
oktober 1900, blev indragen 1), blev genom författarens försorg 
tryckt i Stockholm i broschyrform 2) på svenska och finska för 
att distribueras till samtliga präster i landet. En stor del av 
upplagan, färdig kuverterad och adresserad, blev dock beslag-
tagen av tullen i Åbo. Den i broschyren skildrade episoden 
innehåller en slående parallell, ända in i flere detaljer, med de 
förhållanden som nu rådde i Finland, men med den grund-
väsentliga skillnaden, att medan i England promulgations-
vägran blev en storartad verklighet och gestaltade sig, såsom 
det heter i broschyren, till »ett af de vackraste blad i alla tiders 
och alla lands historia», motsvarande rörelse bland Finlands 
präster i stort sett rann ut i sanden. 

Inom den krets, som ivrade för prästernas promulgations-
vägran tänkte man sig även in i den form, som en sådan vägran 
borde taga, och framstod det som en sak av vikt, att prästerska-
pet skulle hos församlingsborna finna tillbörligt stöd för sin 
vägran. I detta syfte hade Jonas Castrén gjort en resa till 
olika delar av Norra Finland ävensom till trakten av Åbo, 
där han bl. a. höll ett sammanträde å Ispois gård i S:t Karins, 
varjämte även andra personer under resor och genom korres-
pondens sökt verka i denna riktning. Sålunda reste Törn-
gren till Tammerfors, Ernst Gråsten till Björneborg, Edvin 
Castrén till Wasa. Återkommen från sin resa redogjorde Jonas 
Castren vid ett sammanträde av »prästkagalens» medlemmar 
redan vid ett ganska tidigt skede av dess verksamhet för sina 

Cederholm, Kagalens uppkomst, s. 10. 
Passivt motstånd. En promulgationsvägran i England. Stock-

holm 1901. 
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erfarenheter samt förelade mötet en av honom författad skrift 1), 
i vilken föreslås tre olika förfaringssätt för promulgations- 
vägran  skrivelsen blev på denna grund känd under benäm- 
ningen »de tre punkterna». Skriften, som börjar med adressen 
»Ärade medborgare» och är undertecknad »Ett antal landt-
dagsmän», hänvisar till de tvenne cirkulär, som sänts till lan-
dets präster, och riktar en uppmaning till kommunernas med-
lemmar att genom utskickade vända sig till varje församlings 
präster med en vädjan till dem att de ej måtte kungöra värn-
pliktsförfattningarna. Är prästen ense härom, rekommenderas 
i främsta rummet det förfaringssättet, att kyrkoherden i predik-
stolen förklarar sig hava till uppläsning emottagit de olagliga 
påbuden, men att han av sin »lagliga plikt och sitt samvete» ser 
sig hindrad att kungöra dem. »Härtill svaras från församlin-
gens sida med tydlig stämma: »Församlingen erkänner icke 
dessa påbud såsom lagliga eller förbindande och inlägger gen-
saga mot deras kungörande.»» Härom skulle kyrkoherden 
skriftligen inberätta till den myndighet, genom vilken han 
emottagit aktstyckena. 

Det andra alternativet var av mindre dramatisk karaktär. 
Enligt detta skulle församlingens präst helt enkelt underlåta 
att kungöra, samt härom till vederbörande myndighet sända 
en motiverad anmälan. 

Skulle emellertid »emot förmodan» präst icke vägra kun-
görande, föreslås som ett nödfallsalternativ det förfarande att, 
sedan prästen begynt uppläsningen, församlingsmedlemmarne 
inlägga gensaga mot densamma; och borde prästen skriftligen 
anmäla, att han icke kunnat verkställa kungörandet. 

Vidare inpräglas vikten av att anmälan om tillgången göres 
hos myndigheterna, »ty om en sådan anmälan ej göres, kom-
mer saken att framställas så som om påbudet blifvit uppläst. 
Men genom att från alla socknar inkomma skriftliga förklaringar 
af prästerskapet att det olagliga påbudet om värneplikten 

1) Huru bör förfaras med det nya påbudet om värneplikt? »Stettin», 
1901. Upplaga: 500 ex. svenska, 1,200 finska. 
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icke blifvit kungjordt och att församlingarna vägrat erkänna 
det som lag, skall det slutligen nå fram äfven till monarkens 
öra, att Finlands folk icke böjer sig för ett maktbud, som 
beröfvar detsamma dess lagar, dess själfbestånd såsom ett 
folk, utan att detta folk fordrar att herskaren böjer sig för den 
lag han själf besvurit». 

Med de ovan skildrade åtgärderna var »prästkagalens» 
verksamhet i det närmaste avslutad, i ty att densamma över-
flyttades på en ny organisation, fastare konstruerad och med 
ett mera vittutseende arbetsprogram — den egentliga s. k. 
»kagalen», för vars bildande, sammansättning och arbetssätt 
en redogörelse skall givas i följande kapitel. 

Innan »prästkagalen» uppgick i den nya organisationen, 
arbetade den dock även i någon mån på andra områden än i 
frågan om prästerskapets kungörande av värnpliktspåbuden. 
Sålunda utsändes genom dess försorg i bygderna ett av V. M. 
v. Boras redigerat beslut å ett möte av kommunalmän i Borgå, 
om huru förfaras bör i den händelse »att någons hemfrid i en 
eller annan måtto inkräktas af gendarm, arkangelit eller 
annan utländing, eller sådan landets egen medborgare, som 
veterligen söker undergräfva aktningen för lag och laga sam-
hällsordning» 1), ävensom ett cirkulär om vägran att till rege-
ringen lämna vissa ekonomiska uppgifter 2). 

Av allmännare innehåll voro tvenne skrifter, som författats 
av utom kretsen stående personer, men av denna befordrades 
till tryckning och spridning. Den ena var ett i folklig ton 
hållet litet flygblad, författat av dåvarande teol. stud. P. Fa-
ger; det behandlade i allmänna ordalag de förryskningsåtgär- 

Kommunalstämmornas beslut av den 2 sept. 1901 till befräm-
jande av allmän ordning och säkerhet i kommunen. Tryckt såsom manu-
skript. 

Undertecknade hafva vägrat att till kommunalnämnden afgifva de 
upplysningar beträffande vår ekonomi ni. m., som komWn för utredande 
af den obesuttna befolkningen i landet ansett nödiga. Borgå, 1901, 
tryckt såsom manuskript. Även på finska. 
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der, som redan vidtagits och som förebådats 1). Skriften börjar: 
»Moab säger i sin 29:e vers: 'Vårt land är en örtagård. Där 
växer allehanda 1 jufliga träd, buskar och växter. Men ogräs 
finnes där intet. — — — 1 den natt, då den lede flög i folket 
och släkte örtagårdens oljelampor vardt en stor villervalla 
och si, örtagården vardt förhärjad'.» 

Det var antagligen skriftens titel och dess oskyldiga början, 
som vilseledde vederbörande censor, så att den trycktes utan 
hinder. Senare, då pressmyndigheterna uppmärksammats på 
skriftens innehåll, råkade den lokala censorn i mellanhand 
med pressöverstyrelsen och »den korrespondens», heter det i 
Estlanders Personliga hågkomster, »vilken i anledning av den-
sammas censurering uppstod mellan censorn, biträdd av för-
fattaren, samt pressöverstyrelsen har blivit legendarisk». 

Flygbladet tillvann sig stor popularitet, utkom även på 
finska och spriddes i ett par tiotusental exemplar. 

Den andra av prästkagalen spridda skriften var författad 
av K. j. Ståhlberg och bär datum september 1901 2). Den 
utgör en utvidgning av ett av författaren hållet föredrag, och 
översattes till svenska av A. W. Gadolin. Här lämnas en 
koncis framställning av förryskningsåtgärderna allt sedan 
början av 1890-talet och förberedes läsaren på att »vi hafva att 
vänta nya liknande åtgärder i en fortlöpande räcka». Broschy-
ren slutar med en uppmaning till motstånd: »Om man ock 
genom ett sådant passivt motstånd ej kan omedelbart och 
fullkomligt hämma förryskningsarbetet, så kan man i alla 
fall uppehålla det och försvåra dess befästande, om man ej 
genom direkt medverkan eller slapp likgiltighet vill befordra 
detta förryskningsvärk». 

Förutom den verksamhet som sålunda bedrevs av »präst-
kagalen» och överhuvudtaget var riktad på dess speciella syfte, 

Moab i sin örtagård. Ekenäs 1901. Förf. till denna skrift flyttade 
senare över till Sverige, där han antog namnet Vxrland och egnade sig 
åt författarverksamhet. 

Erinäisiä venäläistyttämistoimenpiteitä (= De särskilda Förrysk-
ningsåtgärderna) 1902. 

9 
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förekommo även på annat håll åtgärder för motståndets 
befrämjande. Sålunda drog den vid Turholmsmötet tillsatta 
delegationen försorg om tvenne populära skrifter rörande värn-
pliktspåbuden. Den ena 1), som författats av L. Mechelin och 
utkom redan i augusti, skildrar i en sammanhängande fram-
ställning vad de nya värnpliktspåbuden innebära, och redogör i 
en inledning även för de statsrättsliga skäl varför dessa icke 
kunna vara förpliktande enligt lag. Den andra 2), av Tekla 
Hultin, behandlar i dialogform samma tema med något större 
detaljrikedom. Vardera skriften trycktes i mycket stora upp-
lagor — 20,000 svenska och 80,000 finska exemplar. Båda 
importerades i en skonertriggad farkost »Marsza», konstruerad 
av arkitekt Gustaf A. Estlander på beställning av K. Zilliacus 
och av honom använd för insmuggling av Fria Ord och annan 
censurvidrig litteratur. Den nu ifrågavarande importen skedde 
till Sottunga, där några studenter, B. Runeberg, G. Strengell 
och B. Cederhvarf, avhämtade lasten nattetid med en av dem 
förhyrd ångslup och förde den till Sibbo skärgård, där den los-
sades vid advokatfiskal Schybergsons sommarvilla. Den arbets-
dryga distributionen verkställdes under ledning av frk. Dag-
mar Neovius. 

Från denna tid härrör även en skrift, vilken, såsom titeln 
angiver 3), inskärper gudsfruktan och sedlighet, men tillika i 
populär form meddelar de första grunderna i konstitutionellt 
statsskick, samt inpräglar envars plikt att försvara den fäderne-
ärvda rättsordningen. 

Den nya värneplikten. Stockholm 1901. 
Samtal på kyrkbacken. Stockholm 1901. 
Jumalanpelko ja siveellisyys. Mikkelissä 1901. 



KAP. VII. 

»KAGALEN»: DESS STIFTANDE, 
ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT. 

Samtliga i föregående kapitel skildrade åtgärder hade vid-
tagits, eller åtminstone beslutits och förberetts på sensomma-
ren eller tidigt på hösten 1901. Ivrigast hade »prästkagalen» 
varit verksam, men den utgjorde icke någon fast organisation. 
Den bestod av personer som samarbetade för ett speciellt 
gemensamt strävande, med öppen blick för att deras upp-
gifter komme att växa. Jämte denna grupp existerade de 
sju Mechelinska kommitterna, dessutom den vid Turholms-
mötet tillsatta delegationen, som hade särskilda penningmedel 
om hand. Ett enhetligt och målmedvetet samarbete mellan 
dessa olika sammanslutningar förefanns icke, till en del be-
roende därav, att nian till följd av den sekretess som om-
ständigheterna påkallade på det ena hållet icke kände till 
förehavandena och personerna på det andra hållet. 

Allt pekade sålunda på nödvändigheten av en enhetlig,  
organisation, i synnerhet då de nya maktbuden, värn-
pliktsförfattningarna, direkt berörde mycket större grupper 
av medborgare än något av de tidigare — ett mycket stort 
antal olika slag av samhällsfunktionärer och dessutom, och 
framför allt, hela den i värnpliktsåldern varande ungdomen, 
deras föräldrar, anförvanter och vänner, kort sagt, hela folket. 

Tanken på en centralorganisation hade samtidigt uppstått 
hos flere personer, främst hos dem som redan voro verk-
samma i »prästkagalen». Sålunda hade Ernst Estlander kort 
efter det värnpliktsukasen emanerat, i samtal med friherrarne 
R. A. Wrede och V. M. v. Born sökt intressera dem för åtgärder 
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i syfte, att de olika Mechelinska kommittéerna skulle ställas 
under en effektiv central ledning, och att någon person skulle 
erhålla i uppdrag att följa med dessa kommittéers arbete och 
tjänstgöra som en förmedlare mellan dem. Baron v. Born 
hade då föreslagit för Estlander, att denne skulle åtaga sig 
detta uppdrag, vilket han dock av flere skäl avböjde.1) Tanken 
fick sålunda för denna gång förfalla. Enligt Arne Cederholm 2), 
hade han vid ett tillfälligt sammanträffande med mag. Ferd. 
v. Wright, medlem i den Mechelinska »praktiska kommit-
ten», för denne framkastat ett förslag om en sammanslutning 
i antytt syfte. Efter samråd med Estlander kallades till ett 
sammanträde å Cederholms advokatbyrå i Privatbankens 
nuvarande hus, hörnet av N. Esplanadgatan och Unionsgatan, 
Estlander, Th. Hon-An, Adolf v. Bonsdorff, C. Mannerheim, 
F. v. Wright, Eug. Wolff och W. Chydenius. Den sistnämnde 
infann sig av någon anledning icke, och Wolff, som var tvungen 
att resa till Wiborg var endast en kort stund närvarande. 
»Detta sammanträde» säger Cederholm, anf. st., »som egde 
rum omkring den 15 september 1901, blev den egentliga kaga-
lens första.» Under de därpå följande sammanträdena utvid-
gades kretsen, varvid särskilt togs hänsyn därtill, att i samman-
slutningen indrogos personer, som hade försänkningar i olika 
delar av landet, ävensom sådana, som tidigare varit verksamma 
för motståndets sak, bl. a. i den s. k. praktiska kommitt6i, 
vars uppgifter helt och hållet övergingo på den nya samman-
slutningen, om ock icke alla den praktiska kommitténs med-
lemmar inträdde i den nya organisationen. Kagalen — för 
att redan nu begagna det namn som, ursprungligen lancerat 
av den ryska reaktionära pressen, senare vann allmänt bur-
skap som beteckning för sammanslutningen — behandlade 
under sina första sammanträden företrädesvis organisations-
frågor, ty det var främst däri, som det föregående arbetet 
visat sig otillräckligt. Det gällde framför allt att förskaffa 

Estlander, Hågk. s. 2. 
Kagalens uppkomst, s. 21. f. 
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sig effektiva förbindelser med övriga delar av landet och 
där vidtala inflytelserika personer, som kunde på bästa sätt 
giva spridning åt skrifter och för övrigt var på sin ort sörja 
för verkställandet av de motstånds- och försvarsåtgärder, som 
komme att erfordras. I detta avseende voro de tidigare orga-
nisationerna rätt bristfälliga. »Prästkagalen» hade anknutit 
flere goda förbindelser, som nu kunde användas, men de voro 
icke tillräckligt talrika och jämt fördelade. Den »praktiska 
kommitt6-1» hade vanligen anlitat medlemmar i 1899 års 
stora deputation, men dessa stodo icke numera alltid till buds, 
och många av dem voro icke lämpliga eller hade icke tid för de 
nya värv om vilka nu var fråga. För att emellertid undvika 
missuppfattningar ville kagalen såvitt möjligt vända sig till 
dessa den »praktiska kommittåls» ombud. Härvid gjorde 
sig dock den svårigheten gällande, att denna kommittéicke 
ansåg sig berättigad att yppa vilka dess medhjälpare varit. 
Men allt eftersom den gamla kommitténs medlemmar indrogos 
i den nya organisationen, kommo deras referenser i landsorten 
denna till godo. 

Denna nya sammanslutnings organisation var i huvudsak 
som följer. 

I Helsingfors befann sig »Helsingfors-centralen», eller 
»Centralen», kort om gott; denna bestod av ett antal personer, 
varierande under olika tider från ett trettiotal till ett femtiotal. 
Hela landet indelades i distrikt, till antalet omkring 45. I 
varje distrikt upprättades en »landsortscentral» med säte i 
någon stad eller i något större trafikcentrum på landsbygden, 
där en kommittébildades, som ägde att anknyta förbindelser 
och underhålla kontakten med de till distriktet hörande 
kommunerna, i vilka en eller flere ombudsmän skulle utses. 
Landsortscentralerna voro av mycket olika omfång. I en del 
fall utgjordes de av blott några få kommuner, som så att 
säga subordinerade direkte under centralen i Helsingfors, i 
andra fall kunde ett landsortsdistrikt sönderfalla i flere 
filialer, subordinerande under respektive landsortsdistrikts 
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centralkommitt6 Detta var t. ex. fallet med Uleåborgs stora 
distrikt. 

Helsingfors-centralen samlades i början rätt ofta i sin hel-
het till överläggningar varvid åtgärder diskuterades och 
beslötos. Det visade sig dock snart nog, att detta var en allt-
för tungrodd apparat. Händelser inträffade, som krävde 
snabbt avgörande och verkställighet, och det var ogörligt att 
få hela centralen samlad i tid. För att göra expeditionen vigare 
utsågs därför inom centralen en »bestyrelse», bestående till en 
början av tolv personer, som kunde efter behov komplettera 
sig. Något senare på hösten beslöts att en av kagalens med-
lemmar skulle fungera som dess sekreterare, och in på nyåret 
1902 befanns det nödigt att hava tvenne sekreterare. Dessa 
hade säte och stämma i bestyrelsen, likaså kagalens skatt-
mästare. 

Utvecklingen inom motstånds- och försvarsrörelsen ledde 
småningom därhän, att kagalbestyrelsen blev den samman-
hållande länken icke allenast inom den nu bildade kagalorga-
nisationen, utan även beträffande sådana som tidigare existe-
rat och som senare kommo till. De Mechtlinska kommit-
terna hade icke formligen upplösts. En av dem, den praktiska 
kommitt&I, hade, såsom ovan visats, uppgått i kagalen. De 
övriga kommittéerna fungerade ännu, men numera i samråd 
med kagalen eller närmast med dess bestyrelse. Kommittéerna 
för den ryska propagandan, för propagandan i utlandet och för 
Finnländische Rundschau 1) berördes minst av den nya anord-
ningen. Arbetet på dessa områden bedrevs självständigt, 
oberoende av kagalen, vilket dock icke är att förstå så, att 
någon rivalitet med kagalen skulle hava förefunnits; tvärtom 
stodo de personer, som arbetade på dessa verksamhetsfält, 
kagalen mycket nära och anlitades titt och ofta av densamma. 
Flere av dem voro medlemmar av kagalen, t. o. m. av dess 
bestyrelse. Med den juridiska kommittén och med folkskrifts- 

1) Denna tidskrift upphörde år 1903, och därmed även kommitténs 
verksamhet. 
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kommittén var kagalens samarbete särdeles intimt, så att de 
faktiskt kommo att intaga ställningen av med kagalen affi-
lierade specialutskott. Många av dessa kommittéers med-
lemmar tillhörde även kagalorganisationen. På samma sätt 
utgjorde kagalbestyrelsen medelpunkten för andra, senare 
tillkomna sammanslutningar. Sådana voro den s. k. »kvinno-
kagalen»1) samt de av studenter och av arbetare sammansatta 
organisationerna för agitation mot att de uppbådade yng-
lingarne skulle infinna sig till värnpliktsuppbåden. Även till-
fälliga inom vissa tjänstemanna- eller andra samhällsgrupper 
bildade sammanslutningar, som hade till uppgift att få till 
stånd ett enigt och gemensamt uppträdande inför de krav som 
av olagliga förordningar ställdes på dem, samarbetade med 
kagalen, och icke sällan bildades de på kagalbestyrelsens ini-
tiativ. Angående den institution, som inom kagalen var känd 
under namnet »de äldres råd» hänvisas till framställningen 
s. 151 ff. 

Kagalens verksamhet rörde sig till en början i något kontur-
lösa och famlande former, men det dröjde icke länge, innan en 
på erfarenheter grundad fast praxis utbildade sig. Sålunda 
visade det sig ändamålsenligt att allt mera koncentrera lednin-
gen av motståndsarbetet inom kagalbestyrelsen. Det ankom på 
denna att följa med händelsernas gång, taga reda på vad som, 
på regeringshåll företogs för att driva igenom de olagliga påbu-
den och överlägga om motåtgärder, förbereda dessa för dis- 

1) I ett cirkulär av den 12 februari 1903 (S. H. T. Såsom det torde vara 
bekant har ett antal damer i hvarje distrikt — — —; mimeogr.) uttalas 
förhoppningen om »framgångsrikt samarbete» mellan kagalens represen-
tanter och damerna, och i ett senare cirkulär, av den 2 april samma år 
(S. H. T. Enär från flere orter — —; mimeogr.), rekommenderas till 
efterföljd det 'å en del orter inslagna förfaringssättet, »att kvinnoorgani-
sationen helt och hållet omhändertagit kringsändning och fördelning af 
litteratur.» Cirkuläret slutar: »Af särskild vikt är att de-  två organisatio-
nerna arbeta å hvarje ort med fullt förtroende och samförstånd.» — En 
historik över kyinnokagalen torde inom en snar framtid vara att förvänta, 
författad av en av dess medlemmar. 
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kussion vid Helsingfors-centralens allmänna sammankomster 
och, där saken ej tålte uppskov, omedelbart vidtaga motåt-
gärder. Till dess uppgift hörde även att införskaffa juridisk eller 
annan sakkunnig utredning om det lagstridiga i regeringens 
påbud och framhålla på vilken bas i varje särskilt fall motstån-
det borde ställa sig för att städse kvarstå på strängt laglig 
grund, samt att draga försorg om utarbetande av nödiga anvis-
ningar i detta avseende. Sådana anvisningar och andra flyg-
skrifter eller broschyrer författades rätt ofta av enkom därför 
vidtalade personer utanför bestyrelsens, t. o. m. utanför kagalens 
egentliga krets, men de granskades i regeln av bestyrelsen. 
Bestyrelsen sammanträdde efter behov, tidtals flere gånger i 
veckan. Ännu oftare, under brännande tider flere gånger 
dagligen, samlades ett inom densamma tillsatt sjumanna-
utskott, vars sammanträde nästan alltid ägde rum hemma 
hos dr A. Törngren, Andregatan 1. 

Till sekreterarnes göromål hörde bl. a. att föra protokoll 
vid större sammankomster — vid bestyrelsemötena fördes 
endast undantagsvis protokoll, sekreterarne hade blott att 
tillse att bestyrelsens beslut verkställdes. Vidare ålåg det dem 
att avfatta kagalens talrika cirkulär, vanligen innehållande 
kortfattade meddelanden och instruktioner. Cirkulären ut-
sändes i mycket varierande antal exemplar 1), beroende på 
huruvida de voro beräknade endast för Helsingfors-kor-
respondenterna (varom nedan) eller voro avsedda för en 
större spridning. Sekreterarne hade vård om förteckningen 
över landsortscentralerna och deras Helsingfors-korrespon-
denter samt uträknade det antal exemplar av cirkulär 
och broschyrer, som skulle tillställas landsortsdistrikten genom 
förmedling av Helsingfors-korrespondenterna. Distributionen 
till dessa verkställdes till en början av sekreterarne, men över-
togs sedermera av »kvinnokagalen». Härjämte fungerade 
sekreterarne, likasom övriga medlemmar av bestyrelsen och 

1) Alltid på båda språken, svenska och finska, såvida icke i de biblio-
grafiska noterna annorlunda angives. 
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överhuvud av Helsingfors-centralen, såsom korrespondenter 
till sina respektiva landsortsdistrikt. 

Samtliga medlemmar av Helsingfors-centralen — inklusive 
bestyrelsemedlemmarne — voro nämligen s. k. »Helsingfors-
korrespondenter». Envar av dessa ålåg det att »korrespon-
dera» med centralerna i ett eller flere landsortsdistrikt. De 
skulle sålunda meddela dem nödiga förhållningsorder, till-
sända dem Helsingfors-centralens meddelanden, tillhanda-
hålla dem broschyrer o. dyl. Vidare borde de så ofta det lät 
sig göra besöka sina distrikt för att sålunda vidmakthålla 
den personliga kontakten och tillika övervaka, att organisa-
tionen i landsorten fungerade effektivt. Samtliga Helsingfors-
korrespondenter samlades i regeln, åtminstone under början av 
kagalens verksamhet, en gång i månaden, men sammankallades 
även till extra sammanträden. Härvid upptogos till över-
läggning av bestyrelsen förberedda ärenden, eller framställdes 
förslag till nya åtgärder, samt fattades beslut om dem. Under 
de första tiderna sammanträdde Helsingfors-centralen på 
Cederholms & v. Haartmans advokatbyrå. Stundom, i synner-
het då i sammankomsten deltogo medlemmar av »de äldres 
råd» eller landsortsrepresentanter, skedde samlingen i upphyrd 
lokal. Senare, då man fick anledning förmoda att myndig-
heterna hade sina ögon fästa vid kagalen, samlades man än i 
den ena, än i den andra kagalmedlemmens hem. 

Landsortsdistriktens centraler valde bland sina medlemmar 
en, som stod i kontakt med distriktscentralens Helsingfors-
korrespondent; i denna egenskap fungerade han som »landsorts-
korrespondent». Distriktscentralerna ägde att tillse, att av 
sakläget betingade åtgärder vidtogos i de kommuner, som hörde 
till distriktet samt att de anvisningar, som meddelades från 
Helsingfors kommo till utförande. Icke sällan inkommo från 
landsortscentralerna beaktansvärda förslag som, sedan de i 
Helsingfors godkänts, ledde till åtgärd. Landsortskorrespon-
denterna, eller övriga medlemmar av organisationen i lands-
orten, besökte rätt ofta Helsingfors, där de sattes i tillfälle att 
övervara Helsingfors-centralens eller dess bestyrelses samman- 
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komster. Icke sällan anordnades möten, till vilka represen-
tanter för organisationen i landsorten inbjödos. 

Samarbetet mellan juridiska kommitten och kagalbesty-
relsen tog vid olika tillfällen olika former. Stundom kunde 
det inträffa, att initiativet till en broschyr i en aktuell fråga av 
företrädesvis juridisk karaktär togs inom kommitten och att 
broschyren utarbetades där, varefter manuskriptet överläm-
nades till kagalbestyrelsen i och för tryckning eller mångfal-
digande på annat sätt samt distribution till de kretsar, för vilka 
den var avsedd. Vanligen var det dock inom kagalen som fråga 
väcktes om en sådan skrift, varvid bestyrelsen hos juridiska 
kommitten anhöll om dess medverkan vid broschyrens avfat-
tande. Dessutom anlitades, såsom redan ovan framhållits, 
kommittens sakkunskap för utredande av en mängd juridiska 
frågor. Icke sällan ägde en växelverkan rum, sålunda att 
medlemmar av juridiska kommitten inbjödos till gemensamma 
överläggningar vid kagalbestyrelsens eller Helsingfors-centra-
lens sammanträden, eller tvärtom representanter för kagalen 
inkallades av juridiska kommitten till rådplägning. 

Med folkskriftskommitten gestaltade sig samarbetet på ett 
ungefär liknande sätt, ehuru denna icke kom att utöva någon 
annan rådgivande verksamhet, än att till dess utlåtande 
kunde hänskjutas utifrån inkomna förslag till skrifter. Sam-
arbetet med dessa kommitteer föll sig så mycket naturligare 
som, på sätt redan framhållits, i många fall medlemskap i 
dessa likasom i andra kommitteer sammanföll med medlemskap 
i kagalen och dess bestyrelse. 

De kostnader, som kagalens verksamhet erfordrade, voro 
icke alldeles obetydliga. Någon hög avlöningsstat hade kaga-
len icke — endast de två sekreterarne uppburo tillsammans 
omkring 3,000 mark om året — all annan verksamhet utfördes 
utan ersättning, och vanligen bekostade Helsingfors-korrespon-
denterna sina resor till landsorten själva. Men stundom anli-
tades skilda reseagenter, vilkas resekostnader, i en del fall även 
deras tidsförlust, måste ersättas ur kagalens medel. Den 
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största utgiftsposten utgjordes dock av mångfaldigande genom 
tryck eller på annat sätt av broschyrer, flygskrifter, cirkulär 
o. dyl. ävensom dessas distribution. En del landsortscentraler 
svarade själva för vissa utgiftsposter, men den övervägande 
delen av kostnaderna måste bestridas ur kagalens resurser. 

Något eget organ för insamlande av penningmedel hade 
kagalen till en början icke. Visserligen existerade redan före 
kagalens bildande fonder för särskilda fosterländska ändamål, 
men dessa voro i allmänhet icke disponibla för kagalens verk-
samhet inom landet. 

Den första penninginsamling, som verkställdes för mot-
ståndsändamål, var den som ägde rum för finansieringen av 
den första massadressen år 1899 och jättedeputationen till 
Petersburg. Den lämnade ett betydande överskott, som an-
slogs för bedrivande av den då igångsatta utländska propa-
gandan, bl. a. för att bestrida de rätt ansenliga utgifterna för 
kulturadressen och den internationella deputationens resa till 
Petersburg. För den utländska propagandan måste senare 
ytterligare penningar insamlas. 

Redan innan fonden för massadressen tillkom hade V. M. 
von Born vidtagit förberedelser för en annan penninginsam-
ling. Med sitt kloka förutseende insåg han redan då, vid febru-
arimanifestets promulgering, att mången tjänsteman skulle 
ställas inför valet att foga sig i godtyckliga och lagvidriga på-
bud eller ock avgå eller låta sig avsättas. Den 18 februari 
1899 tog han initiativ till stiftande av den s. k. kompensa-
tionsfonden, som skulle användas för att i någon mån och 
åtminstone för tillfället ersätta tjänstemän för de förluster 
av vilka de komme att drabbas på grund av sin lagtrogna 
vägran att böja sig under maktbud. Fondens styrelse utgjordes 
av följande personer: E. Dahlström, Osw. Wasastjerna, 0. 
Donner, J. W. Runeberg, H. Rosenlew, C. G. Standertskjöld, 
Jonas Castrn, M. von Haartman och V. M. von Born. 

Bidrag till fonden tecknades av 51 personer, och steg den-
samma till 410,000 mark. De tecknade beloppen varierade 
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mellan 2,000 och 30,000 mark, de flesta bidragen lydde å 
5,000 och 10,000 mark. Hela det tecknade beloppet inbetalades 
icke genast, utan uttogs en tiondedel därav per år. Förbin-
delsen till utbetalning hade följande lydelse: 

»Skuldsedel. Till Herrar (här uppräknas namnen på fondens 
styrelsemedlemmar) i egenskap af ombudsmän för ett tidigare 
aftaladt ändamål och således icke till deras enskilda rättsinne-
hafvare, förbinder jag mig att en månad efter tillsägelse, 
såvida jag då lefver samt icke befinner mig under force majeure 
eller insolvens, i större eller mindre poster inbetala sammanlagt 

finska mark; och skola i händelse en eller flere af 
ofvanstående personer genom dödsfall eller af annan orsak 
afgår de öfriga ega rätt att utan mitt hörande medels anteck-
ning å denna förbindelse, sätta annan i afgåendes ställe.» 

Ur fonden utdelades understöd åt avskedade tjänstemän av 
vitt skilda kategorier — senatorer, guvernörer, dragonoffi-
cerare, länsmän o. s. v. — intill dess understödstagaren erhål-
lit möjlighet att förtjäna sitt livsuppehälle. Fondens styrelse 
bemödade sig även om att för de sålunda lidande anskaffa 
lämpliga anställningar i kommunala eller privata befattningar. 

Enligt en redogörelse av V. M. von Born, daterad den 5 
mars 1914, ställd till de kvarlevande av garantitecknarne — 
av dessas hela antal hade drygt hälften, eller 26, dessför-
innan avlidit — hade under de femton år som från fondens 
stiftande förflutit, sex tiondedelar av det tecknade beloppet 
tagits i anspråk, »jemte det mindre delar till följd af dödsfall 
eller annan orsak lemnats oreglerade. Med hvad sålunda 
inkommit och hvad som af mången under ändrade förhål-
landen sjelfmant återburits hafva i regel alla förtjenta fall, 
efter sorgfällig pröfning, kunnat regleras ända till för ett år 
sedan, då de tre med saken ombetrodda, af hvilka tvenne 
tyngas af ålder och sjuklighet, ansågo sitt värf slutfört och till 
en ny organisation öfverlemnade såsom grundplåt ett mindre 
öfverskott.»1) 

1) Vilken organisation här åsyftas har icke kunnat utredas. 
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En penninginsamling, som mera direkte kom kagalen till 
godo, var den som verkställdes kort efter Turholmsmötet i 
augusti 1901. Såsom vid framställningen av detta möte upp-
givits skulle den vid detsamma tillsatta delegationen samla 
medel för bekostande av den nya massadressen. Men obero-
ende av denna åtgärd tog även denna gång V. M. von Born 
initiativ till en annan penninginsamling för bestridande av 
kostnader för fosterländsk verksamhet i motståndets anda. 
Han återupptog härvid ett mellan honom och C. G. Estlander 
diskuterat förslag om en »folkets självbeskattning för foster-
landets försvar», och skrev härom i början av augusti till 
C. G. Estlander, 0. Donner, L. Mechelin och E. Öhman. 

För ändamålet skulle utsändas ett »förberedande vehikel», 
vartill ett utkast finnes bland V. M. von Borns papper. Här 
utbedes mottagarens »uppmärksamhet och benägna med-
verkan för ett synnerligen vigtigt fosterländskt arbete, hvar-
öfver prospekt om några dagar kommer att tillsändas Eder 
och några andra personer å Eder ort. Närmare hos någon af 
undertecknade, bland hvilka särskildt 0. Donner och E. 
Öhman förmedla de ekonomiska förbindelserna». Von Borns 
mening var att vehiklet skulle undertecknas av samtliga tolv 
ordinarie medlemmar av Turholmsdelegationen. L. Mechelin 
föreslår emellertid i brev av den 3 september, att bland dessa 
medlemmar skulle elimineras Th. Rein, universitetets vice 
kansler, samt professorerna Danielson, E. G. Palmn och R. A. 
Wrede. »Det bör, synes mig, tagas i betraktande att pappren 
möjligen kunna råka i oriktig eller oförsiktig hand — — — 
jag anser därför att vehiklet borde underskrifvas endast af 
män hvilka stå oberoende af tyrannerna». Även i övrigt anser 
Mechelin, att vehiklets undertecknare icke borde sammanfalla 
med Turholmsdelegationens medlemmar. »Då de angelägen-
heter man har i sigte icke voro i fråga vid mötet den 3 aug. 
synes mig den då valda delegationen icke kunna för denna sak 
betecknas såsom vald vid allmänt möte af landtdagsmän». På 
grund härav föreslår Mechelin i st. f. R. A. Wrede och Th. 
Rein från ridderskapet och adeln Otto Wrede och C. Manner- 
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heim j:or; från prästeståndet kunde i st. f. Danielson och 
PalliAn »ingå två lätt tillgängliga prester», bland borgare före-
slår han att Th. W(egelius) ersättes av F. H(eikel) och »om 
A. L(ille) önskar afgå, borde L. von Pf(aler) utses i stället». I 
bondeståndet skulle »K. J. St(åhlberg) utgå och ersättas med 
A. M(eurman) eller hellre E. Erkko». 

Något slutredigerat exemplar av vehiklet finnes icke i 
behåll, och dess undertecknande har därför icke kunnat ut-
redas. 

Det i vehiklet omtalade »prospektet» utsändes på svenska 
och finska i början av oktober. 1) 

Först framhålles att »inom snart sagdt alla samhällsklasser» 
har »ett hängifvet arbete egnats försvaret af landets lag och 
författning med alla lagliga medel»; härför hade även pennin-
gar tidigare sammanskjutits, men detta är icke nog. »Den 
tid som nu är inne och de öden vi gå till mötes kräfva otvifvel-
aktigt fortsatta och än större offer.» »Solidariteten i vårt sam-
hälle betingar icke blott ett gemensamt motstånd inom lagens 
gränser, utan äfven så vidt möjligt en broderlig delning af 
faror och följder». 

Så erinras om de kostnader som adressen i värnplikts-
frågan dragit. »Men oafsedt denna tillfälliga utgift, måste det 
af framstående vetenskapsmän i Europa inledda arbetet för 
utredande af vårt lands rättsliga ställning, liksom äfven andra 
allvarliga litterära förbindelser med utlandet underhållas och 
främjas, på samma gång ett ekonomiskt stöd borde skänkas 
samfund och föreningar, hvilka inom vårt eget land söka 
sprida den kunskap och inblick i förhållandena, som censuren 
undertrycker. Den tanken kan icke heller vara främmande för 
öfriga medborgare, att de af landets tjänstemän, civile, eckle-
siastika och militära, hvilka med stöd af lag och samvete söka 
sätta en dam mot olag och godtycke, borde, för den händelse de 
afskedas och der annan verksamhet och utkomst icke står till 
buds, så vidt möjligt erhålla ekonomiskt understöd; och det- 

1) Sekret. Under den tid af två och ett halft år — Maskinskr. 
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samma gäller i ömmande fall äfven tidningsindragningarnas 
offer såväl bland författare som arbetare. För dessa ändamål 
kräfves icke ringa medel, äfven om ledningen af hithörande 
omsorger samt tid och möda villigt skänkas». 

Härefter framhålles, att de kostnader som tidigare mot-
ståndsåtgärder kräft bestritts »af ett jämförelsevis ringa antal 
bland vissa orters förmögnare medborgare». Men för att i 
större grad än hittills finansiellt säkerställa det fosterländska 
arbetet måste man vädja till »hvarje helst något så när ekono-
miskt burgen person i landet att i mån af råd och lägenhet 
bidraga till försvaret af vår lagliga rätt, i hvilket ju icke alla 
kunna på samma sätt aktivt och personligt medverka». 

För denna folkets självbeskattning uppställes vissa normer, 
»som, utan att vara bindande i en eller annan riktning, dock 
kunde tjena såsom ömsesidig ledning vid ett förtroendefullt, 
granlaga och naturligtvis sekret uppsamlingsarbete». 

Dessa normer lyda, i den avfattning de hava i den korta 
P. M. som ställdes till insamlarnes förfogande: 

»Anhållan om bidrag framställes i regel hos fosterländskt-
sinnade medborgare och medborgarinnor, som ha en netto-
inkomst af 5,000 mark eller därutöfver om året; dock motta-
gas äfven bidrag af personer, som hafva lägre inkomst. 

Bidrag föreslås till 50 penni för hvarje fulla hundra mark af 
inkomst som uppgår till 5,000 men icke till 10,000 mark; 75 
penni för 100 mark af inkomst som uppgår till 10,000 men icke 
till 20,000 mark, samt 1 mark för hvarje 100 mark, då inkoms-
ten stiger till 20,000 mark eller däröfver». 

Dessutom innehåller prospektet förslag om nedsättning av 
bidraget för personer med stor familj ävensom »efter deras 
önskan», åt »de personer hvilka sedan den 15 februari 1899 
med större belopp bidragit till det fosterländska arbetet». 

Det förefaller dock, som om denna »självbeskattning» icke in-
bringat särdeles betydande belopp; gällde det bestridande av 
större utgifter, måste man allt fortfarande taga enskilda för-
mögnare personers offervillighet i anspråk, och tyckas dessa 
sålunda hopbragta medel hava förvaltats av Turholmsdele- 
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gationen. Om denna antecknar von Born i ett exemplar av 
Estlanders Hågkomster: »Huruvida de insamlade medlen skulle 
få användas äfven till det s. k. inre kriget, icke blott till be-
arbetning af verldsopinionen, var ett ständigt tvistefrö inom 
delegationen». 

Denna delegation »afsomnade», för att citera v. Born i dessa 
marginalanteckningar, mot slutet av år 1902, sedan efter det 
s. k. 12 november mötet en ny finanskommittétillsatts enkom 
för kagalens räkning. Denna bestod av herrar 0. Donner, K. F. 
Ignatius, F. Stjernvall, V. M. von Born, G. Björkenheim, 
C. Cronstedt, E. Polön, K. A. Snellman, Aug. Nybergh, E. 
Dahlström, E. Wolff. Bland dessa var Polön medlem av 
kagalbestyrelsen. Förbindelsen mellan finanskommittén och 
kagalen förmedlades dock huvudsakligen av G. Björkenheim 
å den förras och A. Törngren å den senares vägnar.1) 

Något senare, sedan år 1903, verkställdes insamlingar 
även av den s. k. kvinnokagalen, och med de härvid influtna 
medlen bestredos icke blott dennas egna utgifter (för distribu-
tion av skrifter o. s. v.) utan lämnades betydande belopp även 
åt kagalen. Vid sina penninginsamlingar betjänade sig kvinno-
kagalen en tid av ett slags sparbössor. 

Penningar funnos dock icke alltid till hands för kagalens 
behov, och i så fall nödgades man tillgripa utvägen att upp-
taga tillfälliga lån i banker, och mer än en gång torde det 
hava inträffat, att de , eller någondera av dem, som tecknat 
sina namn på en växel, på förfallodagen fingo ur egna medel gå 
i förskott vid dessas inlösande. 

Under hösten 1901 var kagalens penningomsättning obe-
tydlig. Dess inkomster stego till 2,700 mk, varav 2,000 leve- 

1) Förteckningen över medlemmarna i finanskommittén hölls ytterst 
hemlig, och icke ens i kagalbestyrelsen hade man reda på mer än ett 
fåtal av dem. De gingo under namnet »de mystiske». Först vid genom-
gåendet av von Borns papper våren 1926 har en fullständig förteckning 
anträffats. 
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rerades av »fondkommitt6D och 700 utgjorde en donation av 
EuOne Wolff. Av utgifterna, in summa 1,540: 25, utbeta-
lades 1,125: 40 för »publikationer och import», medan resten, 
414: 85, utgjorde kostnader för resor. 

1902 års räkenskaper upptager summa inkomster 65,088: 49. 
Bland inkomstposterna märkas, förutom saldot från föregå- 
ende år, 1,159: 75, en summa på 2,000 mark från »fondkom-
mitt6-1» samt fmk 12,839: 46 från »Turholms subdelegation», di-
verse donationer, av vilka den största, 3,500 mk, »ur grefvinnan 
Mannerheims fond» (medel influtna vid en av grevinnan Aina 
Mannerheim given konsert; angående denna, se kap. XX IV) 
samt 2,500 mk från Kotka, genom Arne Cederholm. Men största 
delen av årets inkomster utgöres av lån: trenne växlar om till-
sammans närmare 13,000 mk samt tvenne kassakreditiv, på 
resp. 20,000 och 9,000 mk. Av utgifterna, fmk 64,104: 19, 
kommo 24,318: 84 på skrifter och import, 14,518: 26 på distri-
bution och diverse (däribland inlösen av växlar, 8,000 mk), 
25,267: 09 på resor. Resekontot bestod detta, likasom de föl-
jande åren, huvudsakligast av kostnader för studenters och 
arbetares agitationsfärder för att förmå ynglingarne att utebliva 
från värnpliktsuppbåden. 

För år 1903 stego inkomsterna till 209,087 mark 28 penni. 
Härav inflöto från finanskommitt6-1 118,647: 08, av kvinno-
kagalen insamlade medel 63,689: — och »diverse inkomster» 
26,771: 20. I den sistnämnda posten utgjordes 984: 30 av 
saldo från år 1902; vidare observeras några tillfälliga smärre 
donationer, inbetalningar av lån, som av kagalen utgivits 
o. s. v. Större delen bestod i växlar och andra lån, tillsammans 
19,887: 50. Utgifterna under samma år belöpte sig till 
185,737: 05, lämnande ett saldo till år 1904 av 23,390: 46. Ut-
gifterna fördelade sig på följande sätt: Skrifter och import 
63,096: 33; distribution och diverse (häribland återbetalande 
av lån) 72,863: 44 och resor 49,737: 05. 

År 1904 var omsättningen mindre. Inkomsterna utgjorde 
77,860: 99, härav från finanskommittén 22,000, från kvinno-
kagalen 30,060 och diverse 25,800: 99, häri inberäknat det ovan 

10 
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anförda saldot från 1903. Av utgifterna, tillsammans 65,438: 04, 
användes för skrifter och import 10,584: 24, distribution och 
diverse 32,037: 71 och resor 22,816: 09. Saldo till 1905 
12,422: 95. 

År 1905 inflöto från finanskommittén 16,500 mark, från 
kvinnokagalen 26,000 mark, andra inkomster, däribland saldot 
och tre skilda växlar om 15,000 mark var, stego till 58,617: 95. 
Summa inkomster 101,117: 95. Utgifterna upptaga för skrifter 
och import 19,164: 20, distribution och diverse (däribland inbe-
talning av en växel på 15,000 mark) 57,035: 56, och resor 
14,667: 40, summa 90,867: 16. Saldot 10,250: 79 räckte sålunda 
icke till att betala de under 1906 förfallna två senare väx-
larna om tillsammans 30,000 mark. 

dessa utgifter ingingo inga poster för understöd åt tjänste-
män som avskedats eller landsförvisats — sådana bestredos 
direkte ur kompensationsfonden — ej heller, annat än i enskilda 
fall, för utländsk propaganda. Efter de första landsförvisnin-
garna, våren 1903, förmedlades utbetalningar för dessa ända-
mål till stor del av en av de landsförvisade bildad kommittéi 
Stockholm, där V. M. von Born var skattmästare. Under 
det första utvisningsåret, 1903, utbetalades där i subsidier åt 
tandsförvista och åt sådana personer, huvudsakligen av arbe-
tarklassen, som av politiska skäl rest från hemlandet, kronor 
11,960: 95, för »utländskt arbete» kr. 4,576: 96. År 1904 steg 
utgiftsstaten till kr. 49,905: 19. Bland de enskilda posterna 
märkas subsidier åt landsförvista och deporterade kr. 26,994: 19, 
hjälp åt övriga landsmän kr. 889: 05, »österländska studier» 
(förbindelser med ryska missnöjda element) kr. 7,704: 91, 
subsidier åt den i Paris utgivna veckotidningen L'Europen 
kr. 7,190: —. 

Kagalen hade icke någon mandatär befogenhet att åberopa 
sig på, och detta innebar utan tvivel en viss svaghet. Dess 
medlemmar hade icke tillsatts av någon slags valförsamling, 
icke ens av en så pass begränsad, som den, vilken tillsatte de sju 
Mechelinska kommitt erna. Kagalen var självkonstituerad, och 
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så till vida som den trädde i stället för tidigare organisationer 
kunde den även betecknas som usurpatorisk. Den växte fram 
som en organisk produkt ur de faktorer som tidsförhållandena 
tillskapat, den fyllde ett tomrum, ett behov, och huru känn-
bart detta behov var, bevisas av den centrala ställning kagalen 
faktiskt kom att intaga vid strävandena för det lagliga försvars-
arbetet. Härtill bidrog i icke ringa mån den auktoritet, som 
kagalens ombud i landsbygden åtnjöto var å sin ort. 

Vad kagalens sammansättning beträffar, är det omöjligt 
att uttala sig därom, huruvida den var så god som den kunnat 
vara, och särskilt är en skildrare, som själv tillhört kretsen, 
jävig att härom fälla ett omdöme. Utan tvivel kommo många 
för motståndsarbetet intresserade och dugande män att stå 
utanför detsamma, men detta var något som knappast kunde 
undvikas. Den första uppsättningen inom kagalen var resul-
tatet av ett slags »naturligt urval». Initiativet togs av personer 
som tidigare varit politiskt verksamma och om övriga med-
lemmar, särskilt inom bestyrelsen, gäller att de flesta voro 
sådana, som sedan 1899 genomgått en träning i motstånds-
arbetets teknik — en visserligen icke så alldeles långvarig trä-
ning, men dock den effektivaste som stod till buds. Den svag-
het som låg i bristen på ett mandat kan sägas hava blivit 
senare till någon del undanröjd, då kagalen vid det stora hem-
liga medborgarmötet, som ägde rum den 12 november 1902 — 
således något över ett år efter kagalens stiftande — fick emot-
taga ett förtroendevotum, varjämte i en resolution hemställdes 
»att de personer, hvilka härintills värkat i det passiva mot-
ståndets tjänst, och som sammankallat mötet, äfven fram-
deles skola därmed fortfara». 

Det hörde till sakens natur, att kagalen skulle vara en 
hemlig organisation. T. o. m. inom densamma rådde ett visst 
mått av sekretess. Medan varje Helsingfors-korrespondent 
givetvis hade reda på sina egna landsortskorrespondenter, 
visste de ingalunda alltid, vilka de övriga korrespondenternas 
förbindelser i landsorten voro. Gentemot allmänheten var na-
turligtvis sekretessen mera genomförd, ehuru många medlem- 
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mar i kagalen sannolikt voro kända såsom sådana av personer 
utom densamma. Men på det hela taget var allmänheten okun-
nig härom; man visste nogsamt, att en sådan organisation, en 
»kagal», existerade, men om dess sammansättning torde 
begreppen hava varit mycket osäkra, och såsom ledande per-
soner inom organisationen utpekades ofta man och man emel-
lan sådana, som alls icke hade med kagalen att skaffa. En 
sådan missuppfattning berodde till någon del därpå, att det 
fanns personer som, brinnande av nit för motståndets sak, på 
egen hand styrde och ställde, vanligtvis på ett sätt, som inga-
lunda kunde vinna den verkliga kagalledningens godkännande, 
och vilka oförbehållsamt proklamerade sig som »kagaler» — 
ordet här taget i betydelsen av personer intresserade för 
motståndsarbetet. Också befanns det, att då tiden kom för 
Bobrikoff och hans anhang att utöva repressalier mot kagal-
ledningen, då han år 1903 bekläddes med diktatorisk myndig-
het med rätt att ur landet utvisa eller deportera, kunskapen 
inom det ryska spionaget om motståndsarbetets ledare var rätt 
bristfällig. Utvisningsorder drabbade visserligen i många fall, 
måhända de flesta, organisationens medlemmar och orsakade 
stort avbräck i arbetet, men de flesta gingo fria, och härjämte 
blevo flere utvisade, som alls icke hörde till organisationen. 

Vad för övrigt allmänhetens förhållande till kagalen beträf-
far, var detta naturligtvis i huvudsak beroende av partistånd-
punkten — d. v. s. ställningen till tidens stora fråga, om mot-
stånd skulle presteras eller icke. Att kagalen sågs med oblida 
ögon av regeringspartiet behöver icke framhållas, liksom att 
motståndspartiet ställde sig sympatiskt. Men bedömandet 
av kagalens verksamhet blev icke sällan snedvridet på grund 
av den ovan omtalade obekantskapen med de verkliga för-
hållandena i kagalens sammansättning, i ty att denna fick 
bära ansvaret för diverse av brushuvuden utom dess krets 
igångsatta excesser, vilka det var omöjligt att desavouera. Det 
torde för övrigt hava varit mest inom regeringspartiet, som 
dessa missuppfattningar gjorde sig gällande. Den övriga 
allmänheten var i regeln bättre underrättad, och om man 
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även icke kände till kagalens sammansättning, hade man sig 
dock tämligen allmänt bekant, att män sådana som L. Mechelin, 
R. A. Wrede, 0. Donner, Th. Rein, K. F. Ignatius och andra 
högt aktade medborgare hörde till dess ledning — stundom 
torde man t. o. m. tillskrivit dem en aktivare roll än de fak-
tiskt utförde. Men även där man tämligen riktigt bedömde 
arten av kagalens arbete, och på håll som förhöll sig över 
huvud sympatiskt mot den fosterländska försvarsverksam-
heten, kunde understundom förnimmas ett visst knot över 
kagalens diktatorslater, ty kagalen ställde, såsom längre 
fram skall visas, stora krav på medborgarnes mod, stånd-
aktighet och offervillighet, krav som det kunde kännas rätt 
tungt att fylla för de personer, som berördes av dem. Det kunde 
stundom höras röster, som förebrådde kagalen att av andra 
fordra stora uppoffringar, medan dess egna medlemmar icke 
själva behövde utsätta sig för svåra konflikter. Denna klagan 
hade ju ett visst berättigande, men sådant kunde icke und-
vikas; för övrigt tystnade tämligen allmänt detta knot, när 
det visade sig, att kagalen nogsamt själv fick lida förföljelse. 

Inom kagalen voro samtliga de vid tiden för ofärdsårens 
inbrytande existerande partierna representerade, och språk-
frågan gav aldrig anledning till några misshälligheter. Det 
torde även till stor del kunna tillskrivas kagalens inflytande, 
den inom densamma rådande kordiala kamratandan och den 
entusiasm för det gemensamma arbetet som besjälade varje 
medlem av densamma, att den nya partigruppering, som 
under ofärdsåren utkristalliserade sig, blev konsoliderad och 
inträngde i det allmänna medvetandet. Kagalen hade faktiskt 
blivit ett organ för det konstitutionella blocket eller, såsom det 
rätt och slätt hette, det konstitutionella partiet. De gamla 
partiorganisationerna existerade visserligen ännu, men då 
inga politiska val kommo ifråga, var deras verksamhet huvud-
sakligen inskränkt till lokala angelägenheter, kommunala val 
och dylikt. På regeringsvänligt håll torde dock allmänna poli-
tiska angelägenheter hava dryftats å den »finska klubben» 
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(Suomalainen Nuija.) Även den ungfinska klubben, eller så-
som den nu hette, »de konstitutionella finsksinnades klubb» 
(perustuslaillisten suomenmielisten klubi) bedrev i någon mån 
vid sidan av kagalen politisk propagandaverksamhet. Så-
lunda tillkommo på dess initiativ, såsom vi längre fram skola 
se, ett par politiska broschyrer, som dock distribuerades genom 
kagalens förmedling. Man fick intrycket, att vissa av detta 
partis anhängare icke med fullt blida ögon sågo den i språkligt 
avseende fullkomligt neutrala kagalens växande inflytande; 
dock voro även dessa mer eller mindre direkte engagerade i 
kagalens arbete. 

Kagalorganisationen bestod merendels av män i den yngre 
medelåldern; bland landsortsorganisationens medlemmar kunde 
visserligen finnas en och annan sextioåring, kanske även någon 
ännu äldre. Inom bestyrelsen var, vid dess tillsättande, dr 
Schwindt med sina 50 år den äldsta; yngst voro Ernst Estlander 
och A. Cederholm, då 31 år. De äldre män, som under mång-
årig verksamhet i lantdagen och för övrigt i medborgerliga 
och politiska värv kommit att intaga en ledande ställning i 
samhället, hade däremot icke deltagit i kagalorganisationens 
bildande. Den hade kommit till stånd utan deras medverkan 
och hörande, om ock icke i opposition mot dem. Det var 
endast naturligt, att organisationen skulle bestå av yngre män, 
som hade tid och krafter övriga att ägna åt såväl organisatio-
nens igångsättande som åt det tidsödande praktiska arbetet 
vid motståndets systematiska bedrivande. Likasom det varit 
kagalens strävan att etablera ett samarbete med tidigare 
existerande organ för motståndsarbetet i landet, så var den 
även angelägen om att tillförsäkra sig bistånd av dessa den 
äldre generationens män, även där de icke varit direkt verk-
samma i någon av de tidigare kommitterna. Man räknade 
visserligen icke så mycket på deras aktiva deltagande i det 
praktiska verkställighetsarbetet, men deras erfarenhet i all-
männa värv, deras prövade fosterländskhet och rättskänsla 
kunde icke undvaras i det arbete, som man ville göra till en 
gemensam strävan och dessutom var deras medverkan ägnad 
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att skänka kagalen ökad auktoritet, ansvarskänsla och veder-
häftighet. Samarbetet med dessa äldre medborgare hade till 
en början en rätt privat karaktär, i det bestyrelsen genom 
någon av dess medlemmar rådförde sig med dem; flere av dessa 
tillhörde dessutom den juridiska kommittén och kommo där-
igenom i kontakt med kagalens verksamhet. Men småningom 
utbildade sig den praxis, att de inbjödos att övervara viktgare 
överläggningar inom kagalen, och härur utvecklade sig en vid 
sidan av kagalen stående rådgivande institution. 

Denna utvecklirig skedde över huvud taget i all vänskap, 
men likväl icke alldeles utan vissa tillstymmelser till misstro 
och rivalitet. En sådan yppade sig åtminstone hos en av dessa 
äldre, L. Mechelin, som under sommaren 1902 vistats utom-
lands, och vid sin hemkomst funnit, hurusom ledningen till 
stor del glidit ur den äldre generationens händer och delvis nya 
män sutto vid rodret och vid skoten. De under hans auspi-
cier tillsatta sju kommittéerna hade distancerats och absorbe-
rats av den nya organisationen, som genom den ovan citerade 
resolutionen vid 12-novembermötet vunnit en fastare position 
än förut. Men den fullmakt, som denna resolution innebar, 
hade ställts till en rätt obestämd adress: till »de personer 
vilka härintills värkat i det passiva motståndets tjänst». 
Detta var nödvändigt för sekretessens skull, men härmed var 
ännu icke tydligt utsagt vilka de voro, som skulle erhålla mötets 
fullmakt att leda motståndsarbetet. Skulle härmed förstås 
den äldre generationens män, som gärna fortfarande betrak-
tade sig såsom stående i spetsen, eller den grupp av yngre 
medborgare, till vilken ledningen av det praktiska motstånds-
arbetet faktiskt glidit över? Så uppstod en maktfråga, som 
sökte sin lösning. L. Mechelin kallade i januari 1903 till sig ett 
fyratio-tal personer, bland dem hela kågalbestyrelsen samt för 
övrigt huvudsakligen sådana, som varit med om utarbetandet 
av programskrifter att föreläggas 12-novembermötet. Vid 
denna sammankomst framställdes av Mechelin, som ledde för-
handlingarna, ett förslag om motståndsarbetets anordnande 
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sålunda, att ledningens tyngdpunkt komme att förläggas 
bland de äldre. De av de äldre, som deltogo i diskussionen, 
uttalade sig, såsom Estlander (Hågkomster) säger» med stor 
varsamhet». En av mötesdeltagarne som stod på gränsen 
mellan den äldre och den yngre gruppen, Emil Schybergson, 
tog det under det föregående året rådande arbetssättet synner-
ligen varmt i försvar; enligt hans mening var det »kagalen» 
som egentligen gjort allt 1) och gjort det särdeles väl, varför 
någon omrangering icke var nödig. Under sitt andragande 
blev Schybergson av ordföranden avbruten, då han talade 
om »kagalen». Mechelin ansåg uttrycket olämpligt, enär det 
tillkommit såsom ett av våra ryska motståndare uppfunnet 
öknamn på motståndsorganisationen; enligt hans förmenande 
borde man använda beteckningen »praktiska kommitt6i» 
(vilket uttryck skulle inneburit en degradering från ett ledande 
till ett verkställande organ). Härtill replikerade Schybergson 
»att det dock var under namnet »kagal», som denna verksam-
het skulle gå till eftervärlden» 2). En annan av de äldre, senator 
Ignatius, ville icke heller taga någon anstöt vid detta namn; 
det gåves flere exempel i historien, att benämningar som först 
uppstått såsom förklenande öknamn, senare fått burskap 
som historiskt giltiga beteckningssätt. 

Det blev tämligen snart tydligt, att den planerade omorga-
nisationen icke hade utsikt att av mötet godkännas, och saken 
fick förfalla. Mötet fortsattes därpå under diskussion av andra 
frågor och under den mest vänskapliga sinnesstämning. 

På detta sätt blev det fastslaget, att den aktiva ledningen 
skulle förbliva hos kagalen, närmare bestämt kagalbestyrelsen. 
Härmed voro de äldre ingalunda ur spelet. Efter mötet hos 
Mechelin beslöt bestyrelsen, att ett antal äldre personer skulle 
vidtalas att deltaga i viktigare konferenser, där det gällde att 

Härmed åsyftas de åtgärder som av kagalen vidtagits under dess 
första arbetsår huvudsakligen för att hindra värnpliktsediktets genom-
förande. 

Marginalanteckning av E. Schybergson i ett exemplar av Estlan-
ders Hågkomster s. 111. 
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planlägga arbetet för någon tid framåt. Denna grupp, vars 
erfarenhet, klokhet och besinning städse togos i anspråk vid 
avgörandet av grundläggande frågor, gick inom kagalen under 
benämningen »de äldres råd» — i kagalslang även något res-
pektlöst kallad »kröningshästarna». Kagalbestyrelsens ord-
förande, Th. Schwindt, fick i uppdrag att med en högtidlig 
uppvaktning framföra bestyrelsens inbjudan till L. Mechelin, 
R. A. Wrede, K. F. Ignatius, 0. Donner, Th. Rein och F. 
Stjernvall. Med avseende å V. M. v. Born och Emil Schyberg-
son ansågs denna formalitet överflödig; de hade så länge 
intimt samarbetat med kagalen, och voro rätt ofta närva-
rande vid bestyrelsens sammanträden. »De äldres råd» var 
dock icke någon till medlemsantalet strängt avgränsad grupp. 
De ovanuppräknade, isynnerhet Mechelin, Ignatius, Donner 
och Rein, för att ej nämna v. Born och Schybergson, voro 
kanske de som flitigast infunno sig till rådplägningar. Men 
även andra äldre medborgare tillkallades icke sällan, såsom 
T. J. Boisman, Axel Lille ävensom medlemmar av juridiska 
kommittål, August Nybergh, Julius Grotenfelt, W. Chydenius, 
Karl Söderholm, K. J. Ståhlberg m. fl., eller av andra kom-
mitter, såsom Arv. Neovius, Werner Söderhjelm, E. N. Setälä. 
Till en del överläggningar inbjödos även personer, som icke 
tillhörde någon av de politiska organisationerna, men av vilkas 
omdöme man ville profitera, såsom Edv. Westermarck, Gustaf 
Mattsson och andra. 

Att nu efteråt rekonstruera hela kagalens personal, som 
inberäknat alla kommunala ombudsmän steg till många 
hundra, har icke visat sig möjligt, så mycket mindre som 
denna personal till följd av sekretessen aldrig varit för någon 
närmelsevis fullständigt bekant. Denna historik måste därför 
inskränka sig till några antydningar härom. 

Bestyrelsens första uppsättning bestod av följande perso-
ner: dr Th. Schwindt (ordförande), dr Adolf Törngren, arkitekt 
Harald Neovius (skattmästare), dr Ernst Estlander, v. häradsh. 
Arne Cederholm, greve C. Mannerheim j:r, baron Adolf von 
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Bonsdorff, prof. Th. Hornen, v. häradsh. Edvin Castr6i, red. 
Eero Erkko, prof. K. Grotenfelt. Några veckor senare, då en 
sekreterare befanns nödig utsågs härtill dr J. N. Reuter, som 
härmed även blev medlem av bestyrelsen, likaledes, inpå ny-
året, den andra sekreteraren v. häradsh. 1. Groundstroem. 

Ändringar i bestyrelsens sammansättning ägde rum under 
tidernas lopp, i det att dels en del medlemmar avgingo, dels 
nya krafter, även utan att någon vakans yppade sig, indrogos 
i bestyrelsen. Sålunda avgick för sjukdom Edv. Castrén (död 
år 1907); Mannerheim och Erkko blevo i april 1903 lands-
förvista, vid samma tid flyttade Cederholm från Helsingfors 
till Viborg, och Homål samt Estlander vistades som deporte-
rade från sommaren 1904 intill årets slut i Novgorod. Som nya 
medlemmar i kagalbestyrelsen intogos på olika tider direktör 
W. A. Lavonius, assessor F. Lundenius, v. häradsh. E. Polön, dr 
Heikki Renvall, assessor P. E. Svinhufvud och dr W. Zilliacus. 

Till det ovan, s. 136 omnämnda sjumannautskottet för be-
handling av särskilt brådskande ärenden hörde Schwindt, Törn-
gren, Estlander, Hornen, Cederholm, Reuter och Groundstroem. 

Förutom bestyrelsemedlemmarne fungerade som »Helsing-
fors-korrespondenter» till de olika landsortscentralerna ännu 
ett antal personer, bland vilka, enligt bevarade men ofullstän-
diga anteckningar, kunna nämnas direktör G. Björkenheim, 
dr Zachris Castr6i, mag. J. Cygnaeus, dr P. Nordmann, mag. 
M. Pesonen, dr U. T. Sirelius, arkit. L. Sonck, v. häradsh. 
E. W. Wallden, v. häradsh. E. Wallin, mag. F. von Wright, 
v. häradsh. A. Ärt. 1) 

1) En följd av den ovan berörda sekretessen var att någon förteckning 
över landsortskorrespondenterna aldrig blev uppgjord. I oktober 1920 
utsändes till dessa, för så vitt deras namn voro kända, ett cirkulär med 
anhållan om uppgifter bl. a. om distriktets huvudort, de kommuner 
distriktet omfattade och de • i motståndets tjänst arbetande personerna 
inom distriktet. Sådana uppgifter hava inkommit från knappast en tredje-
del av samtliga distrikt, delvis ganska utförliga, men oftast rätt knapp-
händiga och ofullständiga. På grund av den ojämnhet, som sålunda vidlå-
der materialet, har det förefallit lämpligast att avstå från en bearbetning 
av detsamma. 



KAP. VIII. 

PRÄSTERNA OCH KUNGÖRANDET. 

Sedan Helsingfors-centralen på sätt i kap. VII framhållits 
blivit konstituerad, och medan landsortsorganisationen ännu 
befann sig i sin linda, utfärdade kagalen ett cirkulär 1) — ett 
av dess första, om icke dess allra första —, där just frågan 
om inrättandet av landsortskommittéer behandlades. Enär 
detta cirkulär är ett av de grundläggande dokumenten, och då 
det härjämte genom de programuttalanden det innehåller är 
ägnat att i en .del punkter komplettera den ovan givna fram-
ställningen, meddelas det här in extenso: 

»Behofvet af samarbete öfver hela landet är tydligt. Likaså 
att äfven de breda lagren af vårt folk böra bibringas en riktig 
uppfattning af vår rätt, och af nödvändigheten af att värna 
densamma. Öfverallt behöfves en ifrig och uthållande verksam-
het för folkets politiska upplysning. 

Man har derför tänkt sig att intresserade personer i alla 
städer och ett antal landsortscentra skulle hvar på sin ort 
bilda provincial-komiter, hvilkas medlemmar träda i för-
bindelse med pålitliga och verksamma personer i de enskilda 
kommuner, som bilda komit6-is distrikt, och genom resor 
eller annat personligt sammanträffande söka skaffa sig infly-
tande i kommunerna. Komiternas medlemmar borde med all 
energi framhålla uppgiftens betydelse och åtgärdernas nödvän-
dighet och söka vinna befolkningen för saken genom att skaffa 
sig de ofvannämnda korrespondenterna i hvarje kommun. 
Dessa böra i sin tur sträfva att samla kring sig lämpliga och 

1) Behofvet af samarbete öfver hela landet — — Cyklostyl. Cirku- 
läret är uppgjort efter en promemoria av Ernst Estlander, med ändringar 
av J. N. Reuter och A. Törngren (Estlander, Hågkomster, s. 18). 
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inflytelserika personer, som äro förtrogna med allmogen, 
och skola de ofta meddela sig med komiternas medlemmar, 
helst personligen, i och för inhemtande af upplysningar och 
råd, för att samstämmighet i handling skall kunna ernås, 
men äfven för att delgifva komitn hvad som kunnat uträttas 
och hvilka stämningar på orten göra sig gällande. 

Komiterna åter förmedla en oafbruten förbindelse mellan 
landsorterna och hufvudstaden. Denna förbindelse upprätt-
hålles bäst genom personlig beröring. Om komitmedlem, som 
korresponderar med hufvudstaden får förfall, bör annan 
person vidtalas att träda i stället. 

Likaså om sockenkorrespondenten för någon tid blir för-
hindrad att egna sig åt arbetet torde han vidtala någon att i 
hans ställe meddela sig med komit&I för att afbrott i förbin-
delserna icke måtte uppstå. 

Till bestridande af de kostnader, som denna anordning 
kunde medföra på hvarje ort, beräknas komiterna kunna hop-
bringa medel på orten. 

De rådande förhållandena nödvändiggöra stundom ett 
anonymt uppträdande. Derför kunna icke komiterna i regel 
sättas i tillfälle att meddela sina korrespondenter namnen på 
initiativtagare och författare, utan måste den personliga bekant-
skapen och derpå grundade tilliten i förening med framhållna 
sakliga skäl få tala till förmån för ifrågakommande åtgärder. 

Beträffande korrespondenternas arbetssätt i närmast före-
liggande ärende torde förtjena framhållas följande. 

Sedan en någorlunda fast opinion till förmån för en före-
slagen åtgärd skapats på hvarje ort, skrides till att söka vinna 
för densamma de personer, som genom sin ställning borde 
medverka deri såsom: borgmästare och magistrat i städerna, 
kommunalnämnds- och kommunalstämmsordförande, äfven-
som prester och häradsskrifvare, medlemmar af länestyrelserna, 
krigskommissarier, sekreterare vid uppbåds- och länenämn 
derna, uppbådsläkare m. fl. 

Är det kändt att dessa äro med om åtgärden kunna och 
böra de omedelbart vidtalas. 
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Presterna böra påverkas af sockneborna, sedan inom socken 
en stadgad åsikt vunnit insteg. 

Embetsmännen böra vidtalas genom kunnigt och pålitligt 
folk, hälst genom sådana som stå dem personligen nära och 
sålunda kunna uttala sig utan omsvep och energiskt. 

Är någon af dessa personer icke att lita på eller tros det 
att han endast med svårighet kan förmås till det som af honom 
begäres, gäller det att skapa en så stark och allmän opinion 
på orten att han måste böja sig derför. 

Ingen invändning om att man nog sjelf är med om den 
goda saken men ej vill påverka andras uppfattning får gälla. 
Att med alla lojala medel vinna andra för det som man sjelf är 
öfvertygad om att måste göras till fosterlandets räddning är en 
plikt. 

Invänder någon att intet står att ernås numera, så svaras 
att dock alla utvägar måste anlitas, för att icke vi må ådraga 
oss ansvaret för att ej ha försökt hvarje möjlighet. 

De närmast föreslagna åtgärderna, utan hvilkas omfat-
tande ett samarbete är omöjligt, verka bestämmande på 
valet af komitaedamöter och korrespondenter. De nuvarande 
agenterna i landsorten böra väl i regel kunna tillföra komi-
terna värdefulla element.» 

Medan detta cirkulär tillhandahölls endast dem, som 
antingen redan tillhörde kagalen eller om vilkas aktiva med-
verkan i organisationen man ville tillförsäkra sig, utarbetades 
ett kort flygblad 1) avsett att spridas i vida kretsar och påverka 
stämningen i landet för ett enigt uppträdande i motståndets 
tjänst. »Den anda bör väckas till lifs», säges det här, »att alla, 
hvar i sin stad, måste bidraga till det gemensamma arbetet. 
Ingen bör låta förleda sig till ovärksamhet i förlitan på att 
andra personer nog skola draga försorg om det, som bör göras. 
Och framför allt är det farligt, om landsorten, förlitande sig på 
tillgöranden i hufvudstaden, läte tillfällen till handling gå 

1) Fosterländsk samvärkan »Stettin», 1901. Förf. av Ernst Estlander, 
J. N. Reuter och Th. HonAn (Estl., Hågkomster, s. 19). 
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obrukade förbi. Det är icke heller längre enbart på myndig-
heter och tjänstemän det ankommer att fylla fosterländska 
plikter: liksom olyckan drabbar alla medborgare, måste också 
enhvar vara beredd att träda upp och handla efter som hans 
plikt bjuder honom.» 

Vidare framhålles vikten av att »kunskap sprides om hvad vi 
hafva rätt att göra», så att vad som göres sker »inom laglighetens 
gränser», samt inskärpes, att »hvad vi hafva rätt att göra, också 
är vår medborgerliga plikt att göra», ävensom »den redan tidi-
gare i vår rättsuppfattning ingående öfvertygelsen, att lagen 
står öfver öfverheten, att lagen är vår högsta ötverhet». 

Organisationens förfullkomnande åsyftades även med ett 
senare mimeograferat cirkulär, som kagalen den 30 december 
1901 beslöt utfärda. Dess ordalydelse var som följer: 

»Upprop. 

All framgång och all möjlighet till verksamhet i det foster-
ländska försvaret beror på att allt flere och flere medborgare 
förmås att personligen taga del i arbetet. 

Först då det fosterländska sinnelaget visar sig uti vilja att 
verka och offra, först då har det blivit en lefvande anda. 

Steg för steg hafva de gemensamma åtgärder som satts i 
verket dragit till sig understöd och anslutning i ständigt vidare 
kretsar. Men å andra sidan har det visat sig att många brister 
ännu förefinnas, medan händelserna just nu påkalla med 
tvingande nödvändighet verksamma, säkra, till alla trakter af 
vårt land och alla klasser af vårt folk sig sträckande förbin-
delser. 

Mycket vore vunnet om de redan existerande stadskomi-
terna uti hvarje kommun hade en inflytelserik, verksam person. 
Ännu bättre vore om denna kring sig kunde samla andra och 
bilda en lokalkornit, hvilken insåge det vara sin plikt att stän-
digt följa med händelsernas gång och beslutsamt ingripa, när 
så fordrades. Men denna komite borde åter söka att i alla delar 
af socknen, i alla byar och bland alla samhällsklasser finna för 
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sig personligt kända och pålitliga agenter, så att hvar och en 
hade ett antal personer till hands, åt hvilka han kunde lämna 
ett meddelande och hvilka i sin tur förde detta vidare. På 
detta sätt kunde en enhetlig opinion åstadkommas och genom 
känslan af att hela folket är med, skulle styrka och tillförsikt 
växa. 

Efter detta system hafva redan enligt hvad vi erfarit fler-
städes kommunerna indelat sig; från andra håll hafva vi fått 
mottaga uppmaningar att detta förfarande allmänt måtte 
inslås och vilja vi förty härom nu framställa förslag, så myc-
ket hellre som den ifrågasatta utvidgningen alt ifrån första 
början ingått uti planen för vårt arbete. 

Såsom ett verksamt och alldeles nödvändigt medel att 
åstadkomma en lifskraftig samverkan mellan alla landets 
delar erinras om det personliga umgänget och samtalet mellan 
de i arbetet deltagande, förmedladt under täta och upprepade 
resor. Så vidt möjligt böra därjämte å komiternas vägnar 
och om så fordras på deras bekostnad särskilda reseagenter 
esomoftast besöka distriktets kommuner. 

Ett ögonmärke bör vara: att hvad som detta år försummas 
måhända aldrig senare kan göras; att hvad som nu grund-
lägges kan blifva till ännu oanad nytta och användbarhet i 
all framtid! Vi uttrycka den förhoppning, att på de orter, där 
denna utvidgning ännu ej införts, stadskomiternas med-
lemmar icke måtte uppskjuta med dess förverkligande, särskildt 
då anordningen i fråga i betydlig grad komme att underlätta 
deras arbete, tillförsäkra dem framgång och sålunda bereda 
dem en tillfredsställelse, som ej skulle störas af återkommande 
motgångar.» 

* * 

Efter redogörelsen för dessa åt organisationsarbetet inom 
kagalen ägnade skrifter följer härmed den framställning av 
kagalens verksamhet i det fosterländska försvarsarbetets 
tjänst, som skall utgöra huvudinnehållet i denna historik. 

Vid tidpunkten för kagalens konstituerande var allt fort- 
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farande frågan om kungörandet av värnpliktsförordningarna 
genom prästerskapet det aktuellaste spörsmålet. Här fort-
satte kagalen den av »prästkagalen» igångsatta verksamheten. 

I vilken mån den genom densamma väckta diskussionen 
varit bestämmande för prästernas handlingssätt, och vilket 
förfarande de skulle hava inslagit om en sådan icke kommit till 
stånd, är naturligtvis omöjligt att bedöma, men antagligt är, 
att mången tog intryck av de skäl som framfördes av mot-
ståndsivrarne, och att likaledes mången lät sig ledas av den 
auktoritet som biskoparnes uttalanden besutto. 

Det i skriften om »de tre punkterna» i främsta rummet an-
befallda alternativet, att kyrkoherden skulle i predikstolen 
offentligen tillkännagiva, att han av sitt samvete såg sig för-
hindrad att uppläsa förordningarna, torde icke någonstädes 
hava kommit till utförande. Även det andra alternativet, att 
präst skulle underlåta att kungöra och härom underrätta veder-
börande myndighet, tillämpades endast i ett fåtal fall. Sålunda 
anmäler ecklesiastikexpeditionen i senaten i skrivelse till pro-
kuratorn, att bl. a. kyrkoherden i Kauhajoki Edvard Lybeck, i 
Esbo A. A. Fleege, kapellanen i Esbo C. E. S. Henriksson, 
kyrkoherden i Birkala Berndt Vilhelm Ebeling, kyrkoherden i 
Asikkala F. F. Co16-us, kyrkoherden i Heinävesi Carl Joh. Lind 
samt t. f. kapellanen i Rautavaara, Reinhold Damst61 uttryck-
ligen vägrat avkunna förordningarna. Men de flesta av de 
präster, som över huvud icke ville obetingat underkasta sig, 
hade påfunnit en utväg, som icke var förutsedd i de »tre 
punkterna»: att hos Hans Kejs. Majestät ansöka om befrielse 
från skyldighet att kungöra. I motiveringen till denna anhål-
lan, som för övrigt i de olika ansökningsskrifterna är rätt 
varierande, åberopas den samvetsnöd, vari prästerna råkat å 
ena sidan genom den dem i allmänhet åliggande skyldigheten 
att offentliggöra lagar och förordningar, å andra sidan deras 
ämbetsed, enligt vilken de förbundit sig att ställa sig erkänd 
och gällande lag till efterrättelse. Stiliseringen i vissa av dessa 
ansökningar är även sådan, att de kunna fattas innebära en 
vägran att kungöra. 
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Ansökningar av detta slag inlämnades av ett sjuttiotal 
präster; de blevo samtliga av senaten förkastade. 1) 

Då sålunda i flere församlingar värnpliktsförordningen för-
blivit ouppläst, avlät generalguvernören ett cirkulär av den 
3/16 oktober till landets guvernörer, i vilket dessa tillhållas att 
vidtaga åtgärder för att senatens påbud angående kungörelse 
komme till verkställighet. Cirkuläret innehåller ett klander 
över att guvernörerna ej vetat i tid stävja den agitation som 
bedrevs såväl med avseende å prästerskapet som för mass-
adressen i värnpliktsfrågan, och uppräknar i en not en del av de 
skrifter, som spritts bland menigheten. En förklaring från gu-
vernörernas sida »om Monarkens sanna afsikter» — — — »hade 
kunnat bidraga till att skingra hvarje tvifvel samt, genom att 
medverka till befästandet bland den fredliga befolkningen af en 
rätt uppfattning af lagen, i tid förebygga möjligheten av en 
uppeggelse, under hvars inflytande de mera lättrogna läte sig 
påvärkas av en förvrängd tolkning af åtgärder, hvilka likväl 
uteslutande afse Finlands väl och bästa». 

Till senaten ingingo uppgifter om de församlingar, i vilka 
uppläsandet icke verkställts, varpå senaten anbefallde dom-
kapitlen att vidtaga på dem ankommande åtgärder. Enligt 
till ecklesiastikexpeditionen ingångna meddelanden hade i 
68 församlingar »i följd af prästerskapets uraktlåtenhet eller 
icke angifven orsak» förordningarna icke kungjorts. Bland 
dessa församlingar funnos 15 i Åbo stift, 31 i Borgå stift, 20 i 
Nyslotts stift och 2 i Kuopio stift. Domkapitlen åläggas att 
inom trettio dagar inberätta vad i saken gjorts. 2) 

Domkapitlet i Åbo kunde i skrivelse av den 28 november 
meddela, att kungörelsen verkställts i samtliga stiftets försam- 

Ekonomiedepartementets protokoll för d. 7 o. 14 september, 17 
oktober 1901. 

Guvernörernas till civilexpeditionen insända rapporter äro något 
avvikande. I dessa meddelas dessutom, att i 111 församlingar upp-
läsandet påbegynts, men icke kunnat slutföras. 

11 
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tingar; domkapitlet i Kuopio anmäler 1) den 14 november, att 
det »förständigat kyrkoherdeämbetena i Torneå och Kemi för-
samlingar att draga försorg därom, att än nämnda manifest 
och värnepliktslag varda i nämnda församlingars kyrkor upp-
lästa»; domkapitlet i Nyslott åter rapporterar 1) den 28 novem-
ber att författningarna »blivit upplästa, eller uppläsning 
påbegynts, eller åtminstone försök därtill gjorts, i det att i 
sistnämnda fall uppläsningen avbrutits därigenom, att allmän-
heten då begav sig bort från kyrkan». 

Domkapitlet i Borgå är icke i tillfälle att avlämna en lika 
fördelaktig rapport. I dess skrivelse av den 3 december inbe-
rättas 1), att »ofvannämnda Nådiga Manifest och Wärneplikts-
lag blifvit afkunnade i Bromarf, Tenala, Wichtis, Helsinge, 
Thusby, Liljendal, Jaala, Hangö, Birkkala och Asikkala för-
samlingars kyrkor, delvis, men tillföljd af församlingens upp-
trädande icke fullständigt upplästa i Lappträsk och Orimattila, 
samt alls icke upplästa i Pojo, Ekenäs, Esbo, Sjundeå, Lojo, 
Mäntsälä, Sibbo, Borgnäs, Borgå, Pernå, Mörskom, Artsjö, 
Strömfors, Anjala, littis, Helsingfors, Lovisa, Hausjärvi och 
Lampis församlingar». 2) 

Prästerna i 19 församlingar — alla, så när som på Hausjärvi 
och Lampis belägna i Nylands län — hade sålunda ståndaktigt 
vidblivit sin övertygelse. De flesta av dessa präster hade i 
sina svarsskrivelser till domkapitlet rätt utförligt motiverat 
sitt handlingssätt. Enär förordningarna tillkommit i olaga 
ordning och därför icke kunna tillerkännas helgd av lag, såge 
sig prästerna av sitt samvete och sin ämbetsed förhindrade 
att genom kungörelse i kyrkorna bidraga till deras genomfö-
rande. Gentemot den lydnadsplikt mot överheten, som gjorts 
gällande, åberopas lydnaden mot Gud. I flere av dessa skri-
velser hänvisas till den i landet allmänt rådande uppfattningen, 
att förordningarna innebära en djup rättskränkning, och 
»denna uppfattning» säger t. f. kyrkoherden i Helsingfors 

Enligt en i V. M. von Borns arkiv befintlig avskrift. 
Senare inrapporterar Borgå domkapitel, att uppläsning verkställts i 

Borgnäs, och att försök därtill gjorts i Strömfors och Pojo. 
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L. Bengelsdorff, »delas äfven, så vidt det är oss kändt, af alla 
landets biskopar och domkapitel», varvid ärkebiskop Johans-
sons ord i dennes rundskrivelse till landets präster citeras: »ett 
svårt slag har drabbat vårt folk; på det djupaste har dess 
rättskänsla kränkts». För övrigt hänvisa prästerna till folk-
adressen i värnpliktsfrågan eller till Ständernas svar vid urtima 
lantdagen ävensom till församlingstiornas vädjande till präs-
terna. Ett avkunnande av de olagliga författningarna vore att 
djupt såra församlingens rättskänsla, som det dock är prästens 
plikt att i lära och föredöme utveckla, och skulle leda till beklag-
liga uppträden i Herrans tempel. 

Ett stort antal av prästerna tillbakavisa domkapitlets 
förmenande att »ett fortsatt underlåtande däraf (avkunnandet) 
är egnadt att framstå, icke såsom ett uttryck af hela vårt folks 
åskådningssätt, utan såsom en ändamålslös tredska af en-
skild person». Påståendet, att »afkunnandet af en kungörelse 
icke eger annan betydelse, än att tillkännagifva ett faktum, 
hvars verkliga art och värde icke genom kungörandet eller 
underlåtandet däraf förändras», bemötes med en hänvisning till 
den ihärdighet varmed myndigheterna velat tvinga prästerna 
till underkastelse i denna sak. Många av prästerna förklara 
sig beredda att underkasta sig de straffpåföljder deras vägran 
kan ådraga dem. 

Kyrkoherden J. Päivärinta i Lampis hänvisar till den 
räkenskap som Gud engång skall avfordra kejsaren; samma 
tanke uttalas även av kyrkoherden i Mörskom, A. G. HylAn, 
ur vars svarsskrivelse 1) av den 28 november 1901 senare delen 
förtjänar att här avtryckas: 

»Att begagna vår evangelisk-lutherska kyrka som medel att 
genomföra detta maktbud och att påtrycka det den gudomliga 
verldsordningens hallstämpel, är en förbrytelse emot denna 
kyrkas Gud, för hvilken förbrytelse dess anstiftare torde engång 
stå i ansvar. Men att kyrkan lånar sig härtill är ett henne 
ovärdigt afvikande från den sannings- och rättsgrund, på 

1) Avskrift i V. M. von Borns arkiv. 
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hvilken hon bör stå och från hvilken hon bör låta evighetsljuset 
stråla ut också öfver timliga förhållanden; och för detta afvi-
kande och dess följder skall kyrkan svara inför sin Herre. Hade 
hon lidit förtryck för det hon utan att vika stod orubblig på 
sin grund, då skulle detta lidande varit af Gud och då skulle 
det enligt löfte af Honom sjelf ländt henne till bästa, men 
låter hon omständigheternas tvång leda sig till afvikelse, då 
kan hon ej trösta sig på löftet, utan bär sjelf ansvaret för, om 
det trots mensklig klokskap går illa. Om kyrkan, för att bibe-
hålla sin ställning, ställer sig skenbart likgiltig för folkets nöd, 
och så illa utför sin Herres uppdrag att stå på det sannas 
och det rättas sida, är det dess egen skuld, om dess medlem-
mar söka sitt stöd i nöden på andra håll, der de kunna vinna 
medkänsla. Och skenbart likgiltig ställer den sig, om den 
genom sina prester i Guds tempel, hvilket haft ett tröstande ord 
att bjuda i såväl andlig som timlig nöd, nu möter det af en tung 
medborgaresorg hemsökta finska folket med uppläsande af 
detta folks dödsdom. 

Kyrkan får också svara för, om den gjort ett Herrens red-
skap, hvilket den ju varit, otjenligt att gå den Herres ärenden, 
hvars lag den svikit. 

Den får ytterligare hålla tillgodo med den ställning af 
orättfärdighetens handtlangare, hvilken den gifvit sig i, och i 
hvilken dess tjenst förvisso också i framtiden kommer att 
anlitas. 1 detta ansvar kan jag ej göra mig delaktig. 

Såsom undersåte och embetsman har jag inför lefvande 
Gud med helig ed förpligtat mig att 'lyda och efterkomma i 
landet gällande lagar och författningar'. Då ifrågavarande 
'värnepliktslag' både till tillkomst och innehåll står i uppenbar 
strid med våra regentbesvurna, nu gällande lagar, skulle jag 
genom att såsom lag kungöra ifrågavarande aktstycke afvika 
ifrån sagda lagar och således bryta min ed. 

På grund af det ofvansagda måste jag för en högre lydnads 
skull vägra hörsamma Högvördiga Domkapitlets befallning 
om uppläsandet i kyrka af oftanämnda aktstycke.» 
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Vid den tidpunkt, till vilken domkapitlens ovan refererade 
skrivelse till senatens ecklesiastikexpedition hänför sig, åter-
stod sålunda ett tjugutal församlingar, i vilka kungörelse icke 
verkställts. Emellertid är här att observera, att i flere försam-
lingar, där prästerna icke kunnat förmås att vägra promulge-
ring, man hade följt den anvisning, som för detta fall med-
delas i »de tre punkterna», nämligen den att församlingsmed-
lemmarna skulle genom protester avbryta uppläsningen eller 
åtminstone avlägsna sig från kyrkan, så att avkunnandet 
komme att ske inför tomma väggar.1) Ettdera av dessa för-
faringssätt följdes i 127 kyrkor 2) enligt en av kagalen upprät-
tad statistik, omfattande 473 församlingar. Mångenstädes, där 
en församlings ordinarie prästerskap icke kunde fås att av-
kunna aktstyckena, förordnades en annan prästman som icke 
besvärades av enahanda skrupler, att verkställa kungörelsen. 
Tanken på användandet av sådana »resepräster», såsom de 

Avgivandet av en sådan protest ledde åtminstone i två fall till rätts-
ligt åtal. Sålunda blev efter anmälan hos t. f. prokuratorn av t. f. general-
guvernören Schipoff, dr Alvar Törnudd den 25 nov. 1901 stämd till 
tings för att han vid värnpliktsukasens kungörande den 1 september i 
Ruokolaks kyrka protesterat mot förrättningen. Dr Törnudds svaro-
mål vid rättegångstillfället blev av kagalen tryckt på svenska och finska 
samt kringsänt. Törnudd frikändes av häradsrätten och hovrätten, men 
blev av justitiedepartementet dömd till 150 marks böter. Ävenså åtalades 
mag. A. Fabritius inför häradsrätten i Lappträsk, men blev frikänd. 

För insamlande av uppgifter till denna statistik utsände kagalen ett 
cirkulär till sina ombudsmän (Med anledning af att senaten ålagt dom- 
kapitlen — — Mimeogr.). De inkomna rapporterna samlades i en 
»Sammanställning öfeer förloppet af den ryska värnepliktsförordningens 
kungörande i landets kyrkor». Denna sammanställning i tabellform före-
ligger i korrekturavdrag, men såsom varande ofullständig och icke i alla 
avseenden tillförlitlig, blev den icke utgiven. — För sammanställande 
av en liknande statistik utsände E. Erkko ett redan den 17 sept. 1901 
daterat cirkulär (K. K. Kun tiedot siitä — — Undert.: Eero Erkko), där 
han anhåller om uppgift huruvida församlingarna sökt påverka präster-
skapet och på vilket sätt, huruvida prästerna uppläst förordningen och 
huru församlingarna förhållit sig gentemot uppläsningen. Resultatet av 
enqMen hade Erkko för avsikt att publicera i »de utomlands tryckta 
censurfria finsk- och svenskspråkiga tidningarna.» 
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kallades, torde hava framkastats redan i september av t. f. gene-
ralguvernören Schipoff vid en icke-officiell sammankomst av 
senatorer jämte Nylands läns guvernör, Kaigorodoff, men 
fick då förfalla 1); den togs senare upp av biskoparne, till en 
början, tyckes det, av biskopen i Nyslotts stift, Colliander, som 
anmodade en ung präst i Jaakimvaara att söndagen den 24 
november uppläsa författningarne i Kronoborgs kyrka, där 
såväl kyrkoherden, prosten G. Pettersson (sedermera Arokallio) 
som kapellanen, C. G. Olsoni, vägrat uppläsning. Denna utväg 
anlitades i stor utsträckning i Borgå stift, där kungörelse i flere 
församlingar icke kunde på annat sätt verkställas. Början 
härmed gjordes i Ekenäs, där söndagen den 19 januari 1902 
kapellanen i Ingå, H. 0. Mäkelä, på grund av domkapitlets i 
Borgå förordnande försökte verkställa avkunnandet, men av-
bröts genom församlingens protester och avsjungande av 
psalmen »Vår Gud är oss en väldig borg». Kagalbestyrelsen, 
till vilken detta inberättats, och som erfarit att domkapitlet i 
Borgå vid ett sekret sammanträde, under reservation av bl. a. 
sekreteraren, beslutat förfråga sig hos särskilda präster inom 
stiftet, huruvida de voro villiga att kungöra författningarna i 
de församlingar, i vilka uppläsning ännu icke försiggått, ut-
sände med anledning härav i januari 1902 till sina ombud i 
dessa församlingar ett av Ernst Estlander uppsatt cirkulär 2) 
för att motverka denna åtgärd. 1 cirkuläret säges bl. a.: 

»Därest en kyrkoherde ej kan finna sig berättigad att äfven 
gentemot en öfverhetlig befallning som dikterats af olag och 
orättfärdighet, värna den honom anförtrodda församlingen 
och kyrkan, bör han åtminstone se till att den person som 
infinner sig för uppläsandet af kungörelsen icke får tillfälle 
till dylik förrättning innan han visat domkapitlets förord-
nande vederbörl. underskrifvet och kontrasigneradt. 

Ett biskopens handbref eller mundtligen relaterade befall-
ning är icke till fylles. De berättiga ej församlingens kyrko- 

Fria Ord, 25 sept. 1901 s. 4. (»Också ett senatsplenum»). 
Försök att genom »resepräster» kungöra de ryska värnepliktsför-

ordningarna. Maskinskr. 
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herde att upplåta kyrkan och urskulda icke i ringaste mån 
den, som framför och söker fullgöra den». 

Ifall emellertid det icke läte sig göra att förbjuda en rese-
präst tillträde till församlingskyrkan, uppmanas församlingen 
till en kraftig protest, »så att det klart framgår, att församlingen 
till det yttersta och oföränderligt motsätter sig olag och visar 
ifrån sig den oförrätt som domkapitlets orättrådiga tilltag inne-
bär». 

Om tillgången vid en sådan protest borde församlingen 
underrätta domkapitlet eller senaten. 

Förutom den ovan nämnda kapellanen Mäkelä, som åt-
minstone ännu en gång användes som »resepräst», den 26 
januari i Sjundeå, anlitades i detta syfte särskilt en tjänstledig 
prästman A. A. Halme, som icke torde hava varit alldeles till-
räknelig. Halme begav sig från församling till församling, 
men blev överallt utsatt för protester, på grund av vilka han 
merendels nödgades avbryta sin förrättning. I Helsingfors 
gjorde herr Halme tvenne olika försök att verkställa kun-
görelsen, det första i Nikolaikyrkan söndagen den 16 februari, 
det andra i Johanneskyrkan en vecka senare. Vid vartdera till-
fället avbröts han genom församlingens protester, och vardera 
gången blevo särskilda personer vid församlingens utträdande 
ur kyrkan dels uppkallade, dels med våld förda till polismyn-
digheterna för att underkastas förhör med anledning av det 
skedda. 1) 

Herr Halmes uppträdande i Helsingfors gav anledning till 
en protestskrivelse, undertecknad av omkring 1200 försam-
lingsmedlemmar. Den var daterad den 27 februari och över-
lämnades den 13 mars till domkapitlet i Borgå. Här uttalade 
undertecknarna sin »bestämda gensaga mot den kränkning oss i 
egenskap både av medborgare och församlingsmedlemmar till-
fogats genom att domkapitlet icke skytt att förordna en präst- 

1) Polisens rapport om tillgången vid det senare uppläsningstillfället 
finnes införd hos Cederholm, Kagalens Uppkomst, s. 17. 
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man att i kyrkans hälgade rum utföra ett uppdrag med syfte 
att i laglighetens mantel kläda en upprörande rättskränkning». 

Skrivelsen torde hava författats av dr Lille på kagalens 
initiativ. Åtminstone drog kagalen försorg om dess mång-
faldigande och spridning på båda språken. 1) 

I kagalens cirkulär angående »reseprästerna» ingick ett med-
delande om att »de präster, som i följd af att värnepliktsförord-
ningarna ej blifvit i vanlig ordning kungjorda, ställts under 
åtal, kunna erhålla den bästa juridiska hjälp genom de perso-
ners försorg, som på orten värkat i här afsedd riktning». 2) 

På prokuratorns föranstaltande ställde domkapitlen, åtmins-
tone i Åbo, Nyslotts och Borgå stift, särskilda präster under 
åtal för uraktlåtenhet att kungöra värnpliktsförordningarna. I 
Åbo stift dömdes kyrkoherden i Kauhajoki Edv. Lybeck — 
den enda inom ärkestiftet som till det sista framhärdat i sin 
vägran — till förlust av två månaders lön, i Nyslotts stift kyrkoh. 
i Heinävesi C. J. Lind till fyra månaders och t. f. kyrkoherden i 
Rautavaara R. Damstb till två månaders löneförlust. I 
Borgå stift avstraffades icke mindre än 20 prästmän: kyrkoh. 
i Esbo A. A. Fleege och domprosten i Borgå E. von Hertzen 
med förlust av tre månaders lön; kyrkoherdarne i Ekenäs J. A. 
Enebäck, Anjala K. 0. Olander, Sjundeå C. P. Moberg, Sibbo 
F. W. Fredriksson, Pernå K. A. F. Mikander, Mörskom A. G. 
HylA'n, Lovisa J. A. Nikander, Hausjärvi A. V. Mur&i, Lampis 
J. H. Päivärinta, ävensom t. f. kyrkoherdarne i Helsingfors 
F. L. Bengelsdorff, Lojo E. A. Candolin, Iittis S. K. Toppola, 

Till Domkapitlet i Borgå stift! Söndagen den 16 Februari — — —; 
cyklostyl. Den trycktes även i Fria Ord (18 mars 1902). Liknande protes-
ter riktades till Borgå domkapitel eller till biskop Råbergh även av med-
lemmar av församlingarna i Lovisa och Borgå städer, Pernå socken och 
Borgå landsförsamling. F. 0. 10 april 1902, s. 2. 

I ett brev till V. M. von Born skriver R. A. Wrede, med anledning 
av ett meddelande från J. Grotenfelt att »i händelse någon präst skulle 
åtalas för vägran att uppläsa värnepliktspåbuden och önskar erhålla 
juridisk hjälp, sådan kan erhållas genom förmedling af V. Chydenius 
eller mig.» 
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Artsjö C. J. Lundberg, Mäntsälä J. E. Tuomola dömdes envar 
att gå miste om två månaders lön. Dessutom erhöllo kapella-
nerna i Esbo C. E. S. Henriksson, Mäntsälä V. A. Nyberg och 
littis A. A. Mur6-1 offentlig, samt kapellanen i Lappträsk 
A. E. Ahibom enskild varning. Då målet mot pastor Lund-
berg var före vid Borgå domkapitel den 26 april uppträdde 
som hans rättegångsbiträde ingen mindre än baron V. M. 
von Born. 1) 

Ovan har visats (s. 110) hurusom en onämnd »aktad med-
borgare», som avråder från all påverkan på senaten i syfte 
att förmå denna till promulgationsvägran, i stället gör gäl-
lande, att det ankommer på prästerskapet att vägra kun-
görande av värnpliktsförordningarna. »Saken är således i goda 
händer». I själva verket förelåg här en ypperlig försvarslinje. 
Här skulle i försvaret hava deltagit en rätt stor medborgar 
grupp: de till flere hundratal uppgående präster, som förestodo 
kyrkoherdeämbetena i landets lutherska församlingar, var-
jämte även församlingsmedlemmarna uppbådats att i sin 
mån bidraga till försvaret, där prästerna icke höllo stånd. 
Motståndets anhängare hade räknat på, att om en någorlunda 
enhällig kungörelsevägran hade kunnat åstadkommas bland 
prästerna, någonting i stil med det anglikanska prästerskapets i 
Cederholms ovan anförda broschyr relaterade fasta hållning, 
skulle de maktägande i Ryssland, och enkannerligen tsaren, 
vilken man ville tillskriva nog så välvilliga avsikter, bringas till 
insikt om omöjligheten att mot folkets vilja och mot den i 
landet allt fortfarande härskande rättsordningen genomdriva 
denna ordning kränkande maktbud. Det var även för att för 
de maktägande klargöra detta, som motståndsarbetets ledare 
yrkade på att varje fall av kungörelsevägran och av protester 
från församlingens sida skulle komma till myndigheternas 
kännedom, och som så många av de präster, vilka ståndaktigt 

1) Några av dessa präster blevo år 1905 befriade från dessa straffpå-
följder. 
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framhärdat i sin vägran, uttryckligen anhöllo, att deras motiv 
skulle frambefordras till högsta ort. 

Att emellertid det stora flertalet av präster kungjorde för-
ordningarna, eller, där de till en början vägrat, så många dock 
senare läto förmå sig härtill, berodde tvivelsutan till mycket 
stor del därpå, att de flesta präster tillhörde det gammalfinska 
partiet, inom vilket parollen om eftergivenhet redan begynt 
utgå, och härtill kommo naturligtvis såsom ett särdeles vägande 
moment den hållning i frågan som intagits av landets biskopar 
och de av dem dirigerade domkapitlen. Dessas främsta motiv 
står utan tvivel att söka i deras strävan att rädda den lutherska 
folkkyrkan från den förstörelse, som de ansågo kunde befaras, 
ifall kyrkans tjänare icke lydde maktbuden, och en välkommen 
bundsförvant till denna hållning fick man i teorien om präs-
ternas absoluta lydnadsplikt mot överheten») 

Vi återfinna här den uppfattning, som över huvud härskade 
bland undfallenhetspolitikerna, att låta sig ledas av en blind 
dyrkan av institutionerna som sådana, utan tillbörligt beaktande 
av den höga, sedliga anda som ensamt förmår skänka institu-
tionerna innehåll, kraft och värde. Biskoparnas — och präster-
skapets över huvud — uppträdande i denna livsfråga, då det 
ankommit på dem att stå som fosterlandets och det rättas värn, 
väckte i vidsträckta kretsar besvikelse, sorg eller förbittring, 
och detta icke minst i de religiösa och kyrkligt sinnades led. 2) 

Lydnadsplikten skulle dock icke hava tillämplighet, »om det vore 
fråga om en kränkning av tro och bekännelse» (ärkeb. Johanssons rund-
skrivelse, se s. 118). 

Ett rörande uttryck för detta bekymmer finnes i det brev, som den 
93-åriga överstinnan Aurora Karamzin i medlet av augusti avlät till 
ärkebiskop Johansson. » Jag önskade», säger den vördnadsvärda gamla, 
»att jag finge uppleva den dag, då den Finska Kyrkans höga betydelse 
och ledande ställning blefve erkänd af hela folket, då man allmänt skulle 
lära att såsom sig bör se upp till Ordets förkunnare, hvilka af sitt upphöjda 
embete erhållit den kraft och det mod som nu behöfves för att föra sannin-
gens och det rättas talan». Längre fram: »Visa honom (kejsaren) bilden af 
Finlands värdiga prästestånd, trofast omgifvet af hela vårt lilla, hårdt 
pröfvade, rättrådiga folk, enigt trädande upp till skydd för landets lag- 
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Man förebrådde dem för brist på den tro på en rättfärdighetens 
Gud, vilkens förkunnare de borde vara, och kyrkoherden HyiAn 
hade utan tvivel rätt, då han i sin ovan citerade svarsskrivelse 
säger: »Om kyrkan, för att bibehålla sin ställning, ställer sig 
skenbart likgiltig för folkets nöd, och så illa utför sin Herres 
uppdrag att stå på det sannas och rättas sida, är det dess egen 
skuld, om dess medlemmar söka sitt stöd i nöden på andra håll.» 

Man räddade formen, men gav anden och livet till spillo. 

liga rätt — visa honom denna bild och han skall vakna». — Att konceptet 
till detta brev var uppsatt av Carl Mannerheim j:r hindrar icke, att det 
utgör ett riktigt uttryck för den gamlas innersta känslor. 



KAP. IX. 

FÖRBEREDELSER TILL MOTSTÅND MOT 
VÄRNPLIKTSUPPBADEN. 

Motståndsarbetet i värnpliktsfrågan hade hittills riktats på 
att hindra den nya värnpliktens genomförande, först medelst 
yrkandet på promulgationsvägran av den inhemska regeringen 
och sedan genom att uppmana prästerskapet att vägra kun 
görelse. Man tänkte sig möjligheten av värnpliktsediktets 
återkallande. Enahanda syfte hade församlingsmedlemmarnas 
protester, massadressen och den hemställan, som senaten 
avlät, samtidigt som den promulgerade. 

Denna försvarslinje hade man nödgats uppgiva, och det 
gällde nu att organisera motståndet så, att ediktets tillämpning 
steg för steg förhindrades eller åtminstone försvårades. Om 
en promulgations- och kungörelsevägran hade fåtts till stånd, 
skulle, även om man ej därigenom lyckats få de rättsvidriga för 
ordningarna annullerade, försvaret på den nya linjen ställt 
sig betydligt lättare. Envar, som av myndigheterna kunde 
uppkallas till att medverka till deras tillämpning, hade då haft 
icke blott saklig, men även formell rätt att vägra taga någon 
som helst befattning med genomförandet av ett förfogande, 
som icke ens formellt blivit till efterlevnad kungjort. Såsom 
sakerna nu stodo måste nya samhällsgrupper ställas i breschen..  

Regeringen hade redan skridit till särskilda förberedande 
åtgärder för det nya värnpliktsväsendets införande. Hit 
hörde bl. a. upplösningen av de existerande finländska trup-
perna. Enligt det kejserliga manifestet, som åtföljde värn-
pliktsediktet, skulle tillsvidare uttagas endast ett så stort antal 
rekryter, som fordrades för komplettering av gardesbataljonen 
och av dragonregementet i Willmanstrand. Övriga trupp-
delar skulle upplösas; detta skedde även under hösten 1901 
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varvid samtliga kasärner, som sålunda blevo tomma, upplätos 
åt de ryska trupper, som nu förlades till Finland. Även fler-
talet av den finländska reservens kasärner annekterades för 
inkvartering av rysk militär på landsbygden. Officerarne vid 
de upplösta bataljonerna erbjödos tillfälle att inträda i rysk 
militärtjänst, därest de så önskade. Endast ett fåtal office-
rare 1) begagnade sig av detta anbud; de övriga ställdes på 
indragningsstat eller erhöllo avsked. 

Enligt en av kejsaren den 7 december 1901 utfärdad befall-
ning 2) upplöstes även det i Willmanstrand förlagda finländska 
dragonregementet. 3) Till följd av den grova skymf, som gene-
ralguvernör Bobrikoff vid ett besök i Willmanstrand den 9 och 
10 november tillfogat regementets chef, överste Th. Schauman, 
inlämnade denne några dagar senare sin avskedsansökan. 
Innan denna hann föredragas blev han den 26 november i 
onåd avskedad. 4) Efter rådplägning med kagalen, å vars väg-
nar Jonas Castrén reste till Willmanstrand, följde samtliga 
officerare vid regementet hans exempel. En medverkande fak-
tor till upplösningen är måhända att söka däri att regements-
pastorn, J. A. Collan, vägrat att för de samma höst inkallade 
rekryterna förestava den nya krigsmannaed, som enligt värn-
pliktsukasen skulle avläggas av de värnpliktige i noggrann 
överensstämmelse med det edsformulär, som användes vid de 
ryska trupperna, och som enligt en av kejsaren till krigs-
ministern den 2 oktober (gamla stilen) meddelad befallning 5 ), 
föreskrivits redan för de rekryter, som nu inträdde i tjänst-
göring i enlighet med 1878 års värnpliktslag.6) 

Enligt Fria Ord, 30 okt. 1901, s. 4 av omkring 200 officerare endast 
fem. 

Meddelad i generalguvernörens dagbefäl av den 13 december. 
Det ombildades härvid till ett ryskt dragonregemente. 
I oktober 1902 tillerkändes honom likväl livstidspension. 
Översättning av ministerstatssekreterarens skrivelse i detta ärende 

finnes i kagalens arkiv. 
Angående dragonregementets upplösning se närmare Hannes Igna-

tius, Från ofärdsår till självständighet, s. 23 ff. 
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Utöver de rättskonflikter, som upplösningen av dragonrege-
mentet innebar, hade den till följd att antalet rekryter, som 
våren 1902 skulle uttagas för tjänstgöring enligt den nya 
förordningen, ytterligare minskades, från 500 till 280 man, 
d. v. s. till det antal, som behövdes för gardesbataljonens 
komplettering. 

Bestämmelsen i manifestet av den 12 juli om uttagandet av 
endast ett fåtal rekryter hade tydligen tillkommit i avsikt att 
förmå Finlands folk att lättare underkasta sig den nya militär-
regimen. Det framställdes som en akt av kejserlig välvilja, att 
folkets militärbörda sålunda minskades, visserligen endast 
»tillsvidare». Den beräknade effekten härav uteblev icke 
heller, och det i synnerhet då kontingenten ytterligare hade 
reducerats genom dragonregementets upplösning. Skulle det 
löna sig att sätta en stor motståndsapparat i gång, då saken 
endast gällde ett par hundratal ynglingar? Om det gällt att 
med ens uttaga hela den kontingent, som den nya förordningen 
berättigade till, hade utan tvivel långt flere fylkat sig kring 
motståndsarbetet, än nu blev fallet, och de stora massorna av 
folket skulle instinktivt hava reagerat mot en omedelbart före-
stående starkt ökad militärtunga och mot ett skyndsamt 
genomförande av hela det destruktiva militärprogrammet. 
Detta kraftiga materiella argument hade emellertid genom 
bestämmelsen om det gradvis skeende genomförandet från-
tagits motståndsarbetet, som fann sig hänvisat till argument av 
mera ideell natur, till ett framhållande av de rättsliga syn-
punkterna och den medborgerliga plikten att endast låta gällan-
de lag utgöra rättesnöret för envars handlingssätt, jämte ett 
påpekande av vad framtiden bure i sitt sköte, om man nu 
sveke pliktens bud. Argument av detta slag voro nog över-
ensstämmande med den inom kagalen rådande andan och dess 
allmänna betraktelsesätt, men resonemanget lider av den svag-
heten, att det gör intryck blott där en stark etisk resonnans 
är förhanden, och där ett tillräckligt mått av fantasi står till 
buds för att kunna blicka utöver stundens krav. Det är svårt att 
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på denna ideella bas till enig samverkan förena dem, som 
främst ledas av i och för sig berättigade, men mindre upp-
höjda bevekelsegrunder av mera ma.teriell art. 

En annan omständighet, som försvårade motståndsarbetet 
var den, att enligt ovan anförda kejserliga manifest det första 
uppbådet år 1902 skulle försiggå enligt den i 1878 års värnplikts-
lag föreskrivna proceduren. Detta gav faktiskt upphov till 
den mening, som på en del håll gjorde sig gällande, att man icke 
lagligen kunde motsätta sig uppbådsförrättningarna och de till 
dem hörande förberedelserna, enär dessa skulle ske i enlighet 
med en av alla erkänd, giltig lag, detta så mycket mer, som det 
på motståndshåll gjorts gällande, att 1878 års lag icke blivit i 
laga ordning upphävd, och allra minst ersatts av den nya uka-
sen. 

Ett motarbetande av denna uppfattning blev därför en av 
kagalens närmaste uppgifter av mera allmän art, och till 
denna fråga befanns det nödigt att i flere av kagalens skrifter 
återkomma. 

Denna omständighet beaktades redan i kagalens första, 
grundläggande skrift angående motstånd mot värnpliktsedik-
tets tillämpning, den s. k. Stettinerkonventionen, så benämnd 
efter den fingerade tryckningsorten. 1) Stettinerkonventionen 
uppsattes av W. Chydenius, med biträde av R. A. Wrede, och 
underkastades en ingående granskning av juridiska kommitt6-1, 
I denna torde för tillfället hava suttit R. A. Wrede såsom 
ordförande, W. Chydenius, F. Stjernvall, Aug. Nybergh, K. J. 
Ståhlberg, J. Grotenfelt, C. Mannerheim, K. Antell och Ernst 
Estlander. 

Innan skriften, som förelåg färdig redan omkring den 20 
september, befordrades till tryck, delgavs den genom R. A. 
Wrede och W. Chydenius ett par av det gammalfinska par- 
tiets ledande män — Otto Donner och K. F. Ignatius  även- 

1) Värnepliktsuppbåden. 8 s. 8:0. »Stettin» 1901. Översättningen 
till finska av Edvin Castr&i. Början av denna skrift finnes avtryckt 
hos A. Cederholm, hagalens uppkomst, s. 25 f. 
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som Th. Rein, hos vilka man ansåg sig kunna påräkna sympa-
tier för där uttalade åsikter, men vilka icke ännu formligen 
inträtt i den då under bildning varande kagalorganisationen. 1)  
Skriften godkändes av dem under vissa förbehåll, och de åtogo 
sig även att i brev till inflytelserika personer i landsorten 
verka för den i skriften företrädda uppfattningen. Kagalen å 
sin sida torde icke hava underlåtit att låta sina förtroendemän 
i landsortscentralerna veta att skriften understöddes av dessa, 
i synnerhet på finskt håll allmänt uppburna män. 

I skriften framhålles till en början att de olagliga värnplikts-
påbuden, »om de i landet allmänt åtlydas, slutligen måste 
genom häfd vinna kraft af lag» — — — »därest folket och myn-
digheterna genom sin lydnad själfva hjälpa förrysknings-
arbetet, så skall det som sålunda förloras, icke kunna af oss 
själfva eller våra efterlefvande återvinnas» — — — »Att man 
nu till en början så betydligt minskat militärbördan, har syn-
barligen skett för att frästa folket att utan knot eller motstånd 
finna sig i den nya ordningen, hvilken, så snart den engång 
vunnit insteg, lämnar fritt rum för envåldsmaktens godtycke.» 

För att hindra påbudens tillämpning är det därför nöd-
vändigt, att samtliga myndigheter, som skulle hava något 
med uppbåden att skaffa, vägra att låna sin medverkan. 
Bland sådana myndigheter uppräknas i skriften kommunernas 
representanter i uppbådsnämnderna, militärläkare och krigs-
kommissarier. 

I skriftens senare del upptages till utförligt bemötande den 
invändning, som förutsättes med anledning därav, att uppbå-
den år 1902 skulle ske enligt 1878 års lag. Det påpekas, såsom 
huvudargument häremot, att de rekryter som nu uttagas, i 
varje händelse skola fullgöra sin värnplikt på grund av den nu 
utfärdade olagliga förordningen. 2) 

»Stettinerkonventionen» utgör i många avseenden en pro- 

Angående deras ställning framdeles i kagalen se ovan s. 153. 
Samma fråga tages ytterligare till tals i en senare på hösten av 

kagalen utgiven skrift: Ske uppbåden i vår på grund af 1878 års värne-
pliktsiag? Se s. 203. 
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gramskrift för förberedande av motstånd mot värnpliktspå-
budets tillämpning. Det tillkom kagalen att se till, att detta 
program blev förverkligat. 

Det var genom en yttre tillfällighet, som början härtill 
gjordes med en propaganda inom landets läkarkår. I senare 
hälften av september ägde nämligen ett allmänt läkarmöte 
rum i Helsingfors. Kagalen såsom organisation hade just i 
dessa dagar bildats, och en av dess medlemmar, dr Adolf Törn-
gren, vid denna tid docent vid universitetet, tog initiativet till 
åtgärder att få till stånd en för kagalens strävanden gynnsam 
opinion bland sina kolleger. I samråd med Arne Cederholm 
utarbetade han en framställning i fråga om läkares förhållande 
till värnpliktsediktet,l) vilken, sedan den genomgåtts och god-
känts av R. A. Wrede och W. Chydenius, framlades vid ett 
sammanträde, som ägde rum den 19 september, varvid om-
kring 120 läkare från olika delar av landet voro närvarande, 
och där diskussionsfrågan inleddes av dr Törngren. I den 
ovan anförda promemorian lämnas en utredning av uppbåds-
nämndernas sammansättning enligt 1878 års lag och enligt det 
nya ediktet, särskilt vad beträffar läkarnas anpart vid upp-
bådsförrättningarna, varpå flere rättslärdes (professorerna 
Hermansons, Montgomerys och Wredes samt därtill en onämnd 
auktoritets) uttalanden anföras, angående tjänstemäns rätt att 
pröva lagars giltighet. Skriften slutar med att lojalt anföra 
de straffpåföljder, som kunde tänkas komma att drabba läkare 
för vägran att fullgöra förordnanden till tjänstgöring vid upp-
båden. 

Vid mötet framställdes ett förslag till resolution »att ingen 
finsk medborgare borde medvärka till den nya värneplikts-
lagens genomförande, och särskildt att ingen finsk läkare 
borde utföra besiktningar vid värnepliktsuppbåden instun-
dande vår, icke ens närvara vid dem, för att ej bidraga till att 
den ifrågavarande olagen vunne häfd i landet». 

1) P. M. Läkarenes förhållande till den s. k. nya värnepliktslagen. 
Cyklostyl. 
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Vid den diskussion, som föregick resolutionen, »framgick, 
att samtliga närvarande i princip anslöto sig till den åsikten, 
att ingen finsk läkare borde medvärka till den nya värneplikts-
lagens genomförande genom att utföra besiktningar vid de upp-
båd, där denna komme till tillämpning. Angående tidpunkten 
då detta komme att ega rum gjorde sig däremot olika åsik-
ter gällande: 

Ett flertal bland de närvarande hyllade den uppfattningen, 
att uppbåden våren 1902 komme att utföras på grund af den 
nya förordningen, och höllo för den skull före, att mötet borde 
omfatta ett uttalande i sådan riktning att redan instundande 
vår ingen finsk läkare borde närvara vid uppbåden. 

Gentemot denna uppfattning framhölls af några talare, att 
då uppbådsnämnderna i-  sin gamla sammansättning fortfarande 
komma att fungera till 1903, läkarena ännu vid uppbåden 
1902 vore oförhindrade att utföra besiktningar, och på grund 
häraf borde frågan, såsom för tidigt väkt, icke nu föranleda 
till någon åtgärd från mötets sida.» 

Avgörandet uppsköts tills ytterligare juridisk utredning i 
frågan kunde inhämtas. En sådan hade just i dessa dagar 
presterats i juridiska kommittén vid diskussionen om »Stetti-
nerkomentionen», och denna utredning föredrogs vid ett nytt 
möte av läkare den 21 september, besökt av ett 70-tal av de 
vid föregående sammanträde närvarande. Här godkändes defi-
nitivt resolutionsförslaget, som, jämte en utförlig motivering, 
till största delen ordagrant hämtad ur den tidigare anförda 
promemorian, utsändes till samtliga mötesdeltagare samt 
övriga medlemmar av läkarkåren. 1) 

I skriften framhålles, »att afsikten med mötet var att bringa 
klarhet i frågans uppfattning och att utröna den herskande 
åsikten bland mötets deltagare samt därigenom, utan att 
inkräkta på enhvars rätt att handla själfständigt, eventuellt' 
lämna den enskilda ett stöd för hans handlingssätt.» 

1) Den 19 september 1901 sammanträdde omkring 120 legitimerade 
finska läkare — Cyklostyl. 
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Gentemot den här fattade resolutionen förfäktades en full-
ständigt avvikande uppfattning av överläkaren för finländska 
militären, C. F. Wahlberg (efter år 1904 von Wahlberg) i en 
skrivelse, som han tillställde landets militärläkare, måhända 
även andra läkare. Av skrivelsen, som är odaterad (åtminstone 
saknas datum i det i kagalens arkiv befintliga exemplaret), 
framgår icke att författaren haft kännedom om mötesresolu-
tionen; den nämnes ingenstädes, men förf. utgår från »ett 
några sidor omfattande tryckt uttalande i frågan» — synbar-
ligen »Stettinerkonventionen». »Skriftens anonyma karaktär», 
heter det, »är icke ägnad att höja hennes eget inre värde — 
Anonym rådgifvare är saklös. Han är därföre fördärflig och 
förkastlig. Men detta i än högre grad, då förutsättningarna för 
hans diktatoriska råd äro oriktiga». Förf. vill härpå göra gäl-
lande, att en lag, som på olaga sätt tillkommit, icke ens genom 
tillämpning kan vinna laga hävd  detta synbarligen för att 
häva betänkligheterna att medverka vid uppbåden — och 
förutspår, att »de direktiver dem den anonyma skrifvelsen 
angifver» kunna »framkalla repressalier, till dess landet är full-
ständigt och för all framtid blottstäldt. Det säkraste sättet att 
prisgifva landet åt en annan tingens ordning är om folkets 
tjänstemän lämna rum åt andra, hvilka, vana vid andra rätts-
normer, skola arbeta för dessas införande». 

Härpå fastslås, att militärläkarne icke hava rätt att tolka 
lag och endast äga att »utföra gifven befallning». 

»1 konsekvens med de direktiver mernämnda skrift lämnar 
borde alla officerare och civila tjänstemän vid Lifgardets 3:e, 
finska skarpskyttebataljon och Finska dragonregementet 
lämna dessa trupper för att icke bidraga till 1901 års värne-
plikts förordnings genomförande. Med .andra ord mannen i 
ledet borde lämnas att ensam bära tungan af ödets hårdhet. 
Om en sådan handling får namn af att vara fosterländsk och 
högsint, ja då är Finlands folk förloradt, ty utan ledning är 
äfven den bästa truppen i striden lätt förintad». 

Dr Wahlberg har, som synes, här helt ställt sig på undfallen-
hetspolitikens ståndpunkt, och trogen denna bidrog han 



180 Kap. IX. Ytterligare propaganda bland läkarne. 

även, vorden generaldirektör för medicinalverket (den 18 april 
1902), verksamt till anskaffande av besiktningsläkare vid 
uppbåden. 

Läkarkåren i Finland lät sig icke påverkas av dr Wahl-
bergs hållning i frågan. Utöver den redan refererade skriften 
med läkarmötets resolution är ytterligare att anteckna en, 
som i april 1902 utsändes 1), vari framhålles, att medan rege-
ringen i en kungörelse av den 29 mars tillkännagiver sin avsikt 
att låta uppbåden verkställas även utan att uppbådsnämn-
derna äro fulltaligt och lagenligt sammansatta, så må dock 
»besiktning af värnepliktige icke äga rum utan läkares biträde». 
»Läkarne hafva sålunda i sin hand makt att omöjliggöra hvarje 
uppbåd och derigenom på ett synnerligen effektivt sätt full-
göra den hvarje medborgare för närvarande åliggande skyldig-
heten att omintetgöra alla försök till införande af godtycke 
och olag i landet». Skrift61 innehåller vidare en utläggning, 
enligt vilken civila läkare, som äro anställda i offentlig tjänst 
(provincialläkare, kommunalläkare o. s. v.), icke kunna anses 
vara ens formellt skyldiga att åtlyda eventuella förordnanden 
att vid förfall för ordinarie militärläkare fungera vid uppbåds-
förrättningar, varjämte det råd gives, att om medicinalsty-
relsen det oaktat för läkare utfärdar sådant förordnande, »under 
inga vilkor infinna sig vid uppbåd, men oförtöfvadt öfver en 
sådan medicinalstyrelsens olaga åtgärd anföra klagomål i Åbo 
hofrätt, som utgör forum för beifrande af tjänstefel begångna 
af nämnda styrelse». Förutom de formella grunderna för läka-
res vägran framhålles även att »ingen är berättigad än mindre 
skyldig att deltaga och medverka i årets uppbåd, hvilket, äfven 
om det utföres enligt 1878 års lag, dock afser att uttaga man-
skap för krigstjenst enligt 1901 års olagliga värnepliktsför-
ordning». Skriften är undertecknad »Ett antal läkare i Hel-
singfors». 

Den i skriften förutsatta möjligheten, att medicinalsty- 

1) Kungörelsen af den 29 mars 1902 - Mimeogr. 
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relsen eventuellt komme att förordna läkare att förrätta 
besiktningar vid värnpliktsuppbåden, var faktiskt under 
diskussion hösten 1901. En inom senaten tillsatt kommitt, 
under ordförandeskap av militiechefen, senator v. Blom, med 
uppdrag att förbeieda det blivande uppbådet hade, enligt 
vad till kagalens kännedom kommit, tänkt sig den åtgärden 
att, ifall landets läkare vägrade att tjänstgöra vid uppbåds-
besiktningarna, medicinalstyrelsen skulle förmås att tvinga 
provincial- och kommunalläkare samt eventuellt, vid äventyr 
av att venia practicandi fråntogs dem, även övriga läkare 
att vid behov tjänstgöra som uppbådsläkare. Inom medi-
cinalstyrelsen, som vid denna tid bestod av v. statsrådet 
F. Saltzman såsom generaldirektör, medicinalråden J. A. 
Florin och K. A. Bergstedt torde man i början förhållit sig 
rätt tveksam inför denna fordran. Medicinalstyrelsen an-
ordnade en konferens med ett antal läkare, vid vilken man 
d ock e j torde hava fattat någon deciderad ståndpunkt. På 
initiativ av dr Törngren höllos senare överläggningar emellan 
läkare; några av dem, såsom prof. R. Tigerstedt, förhöllo sig 
tveksamma. Emellertid hade till Törngren anslutit sig prof. 
J. W. Runeberg och ett par andra inflytelserika läkare, och 
dessa genomdrevo, att läkarne omfattade den mening att 
medicinalstyrelsen borde vägra att åtlyda sådana befallningar. 

Medicinalstyrelsen gick en medelväg; dess ordförande 
och båda ledamöterna lade i början av februari 1902 in om 
avsked. 

Läkarkårens hållning till värnpliktsfrågan förorsakade 
regeringen betydande svårigheter. Visserligen torde militär-
läkarne i allmänhet icke ansett sig kunna undandraga sig att 
vid uppbådstillfällena verkställa besiktningar. Väl hade 
»Stettinerkonventionen» framhållit, att militärläkarne hava 
»samma plikt att vägra lydnad för olag, som de civile tjänste-
män, hvilka utöfva själfständig värksamhet och således, enligt 
gällande rättsuppfattning, ega pröfva, om regeringens och 
öfverordnades föreskrifter äro lagenliga. Strafflagen för finska 
militären stadgar nämligen i sin § 35, att krigsman, som på 
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sin förmans befallning begår ett brott, icke undgår straff då han 
insett, att han genom befallningens utförande komme att bryta 
mot lag eller tjänsteplikt». Emellertid medgives här, att mili-
tärläkarne befunne sig i ett ogynsammare läge än civila läkare. 1) 

Militärläkarne räckte emellertid icke till för samtliga upp-
bådsförrättningar och då inhemska civila läkare icke läto för-
ordna sig att biträda vid dessa, beslöt senaten den 17 april på 
framställning av senator von Blom att till uppbådsläkare i Åbo 
läns 2:dra krets och Vasa läns 1:a krets förordna två ryska 
militärläkare. 

Vid värnpliktsuppbåden skulle ännu år 1902, vad det 
formella tillvägagåendet beträffar, de enligt 1878 års lag 
konstituerade uppbådsmyndigheterna fungera. Dessa bestodo 
i första instans av uppbådsnämnderna, i andra av »länenämn-
derna». Uppbådsnämndens »ständiga del» utgjordes av en 
krigskommissarie (nämndens ordförande) samt en juridiskt 
bildad sekreterare. För uppbåds verkställande trädde den 
»förstärkta uppbådsnämnden» i funktion, vari förutom de två 
ständiga medlemmarna ytterligare sutto en finländsk officer 
såsom militärledamot samt representanter för varje i uppbådet 
deltagande kommun. För kagalens åtgöranden beträffande 
dessa sistnämnde skall redogöras i nästa kapitel. De övriga här 
uppräknade ledamöterna i uppbådsnämnderna blevo icke, 
såvitt ur kagalens papper kan utrönas, föremål för särskild 
påtryckning utöver de allmänna av kagalen bl. a. i »Stettiner-
konventionen» uttalade grundsatserna om envars plikt att vägra 
medverkan till olags genomförande och särskilt deltagande 
i uppbådsnämndernas arbete. Med avseende å krigskommis-
sarierna påpekas i denna skrift, att de icke lyda under straff-
lagen för finska militären och »stå således i förevarande Sak uti 
samma ställning som civile tjänstemän». 

Med avseende på dessa funktionärers hållning skrives i ett 

1) Åtminstone en militärläkare vägrade fungera vid uppbådet 1902: 
yngre regementsläkaren vid Villmanstrands dragoner, Lennart Holm. 
Han straffades med 15 dygns arrest i högvakt. 
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år 1901 författat flygblad av Lennart Gripenberg:1) »En del 
krigskommissarier och sekreterare i uppbådsnämnderna hade 
tidigare afgått, andra anhöllo dels om afsked, dels om tjenst-
ledighet. Ehuru det bör vara klart att ingen kan tvingas att 
kvarstå i statstjenst emot sin vilja, förekommo flere fall då 
afskedsansökningar antingen afslogos eller med afgörandet 
af dem drogs ut i det obestämda; och åtminstone i ett fall för-
vägrades tjenstledighet åt en tjensteman, som ansökt sådan på 
grund af bevislig sjukdom. För att besätta de vakanta plat-
serna vidtager Senaten åter en annan åtgärd, som likaså sak-
nade stöd i lag; guvernörerna anbefallas att utan vidare för-
ordna dem underlydande tjenstemän att förestå dessa befatt-
ningar, utan afseende om de voro villiga härtill eller ej och 
oberoende af om till sekreterare kunde förordnas personer, som 
ägde juridisk bildning». 

Åtminstone i ett fall inträffade det, att en militär ledamot 
vägrade tjänstgöra. Detta hände vårvintern 1905, då numera 
bergsrådet Julius Stjernvall, som tidigare varit officer i rysk 
tjänst och under kriget med Japan inkallats till aktiv tjänst-
göring, förordnades att såsom militär ledamot fungera vid 
kretsnämnden (den myndighet som enligt 1901 års värnplikts-
edikt ersatte de gamla uppbådsnämnderna) i St. Michel. 
Stjernvall infann sig vid nämndens första sammanträde, men 
anmälde till protokollet att han ansåg förrättningen olaglig och 
på denna grund vägrade att deltaga i densamma. Stjernvall 
hölls i anledning härav inspärrad på högvakten i Helsingfors 
under några veckor, och blev senare straffad med att bli kom-
menderad till krigsskådeplatsen i Vladivostok. 

1) Vägen utför. 



KAP. X. 

KOMMUNERNA OCH VÄRNPLIKTS- 
UPPBADET. 

Av de tre kommunala representanterna i de förstärkta 
uppbådsnämnderna var för landskommun kommunalnämn-
dens ordförande självskriven ledamot, medan varje kommun 
ägde att årligen välja de två återstående representanterna. 
Stadskommuner utsågo årligen samtliga tre representanter. 
Dessa val plägade ske redan tidigt på hösten före följande års 
uppbåd, vilka skulle verkställas mellan den 15 april och 24 juni. 
Det gällde därför att i god tid tillse, att på detta område allt 
skulle göras för att om möjligt hindra uppbådsförrättningarnas 
gilla gång. 

Det var friherre V. M. von Born, själv ytterst intresserad 
kommunalman och särdeles bevandrad i allt vad till kommu-
nalförvaltningen hör, som först insåg betydelsen av de kommu-
nala förtroendemännens hållning i värnpliktsfrågan, och vid 
fjärde allmänna kommunalmötet, som hölls i Borgå i februari 
1901, således långt förrän värnpliktsediktet emanerat, men då 
man redan anade, att det skulle utfärdas, drog v. Born försorg 
om att frågan om kommunernas medverkan vid värnplikts-
uppbåden kom till tals. Själv var han av sjukdom förhindrad 
att övervara mötet, men det uttalande som å detta gjordes 
i denna fråga, var icke desto mindre förestavat av honom. 
Uttalandet blev »tryckt såsom manuskript». 1) »Det behöfves 
blott» heter det, »att någon af de ämbetsmyndigheter som i 
högre eller lägre instans hafva sig den militära organisationen 
ombetrodd, lag och plikt likmätigt undandrager sin medvärkan 

1) Värneplikten och uppbådsnämnderna. Borgå 1901. 
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till de grundlagsstriga (sic!) militärutskrifningarna, för att 
dessa skola blifva en omöjlighet — på annan väg än det blodiga 
våldets. Häri må vi förtroendefullt se vår vapenlösa trygghet. 

Men äfven om detta hopp skulle svikas, om den skammens 
dag skall gå upp, då landets egna män och myndigheter låna 
sin medvärkan till förvärkligandet af en emot Finlands för-
fattning påbjuden militär tvångslag — om såväl medlem-
marne i landets senat, chefen för tjänstemännen vid dess mili-
tie-expedition, kronolänsmännen och deras betjänte, om äfven 
och framför allt prästerskapet och själfva uppbådsnämn-
dernas ordinarie medlemmar skulle svika och vika — om så-
lunda alla de fästen och bastioner, på hvilka den finska sam-
hällsförfattningen hvilar emellan landtdagarna, skulle gifva 
sig eller falla: så finnes det dock ännu under dem, såsom oin-
tagliga bombfria kasematter, landets 500 kommuner, och de 
skola för visso icke svika det folkfrihetens dyrbara arf, som vår 
nation i mer än sjuhundra år varit delaktig af. Likasom de 
rent kommunala myndigheterna otvifvelaktigt skulle vägra 
att taga någon som hälst befattning med uppbådslängderna 
och andra militära anordningar, som icke stöda sig på lag, så 
och än kraftigare komme säkert de kommunala medlemmarna i 
uppbådsnämnderna att protestera emot hvarje annat för-
fogande än det, hvartill Finlands Ständer medvärkat. Skulle 
denna protest förklinga ohörd, så återstode dem alltid utvägen 
att vägra hvarje sin medvärkan, hvarje deltagande i uppbåds-
nämndens arbete, och i det ögonblick kommunens män lämna 
sina platser där toma, är uppbådsnämnden sprängd, ohjälp-
ligen sprängd, utan någon laglig möjlighet till rekonstruktion 
dem förutan, och intet uppbåd kan vidare ens till formen lag-
ligt ega rum». 

Uttalandet slutar med en uppmaning »att vid uppbåds-
nämndernas förstärkande endast kommunernas bästa, för-
farnaste, karaktärsfastaste och mest aktningsbjudande män 
väljas». 

Den taktik, som förordas i ovanstående uttalande, var 
emellertid icke den, som omfattades av kagalen. I den ovan 
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anförda programskriften Värnpliktsuppbåden (»Stettinerkon-
ventionen») gives det råd, att kommunalnämndens ord-
förande, vars medlemskap i uppbådsnämnden icke berodde av 
val, »bör, om han själf icke kan besluta sig för att uteblifva från 
uppbådet, anhålla om befrielse från sin syssla, så att kommu-
nen får tillfälle att uttala sig i saken — — —. Skulle kommu-
nalnämdsordförande, som är besluten att icke deltaga i upp-
båd, vilja hafva understöd af kommunen, så kan han för denna 
anmäla om sin afsikt och anhålla, att kommunen, om den ej 
delar hans mening, må i hans ställe välja en annan ordförande 
för nämden; då kommunen afslår denna hans ansökan, har 
den uttalat, att han icke bör medvärka till uppbådet». 

Beträffande valet av kommunernas två övriga representan-
ter (resp. i stadskommuner alla tre) i förstärkta uppbådsnämn-
den rekommenderas det förfaringssätt, att antingen »något 
val alls icke utlyses, eller så, att de, hvilka infunnit sig vid 
stämman, besluta att icke välja». 

Frågan blev senare, i november 1901, föremål för ingående 
diskussioner inom kagalen. En kommittébestående av tre 
medlemmar (Arne Cederholm, Edvin Castrén och J. N. Reuter) 
tillsattes för redigerandet av en specialskrift 1) innehållande 
detaljerade anvisningar huru de kommunala myndigheterna 
lämpligen borde förhålla sig. Här har alternativet om att icke 
utlysa stämma för val av medlemmar i uppbådsnämnden från-
gåtts. Tvärtom tillrådes vederbörande att utlysa stämma, 
som »bör sammankallas till den tidpunkt då stämningen i kom-
munen kan anses tillräckligt förberedd, dock ej senare än att 
präster och häradsskrifvare, hvilka det enligt 1878 års värne-
pliktslag åligger att före den 5 januari insända särskilda för-
teckningar, vinna tillfälle att åberopa kommunernas uttalande 
och beslut såsom stöd för en vägran att aflämna dessa. Att 
vägra sammankallandet af stämma har icke ansetts lämpligt, 

1) Praktiska anvisningar beträffande värnepliktuppbåden. Mimeo-
graferad. 
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enär det är af vikt att motståndet mot uppbåds värkstäl-
lande stöder sig på möjligast breda basis, hvilket blir fallet, 
endast därest kommunerna komma i tillfälle att uttala sig i 
frågan». 

Rörande tillgången vid stämman meddelas anvisningar i 
olika alternativ, beroende på omständigheterna. I första 
rummet förordas det i »Stettinerkonventionen» angivna för-
faringssättet, att stämman vägrar anställa val. För den skull 
bör icke heller kallelsen till stämman formuleras så, att »stäm-
man utlyses för anställande af val», utan bör stämman utlysas 
»med anledning af guvernörens skrifvelse angående val af 
ledamöter i den förstärkta uppbådsnämden». Denna formu-
lering av kallelsen anbefalldes för att icke på förhand förbinda 
stämman till val. Vidare bör stämman utlysas enkom för denna 
angelägenhet och icke förknippas med andra på kommunal-
stämma eventuellt förekommande ärenden — detta emedan 
en stämma där andra ärenden förekomma »kan vara besökt 
af personer, som icke närmare känna till frågan». 

Beträffande förfaringssättet vid själva stämman meddelas 
det direktiv, att »å stämman böra ansedda, på förhand därför 
vidtalade personer framställa ett motiveradt förslag, hälst 
muntligen, att stämman måtte besluta att val till medlemmar i 
förstärkta uppbådsnämden icke bör äga rum». Härjämte 
meddelas ett utförligt förslag till sådan motivering.1) 

Endast som en »nödfallsutväg», för den händelse nämligen 
att majoritet icke vinnes för beslutet att icke anställa val, 
skulle det förfaringssätt anlitas, att valmännen på förhand 
förena sig om kandidater, vilka dock tidigare »vidtalats att 
de, sedan de blifvit valde, afsäga sig uppdraget». 2) Även i 
kommuner, där val eventuellt redan ägt rum, böra de valda 

Se härom närmare Cederholm, Kagalens uppkomst, s. 27 ff., där 
dessa »Praktiska anvisningar» finnas in extenso avtryckta. 

1 senare skrifter (Kommunalstämmornas beslut och guvernörernas 
viten, se s. 195, och På mötet härstädes den 1 Februari, se s. 219) gives det 
råd, att där val försiggår, personer över 60 år eller sjuklingar måtte väljas, 
vilkas avsägelse enligt lag måste beviljas. 
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avsäga sig uppdraget 1). Härjämte lämnas råd, huru och när 
avsägelsen bör ske. Avsägelsen ger anledning till ny kommu-
nalstämma, emedan endast en sådan kan ingå på prövning av 
den, och vid förnyad kommunalstämma bör man ånyo sträva 
till ett beslut om att intet val verkställes. 

I mom. 5) i skriften heter det: »Skulle det inträffa att i 
någon kommun val värkställes och afsägelserna icke god-
kännas samt kommunen sålunda icke som sådan uttalar sig 
emot deltagande i uppbådet, böra dock de valda i ingen hän-
delse infinna sig vid uppbådstillfället för att icke personligen 
göra sig skyldiga till medvärkande till olaglighet. Att åter 
infinna sig vid uppbådstillfället i akt och mening att protestera 
skulle icke hava åsyftad värkan, emedan det kan förutsättas, 
att i många fall intet afseende fästes vid denna protest, utan de 
valde skulle antecknas såsom närvarande, och i protokollet 
kunde uppbådet därigenom få sken af att hafva tillgått på 
regelrätt sätt». 

Angående kommunalnämndsordförande säges (i mom. 6) 
att de böra »lika litet som de tilläfventyrs valda medlemmarne 
deltaga i uppbådsnämdens arbete eller ens infinna sig vid 
uppbådstillfället. Kan å någon ort kommunalnämdens ord-
förande icke besluta sig för att afhålla sig från uppbådsnäm-
dens sammanträden, bör sådant tryck utövas å honom, att han 
afsäger sig sin befattning, och kommunen sålunda sättes i till-
fälle att till ordförande i kommunalnämden välja en person, 
om hvilken man kan vara fullt öfvertygad att han kommer att 
förhålla sig enligt lag. 

I kommuner i hvilka intet val till medlemmar i uppbåds-
nämden värkställts, bör kommunalnämdens ordförande under-
rätta uppbådsnämden vid uppbådstillfället om förhållandet, 
samt därvid tillika anmäla att han icke ser sig i tillfälle att del-
taga i nämdens arbete». 

Det följande (och sista) momentet i skriften handlar i kort- 

1) För detta ändamål tillhandahölls av kagalen ett »Formulär för 
afsägelse»; mimeogr. 
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het om uppbådslängdens utfärdande genom präster och 
häradsskrivare, varom närmare längre fram. 

Skrivelsen slutar med följande ord: — 
»Öfverallt bör kraftigt inskärpas att ingen fruktan för 

möjliga påföljder, vare sig för den enskilda eller det allmänna, 
får afhålla någon från att handla som landets lag bjuder, 
hvilket också innebär att ingen må handla i enlighet med på-
bud som stå i strid mot lag. I folkadressen i värnepliktsfrågan 
uttalas, i full öfverensstämmelse med Ständernas beslut, som 
det finska folkets öfvertygelse att värnepliktpåbuden icke 
kunna erkännas såsom rättsgiltiga. Att nu deltaga i något 
som kunde leda till dessa påbuds tillämpning skulle stämpla 
folkets uttalande i denna adress som tomma ord. Det är nu 
första gången som bredare lager af folket ställas ansikte mot 
ansikte med på olaglig väg tillkomna påbud, och det är därför af 
så mycket större vikt att ingen sviktar i sin plikt mot landet 
och mot kommande släkten. Böjer sig folket nu utan att i 
handling tillämpa de grundsatser, som det uttalat i ord, blir 
det mångfaldt svårare att stå fast när det nästa gång gäller. 

Det är vid kommunalstämman som folket omedelbart och 
vidsträcktast utöfvar den själfstyrelserätt, som bör utgöra 
vårt starkaste värn. Må man därför se till att detta värn icke 
ger vika vid första angreppet». 

Skrivelsen utsändes inemot den 20 november till kagalens 
förtroendemän landet runt, och de meddelade anvisningarna 
följdes över huvud taget. För att bättre kunna övervaka till-
vägagåendet i landsorten hade kagalen ombett landsortskor-
respondenterna att härom meddela uppgifter till Helsingfors, 
och till stöd och uppmuntran för de kommuner, i vilka kommu-
nalstämma ännu icke utlysts, utsändes av kagalen rapporter 
om huru i övriga kommuner förfarits. Av stor betydelse för 
detta ändamål var tillgången vid rådhusstämman i Helsing-
fors, som utlysts till den 16 december. Protokollet häröver 
blev av kagalen befordrat till tryck. 1) Till stämman hade 

1) Utdrag av Magistratens i Helsingfors stad protokoll för den 16 
december 1901. 
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infunnit sig flere medlemmar av kagalen och andra personer, 
som härför vidtalats. Folkskoleinspektor Viktor Öhberg upp-
läste ett skriftligt avfattat, väl motiverat andragande med 
yrkan på att ledamöter till uppbådsnämnden icke skulle väljas. 
Fabrikanten G. W. Sohlberg, mag. J. W. Messman (vid denna 
tid redaktionssekretefare i Uusi Suometar) samt verkmästaren 
F. Numberg 1)  de tre sista yttrade sig på finska — förenade 
sig med den första talaren; till protokollet antecknades, »att 
rådhusstämman enhälligt vägrat att skrida till ifrågakomna 
val». 

Från landsorten ingingo även till kagalen i Helsingfors 
protokollsutdrag över tillgången vid några rådhus- och kom-
munalstämmor, där nian vägrat att förrätta val. Några av 
dessa mångfaldigades och spriddes till uppmuntran för andra 
kommuner 2). 

Ur dessa protokollsutdrag framgår, att i en del fall enskilda 
medlemmar av kommunen dock ansågo, att val borde anställas. 
Detta skedde t. ex. i Taipalsaari, där kronolänsmannen Johan- 

Ovanuppräknade personer blevo sedermera på grund av en resolu-
tion av general Kaigorodoff av den 23 januari 1902 ställda under åtal, men 
frikändes av rådstuvurätten i Helsingfors den 6 mars 1902. -- Åtal väcktes 
även mot särskilda personer, som i andra kommuner (såsom Sjundeå, 
Fagervik, Hangö, Ekenäs, Borgå) talat emot val av medlemmar i uppbåds-
nämnden. Samtliga dessa åtal förkastades. — Rådstuvurätten i Hangö 
icke blott frikände den åtalade, utan dömde stadsfiskalen för falsk angi-
velse att böta 300 mark, varda suspenderad från sin tjänst på två månader 
och ersätta den åtalades, faktor Holmbergs, rättegångskostnader med 
50 mark. Straffet förklarades vara så lindrigt utmätt, på grund av den 
förmildrande omständigheten, att fiskalen handlat på förmans befall-
ning (F. 0., 1 mars 1902, s. 2). 

Sådana voro: Ote pöytäkirjasta, tehty kuntakokouksessa Parik-
kalan kunnanhuoneella, 21 p:nä Tammik. 1902. - Ote pöytäkirjasta, 
joka tehtiin Kuopion kaupungin Maistraatin istunnossa Raatihuoneella, 
joulukuun 28 päivänä 1901. Tryckta i samma broschyr. -- Av Kuopio-
protokollet utgavs även en upplaga i cyklostyl. Andra i kagalens arkiv 
förvarade protokollsutdrag (i avskrift) härröra från kommunalstämmorna i 
Walkeala d. 18 januari, Taipalsaari d. 1 februari, och rådhusstämman i 
Heinola den 31 januari. 



Kap. X. Distriktscentralens i Kuopio skrift. 191 

nes Lind yrkade på val, varemot hemmansägaren Nakala upp-
läste en skrivelse, som vann samtliga andra närvarandes god-
kännande, gående ut på att intet val skulle förrättas. Kommu-
nalstämmans ordförande och viceordförande befriades från 
skyldighet att närvara vid uppbådet. 

0111 tillgången vid rådhusstämman i Heinola se kap. XIV 
s. 295 f. 

Utom dessa från centralen i Helsingfors vidtagna åtgärder 
hade distriktscentralen i Kuopio föranstaltat ett möte, vid 
vilket representanter från distriktets kommuner voro när-
varande, för diskussion av kommunernas hållning. De vid 
mötet fattade resolutionerna mångfaldigades och spriddes 
inom distriktet samt sändes även till centralen i Helsingfors, 
som lät ytterligare mångfaldiga cirkuläret för vidare sprid-
ning.1) I beslutet rekommenderas i fråga om val av med-
lemmar till uppbådsnämnderna i huvudsak samma förfarande 
som i Helsingfors-centralens skrifter, samt behandlas dessutom 
uppbådslängdernas granskning och frågan om de uppbådade 
ynglingarne. Angående dessa uttalades den åsikten, att det 
bästa vore, att de alls icke infunne sig vid uppbådet; förirrade 
sig någon dit, borde han i tid avlägsna sig därifrån. 

Sedan ett betydligt antal kommuner sålunda vägrat att 
verkställa val, funno sig regeringsmyndigheterna föranlåtna 
att utfinna medel för att förmå dem härtill. 

Vid ett sekret sammanträde den 11 december 1901 beslöt 
senatens ekonomiedepartement att i cirkulär till guvernörerna 
anmoda dessa »att med särskild omsorg uppmärksamma» valen 
av ledamöter till uppbådsnämnderna »äfvensom att, i händelse 
några oegentligheter dervid skulle förefalla, med skyndsamhet 
vidtaga på Herr Guvernören ankommande, lämpliga åt-
gärder». 2) Tio dagar senare, den 21, föredrogs vid ett likaledes 
sekret sammanträde en skrivelse från generalguvernören, i 

') Kansalaiset Kuopiossa ovat päättäneet — Cyklostyl (ej på 
svenska). 

2) Militieexpeditionens sekreta protokoll, N:o 18. 



192 Kap. X. Utsättande av viten. 

vilken bl. a. föreslås att »de senast valde ledamöternas i för-
stärkta uppbådsnämnden bemyndigande skulle förlängas intill 
dess de blefve ersatta af nya ledamöter», och att »i händelse 
sådant befinnes oundgängligen nödvändigt mera verksamma 
utvägar anlitades genom väckande af rättsligt åtal emot de 
skyldige.» 

Vid detta sammanträde beslöts utfärdandet av ett nytt 
sekret cirkulär, i vilket guvernörerna anbefallas »att med anli-
tande af alla i lagen till bemälde guvernörers förfogande 
ställda medel, såsom föreläggande af viten till lämpliga belopp 
m. m., förplikta vederbörande att uppfylla sina skyldigheter.» 1) 

Detta cirkulär uppväckte hos en del guvernörer starka 
betänkligheter. T. o. m. general Kaigorodoff, guvernör i 
Nylands län, tyckes hava delat dessa, ty i en skrivelse av den 
27 december frågar han senaten, huruvida han är berättigad 
att i förevarande fall tillämpa § 11 i förordningen om införandet 
av ny utsökningslag, och huru höga viten han kan utsätta. 
Guvernörsämbetet i Tavastehus anhåller i en av G. W. Liukko-
nen och F. W. Schrey undertecknad skrivelse av den 23 decem-
ber om uppgift angående vilka åtgärder som böra vidtagas, enär 
guvernörsämbetet icke anser sig berättigat att vid vite eller 
annan straffpåföljd förmå kommunernas röstberättigade med-
lemmar att verkställa val. Även guvernören i Viborg, general 
Rechenberg, anmäler i brev av den 28 december, att han 
icke anser sig lagligen berättigad att med viten tvinga kommu-
nens medlemmar att förrätta val. Med anledning av dessa 
skrivelser beslöt senaten vid sekret session den 30 december 
1901 att ytterligare hava dessa tre guvernörer »allvarligen anbe-
fallt kommunernas tillhållande att uppfylla dem åliggande 
förpliktelser i förevarande afseende med användande af alla de 
medel de kunde finna lämpliga och som lag och författningar 
medgifva.» 2) 

T. f. guvernören i Uleåborgs län, Edv. Furuhjelm, anmäler i 

Mil. exp. sekreta protokoll, N:o 19. 
Mil. exp. sekreta protokoll. 
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brev av den 2 januari 1902, att i samtliga länets städer samt i 
Ijo, Padasjärvi och Säräisniemi kommuner rådhus- resp. kom-
munalstämmorna vägrat välja ledamöter, och att viteshot 
mot dem icke lagligen kan åsättas. »Ur de vid rådhus- och 
kommunalstämmorna enhälligt fattade besluten måste anses 
lagligen såsom kommunernas uppfattning framgå, att de 
icke velat begagna sig av sin rätt att välja medlemmar i de 
förstärkta uppbådsnämnderna.» 

Skrivelsen behandlades den 24 januari, varvid senaten, 
»emedan val af ledamöter i förstärkta uppbådsnämnden icke 
endast är en kommunerna tillkommande rättighet, utan fram-
för allt en dem på grund af lag åliggande skyldighet, hvars för-
summande innebär olydnad mot H. M:s förordnande», »med 
ogillande af innebörden af Tit:s i saken gjorda framställning», 
ytterligare yrkade på användande av viteshot mot »de treds-
kande kommunerna.» 

Redan dessförinnan, d. 12 januari, skriver general Furu-
hjelm, att han funnit sig »tvungen» att utsätta viten, sedan han 
erhållit del av prokuratorns uttalande i frågan, enligt vilket, 
såsom Furuhjelm refererar detsamma, utsättandet av viten 
vore »i alla avseenden lagligt och oundvikligt.»1) 

I åtlydnad av senatens uttryckliga anvisningar skredo 
guvernörerna åtminstone i de flesta län till utsättande av 
viten 2). Början tyckes hava gjorts av guvernörsämbetet i 
Tavastehus län, som den 27 december 1901 utsände cirkulär till 
kronolänsmännen att till kommunalstämmoordförandena över-
bringa vitesbeslut jämte meddelande, att de uteblivna valen 
borde förrättas inom den 20 januari 3). General Kaigorodoff 
anmäler till senaten den 31 januari 1902, att han åsatt viten för 

Militiexp. sekreta protokoll. 1 Fria Ord, 22 febr. 1902, s. 2, påvisar 
» Jurist» ohållbarheten i prokuratorns resonemang. 

1 ett sekret cirkulär till guvernörerna av den 12/25 november 1902 
uttalar Bobrikoff sitt ogillande däröver, att vissa guvernörer icke ålagt 
böter. 

Dessa uppgifter äro hämtade ur advokatfiskalen i Åbo hovrätt 
Gustaf Schybergsons nedan s. 202 omnämnda memorial. 

13 



194 Kap. X. Kagalen om vitena. 

42 kommuner i Nylands län — d. v. s., på ett par undantag när, 
för samtliga nyländska kommuner. Vitesbeloppen varierade 
från 30,000 mk (Helsingfors stad) till 800 mk (Degerby). Vid för-
nyad vägran att välja höjdes vitesbeloppen avsevärt. Sålunda 
åsattes för Iittis kommun först 8,500 marks vite, och senare 
ytterligare 25,000 marks vite, för Elimä 3,000 och 15,000 mk. 

Åläggandet av viten hade, såsom längre fram skall påvisas 
(s. 294), förutsatts i det gammalfinska programmet, som inför 
denna eventualitet icke intager någon bestämd ståndpunkt, 
utan låter motståndets fortsättande »lämnas beroende av om-
ständigheterna». Kagalen hade i detta avseende sin ståndpunkt 
fullt klar och skred oförtövat till åtgärder. Initiativet härtill 
togs av frih. V. M. v. Born, som till kommunerna i Nylands 
län utsände ett flygblad i detta syfte. Det meddelades även 
kagalbestyrelsen, som med några smärre förändringar sände 
det landet runt 1) jultiden 1901; det utmynnade i följande upp-
maningar: »Låt intet tryck verka ändring i stämmans beslut 
att icke välja. Låt inga viten afskräcka Er. Afböj all inbland-
ning från kronofogdarnes sida. Hörsamma icke någon kallelse 
till guvernören. Tillåt ingen obehörig att närvara vid eller 
deltaga i stämman. Och framför allt: förlora icke lugnet och 
besinningen. Inhemta råd af de för Eder kända personer, om 
hvilka Ni vet att de tidigare verkat för att kommunerna må 
vägra att välja 2). Praktiska anvisningar skola tillhandahållas 
Eder genom dem». 

Närmaste anledningen till utarbetandet av de här utlovade 
praktiska anvisningarna var att Tammerfors stad fällts till 

Kommunernas beslut att icke välja medlemmar i uppbådsnämnden 
-- Mimeogr. I ett endast för landsortskorrespondenterna avsett 

cirkulär av den 1 januari 1902: Enligt beslut 30/12 1901 öfverbringas 
bilagda »upprop» — — — (Det här omnämnda uppropet finnes icke i 
kagalens samlingar) säges härom: »Skriften »Kommunernas beslut» 
afsändes oförtöfvadt. Den får emellertid ej verka skrämmande på lands-
orten, tvärtom tjena till uppmuntran, i hvilket afseende landsortskomit& 
ernas medlemmar borde besöka kommunerna». 

Härmed avses kagalens ombudsmän i kommunerna. 
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vite. Från Tammerfors infunno sig i Helsingfors tre av där-
varande central utsedda personer, direktör Edv. Sederholm 
samt vicehäradshövdingarne W. Björkstn och j. Gummerus. 
Trettondagsaftonen på e. ni. anordnades en sammankomst 
hos Arne Cederholm, dit utom de tre Tammerforsrepre-
sentanterna kallats medlemmar av juridiska kommittén och 
några andra kagalen närstående jurister. Närvarande torde 
sålunda hava varit F. Stjernvall, Aug. Nybergh, K. Söder-
holm, E. Öhman, W. Chydenius, A. Lindberg, T. J. Bois-
man, Lars Hom. Efter en långvarig diskussion, varvid 
protokollet fördes av Ernst Estlander, tillsattes en kommitt 
bestående av W. Chydenius, A. Lindberg och Ernst Estlander, 
för att med ledning av diskussionen uppsätta en skrift i frågan. 
Kommittén sammanträdde följande dag hos A. Lindberg, 
varvid även Boisman var tillstädes, och resultatet blev en 
huvudsakligen av Ernst Estlander redigerad skrivelse 1), som 
den 12 januari föredrogs för och godkändes av ett möte av 
Helsingfors-centrålen, på s. k. »kagalstämma» 2). Skriften börjar 
med en uppmaning till kommunerna att icke skrida till val av 
medlemmar i de förstärkta uppbådsnämnderna, även om en 
förnyad vägran skulle leda till utsättande av upprepade och 
förhöjda viten. Det framhålles vidare, att guvernör icke är 
befogad att befalla kommunalstämmornas ordförande att 
ånyo utlysa stämma i ett ärende, varom kommunen redan i 
laga ordning fattat beslut, som icke blivit överklagat. Ett lämp-
ligt sätt att skydda kommunerna mot vite vore att kommunal-
stämmans ordförande icke utlyser stämma 3), ty då kommunen 
sålunda icke satts i tillfälle att inom utsatt tid verkställa val, 
kan den ej lagligen fällas till vite. Härvid erinras därom, att 

Kommunalstämmornas beslut och guvernörernas viten. Mimeo-
graferad. Skildringen av denna skrifts tillkomst är hämtad ur Estlanders 
Hågk., s. 44; jfr. även Cederholm, Kagalens uppkomst, s. 31. 

Se: Vid kagalstämman 12/1 02 förekom till behandling bl. a. -- — 
Hektograferad. 

För detta ändamål fogades till skriften en bilaga: Formulär till 
vägran att utlysa ny stämma. Mimeogr. 
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något vite icke utsatts för ordföranden för underlåtenhet att ut-
utlysa stämma, och för sådan vägran kan han icke utan vidare 
pliktfällas; han kan möjligen åtalas för tjänstefel, men bör enligt 
lag bliva frikänd, eller ock är det tänkbart, att guvernören vid 
vite ålägger honom att sammankalla stämma. Sker detta, bör 
ordföranden anföra besvär och i det längsta framhärda i sin 
vägran. Även andra eventualiteter förutses, och varje sådan 
utvecklas i de minutiösaste detaljer. 

Särskilt betonas i skriften vikten därav, att uppbådsnämn-
derna icke bliva lagligen konstituerade, emedan i så fall »ingen 
behöfver infinna sig till besiktning och lottdragning. Och 
de som uteblifva kunna då ej enligt någon lag ställas till ansvar. 
Därmed hafva då kommunerna åter genom sin vägran vunnit 
en mycket viktig fördel. Och utebli kommunernas ombud, 
skola äfven krigskommissarierna kunna åberopa detta som ett 
skäl hvarför uppbådsnämnderna icke kunna sammanträda, 
och intet uppbåd komma till stånd». 

Vad själva vitena beträffar, vilka, oavsett att de utsatts 
för att genomdriva lagstridiga påbud, betecknas även såsom 
formellt olagliga och överskridande guvernörernas befogenhet, 
böra alla lagliga medel begagnas för att få dem upphävda. 
»Detta kan ske dels förmedels besvärs anförande i K. Senatens 
Ekonomiedepartement, dels genom att i Hofrätt inlämna 
klagomål öfver guvernörens olagliga befallning». Tillika utlovas 
i skriften kostnadsfritt juridiskt biträde för uppsättande av 
nödiga skrivelser i detta avseende 1). 

Skriften slutar med följande upprop: 
»Medborgare! Må ingen förtröttas eller tro att det varit 

nog om kommunerna engång vägrat att välja ledamöter till 
uppbådsnämnderna. Må vi alla genom att fasthålla vid vår 
rättfärdiga sak visa allvaret i vårt uppsåt och vår vilja att till 

1) Närmare uppgifter härom i skriften På mötet härstädes den 1 Feb-
ruari (se s. 219), där kommunalstämmo- och kommunalnämnds ordförande 
i och för erhållande av rättshjälp uppmanas att vända sig till senator L. 
Hom&i. 
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det yttersta värna lag och rätt. Och må vi genom vår handling 
visa att vi manligt våga se händelserna an». 

Något senare 1) avfattades en särskild, för kagalens ombuds-
män avsedd skrift 2), innehållande dels anvisningar om den 
förra skriftens spridning, dels även övriga i sammanhang med 
förevarande fråga stående förhållningsregler. Sålunda anbe-
falles »Flitig personlig beröring med kommunernas ordförande 
och inflytelserika personer». »Må det framhållas», heter det 
vidare, »att arbetet må med kraft upprätthållas och spelet 
skötas med godt lynne». 

En välkommen handräckning i sina bemödanden att mot-
arbeta den undfallenhet, som de ålagda vitena kunde fram-
kalla, erhöll kagalen i en skrift, som utgick från distrikts-
centralen i Kuopio, författad av Kaarle Brofeldt, och som fär-
digtryckt (i Kuopio?) tillsändes Helsingfors-centralen samt 
genom dess förmedling vidare spriddes landet runt, åtminstone 
i de finskspråkiga trakterna. Den behandlar »valen till de för-
stärkta uppbådsnämnderna» 3) och ställer frågan härom mot 
bakgrunden av motståndsarbetets ledande principer. »Nu 
har tiden kommit och nu är det första tillfället inne, då det 
tillkommer våra fria medborgare att i handling ådagalägga 
hvad de såsom en grundsats uttalat och fordrat. Om vi nu vid 
den första påfrestningen visa oss lika vacklande som våra 
högsta ämbetsmän, hvilken rätt hafva vi då att klandra dessa? 
Nu står folket inför samma prof som tidigare senaten. Vi äro nu 
i alldeles samma läge, ty nu spörjes det af folket om det vill för-
nedra sig till att lyda ett olagligt maktspråk, alldeles som det 
engång spordes af senaten om den ville promulgera ett på 
olagligt sätt tillkommet påbud. Nu har folket för första 
gången att afgöra hvilken väg det vill följa: försvara sina lag- 

Enligt Estlander, 1-1ågk., I. c., den 25 januari. 
P. M. Därest rykte att viten komma att åläggas - Cyklostyl. 
Kutsuntatoimiston lisäjäsenten vaalit. 2,000 exx. En översättning 

till svenska med i texten anförd överskrift föreligger i manuskript i 
kagalens arkiv, men ovisst är huruvida den blivit mångfaldigad och spridd; 
de ovan meddelade citaten äro tagna ur denna översättning. 
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liga rättigheter till det yttersta, liksom vi fordom varit vana 
att försvara vårt land med heder -- eller förnedra oss att blifva 
tjänare åt de ryska män, hvilka i sin orättfärdighet och sitt 
förakt för lagarna icke akta för rof att tillintetgöra ett litet 
folks tillvaro och utplåna dess nationalitet från jorden. Kort 
sagdt, nu är det frågan om vi skola försvara oss eller gifva 
oss förlorade. Om vi nu begynna med att gifva djäfvulen 
ett finger, så tager han snart hela handen. Ingenting vore för 
våra ryska fiender behagligare än att kunna förklara från 
tronens höjd, i likhet med hvad som skett många gånger förr, 
att Finlands folk genom sina lagliga kommunala myndigheter 
vedertagit den nya värnepliktslagen och begynt tillämpa den-
samma. Då hade vi uppgifvit alltsammans och kunde icke 
vänta oss ett bättre öde än den ryska knutpiskan och det 
ryska språkets öfvervälde». 

I frågan om vitena säges i skriften: »Våra kommuner få allt-
så på inga villkor företaga val till förstärkta uppbådsnämn-
derna, äfven om de af guvernörerna skulle därför påläggas 
höga viten, öfver hvilka besvär böra anföras i laglig ordning. Vi 
måste begagna alla till buds stående lagliga medel. Om likväl 
senaten till slut fastställer vitena och ålägger kommunerna att 
välja, så må de ej ens då underkasta sig olagligheten. I ingen 
händelse få vi låta skrämma oss». 

Emellertid befanns det nödigt att ytterligare vidtaga åtgär-
der för att förekomma ett nedbrytande, av kommunernas mot-
stånd genom guvernörernas vitesbeslut. En sådan var ett möte 
av kommunalmän, tillkommet på initiativ av V. M. v. Born. 
Mötet ägde rum i Borgå den 1 februari och var besökt av om-
kring sextio kommunalmän, representerande 33 kommuner, 
de flesta i Nylands län. Som ordförande fungerade godsägaren 
Alexander Aminoff, ägare till Pekkala gård i Ruovesi, och den 
ena av kagalens sekreterare, v. häradshövding Ivar Ground- 

') Inbjudan till mötet var undertecknad av styrelsen för allmänna 
kommunalmöten, V. M. v. Born, Johannes Jernström, Aug. Nordström, 
Konstantin Roselius, A. Nygård. 
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stroem, delegerades av kagalen att närvara vid mötet samt 
tjänstgöra som dess sekreterare och tolk; mötets andra sekre-
terare var forstmästaren Walter Westermarck. Mötet hade 
omsorgsfullt förberetts av V. M. v. Born, som för detsamma 
hade uppsatt särskilda promemorior. Vidare sändes till mötet 
som underlag för diskussionen en i juridiska kommittén ut-
arbetad skrift 1), som i vissa avseenden intager en annan stånd-
punkt än den som göres gällande i kagalens skrift Kommunal-
stämmornas beslut och guvernörernas viten. Visserligen med-
gives i denna nya skrift, att genom en vägran av kommunal-
stämmans ordförande att sammankalla stämma kan kommunen, 
så länge den ej fått del av beslutet, undgå att fällas till det 
utsatta vitet, men här uttalas den åsikten, att om kommunal-
stämmas ordförande för sådan vägran ställes under åtal, han 
«troligen ej kunde undgå att sökas till ansvar för tjänstefel, 
enär det i allmänhet åligger honom att meddela kommunal-
stämman beslut, som skall kommunen delgifvas». Utan att 
ordföranden direkte uppmanas att utlysa stämma, förutsättes 
dock i skriften att han kommer att göra det, och bör han i så fall 
göra det »på lämplig tidpunkt», d. v. s. så, att »Guvernören kan 
genom anhängiggjorda besvär hindras att fälla kommunen till 
det förelagda vitet, men att besvären likväl icke hinna blifva 
afgjorda innan tiden tilländagått». För övrigt innehåller 
skriften detaljerade anvisningar om besvär över vitesbeslut. 
I en särskild bilaga 2), författad av W. Chydenius, lämnas 
formulär till besvärsinlaga. 

Denna skrift tillvann sig icke odelad anslutning vid kommu-
nalmötet i Borgå. I mötets protokoll 3), heter det: »Under 
anslutning i all hufvudsak till de i dessa handlingar uttalade 
åsigter och förslag gjorde sig hos särskilda mötesdeltagare 
äfven följande kompletterande och delvis något afvikande 

Om rättsmedel emot vitesbeslut. Mimeogr. 
Förslag till besvärsskrift öfver vitesbeslut. Mimeogr. Formuläret 

föreligger i två från varandra något avvikande redigeringar. 
Vid ett möte den 1 februari af circa sextio kommunalmän — --. 

Mimeograferat. 
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synpunkter gällande». Härpå följer ett halvt dussin olika 
anmärkningar. Mötesdeltagarne enades om ett särskilt »utta-
lande», där det betecknas såsom »högeligen önskligt», att »resp. 
ordförande tillsvidare icke utlysa ärendet till behandling vid 
stämma», och att »kungörelse, hvarmed ärendet möjligen i en 
eller annan kommun utlysts, hos resp. pastorsembete i tjenste-
väg återkallas och från anslagstafla borttages». Ordförande 
må »med sin vägran fortfara så länge hans personliga risk mot-
svaras af sakliga fördelar för kommunen och för laglighetens 
upprätthållande». 

Vid mötet behandlades dessutom frågan om »kommunal-
styrelsens förhållande till uppbådslängderna» samt om medel 
att skydda kommunernas tillgångar mot viten; härom närmare 
längre fram. 

Genom kagalens försorg utsändes till kommunerna landet 
runt såväl Borgå mötets protokoll som även en del av de 
skrifter som lagts till grund för diskussionen vid detsamma. 
Kagalen beledsagade dessa aktstycken med ett cirkulär 1), 
utsänt den 9 februari 1902, i vilket den i viss mån reserverar 
sig mot skriften Om rättsmedel etc. Det heter i cirkuläret, att 
det »bör för landsortskomiterna erinras, att hvad däri finnes 
sagdt om det äfventyr för hvilket kommunalstämmas ord-
förande är utsatt, i händelse han ej delgifver kommunen guver-
nörens påbud och vitesbeslut, ingalunda bör fattas som ett 
skäl, för hvars skull denna kunde underlåta att i det längsta 
göra motstånd genom att undvika att sammankalla stämma. 
Tvärtom är ett sådant motstånd under alla omständigheter 
hans plikt, i all synnerhet om kommunerna redan engång 
vägrat att anställa val». I senare hälften av cirkuläret uttalas 
tvivelsmål angående den »lämpliga tidpunkten» för utlysande 
av stämma. »Den säkraste utväg», så slutar cirkuläret, »att 

1) Rörande skriften »Om rättsmedel emot vitesbeslut», hvilken utgör 
ett sammandrag och delvis en komplettering af den föregående skriften 
om »Kommunernas (sic! bör vara: kommunalstämmornas) beslut och 
guvernörernas viten» — — Cyklostyl. 
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förhindra att kommunen blir fäld till vitet, är äfven på detta 
skäl den, att under inga omständigheter stämmoordföranden 
delger kommunen vitesbeslutet eller i sådant syfte utlyser 
stämma». 1) 

Såsom tidigare (s. 196) nämnts, tillråddes kommunerna att 
antingen anföra besvär över vitena hos senaten, eller ock till 
hovrätterna inlämna klagomål över guvernörernas viten, var-
jämte kostnadsfritt juridiskt biträde utlovats. Den förra 
utvägen anlitades av ett sextiotal kommuner, som i ekonomie-
departementet anförde besvär över att viten över huvud taget 
utsatts. Samtliga dessa besvär förkastades; likaledes de besvär 
som av ett tiotal kommunalstämmoordförande anförts över 
guvernörernas förordnande att vid viteshot utlysa stämmor 
för val av ledamöter i uppbådsnämnderna. Sålunda ledde 
de besvärsskrifter, som för särskilda kommuners räkning upp-
satts av Arne Cederholm, till intet annat resultat, än att 
inlagornas författare dömdes till 350 marks böter för olämp-
ligt skrivsätt. 2) Klagomålen inför hovrätterna lyckades bättre. 

De i denna senare hälft meddelade föreskrifterna måtte dock hava 
förefallit olämpliga, att döma därav, att den åtminstone av en del Hel-
singfors-korrespondenter bortklipptes innan cirkuläret utsändes. — I själva 
verket torde de här givna anvisningarna jämförelsevis sällan följts (t. ex. i 
Pärnå, Esbo och Sjundeå kommuner, där kommunalstämmoordförandena 
V. M. von Born, 0. Wasastjerna och A. Le Bell bötfälldes för vägran att 
utlysa ny stämma) utan tillämpades vanligen det i skriften Om rättsmedel 
mot vitesbeslut rekommenderade förfaringssättet. Sålunda utlystes i Hel-
singfors rådhusstämma till den 25 februari 1902 med anledning av att sta-
den av guvernören ålagts 30,000 marks vite. Ingenjören E. Bergroth och 
handlanden V. Rydman föreslogo att intet val skulle förrättas, utan stäm-
man besluta anföra klagomål hos Åbo hovrätt över guvernörens vites-
beslut. Referendariesekreteraren E. A. Forssell yrkade på omedelbart 
val. Vid omröstning blev Forssell ensam om sill åsikt. — Herrar Bergroth 
och Rydman instämdes för rätta, men rådstuvurätten förkastade åtalet 
såsom obefogat. 

Se härom närmare Cederholm, Kagalens uppkomst s. 35. Enligt 
verifikat i kagalens räkenskaper, 4 maj 1903, hade Cederholm »uppsatt 
och ombesörjt 96 särskilda klago- och besvärsskrifter till Ekonomie-
departementet samt Åbo o. Viborgs Hofrätter». Kostnaderna bestriddes 
ur kagalens medel. 
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Också härvid uppsattes klagoskrifter av Arne Cederholm 1). 
Efter mottagandet av den första klagoskriften av denna art 
beslöt Åbo hovrätt i plenum den 8 mars med 18 röster mot 
en överlämna handlingarna till advokatfiskalen för vidare 
åtgärd .2) I anledning härav utsändes omkring den 17 eller 
18 mars en av V. M. v. Born författad och av kagalbestyrelsen 
genomsedd och godkänd skrivelse 3), i vilken det framför 
allt anbefalles, att klagomål må anföras i hovrätterna. I 
sammanhang härmed framhållas ytterligare synpunkter, som 
vid besvär och klagoskrifter böra anföras. 

Resultatet av propagandan i fråga om kommunernas för-
hållande till valen av medlemmar i de förstå-kb uppbåds-
nämnderna var över huvud rätt tillfredsställande. Särskilt 
gäller detta stadskommunerna. I nästan varenda stad hade 
rådhusstämman vägrat att anställa val. 

Sämst gick det i Åbo län. Härtill medverkade flere orsaker. 
En sådan var den ståndpunkt som länets guvernör, den allmänt 
aktade general W. v. Kraemer, intog till frågan om 1878 års 
värnpliktslags tillämpning vid 1902 års uppbåd — en stånd-
punkt, som för övrigt torde hava delats av landssekreterarne i 
de flesta av landets län.4) Denna uppfattning, för vilken redan, 
s. 175 redogjorts, hade kagalen visserligen i särskilda skrifter 

En sådan finnes avtryckt i Kagalens uppkomst s. 32 ff. 
I sitt memorial med anledning av Sommarnäs kommuns klagomål 

yrkar advokatfiskalen G. Schybergson, att landskamreraren Liukkonen 
och vicelandskamreraren Schrey, vilka undertecknat cirkulärbrevet om vite 
(se ovan s. 192), måtte »för sådana uppsåtliga brott i utöfning af tjänsten 

— ådömas strängt straff» (Se Cederholm, anf. arb., där memorialet 
finnes in extenso avtryckt, ss. 36-39). 

P. M. I fråga om valen till uppbådsnämnderna hafva omständigheter 
inträffat som påkalla följande tillägg till tidigare meddelanden -- — 
Cyklostyl. 

Landssekreterarna hade i och för överläggningar i denna sak 
samlats till ett möte i Helsingfors, och kagalen försökte genom lämp-
liga personer utöva påtryckning på dem, att de skulle motsätta sig 
viten eller åtminstone fördröja beslut om dessa. 
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gendrivit, men då den ånyo och på så auktoritativt håll åbe-
ropades, fann sig kagalen synnerligast för kommunernas i Åbo 
län räkning föranlåten, att i en skrift 1) åter taga frågan till 
tals. Skriften slutar: 

»Alltså! 
Må de kommuner, som vägrat välja, orubbligt stå vid sina 

beslut, och 
Må i de kommuner, där val egt rum, de valda asäga sig sina 

uppdrag och sålunda lämna tillfälle åt kommunerna att vid ny 
stämma med ändring a/ de tidigare besluten vägra att anställa val». 

En annan, direkte till kommunerna i Åbo län riktad skrift 2) 
utgick från »Lappträsk, littis, Elimä, Strömfors, Lovisa stad. 
Perno, Liljendal, Mörskom, Borgå stad och Borgå landskommun 
in. fl. (öfver 30) kommuner i Nyland», författad av V. M. v, 
Born. Den innehåller en vädjan till Åbo läns kommuner att 
»Ni icke lemnen oss i sticket», varvid aäven uppfattningen om 
1878 års lags tillämpning gendrives. 

Ytterligare en orsak till att Åbo läns kommuner i så stort 
antal avveko från det i övriga delar av landet allmänna för-
farandet att vägra anställa val torde kunna sökas däri, att 
detta läns besuttna allmoge till allra största delen räknade sig 
till det gammalfinska partiet och följde de signaler, som vid 
denna tid i uppbådsfrågan begynte utgå från dess ledning, 
varom närmare i kapitel XIV. 

I betraktande av att den motagitation, som igångsatts på 
gammalfinskt håll, kom räddhågan att utsätta sig för obehag-
liga påföljder av en vägran att lyda regeringens påbud till 
hjälp, är det icke att undra över om fullständig enighet icke 
kunde uppnås. En slutlig statistik över kommunernas för-
hållanden till valfrågan föreligger icke. I den ovan anförda 
skriften Ske uppbåden o. s. v. uppgives, att »uti de flesta af 
landets omkring 500 kommuner har å kommunalstämmorna 

Ske uppbåden i vår på grund av 1878 års värnepliktslag? Mimeogr. 
Vänligt upprop till kommunerna i Åbo län. Maskinskr. 
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beslutits att icke välja ledamöter och suppleanter till upp-
bådsnämnderna innevarande år». Detta bekräftas av den 
statistik som står till buds 1), som dock endast hänför sig till 
335 av landets 513 kommuner. Enligt denna hade av dessa 
335 kommuner 256 eller 76 procent första gången vägrat att 
anställa val medan i 79 eller 24 procent val försiggått redan 
första gången frågan varit före, ehuru i de flesta fall under 
protest; flerstädes hade personer valts, som utfäst sig att icke 
infinna sig vid uppbådet. Av de ovannämnda 256 vägrande 
kommunerna hade emellertid 34 senare under protest fallit 
undan för viteshotet, men åtminstone 46 förnyat sin vägran, 
detta oaktat vitet höjts till rätt betydande belopp. 

Att det motstånd som presterats av kommunerna och de 
kommunala förtroendemännen skulle medföra uppoffringar 
var att förutse, och sådant hade ingalunda av motstånds-
männen lämnats ur räkningen eller i propagandaskrifterna 
förtegats. Men för dem som ledde motståndsarbetet gällde 
det att så begå, att dessa uppoffringar skulle göras så litet 
kännbara som möjligt, och, så vitt görligt var, de som ställts i 
breschen skyddas. Genom kagalens försorg ställdes kostnads-
fritt juridiskt biträde till förfogande för anförande av besvär 
över av guvernörerna utdömda viten. Omkring 60 kommu-
ner besvärade sig i senatens ekonomiedepartement. Av dessa 
förkastades de flesta; endast i ett tiotal fall upphävdes, på en 
eller annan formell grund, guvernörernas utslag och befriades 
kommunerna från viten. Huvudsaken med dessa besvär var 
emellertid icke så mycket att få vitena upphävda, utan var 
avsikten med dem fastmer att draga ut på tiden, så att upp-
bådsnämnderna icke i föreskriven tid erhölle stadgad samman-
sättning och sålunda uppbådsförrättningarna berövades det 
sken av laglighet de eljest komme att hava. Men om även 
vitespåbuden icke kunde fås upphävda, ville man i varje 
händelse försöka hindra vitesbeloppens utfående. Redan vid 

1) Fria Ord 11 januari, 8 februari, 10 april 1902, kompletterad med i 
kagalens arkiv bevarade exemplar av dess Rapporter. 
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mötet av kommunalmän i Borgå den 1 februari dryftades efter 
överenskommelse med kagalen frågan om huru härvid skulle 
begås, men saken tog uppskov, och först något senare utsändes 
en skrift 1), innehållande anvisningar om skyddande av lands-
kommunernas »tillgångar och ekonomi mot administrativa 
överrumplingar, eventuelt mot viten». De här meddelade 
råden äro rätt detaljerade och avsedda för flere slag av kom-
munala tillgångar. 1 största korthet kunde de sammanfattas 
så, att tillgångarna borde placeras på ett sätt, som gjorde dem 
oåtkomliga vid eventuella utmätningar. 2) 

Vitena blevo visserligen i en del fall upphävda. Förutom 
de ovan relaterade fallen, då kommunerna på formella grunder 
befriats från viten, skedde detta i Tavastehus län, vars guver-
nör, general 1. Swertschkoff, genom resolution av den 24 april 
befriade Tammerfors stad från det staden för upprepad väg-
ran att välja medlemmar i uppbådsnämnden åsatta vitet på 
41,250 mark, detta på grund av kejsarens den 29 mars utfär-
dade förklaring, att uppbådsnämnderna även utan de kommu-
nala ledamöterna voro beslutföra. På samma grund befriades 
även andra kommuner i Tavastehus län från viten (Tammela, 
Birkkala, Messuby och Hollola). Men för de flesta kommuner 
i landet var viteshotet överhängande, och myndigheterna 
skredo till åtgärder för vitesbeloppens utfående. Guvernörens 
i Kuopio län hemställan av den 23 september 1927 om efter-
skänkande, på enahanda grund, av de viten som redan ådömts 
en del kommuner i länet blev av senaten den 7 oktober avsla-
gen. 

Situationen blev härigenom rätt tillspetsad. Visserligen 
hade kagalen aldrig i sina skrifter garanterat, att vitena icke 

Bihang till protokollet från kommunalmötet den 1 februari 1902. 
Mimeograferad (skriften benämnes »referat»). 

Redan tidigare hade V. M. v. Born till kommunerna i Nylands län 
utsänt ett flygblad i syfte att förhindra att kommunernas uppbördsmedel 
toges i beslag. Genom kagalens försorg spriddes detta även i andra delar 
av landet: Nedanstående skrift har tillställts kommunerna i Nylands 
län af en kommunalman. Skydda uppbörden mot vitena. Maskinskr. 
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komme att utkrävas; den hade tvärtom förutsatt möjlig-
heten av en sådan åtgärd, och, såsom ovan framhållits, lämnat 
anvisningar huru en utmätning eventuellt kunde göras frukt-
lös. Likvisst hade i flere skrifter utmätning framhållits såsom 
en föga sannolik eventualitet. Myndigheterna skola nog, 
heter det t. ex. i en skrivelse 1), »betänka sig mer än en gång, 
innan man skrider till att förhöja, och än mer att utmäta dessa 
godtyckligt förelagda viten hos flertalet, ja kanske de flesta af 
landets kommuner»; i samma skrift heter det vidare: »man 
måste hoppas att regeringen ej skall i strid mot folkets tydligt 
uttalade rättsmedvetande skrida till sådana åtgärder», och 
längre fram uttalas den övertygelsen, att »guvernörernas vites-
beslut, om blott lag och rätt iakttagas, blifva upphäfda». I en 
annan skrift 2) trodde man sig kunna försäkra, att genom anli-
tande av de i skriften rekommenderade rättsmedlen kommu-
nerna »utan äfventyr att verkligen drabbas af något vite» 
kunna söka »värja sig mot tvånget att medverka till den nya 
olagliga värnepliktens genomförande». I samma skrivelse 
framhålles, att om även vitena icke upphävas, kunna dock 
kommunerna klaga över själva utmätningsförfarandet i hov-
rätt och senatens justitiedepartement, och sålunda draga 
ärendet från de administrativa till de lagskiparide myndighe-
ternas forum. 

Det kan sålunda icke nekas, att kagalen sökt uppmuntra 
kommunerna till motstånd genom att i någon mån förringa 
risken för vitenas slutliga utkrävande. Å andra sidan hade 
det även framhållits, att kommunernas fasta hållning icke 
finge göras beroende av vitenas ådömande; kommunerna, 
heter det i en skrift 3), »må ej ens då underkasta sig olaglig-
heten. I ingen händelse få vi låta skrämma oss». 

Meddelandet att utmätningsförrättningar förestodo ma-
nade sålunda till förnyad verksamhet hos kagalen, av vars 
medlemmar många dock under högsommaren voro spridda på 

Kommunalstämmornas beslut och guvernörernas viten, s. 1. 
Om rättsmedel emot vitesbeslut, s. 2. 
Kutsuntatoimiston lisäjäsenten vaalit, s. 5 f. 
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olika håll. 1) Delvis .hade visserligen enskilda personer i lands-
orterna åtagit sig att svara för kommunernas böter. Denna 
utväg kunde dock icke anlitas överallt, och det gällde nu att 
ytterligare finna på utvägar för att skydda kommunerna mot 
utmätning av deras egendom; annars vore fara för handen, att 
ett bakslag i stämningen skulle inträda och kommunerna vid 
nästa uppbåd falla till föga — något som även flerstädes fak-
tiskt inträffade. I början av juli utsändes ett frågeformu-
lär 2), uppsatt av A. Cederholm, där upplysningar utbedjas 
angående de viten som förelagts, försuttits eller ådömts kom-
munerna samt kommunalstämmornas ordförande, huruvida 
klagan anförts i hovrätt, huruvida hovrätt överlämnat saken 
till advokatfiskalen, huruvida utmätning av vitet försökts eller 
ansåges nära förestående, samt huruvida kommunerna vidtagit 
åtgärd till säkerställande av sina tillgångar. Vid samma tid 
utgick ett kort cirkulär 3), daterat den 1 juli, vari meddelas, att 
order i en del fall givits om vitenas utmätning, varjämte 
anvisningar lämnas för att vinna uppskov med förrättningen. 
Den 17 juli kringspreds ett nytt, utförligare cirkulär 4 ), efter 
ett utkast av V. M. v. Born utarbetat av Arne Cederholm. I 
början av hösten undergick denna skrift en omarbetning i 
juridiska kommittén (särskilt av R. A. Wrede, Julius Groten-
felt, Ernst Estlander och K. J. Ståhlberg) och en ny »förbätt-
rad upplaga» utgavs, bärande datumet 29 september 1902 5 ). 
Vardera upplagan åtföljdes av ett förslag till klagoskrift. I 

Bestyrelsen hade den 5 juni utsänt tvenne mimeograferade cirkulär, 
det ena till samtliga korrespondenter i Helsingfors (För att under som- 
marmånaderna ) och det andra till landsortscentralerna (Lands- 
ortscentralerna uppmanas — — --) för att förekomma att störingar 
skulle inträffa i organisationens verksamhet. 

Frågor beträffande de kommunala vitena i uppbådssaken. Maskinskr. 
P. M. I anledning däraf att numera till en del kronofogdar — — 

Mimeogr. 
P. M. I fråga om utmätning af de kommunala uppbådsvitena. 

Mimeogr. 
P. M. I fråga om utmätning af de kommunala uppbådsvitena (för-

bättrad upplaga). Mimeogr. 
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ännu en skrivelse 1), daterad den 1 oktober 1902, uppsatt på 
grundvalen av en av V. M. v. Born uppgjord promemoria inom 
kagalbestyrelsen av E. Estlander, A. Cederholm och Edvin 
Castr&i, lämnas ytterligare utredning och anvisningar för 
tryggande av kommunernas egendom vid utmätningsförrätt-
ningarna. 

Under hösten 1902 försiggingo dock blott några få ut-
mätningsförrättningar. Enligt en uppgift i Fria Ord 25 sept. 
1902 fingo sådana förrättningar i Rautus och Valkjärvi 
kommuner i Viborgs län förfalla, enär exekutorerna anmält, 
att kommunerna saknade utmätningsbar egendom. Vid 
ekonomiedepartementets sammanträde den 24 november 1902 
anmälde viceordföranden Linder att, enligt tidningsnotiser, 
jämväl fattiggårdar tagits i mät. Den 1 påföljande december 
beslöt senaten anbefalla guvernörerna att icke utmäta fattig-
gårdar, sjukstugor, lånemagasin och dylika inrättningar. 
Chefen för civilexpeditionen, senator Boehm, ansåg senaten 
»icke vara lagligen berättigad att till guvernörerna meddela 
omförmälda föreskrift». 

Indrivningen av vitesbeloppen stötte för övrigt på formella 
hinder. I ett brev från generalguvernören av den 23 januari 
1903 till senaten heter det: »Erfarenheten har ådagalagt, att 
denna åtgärd (d. v. s. åläggande av viten), som tillämpats på 
olika sätt, icke ledt till önskat resultat, hvilket delvis kan för-
klaras därigenom, att i lagen icke finnas exakta bestämningar 
angående sättet för vitenas indrifvande». Den 10 februari 
utfärdade senaten med anledning av detta brev en skrivelse till 
guvernörerna, vari senaten finner det »enligt lagens anda och 
mening vara klart, att ifrågavarande — — — viten ej kunna 
uttagas enligt gällande straffrättsliga bestämningar, utan böra 
de uttagas på samma sätt som skuld, hvilken kommunen är 
skyldig gemensamt gälda». 

Flere av de ådömda vitena blevo emellertid under vissa förut- 

1) Om skyddande af kommunernas egendom mot utmätning af olagliga 
viten. Mimeogr. 
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sättningar senare efterskänkta. Avgörandet härom förbehölls 
till en början kejsaren, men den 17 mars 1904 erhöll general-
guvernören bemyndigande att befria från detta slag av böter, 
och den 15 juli 1905 tillerkändes senaten i samråd med gene-
ralguvernören avgöranderätt i dessa frågor. Grunden för 
sådan befrielse från böter var vanligen den, att kommunerna 
»visat uppriktig ånger öfver sin villfarelse», såsom det heter i 
flere av senatens utlåtanden, någon gång med anförande av en 
ytterligare motivering, såsom »den hos kommunen numera 
herskande förändrade sinnesstämningen, som framgår bl. a. 
af den omständigheten, att vid innevarande års (1903) värne-
pliktsuppbåd af uppbådade 60 ynglingar infunnit sig femtio-
fyra»1). I andra fall tillämpades pardonsplakatet med anled-
ning av storfurst Alexejs födelse. At några kommuner blevo 
t. o. m. redan erlagda böter återbetalade. — Ovanstående gäller 
icke blott de böter, som hänföra sig till 1902 års uppbåd, utan 
även de som ådömts under de påföljande åren. 

Till förberedelserna för en regelrätt uppbådsförrättning 
hörde uppgörande, granskning och kungörande av uppbåds-
längderna. 

Dessa längder skulle upprättas på grundvalen av tvenne 
förteckningar, som senast den 5 januari det år uppbådet verk-
ställdes borde överlämnas till uppbådsnämnden, den ena av 
prästerskapet, den andra av härads- resp. mantalsskrivare. 
Redan i den s. k. Stettinerkonventionen hade det ansvar 
framhållits, som »hvilar på de präster och häradsskrifvare, 
som inlämna förteckningar öfver värnepliktige», och i det 
sista momentet i skriften Praktiska anvisningar beträffande 
värnepliktsuppbåden säges härom, att »präster och härads- 

1) Ekonomiedepartementets protokoll för den 20 okt. 1903, vid be-
handling av Elimä kommuns ansökan om befrielse från de bötesbelopp, 
3,000 och 15,000 mk, till vilka kommunen den 27 februari, resp. 25 mars 
1902 ådömts. — Formulär till böneskrifter om befrielse från böter ut-
sändes åtminstone av guvernören i Nylands län; se närmare härom kap. 
XIX. 

14 



210 Kap. X. Uppbådslängderna. 

skrivare böra förmås att icke inlämna sådana förteckningar 
som i 1878 års lag föreskrifvas, enär ju de kunna komma att 
tjäna en olagligen påbjuden militärorganisation. Hvad präs-
terna beträffa torde de kunna åberopa mom. 8 i Prästeprivile-
gierna angående befrielsen från upprättande af 'Utskrifningar, 
Afkortningar och andra Lengder'. § 53 i värnepliktslagen af 
1878 eger icke tillämpning, då det gäller upprättande af läng-
der för krigstjänst enligt den nya värnepliktsförordningen». 

Även i den ovan s. 191 omnämnda skriften från Kuopio in-
skärpes, att kommunerna icke må granska dessa längder. Jul-
tiden 1901 utsände kagalen en skrift 1) undertecknad »Jurister» 
och författad av E. Estlander samt A. Cederholm, avsedd att 
påverka vederbörande att vägra att utelämna förteckningarna. 
Skriften tillställdes samtliga häradsskrivare, och utsändes även 
till landsortskommittéerna jämte ett vehikel 2) »med anhållan, 
att dessa ville oförtöpadt och innan årets utgång i slutet bref 
sända ett exemplar till hvarje pastorsembete i distriktet, hvar-
hos ett andra exemplar tillhandahålles ombudet i kommunen, 
och uppmanas kommunerna att genom deputationer kraftigt 
påvärka pastorsembetena i den i skriften antydda riktning.» 
På ett möte den 1 februari 1902, varvid icke blott kagalbesty-
relsen utan även Helsingfors-korrespondenterna och represen-
tanter för landsortscentralerna voro närvarande, beslöts att 
tillhandagå präster, som vägrat att insända uppbådsförteck-
ningar och eventuellt härför komme att ställas under åtal, med 
kompetent juridiskt biträde. 1 cirkulär till landsortscentra-
lerna underrättades dessa härom. 3) 

Propagandan på detta område bedrevs emellertid för .1902 

P. M. Prästerskapets och häradsskrifvarenes skyldighet att förse 
— Mimeogr. 

Bilagda skrift, som allaredan per post befordrats till landets härads- 
skrivare — Mimeogr. 

På mötet härstädes den 1 Februari; se kap. X I. s. 219. — Enligt 
Ekonomiedepartementets protokoll för den 30 januari 1902 hade för-
teckningar ingått från samtliga pastorsämbeten i Nylands län utom 
från littis, »hoars t. f. kyrkoherde J. K. Toppola vägrat fullgöra denna 
skyldighet.» 
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års uppbåd tämligen lamt, och det kunde icke förhindras, att 
förteckningar erhöllos för uppgörandet av uppbådslängder. 
Men dessa längders utlämnande till granskning ankom på kom-
munala funktionärer, vilka icke för sin vägran riskerade sitt 
levebröd, och här trodde man sig kunna vinna bättre resultat. 
Redan i skriften Värneplikten och uppbådsnämnderna och 
i »Stettinerkonventionen» hade förutsatts, att de kommunala 
myndigheterna skulle vägra att handlägga ärenden rörande 
längderna. Det ovan omtalade kagalmötet den 1 februari 
beslöt angående uppbådslängderna uttala, »att hvarken kom-
munernas myndigheter ej häller kommunalstämmorna borde 
taga någon befattning med desamma. Härom skulle med det 
första en särskild skrift utsändas». Vid kommunalmötet i 
Borgå samma dag dryftades även frågan härom, och de därvid 
antagna resolutionerna, omfattande trenne alternativ, in-
gingo i det av kagalen utsända mötesreferatet. Emellertid upp-
drog kagalbestyrelsen åt Ernst Estlander att, på basen av en av 
V. M. v. Born avfattad promemoria, uppsätta en skrivelse i 
denna fråga, vilket han även gjorde, i nära anslutning till 
Borgå-mötets resolutioner. Avsikten var att underställa skrif-
ten juridiska kommit-tåls prövning, och i detta avseende vände 
sig Estlander till R. A. Wrede, som dock meddelade, att han 
jämte flere andra medlemmar av kommittén hyste en avvi-
kande uppfattning, i det de ansågo, att längderna borde av 
kommunernas funktionärer tillhandahållas de uppbådade, för 
att dessa måtte veta, om de funnes i längderna. Då emellertid 
skrivelsen stod i närmaste överensstämmelse med tidigare beslut 
och med det passiva motståndets princip att undvika varje 
deltagande vid olagliga påbuds verkställighet, samt enär 
ärendet var av brådskande natur, beslöt sig kagalbestyrelsen 
dock för att utan juridiska kommitténs hörande trycka och 
utsända skriften. 1) Detta var, såsom Estlander anmärker i 
sina Hågkomster, s. 49, varur denna skildring är hämtad, första 

1) Huru böra kommunerna förhålla sig till de uppbådslängder, som i år 
tillsändas dem i och för granskning? 
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gången som kagalbestyrelsen handlade utan samförstånd med 
organisationens äldre element. 

De tre förfaringssätt, som här alternativt rekommenderas, 
voro följande: 

»I. Kommunalnämndens eller stämmans ordförande (bero-
ende på hvilkendera som fått sig längderna tillsända) låter 
skrifvelsen förblifva utan all påföljd, alldenstund densamma 
innehåller en uppmaning till kommunen att medverka till 
uppenbar olaglighet. Längderna låter han ligga kvar hos sig 
ända tills de återfordras. 

Eller ock: 
Ordföranden återsänder efter skälig betänketid läng-

derna till uppbådsnämnden med förklaring: att han icke kan 
taga någon befattning med dessa till grund för olaglig militär-
utskrifning a/sedda längder. — — — Blir det slutligen alldeles 
oundgängligt att hänskjuta saken till kommunalstämma, bör 
denna utlysas: »för att besluta huruvida kommunen kan lagligen 
taga befattning med uppbådslängdernas granskning.» 

Stämman bör då enhälligt eller i nödfall efter omröst-
ning besluta att icke taga någon som hälst befattning med 
uppbådslängderna, utan till protokollet uttala: att dessa läng-
der såsom afsedda att läggas till grund för ett olagligt uppbåds-
förfarande äro ogiltiga. Härpå återsändas längderna jämte 
protokollsutdrag, hvaraf äfven församlingens prästerskap bör 
få del». 

»I ingen händelse», heter det vidare, »böra längderna besörjas 
till kungörelse i kyrka». Skulle sådant dock ske, bör försam-
lingen protestera mot deras uppläsande. Enskilt kunna yng-
lingar i värnpliktsåldern erhålla upplysning huruvida de fin-
nas upptagna i längderna. »Men genom att förteckningarna 
icke uppläsas i kyrka eller hållas offentligen tillgängliga, vinnes 
den fördel att de uppbådade, då de uteblifva från uppbåden, 
kunna anföra äfven detta såsom skäl för uteblifvande». 

Då det visade sig, att insändandet av uppbådslängderna till 
de kommunala myndigheterna ofta var försenat, samt att 
längderna merendels voro ounderskrivna, meddelades i den 



Kap. X. Uppbådslängderna. 213 

tidigare, s. 202 refererade skriften P. M. I fråga om valen till 
uppbådsnämnderna, ett tillägg till det i punkterna II och III 
rekommenderade förfarandet. Den skrivelse »hvarmed läng-
derna första gången borde återsändas, kan därför äfven af-
fattas så: 

'Med dessa uppbådslängder — hvilka kommit mig först 
den — — -- tillhanda och äro ounderskrifna — kan jag enligt 
min rättsuppfattning icke taga någon befattning, hvarför de-
samma härmed återgå'. 

Då längderna återkomma, må ärendet hänskjutas till kom-
munalstämman, som enligt III i åberopade skrift vägrar att 
taga befattning med längderna och uttalar: att dessa längder 
såsom afsedda att läggas till grund för en olaglig militärut-
skrifning äro ogiltiga och att följaktligen icke någon i dem upp-
tagen medborgare lagligen kan anses såsom värnepliktig 
och skyldig att vid uppbådet sig infinna. 

Skulle mot förmodan kommunerna vid vite åläggas att 
granska längderna, uppläses endast vehiklet och vitesskrifvel-
sen samt antecknas till protokollet längdernas försenade an-
komst m. fl. formela felaktigheter, hvarpå såsom resultat af 
granskningen endast ofvanstående uttalande må framgå i 
form af grundväsentlig anmärkning mot längderna. 

På längderna antecknas dessutom i förra fallet: 
'Föredragen den vid kommunalstämman, som likväl 

icke ingått i någon granskning, på skäl som protokollet inne-
håller'. 

Och i senare fallet. 
'Granskad vid kommunalstämma den med sådan 

genomgripande anmärkning, som protokollet innehåller'.» 
Något av de ovan beskrivna förfaringssätten följdes även i 

flere, måhända de flesta, kommuner i landet. 1) Uppbåds-
nämnderna, d. v. s. den s. k. ständiga delen av dessa, befordrade 
emellertid längderna, även där de icke behörigen granskats, till 

1) 1 Helsingfors vägrade rådhusstämman den 26 mars att granska 
uppbådslängderna. 
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kungörelse i kyrka. Med anledning härav utsändes av kagalen 
den 18 april i största hast en liten lapp 1), däri det säges: »Vare 
sig nu prest svigtar och verkligen skrider till uppläsning af 
sådan ojusterad längd eller icke, bör stämmans ordförande i 
hvarje fall låta i kyrkan kungöra det kommunalstämmoproto-
koll, hvarmed kommunen beslutit att icke granska uppbåds-
längderna och förklarat, att dessa längder såsom afsedda att 
o. s. v.» (här upprepas den ofvan refererade motiveringen). 
Härvid påpekas att det är en »socknemännen af ålder tillkom-
mande rättighet» att få stämmoprotokoll upplästa i kyrkorna. 
»Skulle presten vägra, klagas i Domkapitlet och anslås proto-
kollet emellertid i sockne- och kommunalstuga». 

Att uppbådslängderna sålunda i många kommuner för-, 
blevo ogranskade innebar tvivelsutan ett formfel, som regerin-
gen emellertid satte sig över. I skrivelse av den 9 april 1902 
frågar guvernören i Viborgs län, huruvida icke uppbåden 
kunna verkställas utan att längderna granskats, och senaten 
resolverar den 12 april »att den omständigheten, att kommu-
nerna ej velat begagna sig af sin rätt att vid därför behörigen 
utlysta kommunalstämmor granska utdragen ur innevarande 
års uppbådslängder icke utgjorde hinder för uppbådets lagliga 
verkställande, såframt sagda utdrag blifvit i stadgad ordning 
kungjorda och varit för allmänheten på föreskrifvet sätt och å 
uppgifvet ställe tillgängliga.» 

1) Brådskande. Trots att kommunerna — — Maskinskr. 



KAP. XI. 

DE UPPBÅDADES UTEBLIVANDE. — 
TILLGÅNGEN VID UPPBÅDEN. 

De ovan skildrade åtgärderna från det organiserade mot-
ståndets sida mot den nya värnpliktens införande kunde för-
liknas vid förpostfäktningar — förberedelser till den avgörande 
delen av kampanjen: de uppbådade ynglingarnas uteblivande 
från uppbådsförrättningarna. 

Tanken på att ynglingarne skulle vägra infinna sig vid 
uppbåden väcktes mycket tidigt — redan flere månader förrän 
värnpliktsförordningarna den 12 juli 1901 emanerade, medan 
man likväl i Finland gjorde sig beredd på att de skulle komma 
— således långt förrän den egentliga kagalen hösten 1901 blev 
organiserad. Så innehöll Fria Ord den 9 januari 1901 en 
ledande artikel i vilken såsom något självfallet förutsättes, att 
ungdomen icke skulle infinna sig. 

Samma tanke uttalas klart och tydligt i ett brev av den 11 
augusti 1901 från C. G. Estlander till V. M. von Born, vari de 
skilda faserna i motståndet mot den ryska värnplikten på ett 
märkvärdigt klarsynt sätt skizzeras, varför ett utdrag ur det-
samma förtjänar att här anföras. »Endast om folkets djupa 
leder äro med om denna förklaring» (härmed åsyftas den på 
Turholmsmötet beslutna nya massadressen i vilken, enligt brev-
skrivarens åsikt, det borde klart uttalas, att värnpliktsediktet 
ej erkännes som lag och ej får efterlevas) »kan man hoppas 
att uppbådet nästa vår skall misslyckas, att de värnepliktige ej 
skola infinna sig, prästerskapet ej skall lämna listorna, upp-
bådsnämnderna ej skola funktionera.» 1 en av V. M. von Born 
i oktober 1901 uppsatt, men icke offentliggjord promemoria'), 

1) P. M. i fråga om landskommunernas ställning till värnepliktspåbuden 
och andra ofvanifrån kommande olagligheter. 
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skriven förrän »Stettinerkonventionen» avfattades och möjligen 
beaktad vid dennas formulering, yrkas ävenledes bestämt på 
de uppbådades uteblivande och ägnas detta en rätt ingående 
diskussion. 

Inom kagalen diskuterades denna fråga man och man 
emellan omedelbart efter organisationens bildande, och frågan 
var även före vid det i kap. IX omtalade läkarmötet den 19 
september. Vid ett möte av kagalens Helsingfors-central i 
oktober, varvid den taktik diskuterades, som borde följas vid 
organiserandet av motståndet mot värnpliktsförordningarna 
— en diskussion som sedermera utmynnade i »Stettiner-
konventionen» — upptogs även frågan om huru den uppbåd 
underkastade ungdomen borde förhålla sig. Härvid gav en 
av de närvarande uttryck åt sina betänkligheter, huruvida 
man borde åvälva ungdomen den risk, som en vägran att 
infinna sig vid uppbåden antagligen komme att medföra. 
Samtliga övriga, som yttrade sig, uttalade sig för »uppbåds-
strejk». Bland dessa framställdes tillika den åsikten, att tiden 
måhända ännu icke var mogen för fattande av beslut i frågan, 
eller åtminstone ej för att giva spridning åt denna uppfatt-
ning. Mången av motståndets vänner kunde anse yrkandet på 
ett uteblivande alltför fordrande. Man borde därför låta mot-
ståndsandan vinna i styrka och utbredning, innan denna fråga 
formligen upptogs på motståndets program. Med beaktande 
av dessa synpunkter, och med hänsyn därtill att avgörandet i 
denna punkt ännu icke var brådskande, beslöts att yrkandet 
på en propaganda för de uppbådades uteblivande icke direkt 
skulle upptagas i »Stettinerkonventionen». 

Emellertid var redan i oktober den åsikt allmänt rådande 
inom kagalen, att ungdomen icke borde infinna sig och att ute-
blivandet utgjorde ett utomordentligt viktigt led i kampen mot 
den nya värnpliktens genomförande 1). I de i det föregående 

1) 1 den kritik av det passiva motståndet, som Yrjö-Koskinen fram-
ställde vid ett gammalfinskt möte den 29 oktober 1901, polemiserar han 
även direkt mot denna uppfattning. 
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refererade kagalskrifterna, som i huvudsak vända sig till de 
kommunala myndigheterna, beröres visserligen i allmänhet icke 
de uppbådades uteblivande, men antydningar härom saknas 
icke helt och hållet. En sådan förekommer i skriften Kommu-
nalstämmornas beslut och guvernörernas viten, -- som förelåg 
redan den 12 januari, således tre månader innan det första 
uppbådet försiggick. Här hänvisas, såsom ur det ovan, kap. 
X, s. 196 anförda citatet framgår, till den betydelse de kommu-
nala myndigheternas fasta uppträdande ägde för de uppbådades 
uteblivande. Enahanda argument framträda i Huru böra 
kommunerna förhålla sig till de uppbådslängder o. s. v., i 
P. M. I fråga om valen till uppbådsnämnderna, och mom. 7 i 
»Kuopioskriften» yrkar bestämt på att de uppbådade alls icke 
skola infinna sig vid uppbådstillfällena, »enär det icke tillåtes 
dem att fullgöra sin värnplikt i stöd av en laglig lag». 

Innan något beslut fattats om en agitation för de upp-
bådades uteblivande, hade kagalen uppdragit åt rådman G. J. 
Sourander att författa en skrift, avsedd att även för de unga 
klargöra skillnaden mellan den gamla och den nya värnplikten, 
utan att dock ännu innehålla någon uppmaning till uppbåds-
strejk 1). Den är över huvud föga agitatorisk till sin karaktär. 
Utöver den sakliga utredningen framhållas de nya förordnin-
garna såsom avseende »att med ett slag tillintetgöra Finlands 
ställning såsom en särskild stat med egen förvaltning och att 
utplåna hvarje spår af inhemska trupper i Finland», varjämte 
betonas, att »de värnpliktige, hvilka draga lott till aktiv tjänst, 
skola, och detta redan vid uppbådstillfället, aflägga ed efter 
det ryska formuläret, hvari det bland annat heter, att den värn-
pliktige skall »efter yttersta förstånd, kraft och möjlighet uppfylla 

1) jämförelse mellan Värnepliktslagen för Storfurstendömet Finland 
av den 27 December 1878 och de den 12 juli 1901 af kejsar Nikolai II 
meddelade nya påbuden i ämnet. Stockholm 1902; två upplagor på 
2,000 exx. vardera. Den finska översättningen något förkortad, verk-
ställd av J. Laurila, trycktes, utan angivande av ort och tid, i början av 
år 1903 i 15,000 exx. 
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alla till Hans Kejserliga Majestäts Själfherrskareskap, styrka 
och makt hörande rättigheter och privilegier». 

Emellertid blev man redan tidigt ense därom, att en upp-
maning till ungdomen att vägra infinna sig vid uppbåden borde 
utgå från kagalens sida. Denna uppfattning formulerades dis-
kussionsvis av Arne Cederholm sålunda, att om man är över-
tygad om sin åsikts rättmätighet, man även som medborgare 
vore icke blott berättigad men skyldig att verka för att andra 
handlade därefter. Ernst Estlander, som även deciderat uttalat 
sig för rättmätigheten i en sådan agitation, och som hade sig 
bekant, att bland studenterna många funnos, som ärnade ute-
bliva, gjorde gällande, att åtminstone de uppbådade själva 
borde hava rättighet att bland sina kamrater verka för ute-
blivande, och att de därutinnan borde erhålla stöd och upp-
muntran från äldre medborgares sida samt att medel för en 
sådan agitation borde tillhandahållas dem. 

Däremot yppade sig ännu vid årsskiftet hos den grupp av 
motståndets anhängare, som senare inom kagalen betecknades 
såsom »de äldres råd», en viss tvekan, huruvida det vore rätt 
att personer, som själva ingen risk löpte, med sin auktoritet 
sökte förmå de unga att utebliva och sålunda eventuellt utsätta 
sig för ännu knappt förutsebara straffpåföljder. Ty även om 
man var övertygad därom, att ingen lagligen konstituerad 
finländsk domstol skulle fälla en yngling för hans utevaro från 
en på olag grundad förrättning, kunde det dock befaras, att 
genom maktbud bestraffning komme att drabba dem. 

Genom C. Mannerheim och Ernst Estlander, vilka voro 
kagalbestyrelsens representanter i juridiska kommitt&I, brag-
tes saken till tals i denna i januari 1902. 

Här - erhöll R. A. Wrede samt Axel Lille i uppdrag att 
författa ett förslag till en för de uppbådade avsedd skrift. 
Medan arbetet härmed pågick, föranstaltade kagalen det 
tidigare omtalade mötet i Helsingfors den 1 februari 1902, var-
vid de uppbådades uteblivande formellt upptogs på kagalens 
arbetsprogram, och fattades ett antal resolutioner, väsent- 
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ligen redigerade av Ernst Estlander. Omkring en vecka senare 
utsändes mötesreferatet 1), i vilket dessa resolutioner finnas 
upptagna under punkt 3: 

»Korrespondenterna uppmanades att delgiva landsorts-
komiterna, att efter försiggången diskussion, i hvilken jämväl 
deltogo flere representanter för komiter i landsorten, följande 
resolution fattades: 

Mötet anser det vara i högsta måtto önskvärdt att instun-
dande vår samtliga i och för krigstjänst inkallade måtte ute-
blifva från uppbåd och besiktning, emedan enhvar af dem 
därigenom bidrager till bevarandet af den lagliga ordningen 
på samma gång han handlar i öfverensstämmelse med de grund-
satser, som voro vägledande för landets ständer vid urtima 
lantdagen, äfvensom därmed i sin mån förhindrar, att de nya, 
olagliga värnepliktsförfattningarna blifva tillämpade; 

mötet anser det vara i hög grad angeläget för det allmänna 
samt gentemot den enskilda uppbådade, i det svåra läge, 
hvari han befinner sig, ofta nog utan tillgång till upplyst led-
ning, en plikt att af kompetenta personer så vidt möjligt all-
sidig utredning tillhandahålles ej allenast rörande de följder 
ett uteblifvande kan för den uppbådade medföra, utan äfven 
rörande betydelsen för fosterlandet af, å ena sidan, att de nya 
påbuden visa sig omöjliga att i praktiken tillämpa, å andra 
sidan åter, att ett uppbåd i vanlig ordning kunnat hållas 2); 

mötet anser sig böra uttala, att därest personer, hvilka 
själfva inkallats till uppbåd i vår och äro beslutna att från 
uppbåd uteblifva, skulle önska värka för att så många som möj-
ligt i samma ställning som de själfva handla på samma sätt, så-
dant måste anses fullt berättigadt; äfvensom att, därest de för 
arbete i denna riktning anhölle om ekonomiskt understöd af 
öfriga medborgare, sådant i görligaste måtto borde lämnas 
dem; 

slutligen uppmanar mötet komiterna i landsorten att 

På mötet härstädes den 1 Febr. förekommo följande frågor — 
Cyklostyl. 

De sista orden i stycket saknas i den finska översättningen. 
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till diskussion upptaga frågan om sätt och medel att i prak-
tiken understödja och mot hvarjehanda följder skydda de från 
uppbåd och besiktning uteblifna; samt anhåller att få i sinom 
tid erfara de utvägar som i detta afseende funnits använd-
bara.» 1) 

Att frågan upptogs vid detta möte, och den ovan citerade 
resolutionen av detsamma antogs, skedde med den inom kagal-
styrelsen medvetna avsikten att härmed utöva ett visst tryck 
på den juridiska kommit-tå-i. Till den 15 februari var kom-
mitt61 sammankallad för att granska förslaget till den för de 
uppbådade avsedda skriften, som några dagar tidigare blivit 
färdig och i maskinskrivna exemplar utdelats bland kommit-
t&is medlemmar. Den 18 februari hade kommittén ett nytt 
sammanträde, vari R. A. Wrede, W. Chydenius, V. M. von 

1) Av ovanstående framgår, att dr Arvid Mörnes framställning i upp-
satsen Från Unga År (skriftserien Från Brytningstider, Ny serie, hft 1) 
icke motsvarar verkliga förhållandet, då han vill göra gällande, att 
»värnpliktsstrejken ursprungligen genomdrevs av de unga mot de gamlas 
önskan.» (S. 49). Påståendet (S. 33) att av kagalens ledande män »ytterst 
få voro beredda att skänka de kampvilliga sitt moraliska stöd» är även full-
komligt vilseledande, ävenså (S. 51) att »de ledande kagalerna inte kunde 
besluta sig för en bestämd hållning». Kagalen som sådan var fullt på det 
klara med att en »uppbådsstrejk» borde fås till stånd och att organisationen 
var såväl berättigad som skyldig att söka inverka på den uppbådade 
ungdomen i denna riktning. Också kagalens verksamhet bland de kom-
munala myndigheterna hade, såsom ovan påvisats, till ögonsikte att 
bereda terrängen för de uppbådades uteblivande. Även inom de »äldres 
råd» och juridiska kommittén rådde enighet angående önskvärdheten av 
de uppbådades uteblivande. Tveksamheten inom dessa kretsar gällde 
blott lämpligheten och berättigandet att utöva påtryckning på de unga och 
utsätta dem för repressalier. Dr Mörnes uttalanden hava sin naturliga 
förklaring däri, att kagalens åtgöranden förblivit okända för utomstå-
ende. Jfr även ett bemötande av dr Mörnes uppsats, infört i Hbl. den 9 
april 1921 och undertecknat av Wilhelm Chydenius, Ernst Estlander, 
Julius Grotenfelt och R. A. Wrede, samt Ernst Estlanders uppsats För-
beredelserna till den s. k. uppbådsstrejken år 1902 i hft 2 av Från Bryt-
ningstider. Ny serie I, s. 115, ävensom E. Hornborgs i samma serie hft 3, 
införda uppsats Som man i ledet, s. 126 f. 
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Born, A. Lille, C. Mannerheim, K. J. Ståhlberg, E. Castr6i, 
F. Stjernvall, Elis Furuhjelm och Julius Grotenfelt deltogo 1). 

Efter granskning i juridiska kommittén tyckes denna 
skrift icke, såsom vanligen var fallet, hava ytterligare genom-
setts av kagalbestyrelsen, utan befordrades omedelbart till 
tryck. Den utkom i början av mars 2). 

Efter en utläggning om att uppbåden, även om de formellt 
komme att anställas enligt 1878 års lag, likväl åsyftade inkal-
lande till krigstjänst enligt de nya förordningarna av år 1901, 
samt hurusom dessa icke kunna erkännas såsom rättsligen bin-
dande, innehåller skriften en utförlig, drygt tre sidor omfattande 
framställning av de straffpåföljder, som kunde komma att 
drabba dem, som uteblevo från uppbåden. Härpå följer en 
polemik riktad mot undfallenhetspolitiken och ett pläderande 
för motståndet. »Landet har gagn av hvarje motstånd, som 
visar, att den nya ryska ordningen icke kan utan svårighet 
fås att gå ihop med den gamla finska. Om ett stort antal värne-
pliktige uteblifver från uppbåden, så visar detta, att ung-
domens rättsmedvetande upprest sig mot olagen, och man 
skall då, äfven om några hundra rekryter nu kunna uttagas, 
hafva allvarlig anledning att fråga sig huru uppbåden skola fås 
till stånd framdeles, när det gäller att på en gång uttaga flere 
tusenden. Ett sådant uteblivande måste därför ur allmän 
synpunkt anses vara särdeles önskvärdt särskildt innevarande 
år, då 1901 års olagliga förordningar äro afsedda att första 
gången tillämpas och kommunerna nu allmänt vägrat sin 
medverkan därtill. Därigenom skall 1902 års värnepliktiga 
ungdom ådagalägga motståndskraften hos de djupa leden af 
vårt folk och för kommande generationer af värnepliktige 
vara ett upplyftande föredöme samt tillika försvåra genom-
förandet i framtiden af de uppbåd, som afse uttagande af 
finska ynglingar till tjänstgöring i rysk trupp». 

Ernst Estlander hade den 15 insjuknat och deltog icke vidare i 
ärendets behandling. 

De värnpliktige inför uppbåden 1902. »Berlin» 1902. 
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Skriften slutar sålunda: 
»Hvilken hållning skall nu Finlands värnepliktige ungdom 

komma att intaga med afseende å detta års uppbåd? 
Svaret på denna fråga skall i den närmaste framtiden gifvas 

af de värnpliktige själfva och måste för enhvar af dem framgå 
såsom resultatet af en personlig pröfning af alla hithörande 
omständigheter med ledning af samvetets och rättskänslans 
bud.» 

Såsom synes innehåller skriften ingen direkt uppmaning 
till de unga att utebliva från uppbåden, men väl en vädjan till 
deras samvete och rättskänsla. Den har i hög grad prägeln av 
att vara författad av personer, som i känslan av att icke själva 
vara utsatta för risk ogärna ville utöva påtryckning på de 
unga för att förmå dem till ett handlingssätt, som, huru rätt-
rådigt det än var, dock kunde bära svåra följder i sitt sköte. 
Också förefaller skildringen av de eventuella straffpåföljderna, 
i synnerhet då man nu läser dem, i belysningen av vad som 
verkligen skedde, väl pessimistisk, så principiellt riktigt det 
än var, att dessa följder icke finge förtigas eller ens förringas. 

Skriften mottogs av kagalen kyligt, och även de unga, 
de nämligen, som ivrade för uteblivande, kände sig be-
svikna. Dessutom ingår i skriften ett uttalande, som alls 
icke överensstämde med den principiella och ideella kagal-
ståndpunkten. På sid. 7, där det framhålles, att ett uteblivande 
»ur allmän synpunkt måste anses vara särdeles önskvärdt», 
tillägges i en not: »På dem hvilka till följd af kall eller familje-
förhållanden kunna undgå krigstjänst vid de stående trup-
perna, och endast genom anmälan ega att styrka nämnda för-
hållanden, torde ofvanstående måhända icke hafva tillämp-
ning.» Detta innebar väl icke en uppmaning, men dock ett 
direkt medgivande för personer av ifrågavarande kategorier att 
infinna sig vid uppbådet för att icke gå miste om de fördelar, 
som under regelrätta förhållanden tillkomme dem. Inom 
kagalbestyrelsen ansågs detta vara ett skattande åt kon-
junktursynpunkter, en avvikelse från den obetingade rätts-
ståndpunkten och därjämte ägnat att försvaga skriftens syfte 
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att förmå de uppbådade att utebliva. Det må här tilläggas, att 
noten icke fanns i Wredes och Lilles ursprungliga förslag till 
skriften, varav ett exemplar finnes i Estlanders ägo 1), utan 
måtte hava tillkommit vid behandlingen i juridiska kommit- 

- Om skriften yttrar Estlander i sina Hågkomster (p. 
54): »Det föresvävar mig att denna skrift af oss blef egen-
mäktigt undertryckt och blott erhöll en ringa spridning samt 
till och med ersattes med en annan upplaga, där någon not 
icke fanns. Dock har jag ej sett något sådant exemplar.» 2) 

Genom resolutionen vid mötet den 1 februari hade emel-
lertid »uppbådsstrejk» och arbetet därför formligen beslutats. 
Med kagalens egna resurser hade detta arbete icke kunnat 
bedrivas närmelsevis så energiskt och resultatrikt som fallet 
blev, om icke ynglingarne i uppbådsåldern, särskilt studenter, 
beslutsamt och offervilligt tagit sig saken an. 

Studenter hade redan vid tidigare skeden varit verksamma 
i kagalens syften. Inom kagalbetyrelsen hade tillsatts en sek-
tion, bestående av Adolf von Bonsdorff, Ernst Estlander, Th. 
Hom&I och Th. Schwindt, för att intressera studenter för mot-
ståndets sak och handleda dem häri. Sektionen hade bl. a. i 
medlet av december 1901 föranstaltat ett möte på Nyländska 
Nationshuset, till vilket infunnit sig såväl studenter som flere 
universitetslärare. Vid mötet hölls ett föredrag av jur. dr 
Kaarlo Ignatius och beslöts, att studenter skulle under jul-
ferierna söka inverka på kommunerna samt införskaffa upp-
lysningar om stämningen i dessa. Studenterna tillsatte för 
ändamålet en kommittémed medlemmar från de olika stu- 

Noten ingår däremot, i en något annan lydelse än i den slutliga 
redigeringen, i den version av skriften, som låg till grund för överlägg-
ningarna i juridiska kommitténs sammanträde den 18 februari. Bland 
de skriftliga anmärkningar, som V. M. von Born gjort emot detta för-
slag, ingår följande: »Andemeningen i noten är lika motbjudande som 
ödesdiger.» 

Å Estlanders arkivexemplar finnes antecknat med blyerts: »får ej 
spridas.» 
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dentavdelningarna, vilken samarbetade med kagalens student-
sektion. För studenternas verksamhet utarbetades en pro-
memoria av Ernst Estlander. 

I planen för detta arbete, i vilket studenter av olika ålders-
klasser deltogo, ingick ännu icke att direkt bearbeta de upp-
bådade för uteblivande. Dels ansågs en propaganda i detta 
avseende så långt före uppbåden icke taktiskt lämplig, dels 
hade ju denna verksamhet ännu icke så att säga officiellt 
upptagits på kagalens arbetsprogram. 

Tanken på ett uteblivande hade utan kännedom om den 
inom kagalen härskande uppfattningen i detta avseende själv-
mant uppstått bland den värnpliktiga ungdomen. En initiativ-
tagare härvid var dåvarande nyländske studenten, numera 
adjunkten i botanik Alvar Palmgren. Efter att hava sonderat 
sinnesstämningen hos ett antal äldre medborgare utan att er-
hålla det moraliska stöd den unge studenten önskat, vände han 
sig till sin f. d. lärare och skolrektor, A. v. Bonsdorff, vars 
oppositionella sinnelag var honom väl bekant, samt till pro-
fessor Th. Hon-An. 

Sedan Palmgren av dessa erhållit den uppmuntran han 
behövde, beslöt han att bringa frågan om organisation av 
praktiska åtgärder för en uppbådsstrejk till tals bland sina 
studentkamrater och närmade sig först nylänningarna. Vid av 
dem hållna möten, där studeranden, sedermera professorn vid 
Åbo akademi Bruno Sjöros fungerade som ordförande, utröntes, 
att stämningen avgjort var för en uppbådsstrejk. Sedan 
Palmgren ytterligare konfererat med studenter från andra 
avdelningar, sammankallades samtliga i uppbådsåldern varande 
studenter till ett möte, som hölls i mars 1902. Till mötet hade 
infunnit sig över 100 studenter — antalet av samtliga vid uni-
versitetet då närvarande manliga studenter i denna ålders-
klass var 135. 1) Dessutom hade mötesarrangörerna inbjudit 

1) Hela antalet studenter i värnpliktsåldern var över 200. Av dessa 
hade endast sex uttagit bevis från universitetet i och för anhållan om 
uppskov (E. Hjelt, Från händelserika år,, 1, s. 79). 
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tvenne äldre medborgare för att, ifall av behov, kunna intyga, 
att vid mötet intet olagligt förehades. Dessa »vittnen» voro 
redaktör Eero Erkko och protokollssekreteraren Elis Furu-
hj elm. 

Vid mötet, där fil. kand., numera professorn K. R. Brotherus 
var ordförande, utvecklade Palmgren i ett längre andragande 
de rättsliga, politiska och moraliska synpunkter, som talade för 
uteblivande och för en verksamhet från studenternas sida i 
syfte att förmå andra uppbådade att icke infinna sig. Under 
den därpå följande diskussionen yttrade sig de flesta studenter 
i samma anda som Palmgren, men några uttalade betänk-
ligheter. Vid verkställd omröstning avgåvos 82 röster för 
obetingat uteblivande, fyra ansågo att man borde infinna sig vid 
uppbådet, men avgiva protest, tvenne röstade för att de upp-
bådade skulle åtlyda kallelsen, och en önskade avhålla sig från 
omröstningen. 1) 

Efter mötet tillsatte studenterna en kommitt, bestående 
av en medlem från varje studentavdelning (utom den tavast-
ländska?). Dessa voro: Alvar Palmgren (nyländska avd.), 
Eero Schroeder (savolax-karelska), Gösta Zetterman (väst-
finska), Ilmari Pitkänen (viborgska) och J. J. Huld&I (öster-
bottniska avd.). Kommittén och kagalens studentsektion hade 
talrika gemensamma sammanträden, varjämte möten föran-
staltades med samtliga studenter, som beslutat sig för att ute-
bliva och erbjudit sig att driva propaganda för uteblivandet. 
Härvid höllos föredrag av äldre medborgare, bl. a. av Th. 
Schwindt, A. v. Bonsdorff och Th. Hornen. 

Under påskferierna, som inträffade i slutet av mars — två 
veckor före de första uppbådsförrättningarna — reste studen-
terna omkring ute i landsbygden för att agitera för uteblivande 
från uppbåden. Kagalen ställde till deras förfogande nödiga 
penningmedel och lämpliga skrifter. 

1) I omröstningen deltogo enligt dessa siffror 88 studenter; sanno-
likt hade flere avlägsnat sig tidigare från mötet, som varade i sex 
timmar. 

15 
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En sådan skrift var författad av Alvar Palmgren 1) och ut-
gjorde en sammanfattning av det föredrag han hållit vid mötet 
i mars. Den är undertecknad »Uppbådade medborgare». Dess 
två första sidor innehålla en karaktäristik av de nya värn-
pliktspåbuden och deras för nationen nedrivande tendenser 
samt påvisar varför de icke kunna betraktas som rättsgiltiga. 
De straffpåföljder, som kunna drabba de uteblivande, förbigås 
icke, men avfärdas på fem rader, och här förutsättas icke samt-
liga de eventualiteter, som framhållas i juridiska kommitténs 
skrift. De betecknas som »så lindriga, att finska ynglingar 
ojämförligt mycket lättare kunna bära dem än de lidanden, 
som de komma att erfara, om de underkasta sig den nya värne-
plikten. Men för övrigt få vi icke tillmäta dessa personliga 
omständigheter en större betydelse, ty när har väl ett folk 
förmått skydda sin rätt mot ett våldsamt angrepp utan att det 
haft mod att utsätta sig för lidanden och förluster. Först och 
sist böra vi hafva högre, fosterlandets välfärd berör ande 
bevekelsegrunder för ögonen.» 

Följer så en framställning av motståndspolitikens berätti-
gande, varefter skriften slutar med dessa ord: 

»Väl är det möjligt, att ett motstånd brytes av öfver-
makten, men därför kan ingen påstå, att den kraft som 
användes därpå, vore gagnlöst förspilld. Skulle motståndet 
slutligen brytas, skall det dock aldrig stå på historiens blad, 
att Finlands unga söner utan motstånd på lagens grund 
skänkt bort det, som deras fäder genom arbete och lidan-
den i århundraden lämnat åt dem att förvalta. Men så 
länge möjligheterna af en omsvängning af den i Ryssland 
mot oss förda politiken icke är utesluten, kan man hoppas, 
att ett oväntadt starkt, från folket utgånget motstånd skall 
hafva till påföljd just denna omsvängning och därigenom 
en räddning för vårt land. 

Om ett stort antal värnepligtige nu uteblifva från uppbå-
den, skall detta visa våra vedersakare, kvad de icke beräknat, 

1) Till kamraterna i uppbådsåldern. »Berlin» 1902. På finska utkom 
skriften i två upplagor om tillsammans 23,000 exemplar. 
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att ungdomens rättsmedvetande har rest sig till motstånd, 
att menig man vågar handla i enlighet med hvad folket uttalat 
i de båda stora adresserna. Äfven om några hundra rekryter 
nu kunna uttagas, så skola väl de maktägande begynna be-
tvifla möjligheten, att i en framtid, då ett manande föredöme 
redan är gifvet, kunna uttaga en flere gånger större mängd. 

Kamrater! 
Ett uteblifvande från uppbåden i vår är ur fosterländsk 

synpunkt af synnerlig vikt. Vår handling skall vara ett 
manande föredöme för kommande generationer och (läs: af) 
värnepliktige. Vi skola genom att undandraga oss en främ-
mande rysk krigstjänst fullgöra en värneplikt, hvilken länder 
vårt folk till ära. Vi skola värna dess rätt» 

Då uppbådet i Helsingfors, som ägde rum den 15-18 april, 
gav ett för motståndspolitiken så glänsande resultat (93 % 
uteblivne), ville man begagna sig av detta exempel för att 
inverka på den uppbådade ungdomen i övriga delar av landet, 
och så spriddes en raskt och populärt skriven skildring av till-
gången vid uppbådet i Helsingfors, författad av Almar Fabri- 
tius. Skriften börjar med en i korta satser avfattad framställ- 
ning av värnpliktsfrågans öde sedan 1899, varpå framhålles, 
att det egentliga motståndet måste presteras av den värn-
pliktiga ungdomen själv. »Skulle denna förstå sin plikt, skulle 
den uteblifva från uppbåden, skulle den, kosta hvad det ville, 
sätta sig mot olag och våld?». Härpå följer en särdeles livlig 
och medryckande skildring av tillgången vid uppbådet i 
Helsingfors, varpå tillämpningen göres: »Ynglingar i Finlands 
bygder. Hufvudstadens ungdom har gifvit Er ett skönt före-
döme i pliktkänsla, mod och sammanhållning. Skulle någon 
tveka, kan någon mera taga miste om det rätta? Och svika sina 
kamrater? Nej, bort det», o. s. v. Sist berättas parabeln om de 
sju käpparna, som hopbundna icke kunde brytas, men väl då 
de togos var för sig. 

1) Till de unga. Värnepliktsuppbådet i Helsingfors år 1902. Två mi-
meograferade upplagor om 1,000 exx. vardera. På finska ävenledes i 
två mimeograferade upplagor, tillsammans 3,200 exx. 
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Från kagalbestyrelsens sida tillhandahöllos de unga en ny 
programskrift, enligt utkast av V. M. v. Born författad av Ernst 
v. Wendt och genomsedd av Ernst Estlander 1). Den sönderfaller 
i fem avdelningar. I. De nya påbudens allmänna innehåll. I I. 
Hvad Finlands Ständer och folket sagt. III. Hvad som följer 
af Ständernas och folkets protester (här göres gällande, att 
»hvarje uppbådad är lagligen befogad och såsom medborgare 
skyldig att från uppbådet uteblifva»). IV. Motståndets på-
följder. (En ganska utförlig redogörelse, som slutar sålunda: 
»Hvilka godtyckliga förändringar ännu komma att göras kan 
ingen förutse. Det ofvan anförda torde dock vara tillräckligt 
för att upplysa deri uppbådade ungdomen om de sannolika 
följderna af uteblifvande från årets uppbåd. Huru och i 
hvilken omfattning än dessa påföljder komma att göras gäl-
lande, måste detsamma dock i den mån uteblifvandet är 
allmänt gestalta sig för mängden af uteblifne mindre äfven-
tyrligt, såsom ofvan är visadt. Att därmed äfven rådrum finnes 
för hvarjehanda ekonomiska och rättsliga mått och steg å de 
uteblifnes sida, ligger för öppen dag»). V. Slutord (inne-
hållande en allvarlig maning till de unga att utebliva från 
uppbåden). 

Härjämte intresserades arbetarkretsar för agitation i upp-
bådsfrågan, varvid ett kordialt samarbete mellan studenterna, 
kagalbestyrelsens studentsektion, och arbetarrepresentanter 
ägde rum. Den ledande personen bland dessa var tryckeri-
faktorn Reino Drockila. 

Propagandan bland den uppbådade ungdomen inskränkte 
sig emellertid ingalunda till utdelande av skrifter. Studen-
ternas organisation drog försorg om att deras utskickade 
trädde i personlig beröring med de uppbådade överallt i landet, 
dels inverkande på dem genom enskilt samtal, dels åter föran-
staltande på olika orter möten, där de talade till de församlade, 
och där också diskussion kunde försiggå. Även från arbetar- 

1) Stå eller vika? »Berlin» 1902. I den finska upplagan ingår ett till-
lägg: »Märklig nyhet. Prokuratorn har befallt allmänna åklagaren att 
tillsvidare inställa åtals väckande mot de från uppbåd uteblivna». 
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nas led utsändes emissarier i enahanda syfte. I denna person-
liga agitation biträddes för övrigt ungdomen även av äldre 
medborgare, — medlemmar av kagalorganisationen i Helsing-
fors såväl som i landsorten. 1) 

Det motstånd, som sålunda presterats av olika samhälls-
grupper, särskilt de kommunala myndigheterna, beredde 
regeringen ett icke ringa bryderi. Att uppbådsnämnderna icke 
kunde erhålla den i 1878 års lag föreskrivna sammansättningen 
blev snart nog uppenbart. Denna oegentlighet satte sig emeller-
tid regeringen över, och den 29 mars avläts en kejserlig förkla-
ring av innehåll, att uppbådsnämnderna vore beslutföra »då 
ordföranden och tvenne ledamöter äro däri närvarande» 2), 
således utan de kommunala representanterna. Uppbådsläng-
derna befordrades ogranskade till kungörelse. Mångenstädes, 
t. ex. i Viborg, Fredrikshamn, Villmanstrand, Sordavala, 
Kristinestad, Ekenäs, befanns det svårt att erhålla lokaler för 
uppbådsförrättningarna. De svårigheter som åsamkades 
regeringen genom bristen på besiktningsläkare och genom 
krigskommissariers och uppbådssekreterares avgång hava be-
rörts i kap. IX. Såväl generalguvernören som senaten yrkade på 
energiska åtgärder från guvernörernas sida. I ett sekret cirkulär 
av den 19 mars (1 april) anbefaller den förre guvernörerna 

I verifikaten till kagalens räkenskaper för år 1902 upptagas namnen 
på omkring 120 personer, vilka uppburit reseunderstöd för agitation bland 
de uppbådade. Av dessa voro 100 studerande vid universitetet eller poly-
teknikum. De återstående voro sannolikt till största delen kropps-
arbetare. Bland studenterna voro 35 födda år 1880, och tillhörde så-
lunda den för året uppbådade ungdomen; äldre cives academici voro till 
antalet ett fyratiotal — de äldsta födda 1870, medan 28 tillhörde årsklas-
serna 1877, 1878 och 1879; 26 voro sådana, som ännu icke nått uppbåds-
åldern — den yngste bland dem född 1884. Agitatorernas antal måste 
dcok hava varit betydligt större än det, som framgår ur verifikaten, och 
särskilt deltogo helt säkert långt flere än 35 i uppbådsåldern varande 
studenter i arbetet . 

Senatens framställning i detta ärende beslöts vid sekret samman-
träde den 18 mars. 
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att »beträffande uppbådets förlopp handla förutseende, ener-
giskt och utan tvekan, sålunda genom Edert personliga infly-
tande säkerställande en önskvärd utgång af detta ärende, som 
ögonskenligen påkallar Eder oförtröttade omsorg.» Senaten 
åter beslöt den 8 april att utsända ett cirkulär, i vilket guver-
nörerna åläggas att vidtaga energiska åtgärder för säkerstäl-
lande av uppbådsförrättningarna. »För ernående af det åsyf-
tade har K. Senaten ansett det vara nödigt, att Tit. under 
resor och för ändamålet anordnade samtal för befolkningen 
påpekade grundlösheten af kringlöpande rykten äfvensom 
för densamma framhölle betydelsen af att H. K. M:s nådiga 
vilja lojalt åtlydes, samt de oberäkneliga följder ett motsatt 
handlingssätt kunde medföra för landet. Slutligen vill K. 
Senaten åt Tit. öfverlemna att i hvarje särskildt fall pröfva, 
huruvida Tit:s personliga närvaro vore af behofvet påkallad å 
någon ort för öfvervakande af ordningen vid uppbådsförrätt-
ningarna.» 

På grund av alla dessa svårigheter var man inom senaten 
betänkt på att helt och hållet inställa uppbåden och uttaga 
det för komplettering av gardesbataljonen nödiga manskapet 
förmedelst värvning. Rykten om dessa planer kommo till 
kagalens kännedom, och med anledning härav utsändes till 
landsortscentralerna meddelande härom. På en i kagalens 
arkiv förvarad maskinskriven papperslapp 1) uppgives, att 
chefen för senatens militieexpedition, general v. Blom, »torde 
i senaten yttrat att han icke anser att ett uppbåd kan åväga-
bringas öfverhufvudtaget, och generalmajor Kaigorodoff har 
anmält, att i Nylands län åtminstone han icke får ett uppbåd 
till stånd». Huruvida detta utsändes av kagalen eller på 
enskilt initiativ, kan icke nu utredas. Från kagalen utgick i 
varje händelse ett annat meddelande 2) av följande lydelse: 

»Med anledning av kommunernas motstånd mot de nya 
värnepliktspåbuden har förfrågan gjorts från Petersburg, 

Det står numera utom allt tvifvel att årets uppbåd komma att in-
ställas — — 

Viktigt meddelande. 
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huruvida uppbåd i vår skola kunna fås till stånd. General-
guvernörens svar torde gått i den riktningen, att detta icke 
blefve möjligt. Förslag är därför väckt om att gardesbataljo-
nen skall i år kompletteras med volontärer. 

Allas frånvaro från uppbåden är således numera än någon-
sin nödvändig. 

Inga val till uppbådsnämnderna. 
Inga kommunala representanter böra infinna sig.» 
Ryktet om uppbådens inställande användes bl. a. som 

argument vid ett möte i Åbo, som hölls i Hushållningssäll-
skapets plenisal den 30 mars. I sydvästra Finland, i vars finsk-
talande trakter, såsom redan påpekats, Suometarpartiet hade 
ett av sina starkaste tillhåll, uppburet som det var av traktens 
storbönder, hade motståndstanken, oaktat ett ihärdigt arbete 
från Åbokagalens sida, icke lyckats vinna synnerlig terräng. 
För att i någon mån söka påverka stämningen i dessa trakter, 
särskilt med hänsyn till de uppbådades uteblivande, föran-
staltades detta möte, till vilket inbjödos även flere av de ton-
givande storbönderna, såsom Wärri från Pöytis, Björni från 
Yläne, Hollm61 (han kallade sig senare Piintilä) från Halikko. 
Från Helsingfors-centralen avreste dit Adolf Törngren, Adolf 
v. Bonsdorff, Arne Cederholm, P. Th. Schwindt, Th. Hom61, 
J. N. Reuter. Ryktet om uppbådets inställande förfelade icke 
sin verkan. Skulle det besanna sig, såge de närvarande suome-
tarianerna däri ett tecken på att motståndet förmått uträtta 
något. Wärri yttrade härvid bland annat, att om uppbåden 
verkligen komme att inhiberas, så vore han beredd att vända 
om sin kälke (»kyllä minä sitten käännän kelkkani»). 

Efter mötet reste någon eller några (Hollm61?) av de ovan-
nämnda bönderna till Helsingfors för att där hos senatens 
medlemmar höra sig för huru det förhöll sig med saken. Må-
hända var det denna uppvaktning hos herrar senatorer, som 
föranledde att en dementi av ryktet publicerades i Finlands 
Allmänna Tidning för den 4 april, däri det säges, att »ryktet att 
gardesbataljonen skulle kompletteras med volontärer är full-
ständigt ogrundat, enär det förestående ordinarie uppbådet 
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samt bemälda bataljons komplettering med nytt manskap skall 
verkställas i lagstadgad ordning.» 

Denna dementi föranledde ett nytt cirkulär till landsorts-
centralerna 1), vari framhålles, att dementin bekräftar, att 
uppbådens inställande faktiskt ifrågasatts, emedan »tvivel 
uppstått om uppbåd kunde fås till stånd. Med säkerhet 
kunde man därför framhålla, att kommunernas hållning ingi-
vit tvivel i denna angelägenhet». I cirkuläret inskärpes ytter-
ligare nödvändigheten av att »med alla tänkbara lagliga medel 
försöka omöjliggöra uppbåden. Må därför kommunerna, 
oavsedt ålagda viten, vägra att förrätta val till de förstärkta 
uppbådsnämnderna, må eventuellt valda medlemmar afhålla 
sig från att taga del i uppbådsförrättningarna och framför allt, 
må de uppbådade icke infinna sig vid uppbåden.» 

Den i Finlands Allmänna Tidning publicerade dementin 
tyckes emellertid på regeringshåll icke hava varit tillfyllest, ty 
kort därpå innehöll F. A. T. ett kejserligt reskript, daterat den 
20 april 1902, vari göres gällande att uteblivandet från de upp-
båd, som därförinnan hållits, föranletts av ryktena om upp-
bådens inställande, varjämte, på en av senaten den 12 april 
gjord hemställan, uppbådstiden förlänges utöver den i 1878 
års värnpliktslag stadgade terminen (24 juni) »för att lemna 
befolkningen tid att öfvertyga sig om grundlösheten af de 
beträffande värneplikten spridda ryktena». Reskriptet slutar 
med ett hot: »Ett uteblifvande från uppbådet skall leda Oss till 
den öfvertygelsen, att den under loppet af sistförflutna århund-
rade stadgade ordningen för Finlands styrelse icke säkerställer 
statslifvets lugna förlopp och lydnaden för öfverheten.» 

Reskriptet föranledde en motskrift från kagalen 2), uppsatt 
av A. Törngren och J. N. Reuter, där uppfattningen om att 

Endast exemplar på finska i arkivet: Suomen Virallinen Lehti 
huhtikuun 4 p:ltä. Maskinskr. 

Reskriptet af den 20 april 1902; 9,500 exx. (två upplagor), på finska 
i 27,000 exx. En annan skrift, Till de värnpliktige, var även föranledd, 
tyckes det, av reskriptet. Osäkert är dock om den mångfaldigades och 
utsändes (förefaller att vara skriven av V. M. v. Born). 
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uteblivandet berott på de ovan nämnda ryktena tillbakavisas, 
och i stället framhålles, att uteblivandet varit »föranledt af 
öfvertygelsen därom, att hvarje finsk medborgare bör hålla på 
lagens hälgd, och att man skulle handla orätt, om man under-
kastade sig författningen af år 1901, som utfärdats med kränk-
ning av Finlands grundlagar.» — »Det nya reskriptet», säges 
vidare, »innebär därför icke någon anledning för Finlands unge 
medborgare att vika från sin fosterländska plikt, så mycket 
mindre som det är ett folks skyldighet att öppet för Monarken 
klargöra sin uppfattning af lag och rätt. Ju talrikare de unge 
uteblifva från uppbådena, desto tydligare skall det varda för 
de maktegande, att man ej genom maktspråk och hot kan för-
leda finske män till en feg underkastelse under rättsvidriga 
påbud». Gentemot det i reskriptet ingående hotet anföres 
blott, »att ingen annan slutsats kan dragas av rubbningarna 
i uppbådens värkställande än att den ordning man nu velat 
införa i Finland just är sådan, 'att den icke säkerställer stats-
livets lugna förlopp och lydnaden för överheten'.» 

Då det blev känt, att myndigheterna vidtagit speciella 
åtgärder för reskriptets spridning bland allmänheten 1), ut-
sändes av kagalen en uppmaning 2) till ombuden landet runt 
att på lämpligt sätt söka motarbeta den skadliga verkan re-
skriptet kunde medföra. I detta avseende föreslogs vidtalande 
av länsmännen att »endast för syns skull utdela upplagan 
åt några fullt säkra personer, eller där länsmannen ej går in 
härpå, utan anser sig böra utdela exemplaren, åt lämpliga 
personer uppdrages att söka överkomma så många exemplar 
som möjligt och förstöra dem effektivt, samt genom samtal 

Guvernörens i Nylands län, Kaigorodoffs, cirkulär i ämnet »till 
samtliga Magistrater i länet», hade följande lydelse (enligt en i kagalens 
arkiv befintlig avskrift): »Härmed öfversändes nödigt antal exemplar af 
Nådiga Reskriptet för den 7/20 april 1902 med anmodan för Magistraten 
att vidtaga alla nödiga åtgärder för delgifvande af dess innehåll åt stadens 
befolkning, hvarjemte Magistraten eger tillse att detsamma på lämpliga 
ställen i staden anslås.» 

Till guvernörerna har uppmaning utgått att energiskt låta sprida 
och förklara det sista reskriptet. Maskinskr. 
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med folket klargöra reskriptets innebörd i enlighet med den av 
oss tidigare utdelade skriften 'Reskriptet av den 20 april 
1902'»; vidare, att motverka reskriptet »genom utdelning af 
lämpliga skrifter, som redan delvis spridts och framdeles skola 
tillställas», samt slutligen, att påverka de kommunala myn-
digheterna därhän, »att de icke tillåta reskriptets anslående i 
kommunalhusen» 1). 

Att detta reskript icke överallt förfelade sin verkan fram-
går bl. a. ur ett i kagalens arkiv befintligt protokollsutdrag 
från en kommunalstämma i Kauhajoki den 28 april 1902 2). 
Stämman uttalar »sitt djupaste ogillande över de lögnaktiga 
rykten och råd som utspritts med anledning av värnpliktsupp-
bådet, och uppmanar alla att i underdånighet ställa sig härs-
karens vilja till efterrättelse och infinna sig vid uppbådstill-
fället samt på det noggrannaste uppfylla sina skyldigheter.» 

Med avseende på tillgången vid uppbådsförrättningarna 
meddelades av kagalen anvisningar, utsända någon tid efter 
det reskriptet av den 20 april emanerat 3). Man har tänkt sig, 
säges det här, att i de kommuner, vilka valt medlemmar i de 
förstärkta uppbådsnämnderna, dessa kommunens represen-
tanter jämte kommunalnämndens ordförande i god tid före 
uppbådstillfället skulle underteckna en protestskrivelse, och 
därpå sinsemellan överenskomma, huruvida de samtligen 
eller i annat fall vem av dem skulle vid uppbådet uppläsa 
protesten, inlämna den hos nämnden och därpå avlägsna sig. 
Det är att hoppas, heter det vidare, »att de ynglingar, som 
infunnit sig vid uppbådet, skola följa det av kommunens för-
troendemän givna exemplet och begiva sig jämte dem bort från 

För ett par andra från konstitutionella finsktsinnade utgångna skrif-
ter, som åtminstone delvis föranletts av reskriptet, men till sitt huvud-
sakliga innehåll vända sig mot undfallenhetspolitiken, redogöres i kap. XIV. 

Pöytäkirja kirjoitettu laillisesti kuulutetussa kunnankokouksessa 
— — Kauhajoella 28 p:ä Huhtikuuta 1902. Manuskr. 

Kuntien edustajat kutsuntatilaisuuksissa. Mimeogr. Svenskt arkiv-
exemplar saknas. 
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uppbådet». För de kommuner åter, vilka icke valt medlem-
mar, men där man befarar att en del av den uppbådade ung-
domen skall inställa sig, rekommenderas det förfarande, att 
kommunalnämndens ordförande begiver sig till uppbådsplat-
sen och å kommunens vägnar inlägger protest mot förrättnin-
gen och därvid försöker förmå de ynglingar, som infunnit sig, 
att avlägsna sig. 

Härjämte meddelas tvenne alternativa formulär till pro-
test 1). Yrkan bör framställas, att protesten intages i uppbå-
dets protokoll och att den uppläses för den eventuellt vid upp-
bådet samlade ungdomen. 

Uppgiften om de förfaringssätt, som följts vid de olika upp-
bådsförrättningarna, föreligga i en av kagalen verkställd sam-
manställning, upptagande 439 sådana förrättningar (från två 
saknas uppgifter helt och hållet, och i fyra fall uppskötos för-
rättningarna, därav i tre fall på grund av att uppbådsläkare 
icke infunnit sig) 2). Av denna sammanställning framgår, att 
vid 74 uppbåd inga kommunala representanter invalts till 
förstärkta uppbådsnämnden; vid 117 uppbåd infunno sig de 
kommunala representanterna, eller någon av dem, inlade pro-
test, och avlägsnade sig; i 65 fall hade dessa representanter alls 
icke infunnit sig. För 35 uppbåd finnes antecknat, att kommu-
nalnämndens ordförande inlade protest samt därpå lämnade 
förrättningen. I flere fall hade kommunalnämndens ordfö-
rande uteblivit. Mångenstädes var endast någon enda av 
kommunens representanter närvarande. I omkring ett halvt 
dussin fall inskränkte sig de kommunala ledamöternas protest 
därtill, att de »fungerade endast under uttrycklig förutsätt-
ning, att 1878 års värnpliktslag i allo skulle komma att till-
lämpas». Så pass långt kunde den suometarianska undfallen-
hetspolitiken förmå sig att gå med på motståndets väg. 

N. Läänin kutsuntatoimistolle. Mimeogr. Svenskt exemplar saknas. 
Tilastoa asevelvollisuuskutsunnasta v. 1902 -- Statistik öfver värne-

pliktsuppbåden år 1902. 22 s. 4:o u. t. o. o. Två upplagor, om resp. 
10,000 och 20,000 exx. 
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Angående 107 uppbåd finnes i den citerade tabellen ingen 
anteckning om de kommunala ledamöterna, vilket dock icke 
utesluter, att även vid flere av dessa förrättningar oregelmäs-
sigheter förekommo i uppbådsnämndens sammansättning. I 
varje händelse voro 75 % av dessa nämnder i ett eller annat 
avseende olagligt sammansatta. Detta föranledde även, att i 
ett fall uppbådsnämndens sekreterare, i ett annat fall nämn-
dens militära ledamot, inlade protest mot uppbådsförrättnin-
gens laglighet. Härtill kommer, att vid uppbådet i nionde 
uppbådsområdet, omfattande sju kommuner, förrättningen 
måste första gången inställas, emedan sekreteraren och den 
militära ledamoten inlade protest och avlägsnade sig, i tionde 
uppbådsområdet, omfattande tio kommuner, emedan ingen 
sekreterare erhållits. 

Till landsortscentralerna hade i april utgått en uppma-
ning 1) att snarast möjligt meddela Helsingfors-centralen i 
vilken utsträckning den uppbådade ungdomen infunnit sig, 
helst per telegraf i förtäckta ordalag. Då kagalen i Helsing-
fors sålunda fick mottaga ett telegram med prisuppgiften »62 
mark 0 penni Sääksmäki» förstod man att totalantalet upp-
bådade på orten varit 62 och av dem ingen varit närvarande 
vid uppbådet. 

Dessa uppgifter 2) sändes efterhand till landsortscentralerna 
för att hålla kagalens representanter au niveau med händel-
serna och tjäna dem till uppmuntran, då den meddelade sta-
tistiken visade goda resultat, d. v. s. antalet frånvarande var 
stort, eller mana dem till ökade ansträngningar, då det visade 
sig, att många uppbådade infunnit sig på orten inom deras 
verksamhetsområde. 

Ett cirkulär i detta syfte av den 21/IV finnes i kagalens arkiv: Arv. 
Sentraaleja pyydetään — — Maskinskr. Ett annat: För att omedel- 
bart — — maskinskr. 

De första säkra resultaten från uppbåden. Maskinskr. 1 denna 
bulletin ingår ett P. S. med underrättelse om mordet på inrikesministern 
Sipjagin. Utsänd d. 15 april. Andra bulletiner utsändes d. 17, 20, 24, 30 
april, 9, 17 maj, 11 juni. 
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Uppgifterna sammanfördes senare i den ovan nämnda 
tabellariska statistiken, och däri ingår följande sammandrag 
från samtliga uppbåd i landet, ordnade länsvis: 

L ä n 
De upp- 
bådades 

antal 

De när- 
varandes 

antal 
Procent 

närv. 

Nylands 1)  
Åbo och Björneborgs  
Tavastehus  
Viborgs  
S:t Michels  
Kuopio  
Vasa 
Uleåborgs  

2,574 682 26.49 
4,108 3,200 77.90 
2,571 1,314 51.1i 
3,999 2,502 62.56 
1,671 805 48.1 7 

2,737 814 29.74 
4,734 749 15.s 2 

2,686 1 427 15.90 

Hela landet  25,080 10,493 41.8 4 

I senatens protokoll ingår en tabell, i vilken den år 1902 
uppbådade ungdomen, de som närvarit vid uppbåden så-
väl som de uteblivne, är fördelad på olika bildningskatego-
rier: 

1) 1 Fria Ord för den 25 oktober o. 12 november 1902 ingår en tabell, 
där i st. f. de närvarande finnas anförda de frånvarande, även i procent; 
här uppges för Nylands län antalet frånvarande till 1,947, således närv. 
627. I övrigt stämmer Fria Ords tabell med de ovan anförda. För hela 
landet anför F. 0. att 58,4 % voro frånvarande, eller, med borträknande 
av det i Viborgs län inrättade s. k. särskilda uppbådsområdet för i Ryss-
land boende finska medborgare, 58,8 %. — I en tredje tabell, samman-
ställd av Ernst von Wendt (Asevelvollisuuskutsunnat Suomessa 1902 — 
Värnepliktsuppbåden i Finland 1902. Yhteenveto — Sammandrag. 
»Berlin» 1902) äro uppgifterna något avvikande. För hela landet upptages 
här 25,194 uppbådade och 10,361 eller 41,12 % närvarande. Enligt offi-
ciella uppgifter, anförda i straffreskriptet av den 25 januari 1903, var 
hela antalet uppbådade 26,284 av vilka 11,486 voro närvarande, eller 
43,7 %. 
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Uteblivne 

Län 

Nylands . . . . 
Åbo o. B:borgs 
Vasa  
Uleåborgs .  
Kuopio . . .  
S:t Michels .  
Tavastehus .  
Viborgs . . . 

Hela landet 

Närvarande 

17 26 8,832113,337 

1,847 
710 

3,775 
2,201 
1,740 

780 
964 

1,320 

Enligt denna, påtagligen ofullständiga tabell, i vilken slut-
siffrorna för de olika länen icke stämma med ovan citerade 
uppgifter, skulle de närvarandes antal hava utgjort endast 
37.94 %. Största procenttalet uteblivna finna vi inom de två 
högsta bildningskategorierna, resp. 83.44 % och 69.64 %. Minsta 
procenttalet faller inom den nästlägsta kategorien (51.22 %), 
medan bland den stora massan av folket 62.72 % uteblevo. 

De som frånvarande antecknade hade i de flesta fall icke 
inställt sig vid uppbådet, men i ett hundratal förrättningar 
hade de infunnit sig, inlagt protest och därpå avlägsnat sig, 
icke sällan mangrant. 

Förutom den ovannämnda statistiska tabellen, som av kaga-
len spriddes kring landet, utarbetades på initiativ av Arne Ceder-
holm och Harald Neovius en karta, som grafiskt framställde upp-
bådets resultat1). Kartan trycktes hos Lilius & Hertzberg under 
förevändning att den angav dödlighetsprocenten på olika orter i 

1) Tilastollinen-graafillinen kartta — Statistisk grafisk karta. 
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landet. Den framställdes i rött och svart i olika schatteringar: 
helt rött angav de områden, från vilka 90 till 100 % av de upp-
bådade voro frånvarande, med helt svart betecknas de trakter 
där 0-10 % hade uteblivit. Kartan åtföljdes vid distribue-
ringen av en liten, nära på kvadratisk lapp med förklaringar. 
— En annan karta 1) i samma skala som den förra, med vita, 
svarta och streckade ytor, utkom även. Ytterligare utarbeta-
des av Ernst v. Wendt en karta 2) i något större skala enligt 
helt andra principer. De olika uppbådsområdena betecknas med 
cirklar, som genom sin storlek utvisa antalet uppbådade. 
Dessa voro färgade helröda, för att angiva att ingen infunnit 
sig, helgröna att alla varit närvarande. Förhållandet mellan 
uteblivna och närvarande på övriga uppbådsområden angavs 
genom röd och grönfärgade sektorer. Denna karta smugglades 
in till Finland, och en del av upplagan (1,000 exx.) övertogs 
av kagalen för distribution. 

Uppbådet i Helsingfors är särskilt anmärkningsvärt för de i 
sammanhang därmed stående s. k. kosackkravallerna. Till 
uppbådet den 17 hade av 870 ynglingar endast 57 infunnit 
sig 3). Följande dag, då läkarbesiktningen skulle äga rum, 
hade denna kontingent nedgått till 38 — däribland 31 för 
krigstjänst odugliga. Dessa 38 fingo passera ett formligt gat-
lopp genom den utanför förrättningslokalen (finska gardets 
manege) samlade folkhopen, mest stadens ungdom. Hos denna 
hop uppstod tanken på att genom demonstrationer visa sitt 
misshag mot herrar senatorer för deras nit vid genomförandet 
av den olagliga värnpliktsförordningen. Det hade bl. a. blivit 
bekant, att senaten dagen förut beslutat skicka ryska militär- 

') Karta utvisande resultatet af regeringens första försök att tillämpa 
den utan Ständernas samtycke år 1901 utfärdade värnepliktslagen. Även 
med fransk och finsk text. (Titeln å påklistrat blad.) 

Suomen Asevelvolliskutsuntain kartta 1902 — Karta över värne-
pliktsuppbåden i Finland 1902. 

Av dessa var endast en student, son till en av de dåvarande senato-
rerna (E. Hjelt, anf. st.). 
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läkare till uppbåden i Åbo och Wasa län 1). Vid tre-tiden, då 
senatorerna vanligen plägade lämna senatshuset, samlades 
mängden å Senatstorget och mottog de först utträdande sena-
torerna med hyssningar och hånfulla tillmälen. De övriga 
senatorerna, skrämda av detta uppträde, sökte antingen på 
bakvägar begiva sig bort, eller kvarblevo i senatshuset, och, 
enligt vad som uppgives i officiella rapporter över händelserna 
denna dag, anhöllo om utkallande av militär för att skingra 
hopen. General Kaigorodoff — länets olagligen tillsatta 
guvernör — lät härpå tillkalla en sotnia kosacker, som anlände 
till Senatstorget, då det redan var så gott som utrymt av hopen. 
Deras ankomst blev emellertid signalen till en förnyad folk-
skockning, på vilken kosackerna redo in, svängande sina knut-
piskor och utdelande slag med sina sablar. Detta pågick i vid-
pass en timmes tid: folkhopen flydde undan för kosackerna åt 
ett håll för att återvända från ett annat. Det var tydligt för 
envar — utom för det ryska befälet — att endast kosackernas 
närvaro åstadkom folkskockningen, och att hopen skulle utan 
vidare skingras, blott kosackerna beordrades bort. Förgäves 
föreslog borgmästaren E. Öhman denna enkla utväg; till slut 
gick general Kaigorodoff in på borgmästarens kompromissför-
slag, att om denne lyckades förmå de närmast kringstående 
personerna att avlägsna sig, skulle kosackerna bortkommen-
deras. Efter det denna åtgärd företagits, skingrades hopen 
av sig själv. Senare tågade ett kompani av finska gardet till 
Senatstorget och mottogs med hurrarop. 

Kosackernas framfart kännetecknades av en stor brutalitet: 
åldringar, kvinnor och barn utsattes för grov misshandel och 
enskilda kosacker stego av sina hästar och trängde in i privat-
hus och hospital, dit menigheten tagit sin tillflykt undan dem. 
I Helsingfors bildades en kommitt, som fick i uppdrag att från 
allmänhetens sida emottaga anmälningar om det förefallna, 
särskilt om tillfogad misshandel eller övervåld, ävensom 
biträda med uppsättande av klagomål över det passerade. 

1) Se ovan kap. IX, s. 182. 
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Undersökningarna leddes av vicehäradshövding Arne Ceder-
holm. 1) 

Kagalen utsände en skrivelse 2), daterad den 20 april, vari 
personer i Helsingfors, som varit utsatta för våld eller varit 
åsyna vittne till förövad misshandel, uppmanades att härom 
avgiva muntlig redogörelse inför jurister, vilka i detta syfte 
stodo att träffa i Frivilliga brandkårens hus alla dagar under 
veckan. Stadsfullmäktige samt magistraten i Helsingfors 
avfattade var sin relation över kravallerna för att insändas till 
kejsaren; dessa berättelser trycktes och spriddes av kagalen 3), 
dessutom spriddes ett utdrag ur general Kaigorodoffs rapport 
till generalguvernören, varav framgår, att militär utkallats 
på en del senatorers initiativ. 4) 

Till sina ombudsmän i landsorten utsände kagalen den 19 
april ett cirkulär, 5) i vilket det säges, att enär det är antagligt, 
att man såsom orsak till oroligheterna komme att anföra det 
fredliga och lagliga motstånd, vartill folket skridit i värnplikts-
frågan, är det nödvändigt för detta stora fosterländska ända-
mål, att liknande oordningar icke inträffa vid uppbådsför-
rättningarna i landsorten. »Vi uppmana därför Eder att såvitt 
i Eder förmåga står verka därhän, att de till uppbåden anlända 
ynglingarna uppträda värdigt samt inskränka sitt motstånd till 
att fredligt och lugnt stanna borta eller avlägsna sig från upp-
bådstillfällena.» I cirkulär av den 21 april 6) inskärpes ytter-
ligare nödvändigheten av motståndets fortsättande. »Vi få 
icke», heter det, »giva stöd åt den uppfattningen, att sådana 
våldsamma åtgärder som de till vilka man skridit i Helsingfors, 

Angående kosackkravallerna jfr Arne Cederholms uppsats Eug&ie 
Schauman och kosackkravallerna 1902 i Lucifer för år 1927. 

Då det är af vikt — — Kun on tärkeätä — — Tvåspaltig, 
cyklostyl. 

Händelserna i Helsingfors den 18 april 1902. 
Magistratens relation över tilldragelserna — — 
Endast finskt exemplar i arkivet: Olette arvattavasti kuulleet 

Maskinskr. 
Blott på finska i arkivet: Sen lisäksi mitä kirjeessä tämän huhtikuun 

19 pääivnä — — Maskinskr. 
16 
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hava förlamat folkets motståndskraft.» Ytterligare framhålles 
nödvändigheten av att undvika oroligheter vid uppbåden; 
cirkuläret slutar med ett yrkande på att ungdomen må avhålla 
sig från att infinna sig vid uppbåden. 

Resultatet av det mot den nya värnpliktens genomförande 
bedrivna arbetet var, såsom ovan anförda tabell utvisar, vid 
1902 års uppbåd rätt tillfredsställande: nära på 60 procent av 
ynglingarne hade, trotsande straffpåföljder, givit den i landet 
rådande rättsuppfattningen ett kraftigt stöd genom att ute-
bliva från uppbådsförrättningarna. Emellertid får här icke 
förtigas, att detta ur motståndets synpunkt nog så gynnsamma 
resultat senare led icke ringa avbräck därigenom, att ett 
betydande antal av de uteblivna läto förleda sig av löftet om 
strafflöshet för dem, »som visat uppriktig ånger samt af gene-
ralguvernören, i kraft af den Hans Excellens Nådigst tillde-
lade rättighet, befriats från allt ansvar för uteblivandet från 
uppbåden», såsom det heter i Finlands Allmänna Tidning i 
där ingående förteckningar över de ångerköpta. Den första av 
dessa förteckningar publicerades den 17 september 1903, den 
sista så sent som den 14 juli 1905. 

Det rätt besvärliga sammanställandet av dessa uppgifter 
ger till resultat nedan i tabellform uppförda siffror, angivande 
antalet uteblivna länsvis, antalet ångerköpta, samt dessa 
senare i procent av antalet uteblivna: 

Ånger-
köpta L ä n Uteblivne 0/0 

Nylands  
Åbo och Björneborgs  
Tavastehus  
Viborgs  
S:t Michels  
Kuopio  
Vasa  
Uleåborgs  

1,892 423 22.3 
908 34 10.4 

1,257 487 38.7 
1,497 383 25.6 

866 306 35.3 
1,923 468 24.3 
3,985 773 19.4 
2,259 303 13.4 

Hela landet 14,587 3,237 21.4 
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Frånräknar man dessa ångerköpta från de uteblivnas antal, 
återstå endast 11,350 uteblivna, eller 45.25 °/0, i stället för 
närmare 60 0/0. 



KAP. XII. 

SKYDDSÅTGÄRDER FÖR DE FRÅN UPPBÅD 
OCH KRIGSTJÄNST UTEBLIVNE. 

Ovan har framhållits, att de av kagalen utsända, för den 
uppbådade ungdomen avsedda skrifterna ingalunda sökte 
dölja eller förringa de straffpåföljder, som en vägran att åtlyda 
uppbådskallelsen kunde tänkas medföra. Men det låg även 
motståndets ledande män om hjärtat att så vitt i deras för-
måga stod skydda de unga för sådana följder. I detta avseende 
utarbetades av W. Chydenius en promemoria 1) att använda 
vid försvar av sådana uteblivne, som måhända komme att 
för sin utevaro bliva åtalade. Promemorian, som under-
kastades granskning av R. A. Wrede, V. M. v. Born, J. Gro-
tenfelt samt Ernst Estlander, utsändes i slutet av maj till en 
början till kagalens representanter i städerna — på lands-
bygden kunde åtal icke väntas förrän vid hösttingen — åtföljd 
av ett vehikel 2), där kagalens ombudsmän uppmanas att 
göra sig underrättade om huruvida och när åtal komme att 
väckas, och, där sådant inträffade, vidtaga åtgärder för att 
sakförarhjälp lämnas de tilltalade. Där rättegångskostna-
derna överskrida de medel som på orten kunna hopbringas, 
bör underrättelse härom lämnas till centralen i Helsingfors. 
Promemorian skulle överräckas åt försvarsadvokaten och, 
där sådant syntes lämpligt, även åt allmänna åklagaren. 

Endast ett sådant åtal torde faktiskt hava hunnit till 
utförande. Det skedde inför rådstuvurätten i Viborg den 

P. M. Då kejserliga manifestet och värnepliktsiagen af 12 juli 
1901 — — Mimeogr. 

Emedan sannolikt är att uppbådade — — Mimeogr. 
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5 juni, varvid rådstuvurätten frikände de åtalade. Medde-
lande härom sändes omedelbart av kagalen landet runt 1). 
Antagligen med anledning av detta frikännande utslag gavs 
från högre ort en befallning om övriga åtals nedläggande. 
Notis härom ingick i Hufvudstadsbladet för den 20 juni, och 
följande dag infördes i Finlands Allmänna Tidnings officiella 
avdelning ett tillkännagivande, att »generalguvernörskansliet 
på befallning meddelat, att sagda notis saknar all grund och 
icke öfverensstämmer med sanningen». Kagalen hade emeller-
tid lyckats erhålla en ordagrann översättning från ryskan av 
den skrivelse (av den 4/17 juni 1902) från generalguvernören 2), 
varur otvetydigt framgår att Hufvudstadsbladets notis var 
riktig 3). Enär befallningen om åtalens inställande utgjorde 
ett nog så tydligt tecken på att de ryska maktägande nödgats 
slå till reträtt, och motståndets kampmetoder sålunda kunnat 
fira en triumf, var kagalen icke sen att med stöd av dessa doku-
ment ställa dementin i dess rätta dager. Detta skedde förme-
delst ett cirkulär av den 23 juni 1902 4). 

Inställandet av åtalen motiveras i generalguvernörens 
skrivelse därmed, »att de lokala domstolarna, såsom särskilda 
fall gifva vid handen, underlåta att opartiskt afdöma åtal i 
dylika mål». Det var dock icke avsikten att låta de uteblivna 
helt befrias från straffpåföljder. Generalguvernören överläm-
nade åt senaten att »i god tid upptaga denna fråga till allsidig 
pröfning». Väckande av åtal skulle inställas, tills senaten 
fattat beslut i ärendet »för vinnande af enhetligt förfarande 
och riktigare tillämpning af lagen». 

De från uppbådet i Viborgs stad uteblifne hafva blifvit frikända 
af Rådstufvurätten. Två upplagor, 4,000 ex. 

Finnes i militieexpedtitionens sekreta protokoll, N:o 30. 
1 kagalens arkiv finnes i (i översättning) en förkortad avskrift av 

ett kejserligt brev: »Till Vår Generalguvernör öfver Finland», i vilket 
det heter, att de värnpliktige, som uteblivit från årets uppbåd, icke skola 
drabbas av annan straffpåföljd än disciplinärt straff för dem, som i 
disciplinär väg kunna straffas. 

Innebörden av en officiell dementi. Mimeogr. 
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I en den 29 september 1902 dagtecknad skrivelse 1) såg sig 
kagalen i tillfälle att meddela, vad den erfarit om senatens, 
givetvis sekreta, förslag i ämnet. Enligt denna skrift ansåg 
senaten, att mot de från uppbådet uteblivna borde vidtagas 
de i Värnepliktslagen (av år 1878) föreskrivna straffåtgärder, 
och föreslår att ärendet överlämnas åt prokuratorn. »Prokura-
torn åter anhåller i sitt yttrande, att åt honom måtte öfver-
lemnas att efter pröfning af de på åtalets utgång värkande 
omständigheterna anmoda åklagarene att efter hand be-
fordra de uteblifna till laga ansvar. Derutöfver uppgifves, 
att prokuratorns afsikt vore att från krigstjänst låta befria 
dem, som infunnit sig till uppbåd, och att där, hvarest utsigt 
till fällande dom finnes, låta döma till krigstjänst och uttaga 
det för gardesbataljonens komplettering nödiga antalet, hvar-
efter öfriga åtal skulle inställas. Där formfel begåtts vid upp-
båden, skulle inga i åtal väckas, emedan frikännande dom då 
kunde motses». 

Dessa av prokuratorn föreslagna förfoganden kommenteras 
i kagalens skrift. »I de domsagor, där han hoppas finna en 
domare som glömsk af sin plikt är villig att mot lag och för-
fattning dömma till ett på förhand öfverenskommet straff, 
i dessa domsagor låter han allmänna åklagaren för rätten 
inställa de för gardets komplettering nödiga 280 man, medan 
öfver alt annorstädes de uteblifne icke skola åtalas för att 
förekomma, det rättänkande domare frikänna dessa ynglingar, 
som på fullgiltiga lagliga skäl uteblifvit från uppbåd anord-
nade på grund af en genom ett statsstreck tillkommen förord-
ning, ogiltig för laglydiga medborgare» 2). 

Skriften pläderar vidare för att de uppbådade, som infun-
nit sig, icke borde inställa sig till krigstjänst, och att så borde 

') Uppbådades inkallande i aktiv tjänst och åtals anställande mot de 
uteblifna. »Berlin», 1902; 1,000 exx. På finska i 1,500 exx. 

2) Den exakta ordalydelsen i prokuratorns utlåtande, som föredrogs 
vid ekononomiedepartementets sekreta session den 7 augusti 1902, var 
sannolikt icke känd för kagalen, och dennes ovan anförda stränga 



Kap. XII. Uppbådades inkallande till krigstjänst. 247 

begås, att kallelse icke kunde nå dem. Härvid påpekas det form-
fel, som myndigheterna gjort sig skyldiga till genom att icke 
inom av 1878 års lag föreskriven tid hava vidtagit åtgärder för 
fördelning av de uppbådade, som borde inkallas till aktiv tjänst-
göring. Hit hörde bl. a. att förteckning över sådana personer 
borde tillställas kommunalstyrelserna för att under förra hälften 
av september månad två söndagar å rad från predikstolarna 
allmänneligen kungöras. Detta hade emellertid icke verkställts. 
»Tidpunkten för inkallandet af de värnepliktige vore sålunda 
allaredan förbi, men då regeringen i dessa frågor icke synes 
fästa det ringaste afseende vid någon slags laglig ordning, är 
det möjligt att inkallandet oberoende häraf kommer att verk-
ställas. Det är därföre nödvändigt, att kommunalstyrelserna 
åter äro på sin vakt. Lämpligast torde vara att helt enkelt 
lägga förteckningarna åt sidan utan att vidtaga någon som 
hälst åtgärd med desamma. Om förfrågningar göras, kunna de 
helt enkelt besvaras med en förklaring, att pligt och samvete 
förbjuda hvarje medverkan till genomförandet af de olagliga 
värnepliktspåbuden». 

Skulle emellertid myndigheterna sända förteckningarna, 
med förbigående av kommunalstyrelserna, direkte till präster-
skapet för uppläsning från predikstolarna, »är det nödvändigt 
att kommunalstyrelserna, hvilka beslutit underlåta att offent-
liggöra förteckningarna underrätta presterskapet om detta 
sitt beslut och bevekligen uppmana detsamma att göra gemen-
sam sak med sitt folk». 

Det förutses vidare, att regeringen, för den händelse att 
förteckningarna sålunda icke bleve kungjorda, genom krono-
betjäningen skulle försöka tillställa kallelse åt de värnpliktiga. 
»Det bör därföre omedelbart efter det förteckningarna ingått, 

omdöme förefaller icke fullt befogat. Prokuratorn hade givetvis icke 
gjort någon åtskillnad mellan domsagor, i vilka en fällande dom vore att 
förvänta och sådana, i vilka de åtalade sannolikt bleve frikända, utan 
hänvisar blott till de »svårigheter» som vid åtals väckande föreligga »i så-
dana fall, der mera betydande brister beträffande lagens föreskrifter 
för verkställande af uppbåd kunde förefinnas». 
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dragas försorg därom, att enhvar af de inkallade underrättas 
om saken och anmodas att tillsvidare lämna sin hemort eller 
på annat sätt hålla sig undan, så att de icke kunna med kallelse 
anträffas». 

Motståndet mot värnpliktsukasen »kan icke, hvad detta 
års uppbåd vidkommer, erhålla värdigare afslutning än, om 
regeringen sist och slutligen oaktadt alla sina ansträngningar 
den 1 november finner sig vara i afsaknad af den fastställda 
årskontingenten. Därigenom kunde all den bristande enighet 
som vid uppbåden kom i dagen på ett verksamt sätt godt-
göras». — »I ingen händelse må någon tillåtas frivilligt anmäla 
sig till krigstjänst». 

Resten av skrivelsen befattar sig med de icke vid uppbådet 
tillstädeskomna ynglingarna — dem, »som prokuratorn tyckes 
hafva för afsikt att låta åtala». De »böra ställa så till, att de 
icke med stämning anträffas, och måste de härvid på allt sätt 
bispringas af sina socknebor. Skulle de emellertid blifva 
stämda, böra de dock uteblifva från tinget och i det längsta 
undvika att blifva dit inställda af kronobetjäningen. Det är 
nämligen af vikt, att behandlingen af mål mot uteblifna 
uppbådade så mycket som möjligt fördröjes, så att då tiden för 
1903 års uppbåd är inne uppbådet för 1902 ej hunnit slut-
föras». 

I ett cirkulär av den 16 oktober 19021) inskärpes ytter-
ligare nödvändigheten av att skydda de uteblivna för risken 
att genom kronobetjäningen infångas i och för tjänstgöring 
vid gardesbataljonen. Allmänheten bör därför på allt sätt 
bistå ynglingarna i deras bemödanden att hålla sig undan, 
»exempelvis genom att byta om vistelseort och söka sig syssel-
sättning och arbete i annan kommun än den, där de äro upp-
bådade». Cirkuläret förutser svårigheter för dessa ynglingar 
att förse sig med sedvanliga legitimationspapper. Med hänsyn 
härtill uppmanar cirkuläret att i varje kommun lämpliga per- 

1) Då landets ungdom senaste vår icke hörsammade kallelsen till 
uppbåd — — Mimeogr. 
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soner vidtalas för vidtagandet av erforderliga åtgärder, varvid 
följande förfarande anbefalles: »1:0 att arbetsgifvare icke 
skulle af ynglingar i värnepliktsåldern fordra legitimations-
bevis; 2:o att kvarter och tillfälligt arbete af den besuttna 
allmogen beredes sådana personer för att underlätta deras 
bemödanden att hålla sig undan; 3:o att anvisning på lämpliga 
arbetsplatser äfven det (bör vara: öfverallt) i landsbygden 
beredvilligt lämnas dem; men 4:o att med kronobetjäning 
eller kringstrykande ryssar och andra illa kända personer 
aldrig tala om dessa åtgärder, än mindre upplysa att sådana 
ynglingar varit synliga». 

Emellertid förmäldes det, att senaten hemställt om att de, 
vilka infunnit sig och dragit lott, skulle befrias från krigstjänst, 
men i stället ett motsvarande antal personer, företrädesvis 
studenter och polytekniker, särskilt sådana som gällde för att 
hava agiterat mot uppbådet, skulle efterspanas och instickas 
i gardesbataljonen. Den av Bobrikoff avskedade förre polis-
mästaren i Helsingfors, Ivar Gordie (sedermera, efter laglig-
hetens återställande år 1905, guvernör i Tavastehus län), med-
delade kagalen, att sådana planer faktiskt voro å bane. Med 
anledning härav hölls på Privatbankens notariatavdelning ett 
sammanträde, till vilket hade kallats, utom Privatbankens 
dåvarande chef Emil Schybergson, bl. a. Ivar Gordie, Alexis 
Gripenberg och Adolf Törngren. Något beslut fattades dock 
icke, utan hänsköts ärendet till kagalbestyrelsens behandling. 

I Helsingfors spridde sig även ryktet, att universitetets 
rektor Edvard Hjelt skulle hava tillrått de från uppbådet ute-
blivna studenterna att sätta sig i säkerhet. Detta rykte demen-
terades emellertid inom savolax-karelska studentavdelningen 
av dess inspektor, prof. E. G. Palmål 1), som uppgav sig tala på 
uppmaning av rektor, vilken enligt Palm6-is utsago alls icke 
gillade ett sådant tillvägagående 2). Bland dem av den stude- 

Rehtorin tiedonanto. Maskinskr. 
Palrn&ls uppgift bekräftas av Edv. Hjelt, Från händelserika år 1, 

s. 82. 
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rande ungdomen, som uteblivit från uppbåden, torde stäm-
ningen varit för att man icke skulle lämna Helsingfors. Då de 
erforo, att meningarna härom bland äldre medborgare voro 
delade, önskade en del av dem en konferens mellan de unga och 
representanter för de äldre. En sådan ägde rum hos Emil 
Schybergson kort efter prof. Palm&is meddelande. Bland de 
närvarande befunno sig R. A. Wrede, A. v. Bonsdorff, Ernst 
Estlander och flere av de uteblivna uppbådade. Även inom 
nyländska studentavdelningen kom saken till tals, där Est-
lander, avdelningens kurator, uppträdde mot den av E. G. 
Palmål företrädda ståndpunkten och betonade, att ingen hade 
rätt att tadla eller för feghet beskylla den, som undandroge 
sig en olaglig krigstjänst och ett olagligt straff, särskilt om 
han därmed just fullföljde syftet med uppbådsstrejken. 

Hela ärendet behandlades slutligen inom kagalbestyrelsen, 
inom vilken rätt divergerande åsikter gjorde sig gällande. 
Utsändandet av en varning till de uteblivna uppbådade stötte 
på en häftig opposition hos Th. Homb, A. Cederholm, A. v. 
Bonsdorff och Th. Schwindt. Estlander skriver i sina Håg-
komster, s. 75, härom: »N:o 4 (Törngren) och jag ansågo dels 
att vi voro skyldiga upplysa om hvad som faktiskt vore kändt 
samt att det ej blott vore en olycka för de enskilde, som till-
äventyrs kunde bli med våld infångade samt ställda inför 
nödtvånget att vägra svära krigsmannaeden, utan ock ett 
nederlag för vår sak, om regeringen på detta sätt finge sitt 
behof af rekryter fylldt, samt att detta komme att verka i hög 
grad uppskrämmande och nedslående. De andra invände att 
vårt meddelande komme att ge anledning till en panik öfver 
hela landet samt ge regeringsmännen vatten på sin kvarn, 
i det desse skulle låta påskina att det var den bildade ungdo-
men man ville rädda, medan man ej brydde sig om allmogen, 
sedan man väl förledt den till ohörsamhet mot regeringen. 
Det framhölls också att det vore väl, om tillfälle gåfves just 
åt den bildade att visa offervillighet och att vår sak behöfde 
martyrer. (N:ris 22:s [Schwindts] och 14:s [Hom6-1s] argu-
ment)». 
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Såsom underlag för diskussionen inom kagalbestyrelsen 
lades ett utkast till en skrift (enl. Estlanders Hågkomster 
»författadt av N:o 27» [ J. N. Reuter]); denna skrift 1), som 
är daterad den 17 oktober, blev sedermera av kagalen ut-
sänd. 

Skriften redogör till en början för de föreslagna åtgärderna, 
riktade främst mot studenter och polytekniker. Man avser, 
säges det vidare, att med militärtjänst straffa ett antal av de 
uteblivna. »Skola de nu tillmötesgå denna plan genom att 
utan vidare låta sig gripas och insättas i ledet? Härtill finnes 
intet skäl. Värneplikten är fortfarande lika olaglig, som den 
var senaste vår och vill man icke medverka till densamma, 
bör man söka undandraga sig den. Ett sådant handlingssätt 
ansluter sig fullkomligt följdriktigt till uteblifvandet senaste 
vår. Skulle däremot behofvet af manskap för gardesbataljonen 
med lätthet fyllas genom infångande af de uteblifne, vore detta 
en seger för förryskningssträvandena och således från det 
lagliga motståndets synpunkt högst beklagligt». 

Skriften vill dock icke tillråda de sålunda hotade yng-
lingarna att lämna landet. Tvärtom borde denna utväg i det 
längsta undvikas. Ett sådant steg vore även tillsvidare över-
flödigt. »Allt hvad för närvarande behöfves är att de hotade 
ynglingarna begifva sig till landsbygden». Hotet anses främst 
gälla ungdomen i Helsingfors, möjligen även den i Viborg. 
»Man har visserligen anmärkt», säges det vidare, »att då de 
uppbådade från nämda städer skulle i massa begifva sig till 
landsbygden, detta skulle utöfva en nedslående verkan på de 
värnepliktige i hela landet. Men månne icke det våldsamma 
ingripandet och insättandet i krigstjänst af ett par hundra 
ynglingar skulle värka än mer nedslående? Särskildt med 
afseende å nästa års värnepliktsuppbåd vore detta sannolikt 
ödesdigert. Icke häller kan det steg, som här förordas, anses 
innebära att de uppbådade skulle undandraga sig de lagliga 
påföljderna af sitt uteblifvande, ty här är icke frågan om 

1) Till de från 1902 års uppbåd uteblifne. »Berlin», 1902; 1,400 exx. 
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lagliga följder — dessa kunna endast åläggas af domstol enligt 
finsk lag — utan här är fråga om våld». 

Om även i fråga om värnpliktiga, som icke höra till uni-
versitetet eller polyteknikum, risken icke är så överhängande, 
så är det dock »önskvärdt att principaler, arbetsgifvare och 
husbönder skulle ställa så till, att äfven de som äro anstälda 
vid fabriker eller handel samt arbetare och tjänare, i händelse 
åtgärder komme att vidtagas äfven mot dem, blefve i tillfälle 
att genom bortresa ställa sig i säkerhet». 

Emellertid manas till »lugn och besinning». »Och skulle 
slutligen ödet så foga att personliga uppoffringar och lidanden 
blefve oundgängliga bör han veta att bära dem som en man». 

Åsikterna om lämpligheten av en skrift av detta slag voro, 
som sagt, mycket delade inom kagalbestyrelsen. Enligt Est-
lander, Hågkomster, s. 76 var ännu senare »rätt mycken tvist 
därom, huruvida bestyrelsen verkligen beslutit att skriften 
skulle utsändas». Den torde hava spritts i ringa omfång, och 
ehuru den manat till besinning, väckte den »mycken oro samt 
gaf anledning till att de våra delade sig i tvänne grupper beträf-
fande åtgärden och bedömandet af dess följder». 

Allt efter som kagalen erhöll kännedom om de planer som 
senaten uppgjort i och för de uteblivnas inställande till krigs-
tjänst, meddelades i cirkulär av den 24 november 1) och 13 
december 2) upplysning härom. Emellertid hade gardesbatal-
jonens numerär till största delen kompletterats med sådana, 
som infunnit sig vid uppbåden, men ännu långt in i december 
hade hela antalet icke hopbragts. Med anledning härav hade 
befallning utgått om åtgärd därhän, att från några kommuner, 
där lottdragning icke försiggått och således ingen bestämd 
person kunde inkallas, ett antal i värnpliktsåldern varande 
personer skulle förmås att anmäla sig till tjänst vid gardes-
bataljonen. Härom underrättades organisationens ombuds- 

I tidigare af oss till Eder tillsända skrifter af den 29 September och 
17 Oktober — — Mimeogr. 

Till förekommande af att oroande rykten uppstå — —. Maskin- 
skr. 
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män genom ett cirkulär av den 20 december 19021) i syfte att 
»varsko allmänheten, för att genom öfverraskning icke någon 
yngling må låta förleda sig att såsom frivillig i denna mening 
aftjäna sin värneplikt». 

De från uppbådet uteblivna ynglingarna förhöllo sig mycket 
olika gentemot de av senaten föreslagna åtgärderna. Medan 
många lugnt sågo tiden an, reste andra från sina hemorter 
och flere begåvo sig t. o. m. utom landet, varvid anhållan om 
reshjälp i flere fall ingick till kagalen. Senatens planer med 
avseende på infångande av de uteblivna kommo dock aldrig 
till utförande. Man tvekade synbarligen att ställa till ytter-
ligare trakasserier. Såsom framhållits i referatet av skriften 
Till de från 1902 års uppbåd uteblifne hade kagalen bestämt 
avrått ungdomen från att begiva sig utom landet. Emellertid 
hade redan vid uppbådstidens början och även deåsförinnan 
talrika ynglingar, särskilt ur kroppsarbetarnas led, begivit 
sig ur landet. Även den med vederbörligt pass företagna emi-
grationen steg år 1902 i oroväckande grad. Till den i kap. II 
s. 41 meddelade statistiken må här tilläggas, att den officiella 
emigrationssiffran år 1900 utgjorde 10,642 (således en ned-
gång från år 1899: 12,103), år 1901 12,659, men 1902: 22,265. 
Över antalet av emigrerade uppbådade kan ingen statistik 
uppgöras. 

Då det var att befara, att sådana ynglingar kunde få svårt 
att reda sig utom landets gränser, tog dr A. Törngren initiativ 
till bildandet av en kommittéi syfte att om möjligt göra något 
till deras bispringande, huvudsakligen genom att utröna möj-
ligheterna för att i Amerika taga hand om utvandrare av 
denna klass. I denna kommittéingingo som medlemmar, utom 
Törngren, bl. a. E. Estlander, Arvid Neovius, Lars Krogius, 
Jarl Hagelstam. Planen var att upprätta ett slags sjömanshem 
i New York, och som lämpligaste organ för åstadkommandet 
av något i denna riktning betraktades Finska sjömansmissio- 

1) Meddelande. Vi äro i tillfälle att meddela — — Mimeogr. 
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nen — vars ordförande var kagalsträvandenas bittraste fiende, 
frih. G. Z. Yrjö-Koskinen. Sjömansmissionens sekreterare, 
pastor M. Tarkkanen, omfattade tanken med varmt intresse. 
Arvid Neovius framförde till kommit-tån ett meddelande, att 
en person, som velat förbli okänd, utlovat för ändamålet 
10,000 mark. Dock torde det praktiska resultatet av dessa 
strävanden icke varit synnerligen anmärkningsvärt. 

Det räckte emellertid ända in på nyåret 1903, innan rege-
ringen hann besluta sig för vilka straffpåföljder uteblivandet 
från uppbåden skulle medföra. I ett brev från statssekreatria-
tet till generalguvernören av den 12/25  januari 1903, före-
draget i senaten den 10 februari, meddelas kejsarens resolution 
i detta avseende. De åtgärder, som här föreskrivas, äro föl-
jande: 

»1) De, som äro i statstjenst vid styrelseverk anstälde, 
skola från tjensten förafskedas i den uti Nåd. förord. den 1/14 
augusti 1902 stadgade ordning; 

de, som under år 1902 varit uppbåd underkastade, skola 
vid inträde i stats- eller kommunaltjenst förete bevis öfver att 
de instält sig till värnepligtens fullgörande; 

under förloppet af fem år må åt de uteblifne utrikes-
pass icke utfärdas; 

vid beviljande åt kommuner och enskilda personer af 
lån och understöd ur allmänna medel skall i betraktande 
tagas i hvilken mån de varit delaktige i motarbetandet af 
uppbådet; och 

samtliga uteblifne skola inskrifvas vid landtvärnet»1). 

1) 1 en »mycket sekret» skrivelse av den 9/22 november, föredragen 
vid ekonomiedepartementets hemliga sammanträde den 25, hade general-
guvernören framställt ett i 7 punkten avfattat förslag till straffåtgärder, 
däribland, såsom punkt 3: »inskränkning af i landtdagsordningen förut-
sedda rättigheter», punkt 4: »beröfvande af rätt att deltaga i kommunala 
val och rätten att väljas till befattningar vid kommunalstyrelsen såväl 
i stad som på landet», punkt 6: »uteslutning af elever vid högskolan och 
mellanskolor med förbud att inträda vid sådana läroverk». Vid nytt 
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Kort efter publicerandet av detta reskript utsände kagalen 
en skrivelse 1), daterad den 31 januari, vari reskriptets orda-
lydelse meddelas åtföljd av särskilda kommentarer. Härvid 
framhålles bl. a., att åtal mot de uteblivna sålunda icke komme 
att anställas. »Regeringen erkänner således rent ut, att den 
icke kan med lagens makt nå dem, som vägrade att under-
kasta sig den ryska värneplikten». Det framhålles vidare, att 
straffpåföljderna endast komme att drabba ett obetydligt 
fåtal: sådana som äro i statstjänst anställde — dessa äro vid 
ifrågavarande ålder ytterst få — samt sådana som söka sig 
till stats- eller kommunaltjänst, medan »det stora flertalet 
från uppbådet uteblifna uttryckligen frikallats från hvarje 
straffpåföljd». »Reskriptet i dess helhet utgör således ett otve-
tydigt bevis därpå, att regeringen oaktadt årslånga öfverlägg-
ningar icke kunnat finna någon rimlig utväg att nedslå 
medborgarenes på lag grundade motstånd». 

Skrivelsen, som utkom medan kampanjen för 1903 års 
uppbådsstrejk var i full gång, slutar med en maning till de 
uppbådade såväl som till kommunerna att icke underkasta sig, 
ty »med mera skäl än för ett år sedan kan man nu hysa den 
förhoppning att framhärdandet i det passiva motståndet skall 
leda till återställande af den lagliga ordningen i värneplikts-
frågan». 

sammanträde den 4 december anmärker senaten gentemot generalguver-
nörens tredje punkt, att lantdagsordningen icke kunde ändras i admini-
strativ väg; punkt 4 krävde förfullständigande av lagstiftningen på 
kommunalförfattningarnas område, och gentemot punkt 6 framhålles, 
att relegation från universitetet ankommer uteslutande på kansler, 
samt att beträffande polyteknikum, Evois forstinstitut och Mustiala lant-
bruksinstitut gällande disciplinära stadganden äro sådana, »att Senaten 
måste betvifla, det antydda åtgärder kunna vidtagas utan ändring af för 
bemälda läroanstalter gällande reglemente». — Den i reskriptet intagna 
punkt 4 förefanns icke i generalguvernörens förslag. 

1) Straffreskriptet af den 25 januari 1903; 2,250 exx. Den finska upp-
lagan trycktes i 4,500 exx. och Uleåborgscentralen lät trycka ytterligare 
12,000 exx. 



KAP. XIII. 

»I VILKEN RIKTNING ?>> 

Medan på sätt som i de föregående kapitlen skildrats kaga-
len med uppbjudande av alla densamma till buds stående 
medel sökte förhindra värnpliktspåbudens genomförande, 
pågick en särdeles livlig diskussion om de principer som 
borde följas vid lösningen av de viktiga samhälleliga spörs-
mål, som vid denna kritiska tid trängde sig på medborgar-
sinnet. 

På gammalfinskt håll framträdde härvid allt tydligare en 
tendens till eftergivenhet, en strävan att undvika att reta de 
maktägande till nya förtrycksåtgärder och att tvärtom genom 
foglighet söka komma till ett någorlunda drägligt samförstånd 
med dem. En sådan hållning hade redan intagits av den dåva-
rande senaten, vars bemödanden enligt partiets uppfattning 
borde av allmänheten understödas. Man måste därför blunda 
för den olaglighet och de författningsbrott, vartill den inhemska 
regeringen i sin strävan att vara övermakten till lags jämt och 
ständigt gjorde sig skyldig. Sålunda närmade man sig allt 
mera den politik, som hösten 1900 formulerats av Yrjö-Kos-
kinen, och det var icke utan skäl, som denna fraktion av det 
gammalfinska partiet av motståndets anhängare betecknades 
såsom ett regeringsparti, om ock partifraktionen icke själv 
ville vidkännas detta namn. 

Enär på partiets eller partifraktionens program, i enlighet 
med Yrjö-Koskinens yrkande, framför allt stod befrämjandet 
av det finska språkets maktställning och det purfinska natio-
nalmedvetandets höjande, ville det för sig usurpera benäm-
ningen det »finska», eller det »nationella partiet», med ignore-
rande därav, att till motståndsmännens led hade sällat sig 
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icke blott det ungfinska partiet utan även en betydande kon-
tingent av det gammalfinska. 

Den offentliga diskussion, i vilken undfallenhetsmännens 
och motståndsmännens meningar bröto sig mot varandra, 
försiggick dels i tidningspressen, där likväl blott de förra fritt 
fingo uttala sig, dels och huvudsakligen, i fristående broschy 
rer. Nedanstående redogörelse för denna principdebatt inskrän-
ker sig nästan uteslutande till broschyrerna. 

Den första påstöten gavs av en broschyr författad av signa-
turen Nemo 1), sedan gammalt välkänd såsom betecknande 
senator Lennart Gripenberg. Den utkom öppet i bokhandeln 
— således underkastad censur, vilket, såsom förf. påpekar, 
medförde den olägenheten, att han icke kunde i allo uttrycka 
sig så tydligt som önskligt varit. Såsom titeln angiver går den 
helt i samdräktens tecken och erinrar till en början om den 
enighet, under parollen »yksi mieli vaikka kaksi kieltä» (ett 
sinne om ock två språk), som rådde vid den tid, då det ryska 
förtrycket först begynte hemsöka land och folk 2), och inför 
vilken alla partiintressen »krympte ihop till obetydligheter i 
jembredd med dem, som nu kring sig samlade allas tankar». 
Men förf. konstaterar, att numera »djupa divergenser hafva 
yppat sig i frågor, med afseende å hvilka man knappast hade 
tänkt sig möjligheten af annat än fullt samförstånd», och han 
beklagar bitterheten i de meningsskiljaktigheter, som senare 
trätt i dagen. Förf:s resonemang om dessa meningsolikheter är 
allmänt hållen, och han nämner till en början icke ens vilka 
samhällsfrågor han åsyftar, ehuru envar vid tiden för broschy-
rens utkommande utan vidare kunde förstå, att han närmast 
tänkte på den olika uppfattningen angående motstånd eller 
undfallenhet. Han bemödar sig allvarligt att sätta sig in i de 
olika parternas tankegång, han söker förklara olika uppfatt-
ningar och han riktar ett strängt klander mot dem, som beskylla 

Alla med. Betraktelser af Nemo. Helsingfors 1901. 
Jfr kap. II, s. 29. 
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den andra parten för att handla »med ledning af andra motiv, 
än en verklig allvarlig öfvertygelse om hvad det gemensamma 
bästa kräfver», och särskilt mot de angrepp och kränkande 
beskyllningar som under striden riktats mot olikatänkande 
personer. Med en icke direkt utsagd, men icke dess mindre 
fullt tydlig hänsyftning på demonstrationerna mot Yrjö 
Koskinen säger förf.: »Det är klart att vännerna till de sålunda 
personligen angripna kallades upp till försvar; man kände det 
orättvisa i det personliga angreppet, man kände sig manad att 
taga den angripnes parti; och från försvar af person gled man 
så å andra sidan åter öfver till försvar af sak, äfven der man i 
sak måhända hyste en afvikande åsigt». Förf:s framställning i 
dessa betraktelser av allmännare art är så lidelsefri och objektiv, 
att en läsare, som icke på förhand känt hans ståndpunkt, 
knappast kunde avgöra på vilken sida han ställde sig. Och 
när förf. något längre fram uttryckligen talar om det passiva 
motståndet, kunde mången stanna i villrådighet om han var 
en av dess anhängare eller Icke. Faktiskt underkastar han det 
passiva motståndet kritik, då han t. ex. klandrar det för att 
det saknade positivt innehåll: det tog »mindre formen af en 
verksamhet för något positivt syftemål, än främst af ett 
bekämpande af andra, vare sig sedan åsigter eller personer». 

För det i denna split och tvedräkt inneliggande onda måste 
ett botemedel påfinnas, och ett sådant ser förf. i strävandet 
efter »en fullt medveten solidaritetskänsla». Förf. gör dock 
icke härvid någon propaganda för en allmän anslutning till 
motståndspolitiken, utan strävar till ernående av solidaritet 
genom undanrödjande av de hinder som på andra än det rent 
politiska området stå i vägen för ett sammangående av olika 
samhällselement, främst på språkfrågans och den sociala frå-
gans gebit. 

Utan att tillhöra det finska partiet hade Lennart Gripen-
berg städse intagit en för finskhetssträvandena förståelsefull 
hållning. Denna framträder måhända tydligare än förr i denna 
nya broschyr: »Och äfven den som i tiden ifrigast kunnat be-
kämpa det finska partiets program skall, om han vill söka att 
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med oförvillad blick se på saken, med bäfvan måste (sic!) 
fråga sig: hvar hade vi väl nu stått, hurudan hade väl vår 
ställning nu varit om det finsksinnade utvecklingsarbetet ej 
funnits till och om hela den stora massan af folket nu stått 
främmande för och oberörd af alla våra hittillsvarande strä-
vanden på det politiska och sociala området?» Och han hän 
visar till J. V. Snellmans »siareord» från år 1880, som förf:n 
satt som motto för sin broschyr: »Skall väl Finland undgå den 
hårda dagen? Historien ger ingen förhoppning härom. Må den 
blott icke komma, förrän den stora omskapningen försiggått, 
förrän den här träffar på en enig nation». För ernående av 
solidaritet på detta område bör språkfrågan bringas till sin 
lösning. Härvid anser förf. »att, i hvad på lagstiftningen 
ankommer eller behöfver ankomma, den i det väsendtligaste 
redan är löst». Men i praktiken återstode ännu ofantligt att 
göra, och förf. riktar en allvarlig maning att på olika samhälls-
områden förhjälpa det finska språket till dess rätt. 

På det sociala området tar förf. till tals »arbetarefrågan och, 
de dermed nära beslägtade spörsmålen om den obesuttna 
befolkningen i landet samt om torparene», varjämte han yrkar 
på en utvidgning av den då för tiden synnerligen inskränk-
ta valrätten till lantdagarna. 

Nemos broschyr väckte inom samtliga partigrupper mycken 
uppmärksamhet och blev över huvud mottagen med sympati 
och erkännande. Den gav bl. a. anledning till en kort före 
jul utgiven rätt omfångsrik broschyr av J. R. Danielson 1). 

1) Mihin suuntaan? Nemon »mietteiden» johdosta kirjoittanut Joh. 
Rich. Danielson. Porvoossa 1901. — Broschyren refereras efter den av 
A. M(eurman) verkställda svenska översättningen: I hvilken riktning? 
(med förord av översättaren). Borgå 1902. — Av Mihin suuntaan utkom 
i början av år 1902 en rysk översättning, verkställd i Petersburg. De 
flesta bokhandlare i Helsingfors, Viborg, Åbo och Tammerfors beslöto 
icke saluhålla Mihin suuntaan, utan återsände exemplaren till förläggaren, 
Werner Söderström i Borgå. Uusi Suometar uttalar sin stora förtrytelse 
häröver Och även Hufvudstadsbladet (29 december 1901) ogillar detta 
förfarande. 
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Ehuru flerstädes polemiska uttalanden mot Nemo förekommo 
i denna broschyr, kan den dock icke betraktas såsom en direkt 
motskrift mot denna, utan utgör fastmer en av Nemos skrift 
föranledd diskussion av det dåvarande politiska läget och de 
åtgärder som därav enligt förf:s åsikt betingades. Danielson 
skänker flerstädes ett ampelt erkännade åt Nemos ädla 
intentioner, vars broschyr betecknas som ett »redligt, uppriktigt 
menadt försök att stifta fred och att åter framkalla gemen-
samhetskänslan mellan medborgargrupper, som söndrats åt 
olika håll», men »den förpliktar oss andra» — — — att utsäga 
»i hvilka punkter vi kunna fullständigt förena oss med honom 
och i hvilka en fortsatt diskussion är nödig för vinnande af 
en gemensam uppfattning». 

Danielson uppehåller sig rätt vidlyftigt vid språkfrågan 
och de sociala spörsmålen. Vad den förra beträffar opponerar 
han sig mot Nemos uppfattning, att i jämförelse med tidens 
stora fråga alla andra intressen hopkrympte till obetydlig-
heter. »På finsktsinnadt håll anse vi dessa ord ej träffa det rätta. 
Vi kunde nämligen ej se någon skillnad mellan våra förra 
partisträfvanden och det arbete, hvartill alla vid nämnda tid 
(1899) hängåfvo sig. I våra ögon sammanföllo bägge. För-
ändrade förhållanden erfordrade kanske i någon mån för-
ändrade former: innehållet förblef däremot väsentligen det-
samma». I dessa något svävande ordalag kan man utläsa ett 
sammanknippande av språkintressena med tidens stora poli-
tiska fråga — de innebära ett närmande till, men ännu icke 
ett uttryckligt omfattande av Yrjö-Koskinens ståndpunkt, 
att språkfrågan borde utgöra den dominerande faktorn i de 
finsksinnades program, och varje konjunktur utnyttjas för 
tefrämjandet av dess syften. 

I broschyrens kapitel V återkommer förf. till språkpoliti-
ken, varvid han under påpekande av talrika språkliga missför-
hållanden yrkar på ytterligare lagstiftningsåtgärder och påvi-
sar huru mycket i den praktiska tillämpningen av redan existe-
rande lagstadganden ännu återstår att göra. Han vill icke 
heller dela Nemos optimism med avseende på det svenska par- 
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tiets beredvillighet att tillmötesgå de finska kraven och 
hänvisar här bl. a. till en artikel i Hufvudstadsbladet (Nr. 
316, d. 21 Nov. 1901), som »varnat sina svensktsinnade själs-
fränder att beakta» Nemos uppmaningar till försoning och 
sämja 1). 

Författaren påpekar huru mycket som på det sociala om-
rådet ännu återstår att göra för att kunna förmå arbetarbefolk-
ningen med till enigt samarbete för fosterlandet och övergår 
sedan, i kap. VII, till rösträttsfrågan. Han gör gällande, att 
Nemo icke i sina uttalanden »ställt sig helt och hållet på det 
finska partiets ståndpunkt», samt att de svenska tidningsorga-
nen, Nya Pressen år 1899 och Hufvudstadsbladet senare med 
anledning av Nemos uttalande förhållit sig avvisande mot 
reformerna. Enär frågan om rösträttens reformering vid 
denna tid var nära förknippad med det svenska befolknings-
elementets maktställning, glider diskussionen i Danielsons 
broschyr ännu en gång över på språkfrågans område. »Svensk-
hetens ledande män i vårt land säga sig vara öfvertygade att 
bibehållandet af deras makt är ett villkor för Finlands lycka 
och välgång. Men huru går det, om vårt folks öfriga element 
äro likaså fast öfvertygade, att de svensksinnades minoritets-
välde är för Finland en olycka, då det dömer representatio-
nen till ofruktbara och hopplösa tvister! Erfarenheten om 
minoritetsväldets förlamande följder ålägger Finlands folk att 
använda alla af lagen medgifna medel till dess aflägsnande. 
Lederna böra ändtligen för detta ändamål slutas». 

Enligt Danielson bör finska partiet »såsom hufvudfordran 
i sitt program» uppställa »röstskalans fullständiga afskaffande». 

1) Hufvudstadsbladet yttrar i denna artikel: »För vår del måste vi 
likväl anse, att talet om parlamentarismens kraf i detta fall icke kan 
upphäfva den dagsklara sanningen att ett parti, som anser sig ha en 
viktig mission att fylla i sitt land, icke är skyldigt att för tillgodoseende af 
en id& låt vara af den aktualitet som flertalsväldets, utan vidare lämnar 
ifrån sig den främsta möjligheten att värka för sina hela fosterlandet 
gagnande syften. Detta vore politiskt själf mord — därifrån kommer man 
ej, trots alt ordande om det parlamentariska systemets principer». 
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»Må man emellertid beakta», tillägger förf., »att detta ej inne-
bär en fordran på allmän rösträtt». 

Ovanstående redogörelse för Danielsons språkpolitiska och 
socialpolitiska uttalanden har här intagits för fullständighe-
tens skull, och emedan de i det följande broschyrkriget av 
några deltagare däri underkastats kritik. Men för en historik 
av förevarande slag ligger broschyrens tyngdpunkt i dess 
ställningstagande till tidens mest brännande fråga, huru och i 
vilken utsträckning motstånd kan och bör presteras mot för-
ryskningsåtgärderna. Här utvecklar Danielson ett program, 
som visserligen icke framträder med synnerligen klara kon-
turer, men dock är vida mera i detalj utarbetat än de allmänna 
synpunkter som framföras i »Alla med», där förf. synbarligen 
med avsikt avhållit sig från att närmare formulera sin stånd-
punkt, vilket för övrigt på grund av censurförhållandena 
fallit sig svårt. 

Danielson skärskådar till en början sakläget från syn-
punkten av Rysslands och Finlands ömsesidiga intresse. 
I detta intresse ser Danielson en för Finland starkare position 
än i de på lag grundade argumenten. »Vi hafva länge varit 
alltför benägna för en sådan uppfattning, att, om blott våra 
statsakter äro obestridliga och vi hafva för oss regenternas 
högtidliga försäkringar, så är vår saks slutliga seger afgjordt 
säker. Man glömmer, att historien med skoningslös hand 
skjuter åt sidan alla de formella rättigheter, som icke mera 
passa för de rådande förhållandena, och att vår ställning till 
Ryssland i sista hand dock ej kommer att bero på innehållet 
af gamla manifest, utan däraf, i hvad mån vår särställning i 
förening med kejsarriket öfverensstämmer med icke blott vårt 
lands, utan hela rikets verkliga intressen  — Därför 
är den frågan oundviklig: Har Finlands förening med det 
ryska riket hittills medfört för hvardera landet den nytta, 
som man på förnuftiga grunder af den kunnat vänta?» 

Svaret, som han söker i en överblick över Rysslands och 
Finlands gemensamma historia, formuleras sålunda, att »det 
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sätt på hvilket Alexander 1 ordnade de bägge ländernas poli-
tiska förening har ländt Ryssland till stor, obestridlig fördel. 
Finland har det varit till verklig välsignelse». På denna grund, 
säger förf. vidare, »upphöra vi ej att tro, att samma öfver-
tygelse skall bana sig väg äfven i kejsaredömet». 

Då nu emellertid en konflikt uppstått, gäller det att bestäm-
ma sig för huru vi i Finland härtill skola förhålla oss: 

»Misstager jag mig ej, så måste man i våra nuvarande svå-
r igheter hålla fast vid tvenne grundregler. Den första innebär, 
att Finlands folk skall sansadt, men orubbligt och allvarligt 
framhålla sin rättsuppfattning. Det måste ske för den nu 
lefvande generationens heders skull, och för att bevara våra 
dyrbaraste rättigheter åt kommande slägten. Men det är 
tillika en skyldighet mot regenten, som har full rätt att vänta 
af sina undersåtar en oskrymtad öppenhet. Den andra grund-
regeln uppfordrar oss att försöka undvika allt, som ohjälpligt 
och för allan tid bryter de band, som härintills i vårt land 
förenar regent och folk. Vi måste, så vidt det är möjligt, 
afhålla oss från allt, som kunde med något skäl väcka den 
tanken, att Rysslands intresse och herskarens värdighet 
fordra ett fullständigt upphäfvande af den särställning, som 
blifvit vårt land tillförsäkrad. Härtill bringar oss redan det 
sakförhållande, att ingen, som vill hålla sig inom verklighetens 
gebit, kan tänka sig vårt ringa folks politiska framtid annor-
lunda än i förening med den ryska världsmakten». 

Med avseende på fördelningen av dessa tvenne huvudupp-
gifter säger förf.: »Uttalandet af vår rättsuppfattning med den 
styrka, att intet tvifvel om dess innebörd är möjligt, till-
kommer i första rummet folkrepresentationen, tidningspressen 
och den utanför de officiella kretsarne stående allmänheten. 
Ämbetsmyndigheterna kunna visst icke heller undandraga 
sig denna skyldighet, men deras hufvudsakliga uppgift tror 
jag dock vara en annan. Att inskränka den skedda olyckan 
till det minsta möjliga och att med det samma, så att säga, 
bevara en bro, öfver hvilken regent och folk åter kunna finna 
hvarandra, och en lefvande samverkan på laglighetens botten 
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ånyo vidtaga, detta är under den politiska konflikten vår 
inhemska regerings viktigaste, visserligen svåra, men sköna 
och, så vida den har framgång, välsignelsebringande uppgift». 

I sammanhang härmed bemödar sig förf. att tillbakavisa 
uppfattningen, att senaten och andra myndigheter av Fin-
lands grundlagar ålagts skyldigheten att vägra sin medverkan 
»vid utfärdandet och verkställigheten af allerhögsta förord-
ningar, som afvika från vårt lands lagar», och att en sådan 
»medverkan från deras sida skulle vara liktydigt med ett bry-
tande af dessa lagar. Detta antagande beror dock på en miss-
uppfattning». Förf. ingår därefter på en diskussion om senatens 
rätt till promulgationsvägran, vilken av honom förnekas. 

Mot slutet av sin broschyr säger Danielson: 
»Vi stå vid en skiljoväg. Den ena vägen leder till fort-

farande söndring, till ett negativt handlingssätt, till inbördes 
misstro, till hat, förtal och djupt frätande bitterhet. Så vidt 
mänskligt förstånd på förhand kan bedöma, för den från hugg 
till hugg, från olycka till olycka. Såsom sista förhoppning 
återstår ett folk, som dör insvept i sin äras mantel. Äfven den 
andra vägen är tung, den bjuder på lidanden och kanske 
på yttre förödmjukelser. En ogenomtränglig dimma höljer 
vägens slutpunkt. Men denna väg är dock den enda, som 
lofvar framgång, ty den är den inbördes aktningens och för-
troendets, sammanslutningens och en fast samverkans väg — 
en verksamhet, som afser ett lefvande och vid lif blifvande 
folks bästa». 

Vi återfinna i denna broschyr i huvudsak samma betrak-
telsesätt, som Danielson framförde vid mötet den 22 juni 1900 
(se kap. III, s. 58) och som, om än efter tvekan, formulerats i 
Uusi Suometar. 

Såsom kärnpunkten i Danielsons broschyr betraktades 
vid denna tid hans yrkande på regeringsmyndigheternas huvud-
uppgift att »bevara en bro, öfver hvilken regent och folk åter 
kunna finna hvarandra». I den av broschyren föranledda, 
man och man emellan förda diskussionen betecknades därför 
broschyrens författare såsom »brobyggare», eller, med en 
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från E. N. Setälä härrörande benämning, »pontifex maximus», 
vilken vann anklang och spridning. 

Diskussionen om »Mihin Suuntaan» var emellertid inga-
lunda endast muntlig, utan fördes även i tryckta publikatio-
ner, varvid de, som anslöto sig till det i broschyren fram-
ställda politiska programmet, vid denna tid så gott som uteslu- 
tande begagnade sig av tidningspressen. Uusi Suometar 
anmälde den 20 och 21 december 1901 Danielsons broschyr, 
varvid densamma utförligt refererades, utan att bladet dock 
här uttalar någon egen åsikt om de under debatt stående frå-
gorna. 

Ett av de anmärkningsvärdaste inläggen till förmån för 
Danielsons program gjordes i ett upprop eller adress, Nykyiseri 
aseman johdosta (Med anledning av det nuvarande sakläget), 
införd i Uusi Suometar den 23 januari 1902 (samma dag även 
i Päivälehti under rubriken »Från allmänheten»), »under hvil-
ken man, icke utan ansträngning lyckats samla 59 namn, 
deribland den gamle, ansedde A. Meurmans var det mest 
bekanta», såsom senator Ignatius uttrycker sig i en broschyr, 
som längre fram i detta kapitel skall refereras. I detta »de 
femtionios upprop», säges: »Enär vi undertecknade Helsing-
forsbor tro oss i hans (Danielsons) av sanning och fosterlands-
kärlek präglade ord ha funnit principer, vilkas förverkligande 
är av största betydelse för vårt folks tillvaro och välfärd, och 
vilka vi i huvudsak godkänna, hava vi ansett det vara den 
gemensamma saken till fördel att genom att offentligen till-
kännagiva vår ståndpunkt uppmana medborgare att enhälligt 
sammansluta sig i och för genomförandet av de i ifrågavarande 
broschyr framställda reformförslag» 

Tidningspressen stod givetvis icke i samma mån till för-
fogande för programmets motståndare, som i stället uttalade 
sig i en stor mängd broschyrer och flygblad 1), av vilka dock 

1) I kronologisk ordning, så vitt konstaterbart är: »Mihin suuntaan?k 
Artikel, undertecknad Sissi Juhani Aho) och införd i Vapaita Lehtisiä 
(d. 6 januari 1902;• i svensk översättning i Fria Ord, 13 februari 1902). — 
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flere varken tillkommit på kagalens initiativ eller genom dess 
försorg befordrats till tryck och spridning (sådana voro åt-
minstone signaturen Quis' broschyr, Nemos Ännu några ord 
och Vår lösen: Rätt med Heder). 

Vid en redogörelse för innehållet i dessa broschyrer torde 
det vara ändamålsenligast att åtskilja de tre frågor, kring 
vilka diskussionen huvudsakligen rörde sig: de sociala spörs-
målen, språkfrågan, och frågan om motståndet, för att upp-
räkna dem i motsatt ordning till deras betydelse i detta me-
ningsutbyte. 

Samtliga broschyrer, så vitt de över huvud beröra sociala 

Undfallenhet eller Motstånd? Några ord med anledning af prof. Daniel-
sons broskyr »Mihin suuntaan?», Undertecknad Tonax (=Th. Hornen). 
Stockholm 1902 (3,000 exx; tre finska upplagor, tillsammans 14,000 exx.). 
— Villkoret för enighet. Några ord med anledning av Nemos och prof. 

' Danielsons broskyrer, af Quis (= Einar Borenius). Viborg 1902 (ursprung-
ligen avsedd att ingå i Finsk Tidskrift, som emellertid vid denna tid var 
indragen på tre månader. Blott på svenska). — Ännu några ord, af Nemo 
Helsingfors, 1902. — Vår lösen: Rätt med heder (av Georg Fraser). Stock-
holm 1902 (blott på svenska). — Senatens och regeringspartiets ställning 
till den nuvarande krisen. Daterat Uleåborg den 27 april 1902, och 
undertecknat Lennart Gripenberg (avtryckt ur Fria Ord, där den ingick 
den 6 maj 1902, och försett med en ingress av »utgifvaren»; tryckt i »Ber-
lin», 1902 i 1,800 exx. Även på finska). — Den rätta vägen. Ett svar 
på Joh. Rich. Danielsons skrift: I hvilken riktning? Af Toivo (=K. F. 
Ignatius). Den finska upplagan tryckt i Stockholm 1902 i 3,000 exx. —
Vika eller stå? Af Nemo. Stockholm 1902; 3,000 exx. Den finska över-
sättningen utkom i Stockholm i februari 1903 och trycktes i 20,000 
exemplar. — Ett inlägg i diskussionen om professor Danielsons program 
af A—d M. (=Arvid Mörne). Stockholm 1902. Blott på svenska; 1,500 
exx. — Härutöver är ytterligare att anteckna en i början av februari 1902 
i Tammerfors i tryck utkommen finskspråkig broschyr, vars författare, 
M. V. Wuolukka, uppgiver sig vara arbetare. Broschyren vars titel i 
svensk översättning skulle lyda »Vad vore att göra?», har icke varit till-
gänglig för författaren. Enligt en anmälan i Hufvudstadsbladet för den 
12 februari 1902 berör den uteslutande den sociala frågan och »företräder 
därvid de af arbetarpartiets yttersta vänster omfattade meningarna». 
Åt dagens politiska och allmänt fosterländska frågor ägnar den ingen 
uppmärksamhet. — Samme Wuolukka var en de arbetare, som voro 
verksamma i agitationen för uppbådsstrejk våren 1903. 
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frågor, medgiva nödvändigheten av reformer, men diskussio-
nen inskränker sig härvid nästan uteslutande till rösträtts-
förhållanden, och kommer härvid att mycket nära tangera 
språkfrågan. I socialt hänseende mest ingående är Arvid 
Mörnes korta flygskrift. Han konstaterar, att inom svenska 
partiet yrkanden framställts att stora eftergifter skulle göras 
för att »möjliggöra vårt samhälles demokratisering och för att 
bereda finska partiet och arbetarpartiet en mera framskjuten 
plats inom kommunalrepresentationerna», han är förvissad 
om att en rätt radikal rösträttsreform »skulle samla omkring 
sig ett starkt folkeligt parti, rekryteradt både från svenskt 
och finskt håll», för att sålunda »stärka solidaritetskänslan 
inom nationen». Det bör vara det svenska partiets ära att 
avlägsna »alla orättvisor genom att gifva finska partiet och 
arbetarpartiet alt flere platser i kommunalrepresentationerna». 
Vad den politiska rösträtten beträffar borde refoi'merna beröra 
icke blott borgar- och bondestånden, utan även prästeståndet. 
Vid arbetet på sådana sociala reformer bör man inslå på en 
väg, som »leder till de gamla språkpartiernas upplösning». 

I Ännu några ord pläderar Nemo, utöver vad han härom 
yttrat i Alla med, för rösträttsreformer, och hoppas i detta 
avseende att kunna påräkna »tillmötesgående från det svenska 
partiets sida, för hvilket det ju dock härvid gäller att på den 
fosterländska samdrägtens och utvecklingens altare bringa 
offret af en större eller mindre del af det politiska inflytande 
partiet härintills inom Ständerrepresentationen egt»; likvisst 
hyser förf. dubier härom, »åtminstone såvidt man får döma af 
Hbl's uttalande i frågan». 

I Quis' broschyr förknippas språkfrågan med den stora 
politiska frågan för dagen. Han ger Danielson rätt däri, att 
språkfrågan ännu icke är löst. Svenskhetens målsmän i Fin-
land hava dock varit medvetna därom, »att de haft sin makt-
ställning i dess hittillsvarande utsträckning blott ad interim. 
Det svenska partiets ledande grundide har varit att söka hålla 
den intill dess Finland vore så mättadt med skandinavisk 
kultur och skandinaviska karaktärsegenskaper, intill dess 
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bildningen hos det finska elementet, antalet förmågor och 
framför allt den politiska fastheten hos den uppstigande finsk-
språkiga bildade klassen vuxit därhän, att utan fara för landets 
framtid makten kunde lemnas i finskhetens händer». Längre 
fram: »Meningsskiljaktigheten mellan de båda partierna har 
därför i grund och botten legat blott i en olika öfvertygelse om 
vid hvilken tidpunkt svenskhetens definitiva maktafträdelse 
skulle lända till största gagn för fosterlandet». 

Denna maktavträdelse anser förf. icke kunna eller få äga 
rum så länge det gammalfinska partiets ledning icke ändrat 
sitt program i landets stora politiska fråga. »Först måste 
garantier gifvas för att icke genom hegemonins öfverant-
vardande åt finska partiet fritt spel lemnas åt det politiska 
tänkesätt, som vårt folk anser öfverensstämma hvarken med 
ärans eller statsklokhetens fordringar». Även Quis motser 
den tid, då partidelningen försiggår »på samma grunder som i 
andra länder, oberoende av språkdualismen». 

Författaren till Vår lösen: Rätt med Heder uppehåller sig 
rätt mycket vid Danielsons språkpolitiska betraktelser, vilka 
sammanfattas sålunda, att för Danielson »språket är viktigare 
än alla andra kulturintressen sammanlagda, viktigare än lagar, 
författning, frihet t. o. m. existens», ett citat som här anföres 
såsom prov på förf:s mer temperamentfulla än exakta pole-
miska metod. Förf. uppräknar en mängd för landet nyttiga 
åtgärder, som genomförts tack vare finnars och svenskars 
gemensamma ansträngningar; han frågar sig när de krafter, 
som slösats på språkstriden, »kunna riktas på ett nyttigt, 
fruktbringande arbete för ett kulturmål», och föreslår »att 
för kommande tider orden språkfrågan, språkpartier, språk-
intressen helt och hållet upphöra att finnas till i politiken, 
men återförvisas till universitetets filosofiska fakultet och 
dess historiskt filologiska sektion». Han konstaterar, att 
»under dessa två år allt flera och flera, allt större skaror skilt 
sig från det finska lägret för att, glömmande språkstriden, 
förena sig med svenskarne. Och häri ser jag ett nytt b6is 
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uppå, att språket såsom sådant icke kan utgöra ensamt för 
sig någon partiindelningsgrund». 

I Nemos nya broschyr, Ännu några ord, utgör första avdel-
ningen en reproduktion av en artikel, varmed Nemo i Hufvud-
stadsbladet bemöter en del anmärkningar mot broschyren 
Alla med, och han förklarar här, att hans uttalanden därstädes 
ingalunda voro enbart riktade mot det svenska partiet. Han 
klandrar det sätt, varpå man från det gammalfinska partiets 
sida »fortsätter att hetsa upp massan af befolkningen mot den 
bildade klassen, närmast mot den svenskatalande delen deraf», 
varigenom »alla sträfvanden från dennas sida för ernående af 
samförstånd och en verklig, varm solidaritetskänsla blifva 
resultatslösa». Särskilt vänder sig Nemo mot Yrjö-Koskinens 
bekanta öppna brev (se ovan, s. 62), detta »upprop, som 
hetsade till inbördes strid och som ville resa upp en oöfver-
stiglig skiljemur mellan olika grupper af vårt folk», och även 
senare »finna vi i partiets organ uppsatser, hvilka lika hetsigt 
som någonsin tillförene mana fram språkstridens röda spöke 
och söka så ut misstro och missämja». 

Gentemot Danielson anmärker Nemo, att han »identifierar 
tvenne begrepp, hvilka i sjelfva verket icke äro identiska, 
nemligen grundtanken och det ursprungliga grundmotivet för 
den finska rörelsen å ena sidan och det finska partiet, särskildt 
det gammalfinska partiet, och dess program å den andra». 
Med finskhetsrörelsens grundtanke förklarar sig förf. vara 
fullt solidarisk, men »ett godkännande af den finska rörelsens 
demokratiska grundprincip är ett, och ett omfattande af det 
gammalfinska partiets program och politik något annat». 
För övrigt diskuterar broschyren särskilda praktiska åtgärder 
för språkfrågans ordnande. 

Huru man på ungfinskt håll inom kagalkretsar bedömde 
Danielsons språkpolitiska betraktelser framgår ur följande 
citat, ur signaturen Tenax' (prof. Th. Hordns) flygblad Und-
fallenhet eller Motstånd: »Att åter rasa mot det forna mot-
satta partiet för den hållning man antager att det skulle intaga 
till de uppkastade spörsmålen är föga ridderligt. Betänker 
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man att fosterlandet nu är i öfverhängande fara och att detta 
svenska parti i ärlig, uppoffrande sträfvan att bekämpa den 
gemensamma faran förlorat flere positioner och bland annat 
sitt mest vederhäftiga organ, hvilket nu kunnat föra dess 
talan, så blir äran af detta anfall ännu mindre». 

Ur Toivos (senator Ignatius') broschyr Den rätta vägen, 
må följande utdrag rörande språkstriden anföras: »Ehuru vi 
icke tro att Hufvudstadsbladet någonsin tillförene varit erkändt 
och icke ens nu, efter det den blifvit den enda svenskspråkiga 
dagliga tidning i landets hufvudstad, erkännes af det svenska 
partiet såsom dess organ och ehuru vi följaktligen icke kunna 
tillskrifva dess uttalanden samma betydelse som professor 
Danielson gifvit dem, vilja vi dock icke förneka att det kan 
vara skäl till tvifvelsmål rörande den ståndpunkt sagde parti 
kommer att intaga gentemot yrkandena på afhjelpandet af 
språkliga och sociala missförhållanden. Den snart sagdt obe-
gripliga blindhet, hvarmed detta parti städse sökt ställa sig i 
vägen för sträfvandena att åt det finska språket bereda en 
rättslig och naturlig plats i vårt samhälle och att åt det finska 
folket skaffa nödvändiga bildningsanstalter, i förening med 
det under årslånga strider närda partihatet, göra det nemligen 
föga troligt att de svensksinnades flertal så lätt skall afsäga 
sig det förgångnas traditioner samt nu hörsamma rättvisans 
fordringar och afstå sin politiska makt åt en misstrodd mot-
ståndare. Må vi å andra sidan också icke fördölja att flere 
af de uttalanden, som varit synliga i den finska tidningspressen, 
visat ringa tillmötesgående, när frågan gällt åstadkommandet 
af enighet emellan partierna». Emellertid anser förf., att »alla 
våra inre tvistefrågor få icke, kunna icke utgöra hinder för ett 
endrägtigt uppträdande mot yttre fiender och ett enigt försvar 
af vårt gemensamma fosterland, vårt gemensamma samhälls- 
skick och våra lagar» — — »Skola vi finsksinnade emel- 
lertid såsom offer åt denna solidaritetskänsla afstå från våra 
fordringar på finska språkets rätt? Skola arbetarne afsäga 
sig sina anspråk på jemnlikhet i afseende å den politiska röst-
rätten? Ingalunda. Dessa fordringar och anspråk skola vid- 
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hållas, men de få icke uppställas såsom vilkor för vårt delta-
gande i det gemensamma försvaret för vår fäderneärfda lag, 
icke såsom vilkor för vår endrägt emot utifrån hotande faror. 
För uppnåendet af denna endrägt får och bör ingen köp-
slagan emellan partierna äga rum. Den har sin rot i vår sjelf-
bevarelsekänsla och står derföre utom partierna». 

Den kritik som i de här refererade broschyrerna riktas mot 
Danielsons uttalanden i språkfrågan härrör såväl från svensk-
sinnat som från finsksinnat håll, men står helt och hållet 
för respektive broschyrförfattares egen räkning. Vad särskilt 
beträffar de två från svensk sida utgångna broschyrerna — 
den av signaturen Quis och Vår lösen — stod icke bakom dem 
någon av svenska partiets ledande män, och deras författare 
tillhörde icke heller kagalorganisationen. De ledande poli-
tiska personligheterna inom det svenska partiet — män 
sådana som R. A. Wrede, Kasten Antell, Fredrik Stjernvall, 
V. M. von Born, Emil Schybergson — voro samtliga djupt 
engagerade i bekämpandet av den från Ryssland hotande 
faran och uttalade sig alls icke i språkstriden. Vilken stånd-
punkt de intogo till språkfrågans lösning visade sig först senare, 
icke så mycket i ord som i handling, då de icke blott utan 
knot fogade sig i utan även medverkade till den maktavträ-
delse som för partiet innelåg i representationsreformen. 

Icke heller i den teoretiska diskussion om motstånd eller 
undfallenhet, som fördes i det nu pågående broschyrkriget, 
deltog man på ledande svenskt håll. Orsakerna härtill voro 
av olika slag. För det första visste envar i Finland huru det 
svenska elementet därstädes ställde sig till denna fråga, och ett 
ytterligare proklamerande av den motståndsvänliga stånd-
punkten skulle icke blott varit onödig, utan även kunnat 
lända motståndstanken till förfång. Inom den ryska reaktio-
nära byråkratin hyste man allmänt den uppfattningen — 
som även delades av Nikolai II 1) — att den finska befolk- 

1) Se V. Procop, anf. arb., s. 83. 
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ningen i landet villigt fogade sig i de åtgärder, med vilka man 
nu önskade hugna Finlands folk, och att det blott var en 
grupp oefterrättliga svenskar i landet, som ställde svårigheter 
i vägen 1). Med avseende å situationen inom landet hade det 
helt säkert varit saken till skada, om försök hade gjorts på 
svenskt håll att på teoretiska grunder motarbeta undfallen-
hetstendenserna. Yrjö-Koskinen hade ju på det enträgnaste 
varnat hela det finska folkelementet från att över huvud 
hava något att göra med svenskarna i landet, och om dessa 
trätt fram som motståndets egentliga målsmän, hade verkan 
antagligen blivit en helt annan än den åsyftade. Det finska 
folkelementets ställning till frågan om motstånd eller undfallen-
het borde lämpligast utredas på finsktnationellt håll. 

Ehuru icke tillhörande det finsknationella lägret var 
L. Gripenberg (Nemo), såsom stående helt utanför språkparti-
erna, och i atnjutande av allmän aktning hos olika tänkande, 
väl skickad att göra sin stämma hörd. Medan han i sin första 
broschyr Alla med avhållit sig från att närmare beröra mot-
ståndet, finner han sig längre fram manad att allt tydligare 
säga ifrån. 

1 broschyren Ännu några ord (företalet är daterat i decem-
ber 1901) uttalar han den förmodan, att de flesta i landet av 
det som timat hämtat den lärdomen, att »den bästa och enda 
riktiga politik är att strängt och osvikligt hålla sig till hvad 
som är lag och rätt», och hoppas i denna insikt kunna spåra 
tendenser till sammangående. Den egentliga polemiken mot 
Danielsons ståndpunkt i den stora politiska frågan återfinnes 
i avdelning IV. Gentemot den av Danielson förfäktade satsen, 
att garantierna för Finlands statliga fortbestånd främst låge 
i ett erkännande från den starkare partens sida, att dess fördel 
icke läderas av den fria ställning Finland intager, vill Gripen-
berg tolka historiens vittnesbörd så, att folkens liv icke »beror 
endast och allenast eller ens i väsentlig grad af en så ombytlig 

1) Jfr t. ex. furst Meschtscherskis uttalande i Graschdanin (ovan, s. 97). 
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faktor, som hvad den starkares eller starkastes fördel anses 
kräfva, utan i längden beror detta af folkens egen inneboende 
sedliga kraft, af rättmätigheten af de mål för hvilka de sträfva, 
af det sätt hvarpå de fylla en plats i det mänskliga kultur-
arbetet». 

Gripenberg påpekar vidare, att de av Danielson uppställda 
tvenne grundreglerna för handlingssättet i landet komme att 
stå i konflikt med varandra, och olika samhällsgrupper skulle 
ledas av olika synpunkter. Den icke-officiella allmänheten 
skall härvid ledas av sin rättsuppfattning, medan myndig-
heterna »främst borde låta leda sig af uppgiften att i görligaste 
måtto söka förebygga konflikter». Då Danielson anser regenten 
äga rätt att av sina undersåtar vänta oskrymtad öppenhet, 
önskar Gripenberg härtill göra det tillägget, »att regenten väl 
främst kan göra anspråk på ett sådant öppet sanningens språk 
af sina tjenare och närmast af dem, hvilka han ombetrott med 
förtroendeposter». 

I frågan om senatens rätt till promulgationsvägran hyser 
Gripenberg en från Danielsons avvikande uppfattning. »Herr 
D. har väl rätt deruti att den skrifna borgerliga lagen icke för 
alla fall lemnar ett fullt koncist besked. Men det finnes ock en 
annan, den högre rättvisans och den allmänna moralens lag, 
hvilken bjuder att ingen må tvingas att medverka till en 
handling, som strider emot hans rättsuppfattning och hans 
samvete». 1 detta sammanhang anför Gripenberg ett utta-
lande av J. V. Snellman: ,>Böjer sig den offentliga mannen 
under bud och vinkar, som icke äro lag, men tvärtom strida 
emot uppenbar lag, så förnekar han sin öfvertygelse om hvad 
rätt är». 

Medan Danielson ville överlämna åt folkrepresentationen, 
tidningspressen och den icke-officiella allmänheten uppgiften 
att uttala folkets rättsuppfattning, påpekar Gripenberg omöj-
ligheten för röster från dessa håll att göra sig gällande. Stän-
derna sammanträda med fyra års mellantid. »Ändå tidnings-
pressen? Man kan omöjligen antaga att herr D. i en så all-
varsam sak velat skämta, men det ljuder nästan som en ironi, 

18 
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då han begär att landets tidningspress, med det mått af frihet 
som f. n. är den beskärd, skall 'med sådan styrka att intet 
tvifvel om dess innebörd är möjligt' gifva luft åt i landet 
rådande rättsuppfattning. Och den stora allmänheten slut-
ligen, på hvilka vägar skall denna göra sin uppfattning för-
nimbar och sin röst hörd? Genom allmänna möten kanske 
och genom folkadresser? Är det väl någon obekant, hvilka 
lagparagrafer man ifråga som sådana numera vill göra gällande, 
eller på hvilket sätt landets egna män emottagit ett till dem 
riktadt uttalande af inemot etthundratusen medborgare?»1) 
Gentemot Danielson vill Gripenberg göra gällande, att det 
varit även senatens plikt att giva uttryck åt landets rättsupp-
fattning. 

Som ett exempel på huru denna uppgift fyllts hänvisar 
Gripenberg till »ett aktstycke, som öfverallt i landet, hos hög 
och låg, väcker bestörtning och bekymmer». Förf. uppger icke 
vilket aktstycke han här avser, men detta framgår oförtydbart 
ur hans några månader senare publicerade skrift »Senatens 
och regeringspartiets ställning till den nuvarande krisen», 
och förf:s omdöme om senatens skrivelse efter värnpliktsför-
ordningens promulgerande har redan ovan, s. 104, återgivits. 

Denna sistnämnda flygskrift utgör främst en vidräkning 
med senaten. Förf. påminner här om sitt tidigare uttalande, 
»att vi äfven hos de olika tänkande ej äga rätt att, utan bin-
dande bevis för motsatsen, förutsätta annat än en ärlig önskan 
att befrämja landets bästa», vilket yttrande »naturligtvis 
afsett jemväl den nuvarande Senaten». Dock synes »åtskilligt 
som passerat sedan dess» — — -- vara »egnadt att fram-
kalla tvifvelsmål äfven hos den, som redligen söker tro på 
andras goda vilja. Men det finnes en förklaring äfven till 
senare tiders händelser, och den ligger uti satsen om det slut-
tande planet. Sedan man engång inslagit kompromissandets 
politik, har hvarje eftergift, stor eller liten, med oemotståndlig 
konsekvens framkallat en eller flere följande; och så allt vidare. 

1) Här åsyftas den s. k. Uleåborgsadressen. Se ovan, s. 90. 
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Och de motiv, i hvilka man trott sig finna stöd för den första 
eftergiften, hafva med lika oböjlig konsekvens frammanat nya 
motiv, nya synpunkter, som så småningom ledt de hand-
lande personerna in i en alldeles ny tankegång, och i ett alldeles 
nytt uppfattningssätt». Senaten har icke blott underlåtit att 
frambära folkets rättsuppfattning, utan medverkat till genom-
förande av värnpliktsförordningen. »Samma personer, hvilka 
för icke så länge sedan instämt i yttrandet, att denna lag ej 
kunde hafva rättslig giltighet i landet, skynda nu att genom 
en liflig aktiv värksamhet framtvinga dess värkställighet». 
Förf. påminner om åtgärden att genom viten tvinga kommu-
nerna till underkastelse. Och då ändamålet härmed icke vinnes, 
»då träder Senaten ytterligare ett steg nedåt på det sluttande 
planet» och tager ini t i a t i v till den författningsvidriga åtgär-
den att förklara uppbådsnämnderna beslutföra utan de kom-
munala representanterna. Efter att hava uppräknat ytterligare 
från senaten utgångna lagstridiga befallningar utbrister förf.: 
»När man bevittnar de konsekvenser, till hvilka den af senaten 
inslagna politiken ledt, kan man väl då ännu tveka därom, 
huruvida landets medborgare böra skänka senaten häruti 
sitt understöd eller ej? Kan man väl begära, att de skola 
följa denna utför det sluttande planet på samma väg, som från 
uppgifvande af vårt folks rättigheter under protest ledt till 
sådant uppgifvande utan protest, till fördöljande af sanning 
och hycklande af falska tänkesätt, ledt till godtycke och 
uppenbart kränkande af lag, till tvång å underlydande för att 
förmå dem att handla emot lag och sin öfvertygelse om det 
rätta». 

»Och hvad har man väl trott .sig vinna med dessa efter-
gifter? Kan man visa en enda position, som härigenom fak-
tiskt skulle hafva blifvit räddad? Den ofta åberopade var-
ningen, att man åt landet tillförsäkrat finska tjänstemän, 
blir en ren fiktion, då dessa tjänstemän låna sig till villiga 
redskap för allt hvad dem anbefalles. Och har ej senaten nu 
redan själf kallat ryske tjänstemän till bistånd!» 

Med anledning av denna skarpa kritik publicerade Uusi 
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Suometar den 31 maj (Nr. 123) en artikel till senatens försvar, 
vari det bl. a. heter, att då senaten var skyldig att ställa sig 
monarkens befallning om värnpliktsuppbådets förrättande 
till efterrättelse, den ock var skyldig tillse att uppbådena 
kunde äga rum. Ingen regering kan med händerna i kors åse, 
att vederbörande underlåta fullgörandet av sina skyldigheter 
och att statsmaskineriet råkar i stagnation. Den inhemska 
regeringen måste, om den ej vill ådagalägga sin oförmåga att 
handhava styrelsens ledning »begagna sig av alla till buds 
stående medel för styrelsens upprätthållande, för sin del 
naturligtvis till det sista undvikande att bryta mot de laga for-
merna». Mot dessa, av Gripenberg kursiverade ord, anmärker 
han i sin fjärde broschyr, Vika eller stå?: »D. v. s. finner 
Senaten ej andra utvägar, så må den åsidosätta lag och laga 
former. Kan man väl finna ett uttalande, innebärande ett 
tydligare ringaktande af betydelsen af att hålla lagen i helgd». 

I sin broschyr Senatens och regeringspartiets ställning, 
citerar Gripenberg ett utdrag ur senatens yttrande med anled-
ning av det ryska språkreskriptet, där det heter, att detsamma 
»icke kunde undgå att hos Finlands folk framkalla känslor 
af djup smärta och bitterhet. Dess värkliga innebörd skall 
icke för någon här i landet kunna framstå annorlunda, än 
såsom en sträfvan till denationalisering af det finska folket». 
Härtill fogar Gripenberg följande reflexion: »Och nu ställa 
sig personer, som underskrifvit anförda ord, i samma strä-
vandes tjänst och synes ej förstå att sådant skall alstra förbitt-
ring. Som om det ej vore naturligt, att bitterheten mot finske 
män i ett sådant fall måste vara mångfaldt större än emot 
främlingar. Och är det ej en den bittraste ironi, då herr Yrjö-
Koskinen och hans meningsfränder i det finska partiets och 
det finska folkets namn predika eftergift för och medvärkan 
till en politik, som åsyftar en sådan denationalisering». I anslut-
ning härtill yttrar Uusi Suometar i den ovan citerade artikeln: 
»Föga nog skall vår nationalitet gå förlorad därigenom, att 
man af ett i någon mån större antal tjenstemän än härintills 
fordrar kunskap jemväl i ryska språket», vartill Gripenberg i 
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Vika eller stå anmärker: »Vill man nu betrakta införandet 
af ryskt språk — — — såsom icke innebärande våda för 
vårt nationela lif, så är detta derför ett uppenbart från-
gående af en kardinalpunkt i det finska partiets tidigare upp-
fattning». 

För att ännu återkomma till det tidigare flygbladet, »Sena-
tens ställning», antyder förf. därstädes, med anförande av ett 
yttrande av statssekreteraren Sergijeffski, att de därintills 
vidtagna ryska åtgärderna utgöra ett utslag av ett på förhand 
uppgjort russificeringsprogram. Denna tanke utföres vidare i 
Vika eller stå: »Man har på många håll inom vårt land hört 
den uppfattning uttalas, att denna politik till väsentlig 
del har sin rot i särskilda mer eller mindre tillfälliga förhål-
landen. Enligt min tanke är denna uppfattning af situationen 
dock grundfalsk». Efter en utförlig motivering kommer förf. 
till följande resultat: »Fullkomligt otvivelaktigt synes derför 
vara, att den ryska politiken gentemot vårt folk icke är en 
följd af några som helst tillfälliga omständigheter, utan är 
ett konsekvent uttryck för den sedan länge herrskande riksen-
hets-i6n med tydligen utstakadt, medvetet slutmål att full-
ständigt upphäfva vårt autonoma statsskick och vår nationela 
tillvaro, för att af vårt land skapa endast en af det ryska rikets 
'gränsmarker' och låta vårt folk ingå allenast som en grupp af 
'den stora ryska familjen', våra 'äldre bröder'». 

Under förutsättning att detta resonemang är riktigt, frågar 
sig förf. vilken politik — motståndets eller eftergifternas — ur 
»den nyktra opportunitets-ståndpunkten» bedömd, är riktig. 
Han anser, »då man har att göra med en politik, som kon-
sekvent sträfvar emot ett tydligt och bestämdt, på förhand 
utstakadt slutmål», att det ligger »en fullkomlig, logisk orim-
lighet i det antagande, att man kunde hämma ett sådant sträf-
vande och förmå det att till större eller mindre del afstå från 
det föresatta målet, genom att gå detta sträfvande till mötes 
och undanrödja eller minska de svårigheter som ställa sig i 
vägen derför — — — Hvad man än må tro sig kunna ernå 
genom ett eftergiftssystem, ett motverkande af den politik 
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som nu emot oss föres, kan derigenom dock uppenbarligen 
aldrig vinnas». 

Förf. vill emellertid icke med bestämdhet påstå, att det 
passiva motståndet komme att leda till önskat resultat, men 
anser att »en viss sannolikhet» talar härför, och anför till stöd 
för detta antagande ryska riksrådets protokoll vid behandlin-
gen av värnpliktsfrågan, varur framgår, »att ett instickande 
af våra värnepligtige i de ryska truppernas led snarare hade 
kommit att genomdrifvas, om man ej befarat att sådant komme 
att väcka starkt motstånd inom befolkningens bredaste lager». 
Genom motståndet uppnås i varje händelse en bestämd fördel 
däri, »att situationen vinner i klarhet och befolkningens verkliga 
tänkesätt derigenom få tillfälle att komma i dagen. Att denna 
omständighet för oss är af alldeles oberäknelig betydelse, inses 
bäst deraf att man äf ven inom afgörande kretsar i Ryssland 
otvifvelaktigt alls icke har full klarhet om de känslor, som i 
verkligheten röra sig inom vårt folk; i följd hvaraf man i poli-
tiken mot oss räknat med oriktiga faktorer, som kunnat gifva 
upphof till beslut, de der måhända eljest hade utfallit annor-
lunda. Att deremot eftergiftspolitiken, långt ifrån att klar-
göra situationen i denna del, tvärtom är egnad att göra den 
än mera vilseledande, ligger för öppen dag». 

Förf. väntar sig dock icke påtagliga resultat av motståndet 
i närvarande tid, men väl för framtiden. 1 detta avseende 
sätter han icke mycken tilltro till den »bro» mellan härskare 
och folk, som Danielson önskar se bevarad; den må eftersträ-
vas endast »om sådant kan ske utan åsidosättande af andra, 
betydelsefullare synpunkter». »Undvikandet af alla konflik-
ter i det närvarande är derför, så önskligt sådant än vore, enligt 
min uppfattning ingalunda något oeftergifligt vilkor för att i 
en framtid, under förändrade förhållanden, vårt folk åter 
skall kunna få intaga en autonom plats inom den ryska riks-
komplexen. Men hvad som är ett oeftergifligt vilkor härför, 
det är att vårt folk skall äga vilja och förmåga att till sin fördel 
begagna sig af förändrade förhållanden, om och när de inträffa. 
Bevarandet åt vårt folk af denna vilja och förmåga bör derför 
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i nu berördt afseende vara vårt främsta ögonmärke». Detta 
mål vinnes emellertid icke genom en eftergiftspolitik, som, 
»tvärtom måste leda till ett försvagande af de karaktärsegenska-
per hos folket, som det skulle gälla att stärka». 

Broschyren vänder sig vidare mot de från kyrkligt håll 
framställda invändningarna mot det passiva motståndet på 
den grund, att »Kristi lära bjöd oss vara den lagliga öfver-
heten underdånige och att de tunga dagar, dem vi nu hade att 
genomgå, voro en af Försynen oss sänd pröfning, hvilken vi 
egde att tåligt och utan knot foga oss uti» 1). Förf. konsta-
terar, att ingen av eftergivenhetspolitikens anhängare »velat 
påstå att de åtgärder som emot oss nu vidtagas vore lagliga; 
tvärtom erkännes det af alla, att de kränka lag, kränka den 
oss högtidligen i Guds hus för evärdeliga tider tillförsäkrade 
rätt», och yttrar i anslutning härtill: »Ett stämplande af väg-
ran att lyda öfverhetliga påbud, de der strida emot gällande 
lag, såsom varande ett brott mot Guds vilja är derför, såvidt 
jag kan förstå, endast ett nytt bevis på huru eftergiftssystemet 
förmått leda rättsuppfattningen på villospår». 

Med anledning av den »på allra sista tider» mot det passiva 
motståndets politik riktade förebråelsen 2), att »densamma 
skulle omöjliggöra en lycklig eller åtminstone laglig lösning af 
rikslagstiftningsfrågan, beträffande hvilken Senaten tillåtits 
att utarbeta förslag»3), betvivlar förf. att någon utsikt för en 
laglig lösning av denna fråga för närvarande förefinnes. Men 
»låtom oss antaga att man på ledande ryskt håll nu skulle 
hafva så ändrat sin tidigare ståndpunkt, att frågan kunde 
lösas i laglig väg. Hvad är det väl som kunde hafva vållat 

Så t. ex. ärkebiskopen i artikeln Sananen kansalle (se s. 309) och 
domprosten Dahlberg i en broschyr Nykyajan kysymyksiä. 

Härmed åsyfta.s antagligen ett antal av prof. Danielson och ärke-
biskop Johansson under loppet av april och maj 1902 i Uusi Suometar 
publicerade artiklar; se kap. XIV, s. 306. 

Detta tillstånd meddelades av kejsaren den 26 september 1902, 
»Utan att för närvarande bestämma om ärendets vidare behandling». 
Något löfte gavs sålunda icke att frågan skulle hänskjutas till ständerna i 
och för grundlagsenlig behandlirig. 
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en sådan förändring? — Skulle nu en förändring på 
ledande ryskt håll hafva inträdt, så är det ju en logisk omöj-
lighet att detta kunde vara en följd af den politik, som går ut 
på att blindt verkställa alla träffade anordningar, utan kan 
en sådan omkastning endast hafva åvägabragts i följd af den 
oro, som de vidtagna åtgärderna väckt inom landet och det 
oväntade motstånd deras verkställighet rönt. De påstådda 
förbättrade utsigterna i rikslagstiftningsfrågan vore därför, 
om någon grund för desamma funnes, ett handgripligt bevis 
på nyttan af det motstånd vårt folk lagt i dagen». 

Ytterligare en invändning upptages till bemötande — 
en invändning »på hvilken man torde hafva lagt största vigt» 
— att det passiva motståndet »skulle åsamka icke blott den 
enskildte utan hela vårt folk lidanden, dem detta ej mäktade 
bära, och att det direkt skulle gifva upphof till åtgärder emot 
oss, de der eljest möjligen skulle uteblifv-  a». Till den senare 
delen av denna invändning genmäles, att »vi här hafva att 
göra med en politik, som i sitt slutsyfte går ut på ett fullkom-
ligt förintande af vårt folks nationela lif och autonoma ställ 
ning; ett slutmål, hvars uppnående en undfallenhetspolitik 
ej skall kunna fördröja. Och längre än till samma slutresultat 
kan i sämsta fall ej heller det passiva motståndet leda politiken 
emot oss». Med avseende å den förra delen hänvisas till den 
nuvarande generationens plikt att icke rygga tillbaka för lidan-
den i värnandet av vår rätt och till de strider som andra folk, 
likasom i gångna tider vårt eget, fått utkämpa för sin frihet 
och rätt. 

Broschyren sammanfattar diskussionen på följande sätt: 
»I sjelfva verket representera de här rådande två olika åsigterna 
tvänne väsentligt skiljaktiga grundprinciper. Den ena utgår 
främst från öfvertygelsen om hvad den anser vara rätt; den 
andra från tanken på hvad den anser vara klokt. Men man 
glömmer på den senare sidan att i längden det rätta också visat 
sig vara det kloka; man förbiser att det man genom en blott 
politisk klokskap möjligen vunnit i dag, lika lätt kan förloras 
i morgon». 
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Av Gripenbergs tre här refererade, delvis rätt omfångsrika 
broschyrer — de upptaga tillsammans nära 100 trycksidor — 
är det egentligen endast den första  »Ännu några ord» — 
som direkt adresserar sig till Danielsons programuttalande. 
De två andra hava åtminstone delvis föranletts av senare 
inlägg i diskussionen. Alla tre upptaga dock viktiga politiska 
principfrågor till behandling, varför en redogörelse för dem i 
ett sammanhang här synts lämplig. 

Förutom av den i språkligt hänseende neutrale Gripenberg 
riktades kritiken mot Danielsons broschyr från finsksinnat 
håll: Juhani Aho, Th. Hom6-1 och K. F. Ignatius. 

Tidigast av dessa, men något senare än Gripenbergs Ännu 
några ord, framträdde Juhani Ahos artikel i Vapaita Lehtisiä 
den 6 januari 1902. Han konstaterar, att Danielsons program 
för honom blev »en stor besvikelse, så mycket större som det 
icke ens är hans eget, utan i sina huvuddrag Yrjö-Koskinens». 
Programmet betecknas såsom oklart, hållningslöst, fullt av mot-
sägelser o. s. v. Det innehåller emellertid en positiv, praktisk 
punkt, som »han framställer så vackert, att tårar glittra i 
ögonen» — bevarandet av bron mellan regent och folk, på vil-
ken »Salami och Sulamith ånyo kunna finna varandra». Arti-
keln, som är hållen i en rätt lyrisk ton, är betecknande för det 
bestämda sätt, varpå man på ungfinskt håll tog avstånd från 
den av Danielson förordade politiken. 

En annan ungfinsk kritiker var Th. Hom&t, som i flygskriften 
Undfallenhet eller metstånd, daterad den 15 febr. 1902, bl. a. 
påpekar, hurusom det Danielsonska programmet, att om ock 
tjänstemännen måste giva vika för övermakten, folket dock bör 
prestera motstånd, numera av det parti som Danielson tillhör 
övergivits, i det att man nu vill »uppmana folket ej blott till efter-
gift utan äfven till medverkan vid genomförandet af de olagliga 
våldsåtgärderna». Jämte det Hom&I skänker sitt erkännande 
åt Danielsons yrkande på positivt reformarbete, betecknar 
haii det som ett stort fel hos honom »att ställa detta arbete 
som ett slags motsats till den politik som kallas det passiva 
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motståndet». Hans slutord må här anföras: »Det är rättens 
princip som är den heliga fana, vi aldrig få svika och kring 
hvilken alla böra samlas. Den tål ej mäklande, ej köpslående, 
ej svek. Den fordrar att vi gå pliktens raka väg, och den om 
någon för till seger. Det är rättens princip som skall rädda oss. 
Må vi trofast hålla fast vid den. ' In hoc signo vinces'.» 

Ett av de viktigaste inläggen i diskussionen gjordes av 
senator Ignatius i den utförliga broschyren Den rätta vägen — 
av stor betydelse redan på grund av dess författares tidigare 
ställning som en av förgrundsfigurerna i det gammalfinska 
partiet. Såsom i nästa kapitel skall påvisas tog han redan 
hösten 1901 bestämt avstånd från Yrjö-Koskinens program. 
I den broschyr varom nu är fråga framträder han ännu mera 
avgjort som en motståndets förkämpe. 

I likhet med Nemo i Ännu några ord protesterar Ignatus 
mot att Danielson, då han diskuterar de fördelar Ryssland 
har eller icke har av sin nu inslagna politik mot Finland, »utan 
reservation framlägger en folkrättslig princip, som väckt 
och måste väcka ogillande», ett betraktelsesätt som lett där-
hän, att man, såsom framgår ur »det sätt, hvarpå man hos oss 
motat de under Bobrikoffs regim påbegynta förrysknings-
åtgärderna», »på många håll ansett dessa åtgärder ega ett 
visst berättigande och derföre till och med lemnat sitt biträde 
till deras genomförande. Vår senat har numera helt och hållet 
ställt sig på denna ståndpunkt och finner i den opinion, som 
professor Danielson representerar, en uppmuntran att ytter-
ligare fortgå på samma väg». 

Detta omdöme om senaten motiveras i en längre framställ-
ning, där senaten tilldelas ett skarpt klander för dess underlå-
tenhet »att oförtäckt och redligt uttala för monarken det 
finska folkets rättsuppfattning». Härvid hänvisar förf. till 
värnpliktsfrågans behandling i ryska riksrådet, ur vars proto-
koll flere utdrag anföras. Förf:s karaktäristik av senatens 
skrivelse efter värnpliktsförordningens promulgerande 'har 
tidigare (s. 103) refererats. Vidare uppräknas de åtgärder 
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senaten vidtagit för värnpliktsförordningens genomförande 
samt belyses dess ställningstagande till övriga olaga påbud, 
varpå broschyren övergår till en framställning av den hållning 
det gammalfinska partiets främsta organ, Uusi Suometar, 
intagit till regeringens politik. »Hvad vi följaktligen ogilla 
hos Uusi Suometar är att den efter hvarje manligt ord den 
uttalat till försvar för våra grundlagar, svängt om, så snart 
senaten handlat annorlunda och att den efterhand gjort sig till 
språkrör för eftergifvenhets och undfallaulets politiken. Likaså 
ogilla vi äfven det att tidningen blandat in våra inre partifrågor 
i den kamp vi föra för vårt nationela lif samt härigenom 
föranledt att våra yttre fiender fått den föreställning att den 
stora massan af det finska folket vore mera likgiltig för de 
omstörtningar som nu ske. Åt senatens förhållningssätt har 
bladet skänkt ett moraliskt stöd, som sjelffallet uppmuntrar 
dem att gå vidare utför eftergifvenhetens sluttande plan». 
»Tidningen döljer icke ens längre att den är den nuvarande 
senatens språkrör» tillägger förf. i ett annat sammanhang. 
»Det sorgliga härvid är dock att detta språkrör är det enda, 
som i landet får ljuda. Andra toner tolereras icke». 

Med anledning av Danielsons ovan, s. 264 återgivna resone-
mang om skiljevägen, anmärker Ignatius: »Hvarför skall ett 
strängt fasthållande af våra grundlagar och deraf härflytande 
passivt motstånd mot olagligheten framkalla inbördes sönd-
ring, misstro, hat o. s. v.? Man skulle tycka att den ståndpunkt 
som landets ständer intagit, mer än någon annan vore egnad 
att sammanhålla hela nationen samt förekomma söndring 
och kif. Nu har dock den inhemska styrelsen ställt sig på en 
annan ståndpunkt. Herr Danielsons åsigt är uppenbarligen 
att hela folkopinionen skall ledas af senaten och i likhet med 
hans meningsfränder med fullt förtroende godkänna dess poli-
tik; annars uppstår söndring och oenighet. Tanken att enighet 
lättare skulle kunna uppnås, ifall alla så höga som låga ställa 
sig på laglighetens fasta grund och icke dagtinga med rätt 
och pligt, synes icke ens falla honom in». 

Medan Danielson i det senare av sina alternativ ser den 
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enda väg, som lovar framgång, yttrar Ignatius: »I motsats 
till Herr Danielson äro vi lerföre öfvertygade om att ett 
orubbligt, med finsk envishet fortsatt passivt motstånd skall 
leda oss icke till död, utan till seger och lif. Vår sak är nem-
ligen det rättas och det sannas sak — och detta segrar alltid 
till slut». 

Såsom vi sett hade Danielson tänkt sig ett uppdelande av 
Finlands folk i tvenne grupper med olika och, såsom Gripenberg 
påpekar, t. o. m. mot varandra stridande uppgifter: ämbets-
mannaklassen skulle slå en bro mellan regent och folk, och 
den stora allmänheten skulle uttala landets rättsuppfattning 
»med den styrka, att intet tvivel om dess innebörd är möjligt». 
Detta uttalande, så som det förstods vid tiden för broschyrens 
framträdande,, innebar, om ock icke en direkt uppmaning till 
ett passivt motstånd från allmänhetens sida, så i varje hän-
delse ett medgivande av dess berättigande och dess gagnelig-
het. Denna teoretiska ståndpunkt med avseende å den stora 
allmänhetens hållning till olaga påbud var även under denna 
tid den inom det gammalfinska partiet allmännast omfattade; 
vilka förskjutningar den undergick vid den praktiska till-
lämpningen skall påvisas i följande kapitel. 



KAP. XIV. 

DET GAMMALFINSKA PARTIET OCH VÄRN-
PLIKTSUPPB ÅDET 1902. 

Medan värnpliktsförordningarna föranlett en konsolide-
ring av de krafter, som ivrade för ett fosterländskt motstånds-
arbete, utmynnande i kagalorganisationens tillkomst, hade 
man även inom de kretsar — i huvudsak sammanfallande med 
det gammalfinska partiet — som ställt sig mera tveksamt i 
fråga om motståndet, i god tid dryftat den situation dessa för-
ordningar tillskapat. För ändamålet hade ett partimöte sam-
mankallats till den 29 oktober 1901, varvid Yrjö-Koskinen, 
i förlitan på sin genom de tidigare skildrade händelserna åter-
vunna auktoritet, framträdde med ett andragande om »det 
passiva motståndet och den nya värnpliktslagen». Yrjö- 
Koskinen ägnar i detta sitt yttrande 1) en ironiserande kritik 
åt hela motståndspolitiken och det sätt varpå den dittills 
drivits, med särskild hänsyftning på de i flere avseenden rätt 
detaljerade anvisningar till motståndets bedrivande, som redan 
då meddelats av kagalen. Motståndspolitikens program, säger 
han, är »utomordentligt klart och följdriktigt», men det leder 
till fördärv. »Senaten får icke promulgera olagliga och på 
olagligt sätt tillkomna författningar. Då detta förmodligen 
hade till följd, att den inhemska regeringen avskaffades, och 
en främmande regeringsinstitution sattes i stället — stor sak 
i det! Desto tydligare träder olagligheten till synes inför hela 
världen!» Om man, såsom det passiva motståndet yrkar, 
vägrar att foga sig i de olagliga påbuden, så »har man kommit 
ett stycke utöver det passiva motståndet, det aktiva motstån- 

1) 1 svensk översättning avtryckt hos A. Cederholm, Kagalens upp-
komst, ss. 43-48. 
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det har begynt, vilket på vanligt språk kallas uppror, — otvi-
velaktigt till fromma för lagligheten, men knappast ens med 
förhoppning om fosterlandets räddning — — —. Visserligen 
kan detta medföra undergång för de nationella inrättningarna, 
måhända undergång för själva Finlands folk. Men stor sak i 
det! Må Finlands folk dö, men må det dö med ära». Det är 
det finska partiets sak (härmed avses det gammalfinska par-
tiet) att tillse, att konflikten icke drives till sin spets; det får 
icke »i blindo följa den uppviglingsriktning, vars ledning redan 
helt och hållet slunkit över i andras händer». Vi äro den sva-
gare parten och »måste sträva till en dräglig försoning». På 
detta sätt kunde man få en del »olyckliga bestämmelser» i 
värnpliktslagen avlägsnade; emellertid är det nödvändigt att 
underkasta sig, tills man lyckats få den ändrad. 

Uttalandet vann icke understöd inom partisammankom-
sten, som tvärtom enades om en annan mening, som längre 
fram skall refereras. Men Yrjö-Koskinen fann sig icke i det 
nederlag han nu lidit bland sina meningsfränder, utan lät för 
att driva propaganda för sin ståndpunkt hektografera sitt 
yttrande 1), och för att vinna ökad spridning av detsamma 
bifogade han en uppmaning till envar, som emottog ett exem-
plar, att taga en avskrift av det samt låta det gå vidare. 

Denna agitation för den ytterliga undfallenhetsdoktrinen 
kunde av anhängarne till motståndstanken icke lämnas obe-
aktad. Senator K. E. F. Ignatius och prof. Otto Donner för-
fattade en gemensam gensaga 2), som genom kagalen distri-
buerades med anvisning, att den skulle brukas blott i den 
händelse, att det befinnes att Yrjö-Koskinens skrift var känd 
och gjort intryck. 

»Passiivinen vastarinta» ja uusi asevelvollisuuslaki. Lauseita 
eräässä suomenmielisessä piirissä 29/X 1901. 

Kahden vanhan suomenmielisen vastaus Senaattori, Vapaaherra 
Yrjö-Koskisen lausuntoon eräässä suomenmielisessä piirissä; mimeogra-
ferad (utgavs även i ett fåtal svenska exemplar). Skriften är avtryckt på 
svenska hos Cederholm, anf. arb. ss. 49 — 55. 
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Här tillbakavisas först Yrjö-Koskinens karaktäristik av 
det passiva motståndet, där han »icke gör någon åtskillnad 
emellan den passiva lydnad af olagliga förordningar, som 
röjer sig i afhållandet från att begå handlingar, som i dessa 
förordningar förbjudas, och den åtlydnad, som fordrar en 
aktiv medvärkan för lagbrottets genomförande. Man kan 
med skäl ställa det anspråk på ett ordningsälskande och lag-
lydigt folk, att det icke öppet trotsar öfverhetliga påbud, 
äfven om de äro lagstridiga, såsom t. ex. förbudet att hålla 
möten och sammankomster, men man är icke berättigad att 
fordra att dess medlemmar sjelfva skola vara behjelpliga att 
utföra lagstridiga handlingar och derigenom förstöra sitt 
fäderneslands författningar och lagbundna samhällsskick». 
Det göres vidare gällande, att »ett folk har rätt att af sina 
medborgare, tjenstemän och andra, fordra att de icke skola 
medverka till lagstridiga förordningars bringande i verket» 
— — — »Att gå så långt i en motsatt ytterlighet att man, 
medan förstöringen af landets författning som bäst pågår, pri-
sar embetsmannen för hans lagstridiga förfaringssätt, är emel-
lertid att bortblanda alla rättsbegrepp och göra förstörings-
arbetet lättare». 

Skriften vänder sig vidare mot det hos Yrjö-Koskinen 
framträdande betraktelsesättet, att motståndet skulle föra 
landet mot en säker undergång. »Är Ni säker på att Ni icke 
också nu öfverdrifver faran, då det gäller att bedöma följderna 
af ett passivt motstånd, som fullkomligt håller sig inom lag-
lighetens gränser? Är det icke att drifva en försiktighet, som 
i allmånhet nog är behöflig, utöfver gränsen af det tillbörliga? 

andra sidan åter, finnes det den minsta skymt af garanti för 
att 'den betydliga mängd af andra göromål, som senaten har 
att sköta' icke skola oss beröfvas, äfven om vi ådagalägga den 
mest servila undergifvenhet? — — — Det finnes derföre ingen 
giltig grund för antagandet att Finlands pågående omdaning 
till en rysk provins skall afstanna, huru beredvilliga att tjena 
de maktegande vi än visa oss vara». Såsom en av det passiva 
motståndets uppgifter framhålles vederläggandet av den upp- 
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fattning, som bibragts kejsaren, »att det finska folket är nöjdt 
med reformerna». I varje händelse är det passiva motståndet 
»ett lifsvilkor för vårt folk». Såvida folket nu fogade sig i 
kränkningarna av landets författning och institutioner, bleve 
det i en framtid då, såsom det är att förutse, liberalare vindar 
blåsa i Ryssland, omöjligt att få »någon ändring i rättsförhål-
landen, som finska folket, om också i början med knot, men 
sedan utan tvång underkastat sig och åt hvilka flere års bruk 
gifvit häfd. Den generation, som nu lefver, har derföre dock 
någon skyldighet äfven mot sina efterkommande. Det passiva 
motståndet är det enda medel vi ega att icke sjelfva förstöra 
vårt fäderneärfda statsskick, utan lemna rättsanspråken derå 
oförminskade åt våra efterkommande». 

I skriften uttalas flerstädes ett beklagande av den brist på 
enighet som rådde i landet, varigenom icke blott motståndets 
verkan försvagats, utan även de som stått på sig utsatts för så 
mycket större risk av repressalier. Till den rådande splittringen 
har Yrjö-Koskinen bidragit genom sina uttalanden. Han ser 
endast »en fiende, svekomanerne, med hvilka all gemenskap 
måste afbrytas». För sin del vilja skriftens författare fram-
hålla, att »redan solidaritets-ansvaret borde mana alla, finskt 
sinnade som svenskt sinnade, till ett gemensamt handlings- 
sätt. Ingenting berättigar oss till den förhoppning att det 
finska partiet genom en mera utpräglad moderat hållning och 
ådagalagd vänskap för de ryska maktegande skulle lyckas 
afvärja från landet eller ens från partiet sjelft den minsta 
fara.     Den omständigheten, att generalguvernörens 
härvarande organ likasom äfven mot oss fiendtligt stämda 
tidningar i Ryssland skänkt Edert uppträdande sitt lof, inne-
bär inga löften för framtiden. Tvertom borde sådana jär-
tecken mana till eftertanke huruvida den väg man beträdt 
är den rätta». 

Yrjö-Koskinens uppmaning att nu underkasta sig den nya 
värnplikten göres till föremål för en ingående kritik. 

Skriften, som alltigenom är hållen i en saklig och lidelsefri 
ton, slutar med ett beklagande av »partiyran, som stämplar 
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olika tänkande med namnet förrädare» och en försäkran om att 
författarne uppskatta Yrjö-Koskinens varma fosterländskhet 
och redliga vilja. 

Herrar Ignatius och Donners skrivelse — de hade med sina 
namn undertecknat det exemplar av densamma, som till-
ställts Yrjö-Koskinen, medan de som spriddes bland all-
mänheten voro oundertecknade — framkallade ett genmäle 1) 
som även spriddes med påteckning: »icke för tidningarna». 
Det är daterat den 30 november 1901 och ger uttryck åt en 
synnerligen retlig sinnesstämning, i det Yrjö-Koskinen beskyl-
ler Ignatius och Donner för att »behedra honom med person-
liga förolämpningar», — han inser icke skriftens praktiska 
betydelse. Dess författares ståndpunkt var för honom redan 
känd — detta ehuru de försummat att nämna, att de »i en krets 
som icke är finsksinnad» — härmed avses naturligtvis kagalen 
— medverkat till »det hektograferade och sedermera i »Stettin» 
tryckta program 2), som uppmanar icke blott kommunerna, 
utan alla vederbörande att avhålla sig från de värv, som före-
stående uppbåd förutsätta och fordra». I sakligt avseende 
innehåller genmälet ett bemötande av herrar Ignatius' och 
Donners framställning om Yrjö-Koskinens roll vid promul-
gationen av februarimanifestet samt av språkmanifestet, vil-
ken senare Yrjö-Koskinen här karaktiserar som »lögnaktigt 
prat»; förmodligen fordra de »på sätt brukligt är bland Edra 
nuvarande vänner», att han skall begå värjomålsed för att 
skydda sig mot deras beskyllning 3). Slutligen bestrider Yrjö-
Koskinen, att han skulle yrka på att det finska folket borde 
avstå från allt motstånd. »Lönar det då mödan att resonera 
med Er? Så mycket kan jag dock för Eder tillkännagiva, 
såsom min åsikt, att ett motstånd, så bedrivet som Ni önska, 

Vastaus »kahdelle vanhalle suomenmieliselle». Helsingissä, 1901. 
Härmed avses den s. k. »Stettinerkonventionen», se s. 175. 
Åsyftar den tidigare, s. 68, omtalade rättegång, där Y.-K. av 

rådstuvurätten ålades att begå värjomålsed. Detta rättens utslag upp-
hävdes av senatens justitiedepartement i december 1902. 

19 
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är det bästa stöd och hjälp för dem, som vilja skada land och 
folk». 

En annan mot Yrjö-Koskinens uttalanden, särskilt i 
värnpliktsfrågan, riktad skrift var författad av W. Chydenius 
och spriddes av kagalen, sedan den godkänts i juridiska kom 
mitten. 

Yrjö-Koskinen baserar sin ståndpunkt på det antagandet, 
att om blott folket iakttager fullständig lydnad och håller sig 
stilla finnes förhoppning därom, att de nya värnpliktsförord-
ningarnas olyckligaste stadganden kunde fås avlägsnade, och 
lagen modifierad i den riktning, som ryska riksrådets majoritet 
vid behandlingen av värnpliktsfrågan omfattat, varigenom 
lagen kunde få en sådan avfattning, att den, om ock på olagligt 
sätt tillkommen, kunde mottagas med lugn. 

Gentemot denna uppfattning påpekar genmälet, att Yrjö-
Koskinen själv i ett annat sammanhang medgiver, att de 
förryskningsåtgärder, som därintills vidtagits, utgöra delar 
av ett för länge sedan uppgjort program. Det värnplikts-
förordningen beledsagande manifestet säger uttryckligen, att 
de lindringar, som medgivits vid värnpliktens utgörande, 
skola gälla endast tillsvidare. Om folket nu stillatigande 
fogar sig, varför skulle den ursprungliga planen att uttaga 
20,000 man om året och föra största delen av dem till tjänst-
göring i Ryssland icke förverkligas? 

Då Yrjö-Koskinen vidare vill göra gällande, att det hit-
tills bedrivna motståndet påskyndat förryskningsåtgärderna 
och gjort dem strängare än de eljest varit, genmäles härtill: 
»Härmed kan icke åsyftas annat än de yttranden, i vilka vårt 
lands rättigheter hava offentligen försvarats, således senatens 
tidigare framställning till hans majestät, 1899 och 1900 års 
lantdagars beslut, samt 1899 års folkadress. Alla dessa av 
hela folket enhälligt uppburna åtgärder stämplas sålunda såsom 
för vårt land fördärvliga, och detsamma säges ganska tydligt 

1) Vastalause asevelvollisuuskysymykseen. Blott på finska. 
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om 1901 års folkprotest mot värnpliktsförordningarna. Är det 
sålunda möjligt, att hela folket misstagit sig, och denne ene 
man haft rätt?» 

Medan Yrjö-Koskinen håller före, att det passiva mot-
ståndet bringar land och folk i fördärv, frågas i bemötandet: 
»varpå grundar sig denna beskyllning? Vilken framtid erbju-
der oss senaten och dess meningsfränder? Har regeringen 
tillvunnit vårt land någon enda fördel? Nej! Men dess under-
dånighet har lett därhän, att den ryska politiken nu bemöter 
senaten med ohöljt förakt, något som ännu för någon tid 
sedan icke kom i fråga. Det är löjligt att tala, såsom skriftens 
författare det gör, om något slags överenskommelse mellan 
denna regering och ledarne för den ryska rikspolitiken. Vad 
är det för en överenskommelse, då den ena parten ingenting 
får och den andra allt?» 

1 genmälet framhålles att försvaret av landets rättigheter 
glidit från senaten till folket, och att folket har tillfälle till 
försvarsåtgärder genom den hållning, som kommunerna komma 
att intaga. Härmed kan man knappast hoppas, att värnplikts-
förordningarna utan vidare återkallas, men den möjligheten 
föreligger dock, att värnpliktsfrågan kan komma under för-
nyad omprövning. »Och om även intet vunnes, är dock lag 
och rätt förmåner, som man bör försöka försvara. Naturligtvis 
är det möjligt, att en lydnadsvägran kan föranleda våldsåtgär-
der, men den som ingenting vågar, kan ej heller vinna något. 
Ett folk som fruktar för den minsta uppoffring vid för-
svaret av sitt högsta goda är dömt till undergång, Å andra 
sidan medföra städse uppoffringar för det rättas skull för 
folket ny sedlig kraft. Gå vi den vägen, som den ifråga-
varande författaren anvisar, väntar oss alldeles säkert Öster-
sjöprovinsernas öde, och senaten är, sålänge den följer samma 
uppfattning, alldeles maktlös att rädda oss därifrån. Det 
är icke utan sin betydelse, att de ryska tidningar, som äro 
våra vedersakare, gång på gång med glädje hälsat den 
ståndpunkt, på vilken friherre Yrjö-Koskinen och senaten 
ställt sig». 
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Slutligen polemiserar genmälet mot det i Yrjö-Koskinens 
skrift framträdande påståendet, att lydnadsvägran icke vore 
ett passivt, utan ett aktivt motstånd, ett »uppror». 

Medan sålunda Yrjö-Koskinens politiska program av 
motståndets vänner skarpt kritiserades, hade det icke ens 
inom hans närmaste meningsfränder tillsvidare vunnit gen-
klang, och han stod vid samma tid långt framom sitt partis 
anhängare i eftergivenhetens taktik. Men han hade visat dem 
den väg, på vilken de till en början rätt motvilligt, men små-
ningom med allt större beredvillighet följde efter. 

Vid sammankomsten den 29 oktober, där hans andra-
gande framfördes, blev hans uppfattning, såsom redan upp-
givits, icke godtagen. De övriga deltagarne i detta gammal-
finska möte enades i stället om ett program beträffande mot-
ståndet, enkannerligen i värnpliktsfrågan, som av dem utsän-
des i bygderna 1). Då aktstycket är betydelsefullt såsom visande 
huru det gammalfinska partiet ännu vid denna tid i teorin 
ställde sig till motståndstanken, och huru mycket man då 
ännu avvek från Yrjö-Koskinens så gott som absoluta under-
kastelse, avtryckes det här in extenso i svensk översättning: 

»Ett inom laglighetens gränser förblivande motstånd emot 
det ryska värnpliktssystemets genomförande är naturligt och 
oundvikligt. Visserligen är det icke antagligt, att några åtgär-
der från vår sida kunna förmå de maktägande i Ryssland att 
frångå förverkligandet av sina avsikter, och möjligt är även, 
att motståndet retar dem till nya slag mot våra lagar och rät-
tigheter. Men icke desto mindre kännes det som om bjudande 
av motstånd vore en sedlig förpliktelse. Om det finska folket 
utan bjudande tvång giver sin medverkan till den olagligt 

1) Viime viikkoina on eri piireissä paljon keskusteltusiitä, miten 
virkamiesten ja kansan tulisi menetellä, kun uuden laittoman asevel- 
vollisuusasetuksen toimeenpanoa pian yritetään — Mimeogr. 
Programmet torde, enligt Estlander, Hågkomster s. 30, hava formule-
rats av J. R. Danielson. 
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utfärdade förordningens genomförande, innebure detta ovil-
korlig underkastelse. Vårt motstånd skulle då hava inskränkts 
till ord, utan någon åtföljande handling. Och måhända även 
mången utomstående då skulle stanna i tvivelsmål i vilken 
mån gemene man i själva verket hittills understött motstån-
det. Såsom bekant påstår generalguvernörens ryska tidnings-
organ i detta land, att adresserna äro resultat av agitation, 
och att Finlands allmogebefolkning tvärtom med glädje hälsat 
den nya lagen välkommen. Den fräckhet varmed fakta sålunda 
förvrängas leder till den förmodan, att man med sådana påfund 
försökt och framgent försöker vilseleda själva regenten. 
Så mycket mera äro vi förpliktade att i grund omöjliggöra 
varje missförstånd beträffande hela befolkningens stånd-
punkt. Avlägsnandet av varje oklarhet i detta avseende hör 
till den närmaste framtidens viktigaste uppgifter. 

1 det fortsatta motståndsarbetet komma tjänstemännen av 
flere anledningar att stå på sidan 1). För det första kunna de 
icke såsom tillhörande överklassen, genom sitt handlingssätt 
tillräckligt tydligt utvisa, vad folkets stora flertal tänker. 
Dessutom, och detta är måhända huvudsaken, kan tjänste-
männens motstånd jämförelsevis lätt brytas. Genom att 
avskeda dem, som envisast tredskas och fylla deras platser 
med medgörligare element eller helt enkelt med ryssar kan 
motståndet i dessa kretsar förr eller senare bringas till tystnad. 
Då skulle folket och vårt land bringas till att underkastas alla 
de lidanden och vådor, som det fosterländska ämbetsmanna-
ståndets förstörelse och högre såväl som lägre tjänsters över-
låtande åt lycksökare och främlingar nödvändigtvis medföra. 
Må emellertid tjänstemännen handla efter bästa förstånd och 
samvete. Olika tjänsteställning och olika tider fordra olik-
artade tillvägagåenden. 

Verklig betydelse får motståndet endast i den händelse, 
att det presteras av folket själv, av de från alla tjänsteplikter 

1) Man jämföre härmed Danielsons uttalande om ämbetsmännens 
och den icke-officiella allmänhetens olika uppgifter gentemot förrysk-
ningssträvanden (ovan, s. 263). 
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fria medborgarne. Härvid är det ingalunda nödigt, att till-
vägagåendet överallt är alldeles det samma, om blott folkets 
mening i värnpliktssaken tydligen framgår. Detta ändamål 
vinnes, om kommunalstämmorna, så länge som blott möjligt 
vägra sin medverkan till de olagliga förordningarnas genom-
förande. Medverkan fordras, såsom bekant, däri, att kommu-
nalstämmorna erhålla befallning att välja medlemmar i upp-
bådsnämnderna. Då sålunda denna befallning anländer, bör 
ordföranden nog tillkännagiva detta för kommunalstämman, 
men må då stämman besluta, att det är omöjligt för dem att 
skrida till den anbefallda åtgärden. Protokollsutdrag, där 
skälet för vägran rent ut framhålles, om ock naturligtvis med 
undvikande av alla utmanande och stötande uttryck, sändes 
till guvernören. 

Det är antagligt, att vederbörande därefter förmedels viten 
försöka förmå kommunalstämman att åtlyda befallningarna. 
Huru långt motståndet sedan må fortsättas, det måste lämnas 
beroende av omständigheterna. I varje händelse är det av 
vikt, att stämman, då den slutligen finner det nödvändigt 
att giva vika, förklarar sig göra det av tvång, och härjämte 
ännu en gång i protokollet inlägger protest mot förordningens 
olaglighet. Sedan böra ännu de till uppbådsnämnderna invalde 
personerna för sig avgöra, huruvida de begiva sig till besikt-
ningsförrättningen. Om de begiva sig dit, så böra de i nämn-
dens protokoll inlägga protest såväl å kommunens som å egna 
vägnar. 

Kommunalnämndens ordförande befinner sig i en särställ-
ning. Enär han är ex officio medlem av uppbådsnämnden, 
beginge han ett tjänstefel, om han ej på befallning infunne sig 
vid uppbådet. Med ett sådant förfaringssätt skulle han dess-
utom bringa vår kommunala självstyrelse i den största fara, 
något som efter möjlighet bör undvikas. Det är likväl naturligt, 
att så länge som hans kommun icke valt medlemmar i upp-
bådsnämnden, och denna således icke är sammansatt på sätt i 
förordningarna föreskrives, kommunalnämndens ordförande 
vid sin ankomst till uppbådsnämndens sammanträde förklarar 
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sig vara av den åsikt, att nämnden i detta ofullständiga skick 
ej är berättigad att skrida till förrättning, och tillsvidare vägrar 
att deltaga i dess arbeten. Om en högre myndighet, vars befall-
ning han är skyldig att åtlyda, förklarar detta hans handlings-
sätt vara oriktigt, må han underkasta sig, men ovillkorligen 
blott sålunda, att han i sin protest till protokollet tillkänna-
giver sin och sina sockenbors rättsuppfattning». 

Detta dokument är till förra delen av sin avfattning av den 
beskaffenhet, att det nära nog kunde gälla såsom ett program-
uttalande av kagalen, och författarne till detsamma hava 
tydligen hämtat sina synpunkter ur kagalens redan då i betyd-
lig mängd utgivna skrifter, så till vida som de icke utgöras av 
argument hämtade ur motståndets gemensamma arsenaler, 
innan undfallenhetsteorin ännu hunnit utbilda sig. De detalj-
föreskrifter, som här meddelas, förefalla även delvis vara 
kopierade ur kagalens skrifter, dock med betydliga avvikelser, 
såsom framgår ur de i detta program meddelade föreskrifterna 
angående de kommunala förtroendemännens ställning till 
värnpliktsuppbåden, och med anvisning av talrika reträtt-
vägar från försvarspositionerna. 

Till något nämnvärt praktiskt arbete för motståndets bedri-
vande kom det dock icke inom detta parti, utan var det kaga-
len som helt och hållet tog ledningen. Emellertid var partiet 
genom detta programuttalande så till vida bundet, att det 
tillsvidare icke kunde direkt motarbeta kagalens strävanden. 
Därför finna vi även, såsom ovan, kap. X, s. 190 påvisats, huru-
som en så utpräglad gammalfennoman som redaktionssekre-
teraren i Uusi Suometar, J. W. Messman, vid rådhusstämma i 
Helsingfors understöder yrkandet att intet val av kommunala 
representanter i uppbådsnämnden bör förrättas, detta i full 
överensstämmelse med programmet av den 29 oktober. Ett 
avsteg från denna ståndpunkt i riktning mot undfallenhet 
framträdde vid rådhusstämman i Heinola den 31 januari 1901, 
där dr Mikael Johnsson (sedermera Soininen) yrkade, att 
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stämman skulle skrida till val, men att tillika till protokollet 
skulle antecknas, »att stämman med hänvisning till Ständernas 
yttrande vid urtima lantdagen, att förordningen, som till-
kommit i annan ordning än den som föreskrives i grundlag 
icke kan i Finland hava helgd av lag, ville tillkännagiva att de 
härigenom tillfullo godkänner Ständernas ståndpunkt och 
understöder densamma, och att den därför med tungt sinne 
och endast av övermäktiga förhållandens tvång fogar sig i den 
nya värnpliktsförordningens påbud om val av medlemmar till 
den förstärkta uppbådsnämnden». — Stämman beslöt dock 
på förslag av handlanden Aleksander Saxberg, understödd 
bl. a. av kommunalrådet Niilo Helander, att intet val skulle 
förrättas. 

Gentemot de viten, som i det ovan anförda gammalfinska 
programmet förutsättas skola av regeringsmyndigheterna till-
gripas för att förmå kommunerna till underkastelse, intager 
detta program en högst odeciderad ståndpunkt. Medan, 
såsom vi sett, kagalen inskärper motstånd till det yttersta, 
säges här: »Huru långt motståndet sedan må fortsättas, det 
måste lämnas beroende av omständigheterna». När sedermera 
vitena blevo faktiskt åsatta, fattades inom partiet position i 
undfallenhetens tecken. Detta skedde vid ett möte den 11 mars 
1902, vilket var besökt av vidpass ett femtiotal »vänner till 
Uusi Suometar», f. d. lantdagsmän, präster, universitets- och 
skollärare, tidningsmän m. fl. Man kom här till den enhälligt 
omfattade slutsatsen, att »de kommuner, som icke ännu för-
rättat ifrågavarande val, nu böra skrida till val, men under 
tillkännagivande, att de göra det av tvång, och ytterligare till 
protokollet låta anteckna sin protest mot värnpliktsförord-
ningens olaglighet»1). Tillika rekommenderas att kommu-
nernas representanter infinna sig vid uppbåden och där »utan 
att göra svårigheter (estelemättä) fullgöra sina åligganden, 
dock under yrkande på att till. protokollet antecknas, att de av 

1) Här rekommenderas sålunda det förfarande, som redan mer än två 
månader tidigare anticiperats av dr Johnsson vid rådhusstämma i Heinola. 
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tvång infunnit sig». Denna ståndpunkt motiveras därmed, att 
flere kommuner redan en gång vägrat anställa val, och »genom 
detta motstånd har folkets rättsuppfattning tydligen fram-
trätt, och alla missuppfattningar beträffande de djupa leder-
nas ståndpunkt avlägsnats. Men härmed har också ett fortsatt 
motstånd från kommunernas sida i denna angelägenhet blivit 
onödigt — —» 1). 

Kort efter detta möte offentliggjorde en gammalfinsk 
landsortstidning, Hämeen Sanomat, en redaktionell artikel, 
som allvarligt pläderar för att en gräns sättes för motståndet 
i frågan om val av medlemmar i förstärkta uppbådsnämnder 
och att den sättes nu. Artikeln hänvisar till det ovan omta-
lade mötet, där »ett stort antal av vårt lands mest bemärkta 
medborgare var närvarande — lantdagsmän från olika stånd 
och andra av fosterlandets mest betrodda personer från olika 
klasser och landsdelar». Tidningen vill vidare göra gällande, 
»att i nationellt sinnade kretsar den enhälliga åsikten är för 
motståndets upphörande». 

Då tidningen sålunda tillskrev dessa åsikter hela det »natio- 
nella», d. v. s. finska partiet och detta skedde vid en tidpunkt, 
då man ännu icke hunnit vänja sig vid att det gammalfinska 
partiet för sig usurperade benämningen det »finska partiet» 
kort om gott — framkallade uttalandet en protest, som bladet 
fick finna sig i att publicera den 17 mars, undertecknad »gam-
malfennomaner», i vilken i korthet framhålles, »att icke alla 
finsksinnade i Helsingfors — t. o. m. långtifrån deras flertal — 
varit närvarande vid det i artikeln nämnda tillfället, och ha 
således icke häller godkänt de där framträdande åsikterna» 2). 

Citaten äro hämtade ur det flygblad (Maaliskuun 11 päivänä 1902 
kokoontui Helsingissä, mimeograf.) som av mötet kringsändes. På det i 
kagalens arkiv förvarade exemplaret finnes med bläck en anteckning, 
som i översättning lyder: »Undertecknade anmäla mot ovanstående förslag 
sin allvarligaste gensaga. Juhani Kattelus. Matti Kiukas.» 

Fria Ord, 10 april 1902, s. 2, uppger, att detta bemötande insänts av 
»sju framstående medlemmar av det s. k. gammalfinska partiet i Hel-
singfors». 
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För att ytterligare motarbeta det förlamande intryck på 
motståndsarbetet, som det från mötet den 11 mars utsända 
flygbladet och Hämeen Sanomats därav inspirerade artikel 
kunde göra, spriddes genom kagalens apparat en motskrift 1), 
daterad Helsingfors den 18 mars 1902, till vars tillkomst, enligt 
anteckningar på ett i kagalens arkiv bevarat exemplar, med-
verkat senator Ignatius, professorerna Th. Rein, 0. Donner, 
E. Hjelt, E. N. Setälä, docenten K. Grotenfelt, lektorerna 
Paavo Cajander, B. F. Godenhjelm och K. Göös, således även 
flere som icke tillhörde kagalorganisationen. Här säges, att 
»flere gammal- och ungfinsksinnade vilja härmed i korthet 
förklara, att man i huvudstadens finsksinnade kretsar inga-
lunda allmänt uppbär den åsikten, att det nuvarande politiska 
läget kräver ett övergivande av motståndet mot den olagliga 
värnpliktsförordningens verkställighet och mot det stundande 
uppbådet». »Om även en kommun», heter det vidare, »efter 
att hava anlitat alla besvärsmedel, genom förnyade viteshot 
råkar i det läget, att den ej anser sig kunna undgå att under-
kasta sig val av medlemmar i förstärkta uppbådsnämnden, 
är det dock, även med hänsyn till framtiden, synnerligen viktigt, 
att ifrågavarande motstånd fortsättes så långt man med 
lagliga medel förmår». Verkan av det tidigare motståndet 
»får icke genom att i förtid giva vika göras om intet, vilket 
blott vore egnat att framkalla ännu längre gående olaglig-
heter». Denna skrivelse tillställdes även Hämeen Sanomat 
och publicerades där. Några dagar senare utsändes under 
rubriken »Under falsk flagg» ytterligare en skrift, som beteck-
nades såsom ett »tillägg till det den 18 mars spridda flygbla-
det» 2), undertecknad »ett antal finsksinnade även 'gamla'», 
och slutande med en uppmaning till mottagaren att ytterligare 
sprida skriften till pålitliga personer. Skriften vänder sig 

Estääksensä väärän käsityksen leviämistä pääkaupungissa vallitse- 
vista mielipiteistä — Mimeogr. 

Väärän lipun alla. (Lisäys maalisk. 18 p:nä levitettyyn lehtiseen). 
Mimeogr. 
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direkt mot Hämeen Sanomats artikel av den 14 mars. Några 
utdrag därur förtjäna att här anföras: 

»Kommunernas vägran att välja ledamöter i uppbåds-
nämnderna har varit en konsekvent följd av den fädernes-
landet och dess dyrbaraste och heligaste rättigheter försva-
rande ståndpunkt, varpå det egentliga folket i Finland orubb-
ligt ställt sig allt sedan den tid då februarimanifestet promul-
gerades. Sedan dess ha inga nya skäl tillstött som skulle 
tvinga till ett avstående från allt motstånd. Tvärtom har det 
allt ännu visat sig, att ett fast motstånd är det enda sättet att 
förhindra olyckor. Riksrådets diskussionsprotokoll utvisa, 
att det egentliga folkets motstånd är det enda, som våra fiender 
taga med i räkningen. Om ej det motstånd, som hittills preste-
rats, funnits till, hade säkert mycket mera gått förlorat. Om 
nödvändigheten av ett motstånd från folkets sida har man varit 
ense även på det håll i vårt eget land, som icke ansett sig 
kunna godkänna motstånd från tjänstemännens sida. Den 
inhemska regeringen har visserligen funnit lämpligt att fast-
ställa höga viten för kommunerna, och »Hämeen Sanomat» 
försäkrar, att dessa viten även komma att uttagas. Men om 
även så skulle hända, om även den inhemska regeringens 
'auktoritet' ('vaikutusvallan arvo') skulle fordra tömmandet 
av sockenmagasinen på utsädesspanmål, försäljningen av folk-
skolorna till den mestbjudande eller utkastandet av blinda 
och lytta från fattiggårdarna på landsvägen, om även allt 
detta hittills oerhörda tillätes ske i Finland till straff för att 
man stått på lagens och rättens grund, så skulle icke ens 
fruktan för allt detta kunna försvara Finlands folks avvikelse 
från den väg, som det redan valt att beträda, ty fåfängt är 
att hoppas, att den påbörjade striden skall sluta utan upp-
offringar. Vi måste vänja oss vid den tanken, att såväl folket 
i dess helhet som dess enskilda medlemmar äro skyldiga att 
för sin räddning både våga något och offra något». 

- Skrivelsen vänder sig så mot Hämeen Sanomats påstående, 
att »bladets uppmaning till undfallenhet skulle representera 
finska partiets enhälliga mening». Det möte, till vilket bladet 
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hänvisar, var icke »något möte, som skulle ha representerat 
det finska partiet i dess helhet, eller ens dess s. k. äldre fraktion. 
Det hade icke rätt att fatta beslut, än mindre yrka på deras 
åtlydnad, i detta partis namn. Talrika till den s. k. äldre 
fraktionen av det finska partiet hörande betydande män voro 
icke där närvarande, utan var det synbarligen genom särskilt 
urval sammansatt av element, som redan länge på sin fana 
skrivit eftergivenhet och underkastelse, samt av några andra, 
som tvärtemot sin tidigare ståndpunkt denna gång anslutit 
sig till dem. Ett sådant mötes beslut och den synbarligen 
genom dess försorg bakom andra nationellt sinnades rygg 
men likväl i deras namn publicerade uppmaningen framträder 
alltså helt och hållet under falskt namn och under falsk flagg». 

För att ytterligare motverka de av mötet den 11 mars 
utsända parollerna föranstaltades i Helsingfors på initiativ 
av samma grupp, från vilken den ovan citerade skriften av 
den 18 mars utgått, den 2 april ett sammanträde, besökt av 
ett hundratal medborgare. Bland de närvarande funnes, 
såsom det heter i den för mötet avgivna redogörelsen 1), såväl 
gammalfennomaner som ungfennomaner samt lantdagsmän 
från samtliga stånd och andra medborgare av olika åldrar och 
olika sociala skikt, och utgjordes mera än hälften av de när-
varande av landsortsbor. Anledningen till mötet angives i 
början av redogörelsen med följande ord: 

»I vidsträckta kretsar inom det finska partiet har långa 
tider ett starkt missnöje gjort sig gällande mot den hållnings-
lösa riktning av underkastelse, som med avseende å vårt 
lands och folks brännande frågor bemäktigat sig den grupp 
inom nämnda parti, som i offentligheten företrädes huvud-
sakligen av U. S. och några densamma sekunderande lands-
ortstidningar. Enär denna grupp emellertid företagit sig att i 
överensstämmelse med tidigare förhållanden framträda i hela 
partiets, hela folkets namn, har man på flere håll ansett det för 
sakens klarställande nödvändigt, att även de, som icke kunna 

1) Laajoissa piireissä suomalaista puoluetta — — Mimeogr. 
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godkänna denna riktning, på något sätt få sina åsikter fram-
ställda.» 

Mötet framhöll betydelsen av att alla krafter samlas till 
försvar av Finlands nationella självständighet och livskraft, 
varför alla inre tvister böra lämnas åt sidan. »För detta ända-
mål böra de finsksinnade med avseende å de gemensamma livs-
frågorna oförbehållsamt samarbeta även med de svensksinnade». 

För att möjliggöra en återgång till lagliga förhållanden böra 
grundlagsvidriga förordningar och påbud betraktas som lag-
brott och bör man gentemot dessa ställa sig på det passiva 
motståndets ståndpunkt, så att de icke med tiden erhålla 
giltighet. Detta motstånd bör vara så enhälligt som möjligt, 
men även om fullständig enighet icke kan uppnås, är också 
ett partiellt motstånd av nytta. Vidare polemiseras mot den 
teologiska ståndpunkten om absolut lydnadsplikt gentemot 
överheten. 

Skriften påminner om huru tanken på motstånd skjutits 
undan från position till position. »Våren 1899 försvarades 
februarimanifestets promulgering bl. a. därmed, att manifestet 
icke i och för sig var något farligt, utan fick sin betydelse endast 
så snart en lag stiftades enligt den i manifestet bestämda ord-
ningen. Då skulle, hette det, motståndet begynna. Om t. ex. 
värnpliktsfrågan blev avgjord mot ständernas beslut, så 
kunde det icke ens bliva fråga om att senaten skulle promul-
gera den. Men hösten 1900 innehöll U. S. en artikel, vari för-
klaras, att senaten var skyldig att promulgera, och att tjänste-
män överhuvud icke kunde sätta sig upp mot regeringens 
befallningar, men att det vore det egentliga folket, som borde 
göra motstånd, varigenom de lagstridiga påbuden förbleve en 
död bokstav». Härefter hänvisas till det ovan berörda mötet 
den 11 mars och dess uppmaning att upphöra med motståndet, 
i anledning varav särskilt den förhoppning uttalas, att de kom-
muner, som blivit bötfällda, icke måtte vika för böteshotet. 

Den sinnesstämning, som blåste till reträtt för de kom-
munala myndigheterna, gillade givetvis icke det motstånd 
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som innelåg i de uppbådade ynglingarnas uteblivande. Denna 
fråga upptogs jämte flere andra till diskussion vid ett möte av 
»Finska klubben» (Suomalainen Nuija) den 27 april 1902, till 
vilket kallats f. d. och nuvarande finsksinnade studenter 
ävensom en mängd andra finsksinnade, såväl anhängare av 
eftergivenhets- som av motståndspolitiken. Från mötet ut-
sändes en skrift 1) innehållande vid detsamma gjorda utta-
landen av Agathon Meurman, E. G. Palmen och J. R. Daniel-
son. 

I dessa herrars yttranden medgives visserligen, att mot-
ståndet till en viss gräns varit av nytta, men att, såsom Meur-
man uttryckte sig, vi för denna gång måste underkasta oss för 
att få till stånd en vapenvila i och för underhandlingar med 
monarken. »Det torde icke vara någon hemlighet, att vår 
regering skridit till sådana underhandlingar, och att preliminä-
rerna, så att säga, äro i görningen, och att monarken lånat 
dem sitt öra». 

E. G. Palmen ansåg, att genom det redan presterade mot-
ståndet, som varit »ytterst viktigt, t. o. m. nödvändigt», det 
tydligen framgått, »vad folket tänker om de omstörtningar, 
som antingen försiggått eller äro att förvänta. Icke ens den 
värsta lögnare kan numera påstå, att vi vore nöjda eller att vi 
hemlighållit vår ståndpunkt». Men genom ett passivt mot-
stånd, som kan urarta till ett aktivt sådant, kan framgången 
av en blivande lantdags verksamhet äventyras. 

Danielson utvecklade i sitt andragande de synpunkter, som 
han framlagt i sin under föregående höst utgivna broschyr 
Mihin Suuntaan 2), men yttrade sig härjämte mera direkt 
än de föregående talarna i frågan om de ungas uteblivande. 
»Det finnes en fordran, som man där (i Ryssland) på inga villkor 
frångår, den nämligen, att regentens och Rysslands prestige 
utåt icke genom vårt motstånd komme att lida. Detta skulle 
inträffa, om det värnpliktsuppbåd, vars verkställighet regen- 

Lausuntoja Suomalaisen Nuijan kokouksessa huhtikuun 27 p:nä. 
Mimeogr. 

Se härom kap. XIII. 
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ten redan har befallt, alls icke skulle lyckas. På grund härav 
fordras, att de värnpliktige detta år infinna sig i den mängd, 
att det icke blir fullständig skandal. Detta åsyftade det nyss 
utfärdade kejserliga reskriptet till Finlands generalguvernör 1). 

Detta reskript innehåller en allvarlig hotelse. Den som 
uppfattar det som ett tomt skrämskott, han vet icke, att man i 
Petersburg i själva verket föreslagit en kännbar utvidgning av 
generalguvernörens befogenheter och överhuvud vår regerings 
omdanande efter ryskt mönster. Tillsvidare har kejsaren avvisat 
detta förslag, men det nya reskriptet innehåller ett tydligt till-
kännagivande, att om vårt lands värnpliktige mangrant ute-
bliva från årets uppbåd, regenten i så fall skall bifalla till det 
ifrågavarande förslaget och i grund och botten förändra vårt 
gamla, på den medborgerliga friheten uppbyggda styrelsesätt». 

Av vid mötet närvarande representanter för motstånds 
politiken gjordes även särskilda uttalanden. Huruvida dessa 
offentliggjorts är förf. icke bekant, men yttranden av K. Gro-
tenfelt, K. J. Ståhlberg och Santeri Ingman (Ivalo) hava av 
den förstnämnde ställts till förf:s förfogande. Grotenfelt vill i 
ett utförligt andragande ur de av Meurrnan framställda pre-
misserna draga alldeles motsatta slutsatser till dem Meurman 
dragit, — att nämligen motståndet, som erkänts hava medfört 
gagn, ingalunda borde nedläggas. Tiden vore nu icke ägnad 
för kompromisser. Vad beträffar den av Meurman påyrkade 
vapenvilan betvivlar Grotenfelt förefintligheten av någon 
fredsvilja på rysk sida — särskilda nyss vidtagna åtgärder 
giva intet stöd för denna uppfattning. 

Ståhlberg berörde frågan om lantdagen och höll före, att 
ständerna antagligen komme att göra flere medgivanden, 
och gentemot av lantdagen godkända uppoffringar komme 
naturligtvis det passiva motståndet att upphöra. Men han 
kunde icke vara ense med de gammalfinska talarna däri, att 
motståndets upphörande nu kunde underlätta en blivande 
lantdags verksamhet. En viktig förutsättning för laglighetens 

1) Se ovan, s. 232. 
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återställande skulle bortfalla, om genom motståndets upp-
givande förryskningsarbetet skulle underlättas; särskilt skulle 
upphörandet av motståndet i värnpliktsfrågan vara för oss 
skadligt. Vad åter beträffar de fredsunderhandlingar, om 
vilka det varit tal, så har det motstånd, som hittills utövats, 
säkert haft sin andel i att sådana alls kunnat komma i fråga. 
»Under sådana förhållanden vore det icke nu fördelaktigt att 
uppgiva motståndet. Härtill kommer den viktiga omständig-
heten, att ett frångående av ett sådant motstånd, en under-
kastelse under olaglighetens genomförande och dess under-
lättande utan tvivel komme att hava ett synnerligen fördärv-
ligt inflytande på den viktiga källa till styrka, som varje folk 
besitter i sin rättskänsla och sitt rättsmedvetande, om denna 
känsla, detta medvetande verkligen är en hos varje med-
borgare inneboende övertygelse, som visar sig i annat än ord». 

Med anledning av de gammalfinska uttalandena vid detta 
möte författade signaturen Tenax (Th. Hom&1) en broschyr 1), 
som spriddes av kagalen. Homål vänder sig här huvudsakligen 
mot ett yttrande av Danielson, som »är bortlemnadt i den upp-
laga af prof. Danielson tal, som mångfaldigadt är spridt öfver 
landet». Helt och hållet utesluten är denna passus dock icke, 
men den måtte hava varit betydligt annorlunda formulerad 
vid själva mötet 2). Hom6is påtagligen något polemiskt 

Mietteitä Nuijan kokouksesta huhtikuun 27 p:nä 1902 (»Berlin» 
1902, 16,000 exx.). Ingår på svenska (Reflexioner med anledning af Suo-
malainen Nuija's möte den 27 April 1902) i 1--Iom&is bok Vårt Passiva 
Motstånd, s. 78 ff. 

1 denna upplaga lyder denna passus i översättning sålunda: »Någon 
har nämnt Åbo hovrätt, och berörde härvid en särdeles ömtålig punkt. 
Frågan om värnpliktsförordningens bindande kraft kan snart nog komma 
till domstolarnes avgörande. Om dessa förklara, att den är olaglig och att 
därför de vederbörande, som försöka bringa den i verkställighet, böra 
bestraffas, hurudant är då vårt läge? Om någonsin blir just då regentens 
värdighet ifrågasatt, och det hela blir en ambitionssak. Fordrar vårt folks 
rättsmedvetande verkligen, att våra relationer med regenten göras så 
spända? Så vitt jag kan förstå fordra de icke detta. Vore det icke ojäm-
förligt klokare att försöka så länge som möjligt hålla domstolarne fjärran 
från hela tvisten?» 
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färgade referat härav lyder som följer: »Prof. Danielson kom 
själf vid Nuijas möte till det resultat, och utlade utförligt att 
t. ex. i värnepliktsfrågan, för att man icke skulle kränka 
regenten, det vore våra domstolars, såväl högres som lägres, 
skyldighet att tillerkänna åt den nya värnepliktsförordningen 
giltighet af lag; — de borde alltså för lagbrott döma de yng-
lingar, hvilka just af renaste laglydnad uteblifvit från upp-
båden. De domare, som icke förstå detta, d. v. s. de som icke 
vilja underkasta sig diplomatins fordringar och gå in på att, 
brytande sin domare-ed, döma falskt, kallade han för 'pikku-
tuomarit'.» »Denna lära», yttrar Hornen, »fyllde hela åhörar-
kretsen med förvåning och fasa». Enligt Hornen hade emeller-
tid Danielson senare förklarat sitt yttrande sålunda, »att han 
icke afsåg att någon domare med vett och vilja skulle fälla en 
falsk dom, utan borde man hindra sakerna att utveckla sig så 
långt att detta skulle behöfva komma i fråga». Gentemot detta 
anmärker Homål, att redan tusentals ynglingar uteblivit 
från uppbåden och antagligen komme att åtalas inför dom-
stol, som sålunda bleve nödsakad att fatta position i frågan. 
»Herr Danielsons första slutledningar voro nog så riktiga, 
men hvar är då felet, eftersom resultaten äro sådana, att 
ingen vill erkänna dem för riktiga? Svaret är det, att felet 
ligger just i denna lära själf. Den, dess innehåll, hela dess 
grund är falsk, och vi hoppas säkert att hela vårt folk små-
ningom skall komma att inse detta, då det lärt känna förhål-
landet och hinner begrunda det». 

I anslutning till de vid senast berörda möte gjorda gam-
malfinska uttalandena innehöllo Uusi Suometar och andra 
språkrör för senatspolitiken talrika uppmaningar till de unga 
att infinna sig vid uppbådsförrättningarna. Agitatorer utsän-
des för detta ändamål, och framskjutna medlemmar av det 
gammalfinska undfallenhetspartiet sökte efter förmåga verka 
i denna riktning. 

Till de märkligaste inläggen i diskussionen om motståndets 
nedläggande i värnpliktsfrågan höra de artiklar, som i april 

20 
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och maj 1902 publicerades i Uusi Suometar av ärkebiskop 
Johansson och professor Danielson, och som sedermera utgåvos 
i broschyrform 1). 

I den tidigaste av de här nämnda artiklarna, om »fram-
tidens tryggande», framhåller prof. Danielson den olycka för 
Finland som låge däri, att »svalget mellan kejsaren-storfursten 
och hans finska undersåtar» bleve oöverstigligt. Alla i Fin-
land äro ense därom, att denna olycka måste förekommas, 
men om sättet gå åsikterna vitt åtskils. Vid bedömandet av 
läget måste man ställa sig på verklighetens grund och, om 
ock med tungt hjärta, medgiva att den av februarimanifestet 
utstakade riktningen icke kan fås ändrad och manifestet 
återkallat, varför man måste koncentrera sina ansträngningar 
på att få manifestets bestämningar begränsade till ett noga 
angivet område för att sålunda bevara villkoren för vår natio-
nella tillvaro och våra samhälleliga utvecklingsmöjligheter. 
Denna tanke innelåg enligt Danielson även i urtima lant-
dagens svar, varvid han hänvisar till nästsista punkten i 
ständernas uttalande (se kap. II, s. 34). 

I väntan på en sådan lösning av konflikten hava »vi alla, 
från senatorn till arbetarn, ansett det vara vår plikt att bringa 
vår rättsuppfattning och vårt skälvande hjärtas nöd till 
monarkens kännedom». Nu först visa sig tecken på att det 
hittills utförda arbetet skall bära frukt, i det att nämligen 
»just i dessa dagar», senaten har anhållit om tillstånd att för 
nästa ständermöte utarbeta ett lagförslag om begränsning av 
ärenden, som skola hänföras till rikslagstiftningen 2). 

Men om senaten även lyckas utverka detta tillstånd, 
fordras ömsesidigt tillmötesgående, och från finsk sida offer-
villighet, och särskilt bör folket hjälpa till med »ett besinnings-
fullt och väl övervägt uppträdande». 

Sananen kansalle. Kirj. Arkkipiispa Gustaf Johansson (ingick i 
U. S. den 1 maj 1902. Tulevaisuuden turvaaminen (U. S. d. 26 april) ja 
Ratkaisua odottaessa (två artiklar. d. 16 o. 17 maj). Kirj. Professori J. R. 
Danielson. Mikkeli 1902. 

Senatens hemställan i detta ärende gjordes den 16 april 1902. 
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I sin två veckor senare publicerade artikelserie I väntan 
på avgörandet, gör Danielson gällande, att den uppfatt-
ningen vore oriktig »att varje underkastelse under monarkens 
vilja, då denna avviker från de vårt folk tillförsäkrade rättig-
heterna, stode i strid med urtima lantdagens uttalanden». 
Ständerna hava icke, såsom motståndet velat påstå, för monar-
ken förklarat, att Finlands folk aldrig skall foga sig i en på 
lagstridig väg tillkommen förordning. I urtima lantdagens 
klämmar säges endast, att en sådan förordning icke kan 'ega 
helgd av lag'». Ständerna hava vidare yttrat, att en på lag-
vidrigt sätt tillkommen lag, »även om den till följd av yttre 
tvång skulle efterkommas, icke skulle kunna erkännas såsom 
rättsgiltig», och härigenom »erkände ständerna uttryckligen 
den möjligheten, att åtlydandet av från våra grundlagar 
avvikande stadganden i vårt land kunde betraktas som ound-
vikligt». Detta ständernas yttrande innebär endast, att »Fin-
lands folk aldrig, även om det för en tid måste böja sig under 
tvånget, skall upphöra att hålla sin lag och rätt i helgd, och 
att det således även ständigt och oförtröttat skall sträva att 
ånyo bringa densamma till giltighet och tillämpning». 

Förf. återkommer till senatens anhållan att utarbeta 
förslag i rikslagstiftningsfrågan och framhåller hurusom det 
är klart, att framgången härav i någon mån beror på den 
ståndpunkt, som allmänheten och dess språkrör intaga. Ett 
undantagslöst fasthållande vid vägran att foga sig skulle, 
mänskligt att döma, krossa alla våra förhoppningar och upp-
skjuta till en allt ovissare framtid den dag, då ömsesidig tillit 
mellan regent och folk ånyo kan uppbyggas. Han hänvisar 
även till reskriptet av den 20 april 1902, ur vilket framgår, 
vad regenten fordrar av vårt folk. Han medgiver, att vägran 
att infinna sig till uppbåden i ingen händelse åsyftar ett för-
mätet trotsande av överheten, utan endast laglighetens åter-
ställande, men håller dock för, att motståndets drivande till det 
yttersta medför ett svårt ansvar. 

I den andra artikeln försöker Danielson bemöta dem, som 
se pessimistiskt på utsikterna för senaten att utverka till- 
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stånd till utarbetandet av lagförslag angående februarimani-
festets begränsning. Personer, som vilja intala folket, att de 
förebud till försoning som yppat sig endast vore ägnade att 
slå oss med blindhet, »röra sig ofta med grundlöst och lögn-
aktigt tal»; de talrika försäkringarna därom, »att de makt-
ägande med alla sina åtgärder — även dem, som vid första 
ögonblicket förefalla att åsyfta fred — avse förstörandet av 
vår politiska, och nationella tillvaro, äro naturligtvis ämnade 
att förstärka vårt folks politiska motstånd. Det förefaller 
dock som om mången småningom glömmer, att detta mot-
stånd, som visserligen har varit nödvändigt för såvitt som det 
avsett att vara ett uttryck för vårt folks rättskänsla, om det 
fortsättes utöver denna gräns förvandlas till en lek med eld. 
Visserligen säges i flygbladen, att motståndet bör förbliva 
passivt. Men icke ens intill nu har det alltid förblivit sådant. 
Ojämförligen betänkligare än de hos oss redan inträffade, jäm-
förelsevis obetydliga våldshandlingarna, är den omständig-
heten, att den i det oändliga fortsatta upphetsningen av 
sinnena med en naturkraft leder till ännu större laglösheter. 
Ju kraftigare motståndet tillväxer, desto häftigare blir hatet 
och misstron och desto större blir möjligheten, att någon 
oöverlagd handling skall bringa allmän ofärd åstad — — — 
Om folket sist och slutligen begynner sätta tilltro till allt det, 
som nu predikas om de maktägandes förstörelseplaner och våra 
egna regeringsmedlemmars fosterlandsförräderi, kunna följderna 
bliva andra än de som anstiftat branden själva väntat sig». 

Självbevarelsedriften manar oss att komma till en för var-
dera parten tillfredsställande reglering, som kan fås till stånd 
endast genom en noggrann definition av de s. k. riksangelägen-
heterna. Emellertid får man i flygblad och korrespondenser till 
utländska tidningar läsa, »att Finlands folk icke kan nöja sig 
med en begränsning av februarimanifestet, utan att lantdagen 
kommer att fordra dess fullständiga återkallande — — — 
Detta tal är så vanvettigt, men på samma gång för oss så 
farligt, att det är svårt att tro, att någon av våra egna lands-
män skrivit sådant». 
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Artikeln slutar: »Så mycket politisk erfarenhet besitter väl 
Finlands folk, att, då den avgörande stunden kommer, det 
vet att förbliva på realiteternas grund och går in på de offer, 
som framtidens tryggande kräver». 

Ärkebiskopens den 1 maj 1902 publicerade artikel åberopar 
först religiösa grunder. Alla önska bevara vårt fäderneärvda 
samhällsskick, men meningsolikhet råder angående medlen, 
och den ståndpunkt, som icke överensstämmer med religionens 
grundsatser, är oriktig. Inom vårt folk finnes mycket slagg, 
som Gud vill bränna bort i prövningens eld, och vi måste böja 
oss under Guds tuktan. »Ingen annan hjälp båtar oss. Trots 
för till fördärv». 

Förf. beklagar det klander, för vilket den inhemska rege-
ringen varit utsatt. I framtiden skall historiens dom lyda, 
att denna regering »under en svår tid med skicklighet försökt 
rädda fosterlandet — — Den inhemska regeringen hör till 
den överhet, som Guds bud fordra att vi skola hedra». 

Artikeln går så över till värnpliktslagen. Den kunna vi icke 
få återkallad, »men ändringar däri kunna med säkerhet fås», 
framför allt därutinnan, att den finska soldaten icke i fredstid 
behöver tjäna utanför fäderneslandets gränser och »att han 
städse finge i finsk trupp tjäna Härskaren, fäderneslandet och 
kejsardömet». Men genom ett envist motstånd kunde ändrin-
gar till det bättre icke fås till stånd utan skulle de helt säkert 
leda till det sämre. 

Artikeln berör vidare senatens anhållan om tillstånd att 
uppgöra förslag till februarimanifestets begränsning. Regen-
tens ord (här åsyftas synbarligen reskriptet av den 20 april) 
lämnar intet tvivel därom, att folkets öde beror på dess upp-
trädande med hänsyn till värnpliktsuppbåden. 

Såsom vi sett hade dessa artiklar, om ock endast i förbi-
gående, beaktats av Gripenberg i dennes broschyr Vika eller 
stå? och Ignatius fastslår i början av Den rätta vägen, att 
»det Yrjö-Koskinen-Danielsonska partiet numera från ord 
öfvergått till handling och bl. a. dikterat eller åtminstone 
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försökt diktera kommunernas beslut i värnpliktsfrågan och 
förmå de i värneåldern varande ynglingarna att underkasta 
sig uppbådet». 

Det mest ingående bemötandet ägnades emellertid dessa 
artiklar av R. A. Wrede 1). 

Wrede upptar till granskning Danielsons uppfattning om 
vad Ständernas svar vid urtima lantdagen angående under-
kastelse under olagliga förordningar innebar. I yttrandet inne-
låg, »att man i främsta rummet tänkt sig att lagen ej skulle 
åtlydas, och först i andra rummet att detta kunde blifva fallet, 
men blott såsom en följd af yttre tvång. Att ständerna då skulle 
hafva afsett att en dylik lag komme att åtlydas redan innan 
något yttre tvång blifvit användt, är för ett vanligt förstånd 
omöjligt att fatta. Detta ställe, om hvilket någon menings-
olikhet i lagutskottet ej förekom, kan därför icke tolkas på 
det sätt herr D. velat göra gällande». 

Under instämmande i Danielsons tolkning av urtima lant-
dagens uttalande, att detta innebär att Finlands folk aldrig 
skall upphöra att hålla sin lag och rätt i helgd, vill Wrede 
göra »det väsentliga tillägg att ett folk som utan motstånd 
böjer sig under olagligheten, icke skall ega förmåga att efteråt 
på egen hand återupprätta en laglig samhällsordning, äfven 
om tillfälle därtill skulle gifvas. Tvärtom skall hos ett sådant 
folk känslan af lagens hälgd förslöas och utplånas medan 
däremot ett folk, som icke skyr att underkasta sig lidanden för 
de rätta, om det icke därmed vinner annat, dock hos sig beva-
rar en lefvande känsla af lag och rätt, såsom det högsta jor-
diska goda och såsom något hvilket icke får och icke ostraffadt 
kan kränkas. Det är bl. a. häruti, nämligen i dess uppfostrande 
betydelse, som det legala motståndet har sitt högre, sedliga 
berättigande och tillika sin största nytta; ty ett folks framtid 

1) Öppet bref till Herrar J. R. Danielson och Gustaf Johansson; 
mimeogr. 1,000 exx. Brevet är undertecknat R. A. W. Den finska över-
sättningen är daterad »Helsingissä Toukokuulla 1902»; två mimeografe-
rade upplagor, tillsammans 2,200 exx. 
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beror dock slutligen mest på dess medborgares karaktärs-
egenskaper». 

Wrede fortsätter: »Emellertid väntar jag icke att synpunkter 
af detta slag skola göra intryck på herrar Danielson och Johans-
son. Ty det, som måhända mest kännetecknar deras artiklar, 
är ett mer eller mindre fullständigt förbiseende af frågans 
rättsliga sida. Väl erkänner herr D. att tusentals ynglingar 
af sitt samvete hindras att taga del i uppbåden; men detta 
konstateras endast såsom ett faktum och när han sedermera 
talar om den svåra inre strid, som under dessa tider utkämpats 
af de värnepliktige och deras föräldrar är det als icke fråga 
om hvilket handlingssätt vore i sig själf rätt, utan endast 
därom hvilket vore mera egnadt att befordra landets väl. 
Liksom om landets framtid och välfärd skulle bero af nyss 
myndigblifna ynglingars diplomatiska klokhet, däraf om de 
kunna rätt bedöma en politisk situation, som är den svåraste 
vårt folk genomlefvat, och icke snarare därpå att dessa yng-
lingar följa det rättas och samvetets bud. Lyckligtvis förhåller 
det sig icke så, och lyckligtvis har det stora flertalet af de 
värnepliktige icke häller så fattat sin ställning. Men för mig 
är det upprörande att en framstående universitetslärare 
begagnar sitt inflytande öfver ungdomen icke för att hos den 
inskärpa vikten af att handla rätt utan till att för densamma 
predika den politiska klokskapens moral. Och ännu mer upp-
rörande är det att den finska kyrkans primas, till hvilken 
tusende och åter tusende blickat upp med vördnad och för-
troende söker i religionens namn bevisa skyldigheten för landets 
medborgare att böja sig för olagligheten.» 

Artiklarnas realpolitiska resonemang sammanfattar Wrede 
sålunda: »Enligt herrar Danielson och Johansson — — — 
skulle ett fortsatt motstånd mot värnepliktspåbuden medföra 
det totala upphäfvandet af konstitutionen och hela vår sam-
hällsordning samt landets fördärf. Tillika uttalas framtidens 
och historiens strängaste dom öfver folket, om det genom sitt 
'oskickliga' ( Johansson) beteende bringar sig och framtida 
släktled i en sådan olycka». 
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Härtill genmäler Wrede: »För den som tror på det rättas 
och sanningens makt är det visserligen svårt att fatta huru ett 
handlingssätt i öfverensstämmelse med dessa grundsatser 
skall bringa land och folk i olycka, men ett vikande för olag-
ligheten rädda detsamma. Men äfven om man ställer sig på 
rent opportunistisk ståndpunkt, synes en sådan slutsats vara 
oberättigad». Wrede övergår nu till ett skärskådande av den 
opportunistiska ståndpunkten. Beträffande yrkandet på 
motståndets inställande för att möjliggöra en begränsning av 
rikslagstiftningen — vilken Wrede anser vara i och för sig 
särdeles önskvärd, därest densamma kan ske i grundlagsenlig 
väg — säger han, att »om alt detta föreligger naturligtvis 
ingen visshet utan endast mer eller mindre osäkra förhopp-
ningar, och frågan är nu huruvida man för dessa förhoppningars 
skull bör uppoffra alt annat». Då ärkebiskopen ställer i utsikt, 
att ändringar i värnpliktslagen kunna ernås, anmärkes härtill 
att vi icke »få veta i hvilken ordning dessa ändringar skulle 
införas, men då det säges att de ej kunna vinnas genom mot-
stånd utan saken på detta sätt endast förvärras, torde väl 
meningen vara att vi borde godkänna ifrågavarande lag i 
den ordning den tillkommit och således äfven nöja oss med 
ändringar, vidtagna i samma ordning. Men det torde vara 
uppenbart att, om värnepliktsförordningen skall förblifva 
gällande såsom rikslag och sålunda kunna af Monarken ensi-
digt och efter förgodtfinnande ändras, dylika ändringar, huru 
gynsamma för oss de än till innehållet kunna vara likväl sakna 
alt värde, emedan de när som hälst kunna återkallas och ersät-
tas med andra bestämningar». 

Med anledning av det vackra vitsord ärkebiskop Johansson 
i sin artikel givit den inhemska regeringen rekapitulerar Wrede 
i sitt genmäle en mängd av de olagliga förfoganden, som vid-
tagits av senaten för att underlätta värnpliktsförordningens 
genomförande. »Om dessa åtgärder af senaten», yttras vidare, 
»hade afsett genomförandet af en rättsgiltig lag, hade de likväl, 
såsom själfva olagliga, måst ogillas af alla laglydiga medbor-
gare. Men nu utvecklades detta nit och begagnades dessa 



Kap. XIV. R. A. Wrede om Danielsons och Johanssons artiklar. 313 

olagliga medel för att genomdrifva tillämpningen af en för-
ordning, som tillkommit i uppenbar strid mot landets grund-
lagar. Må man icke tro att landets befolkning med likgiltighet 
åsett detta handlingssätt af senaten. Hos denna befolkning 
fortlefver ännu, trots alt som passerat, den aktning för landets 
lag att densamma icke utan att uppröras i sitt innersta kunnat 
se lagen på detta sätt kränkas af landets högsta styrelsevärk». 

Enär senaten »blifvit fullkomligt främmande för de tankar 
och känslor, som röra sig hos folket, skall det vara för den-
samma omöjligt att utföra det maktpåliggande värfvet att 
bygga en bro mellan Monarken och folket, ty den kan icke då, 
äfven om den ville det, vara en riktig tolk för folkets rättsupp-
fattning. För folket återstår då endast att själft lägga sin 
rättsuppfattning i dagen under den förhoppning att denna 
dock slutligen skall tränga fram till Monarken, att sanningen 
en gång skall osminkadt framläggas för denne, och att det 
trogna fasthållandet vid lag och rätt till sist skall leda till 
lagens seger öfver olagligheten». 

Då det i artiklarne klagas över den agitation, som från 
motståndshåll bedrivits, medgiver Wrede att en sådan faktiskt 
ägt rum, i det att man »sökt genom skrifter och stundom även 
genom samtal utreda såväl sakläget i allmänhet som särskilda 
viktigare frågor och det både från rättslig och ofta nog äfven 
från politisk synpunkt», men framhåller tillika, att en dylik 
agitation bedrives även av regeringspartiet samt av regeringen 
själv, »och då förstnämnda parti dessutom allena har till sitt 
förfogande tidningsprässen och icke skyr att till det yttersta 
profitera af denna enorma förmån i striden, synes detta parti 
icke hafva skäl att beklaga sig». Att oppositionen skulle såsom 
agitationsmedel begagnat spridande av falska rykten bestrider 
Wrede bestämt. 

Med herrar Danielson och Johansson är Wrede »ense därom 
att det råder en stor upphetsning i sinnena samt att detta för-
hållande är beklagligt och även kan medföra vådor, men angå-
ende orsaken till denna upphetsning äro vi af olika mening. 
Såvidt jag kunnat finna beror den vida mindre på någon 
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agitation än på de illegala åtgärder, som senaten användt för 
att genomdrifva påbud, som tillkommit i strid med landets 
grundlagar. — — Eller hafva begreppen redan hunnit så 
grumlas, att endast det legala motståndet anses innebära ett 
upphetsande af befolkningen, men olagliga åtgärder, hvilka 
uppröra folkets rättskänsla i dess djupaste rötter, icke inne-
bära något sådant.» 

Ärkebiskop Johanssons ovan refererade artikel togs till 
tals även i Tammerforstidnirigen Aamulehti av dess dåvarande 
huvudredaktör Severi Nyman (sedermera Nuormaa), i en 
ledare som i avtryck spriddes av kagalens distriktcentral i 
Tammerfors 1). Nyman ingår här icke på ärkebiskopens poli-
tiska resonemang, enär »offentlig diskussion i denna fråga 
under nuvarande förhållanden skulle bliva svår» utan inskrän-
ker sig till en granskning av ärkebiskopens framställning om 
det ryska förtrycket såsom en Guds tuktan för folkets synder. 

Från kagalbestyrelsen utgick ett av J. N. Reuter uppsatt 
flygblad. Det riktade sig såväl mot ärkebiskopens artikel 
som även mot de uppmaningar att uppgiva motståndet, som 
»förnämligast sett dagen i Uusi Suometar och hafva utgått, 
om icke direkt från Senaten, så dock från den fåtaliga grupp i 
Helsingfors som velat skänka Senaten, sådan den nu är sam-
mansatt, sitt understöd», under förebärande, att underkastelse 
under värnpliktspåbuden, »hvilkas laglighet icke ens af Senaten 
erkännes», skall möjliggöra för senaten att »genomdrifva vissa 
förändringar till det bättre», bl. a. den ovan omtalade begräns-
ningen av rikslagstiftningen. 

Skriften innehåller en kritik av dessa »tomma förespeg-
lingar, med hvilka man söker afleda det finska folket från 
den detsamma af dess rättsmedvetande klart utstakade väg». 
Det påpekas, att man i Ryssland »har den uppfattningen, 

Heikkojen waiko wäkewien Jumala? Tampereella 1902. 
Senatens förespeglingar. Stockholm 1902. Den finska upplagan 

bar titeln »Sananen kansalle», i anslutning till rubriken på ärkebiskopens 
artikel i Uusi Suometar. 
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att folkets djupa led nu har tillfälle att genom något liknande 
en allmän folkomröstning tillkännagifva, huruvida general 
Bobrikoff har rätt i sitt påstående, att Finlands folk med 
förtjusning mottagit budskapet om den nya värneplikten — 

Hvarje yngling, som infinner sig vid uppbådstillfället, 
skall man i Ryssland betrakta som en röst afgifven till förmån 
för det Bobrikoffska systemet». Skriften slutar: »Må därför 
enhvar i sin stad vägra att bringa värnepliktspåbudet till 
värkställighet. Må de kommuner, som hittills vägrat att 
välja representanter, fortfarande, obekymrade om viten, 
vägra, må de af kommunerna valda representanterna inlägga 
protest och vägra att deltaga vid uppbådets handläggning; 
må slutligen och framför allt, de uppbådade vägra att infinna 
sig vid uppbådstillfällena! De uppbådades uteblifvande är 
vårt starkaste stöd». 

Mot senaten och undfallenhetsmännens politik vänder sig 
även en av L. Mechelin författad skrift 1), daterad »I Maj 1902», 
den innehåller huvudsakligen en populär statsrättslig utred-
ning avsedd att påvisa det rättmätiga i motståndspolitiken. 
»De från uppbåden uteblifne ha icke endast för egen del hand-
lat rätt, de ha tillika handlat i fosterlandets intresse, i det de 
bidragit därtill, att de ofta n ämda påbuden ej kunna för 
framtiden upprätthållas. Då det blifvit tydligt, att det finska 
folket icke fogar sig efter det nya, i strid mot Finlands grund-
lagar anbefallda militärsystemet, då skall H. M. utan tvifvel 
varda benägen att lyssna till de röster som mana, att icke 
vidare söka påtvinga detta lugna och laglydida (!) folk en för 
detsamma omöjlig militärlag. Det på grundlagen stödda, i 
lugn och ordning gjorda motståndet skall leda till det resultat 
att militärfrågan blir föremål för ny lagstiftning under Stän-
dernas medvärkan. Men om alla hade enligt Suometar-partiets 
råd underkastat sig 1901 års påbud, så skulle ingen utsigt mera 
finnas att få till stånd en förändring af detta, af Finlands 

1) Några ord om rätt och orätt i värnepliktsfrågan. »Berlin» 1902; 
två upplagor om resp. 1,300 och 2,100 exx. Den finska översättningen, 
daterad »Kesäkuulla 1902», utkom i tre upplagor, tillsammans 7,900 exx. 
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ovänner påfunna militärsystem, som ödelagt vår egen militär 
och endast har till syfte att undergräfva vår nationella till-
varo. 

Oaktadt den splittring i meningar, som beklagligtvis före-
kommit, framstår motståndet dock såsom uttryckande flerta-
lets af nationen tänkesätt i denna angelägenhet. Betydelsen 
häraf varder så mycket större ju allmännare de uppbådade 
uteblifva från de förrättningar, som ännu återstå». 

Det i kap. X I. omtalade reskriptet av den 20 april med dess 
hotfulla slutord gav givetvis vatten på undfallenhetens kvarn, 
och föranledde från konstitutionella finsksinnade kretsar ett 
polemiskt uttalande 1), undertecknat »Perustuslailliset suo-
menmieliset». Det gendriver till en början reskriptets påstå-
ende, att de uppbådades uteblivande föranletts av ryktet om 
uppbådenas inställande samt belyser reskriptets hotfulla 
uttalanden. Men till sitt huvudsakliga innehåll är skriften ett 
bemötande av undfallenhetspolitiken, och särskilt av Danielsons 
ovan refererade artikel i Uusi Suometar den 26 april. 

Gentemot dessa reträttsignaler framhåller skriften i sina 
slutord: »Finlands folk har sålunda endast en väg: ett oryggligt 
fasthållande vid vår på lag grundade rätt och motstånd mot den i 
ryska regeringskretsar rådande riktning, som fordrar vårt för-
därv». 

I kagalens arkiv anträffas ytterligare en finskspråkig skrift 2), 
daterad 22. IV. 1902, med en efterskrift av den 23 i samma 
månad; den innehåller, med hänvisning till kosackkravallerna 
i Helsingfors samt reskriptet av den 20 april en kraftig maning 
till fortsatt motstånd. »Må det i slutet av reskriptet stående 
hotet icke skrämma oss. Om än våra nuvarande strävanden 
icke lyckas, hava vi i varje händelse icke mycket att förlora». 
Efterskriften innehåller en skarp vidräkning med Hämeen 
Sanomat, som samma dag innehöll en artikel med anledning 
av reskriptet. 

Jo neljättä vuotta on tapaus toisensa perästä — — Mimeogr. 
Nykyinen valtiollinen asemamme vaatii — — . Hektogr. 
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Även i frågan om de uppbådade ynglingarnas inställelse i 
krigstjänst intog man på gammalfinskt håll en från kagalen 
avvikande ståndpunkt. Medan kagalen, såsom i kap. XII på-
visats, sökte motarbeta, att de unga männen skulle låta sig 
infångas, ännu mindre frivilligt erbjuda sig till krigstjänst, 
uppmanades de härtill enträget av gammalfinnarna. Frågan 
upptogs till diskussion vid ett den 23 och 24 oktober 1902 av 
undfallenhetspolitikens anhängare föranstaltat, av ett sjuttio-
tal personer besökt »medborgerligt möte»1), till vilket, beteck-
nande nog, generalguvernörens tillstånd utverkats, och refere-
rades av Agathon Meurman. Det värnpliktiga manskapet, 
yttrade Meurman, »skall uttagas enligt lag, som av ständerna 
frånkänts helgd av lag. Men man torde ej med full visshet 
kunna påstå, att man med ett sådant uttalande förnekat 
lagens tillämplighet i tvångsläge, ty historien känner icke till 
ett folk så mäktigt, att det icke under olycksdigra förhållanden 
nödgats vika för övermakten». Referenten konstaterar, att 
»ett mycket större antal värnpliktige än som erfordras frivil-
ligt och i öfvertygelse om att de därmed bäst bevakat fäder-
neslandets fördel deltagit i lottdragningarna». De uppbådade 
»befinna sig i en gäldenärs läge, och äro förpliktade att betala 
sin skuld eller ock rymma från den. Men förbindelsen gäller 
en för alla och alla för en. Om n:r 1 vägrar att betala sin skuld, 
lämnar han en så mycket tyngre börda åt n:r 2 o. s. v. Det 
berättas t. o. ni. såsom fullkomligt sannt, att den bildade 
ungdomen härvid föregått med sitt exempel». 

Av här refererade premisser drager Meurman den slutsatsen, 
att »det under förhandenvarande förhållanden är riktigast och 
för folkets skull nödvändigt, att de värnpliktige ynglingar, 
som genom lottdragning redan fogat sig i värnpliktsförord-
ningens tillämpning, böra efter erhållen kallelse i stadgad 
ordning infinna sig till krigstjänst, och att medborgare så vitt 
möjligt böra uppmana dem härtill». 

1) Kansalaiskokouksessa Helsingissä 23 ja 24 p. lokakuuta 1902 
luetut keskustelukysymysten alustukset ja niistä tehdyt päätökset. 
.Mimeogr. 
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Detta uttalande godkändes av mötet, varjämte beslöts att 
offentliggöra ett upprop 1) i detta syfte, försett med under-
skrifter, och i översättning av följande lydelse: 

»1 den närmaste framtiden råkar ett hundratal av vårt lands 
ynglingar i det läge, att deras handlingssätt i oberäkneligt 
mått kan skada fosterlandets sak. En del av de värnpliktige, 
som senaste vår deltogo i lottdragningen, inkallas i dessa dagar 
till aktiv tjänstgöring vid Finska gardesbataljonen. Genom 
att hava deltagit i lottdragn ingen hava dessa ynglingar redan 
fogat sig i att åtlyda vederbörandes kallelse. Det är därför 
svårt att tänka, att de skulle underlåta att inställa sig till 
krigstjänst. Det är uppenbart, att ett sådant handlingssätt 
från deras sida skulle försvåra möjligheten av återställandet 
av fred och laglighet. Må föräldrar och även andra medborgare 
hos de inkallade inskärpa övertygelsen härom» 2). 

I) Lähimrnässä tulevaisuudessa joutuu muutama sataluku — — 
Daterat: Helsingissä 23 p. Lokak. 1902, och försedd med 63 underskrifter. 

2) Undertecknarne äro: A. Almberg E. o. lektor. Eliel Aspelin pro-
fessor. Elis Bergroth pastor. E. Bonsdorff överlärare. K. A. Brander 
(sedermera Paloheimo) fil. doktor. M. G. Brander (sedermera Paloheimo) 
kyrkoherde. J. R. Danielson professor. 0. A. Forsström filosofie doktor. 
Hannes Gebhard docent. Seb. Gripenberg överdirektör. E. Grönroos 
godsägare. Reinh. Grönwall kyrkoherde. Onni Hallst&I kollega. Valde 
v. Hellens (senare Hirvikanta) friherre. Arthur Hjelt fil. dokt.; teol. licen-
tiat. Aug. Hjelt doktor, direktör för Statistiska byrån. K. J. Jalkanen 
lektor. Edvard Johansson kyrkoherde. Josua Johansson domkapitels- 
assessor. Mikael Johnsson (sedermera Soininen) sem inariedirektör. 
Akseli Järnefelt (sedermera Rauanheimo) fil. magister. J. H. Kala 
redaktör för Uusi Aura. J. J. Karvonen med. och kir. doktor. A. Osw. 
Kihlman (sedermera Kairamo) e. o. professor. Kustaa Kiipula gods-
ägare. A. Lagerlöf jur. kandidat. F. W. Lagerstedt kommunalråd. 
Oskari Laine godsägare. A. Lilius kamrer. Joh. Lindegren lärare. Vilh. 
Lindstedt kontraktsprost. G. W. Liukkonen landskamrer. V. Löfgren 
(sedermera Lounsmaa) tidningsredaktör. Eljas Lönnrot domkapitels-
assessor. J. W. Messnian (sedermera Miesmaa) tidningsredaktör. A. Meur-
man kommunalråd. L. Neovius överdirektör. A. R. Niemi docent. 
F. K Nybom bankdirektör. Kaarle Ojanen godsägare. J. K. Paasikivi 
universitetsadjunkt. E. G. PalnAn professor. Kaarlo Rahikainen lärare. 
K. Ruhanen jordbrukare. Joh. Schwartzberg (sedermera Mustakallio) 
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Frågan om de till krigstjänst inkallades inställelse eller 
icke behandlades även i en artikel av senator E. A. Forssell 
i Uusi Suometar den 31 oktober 1902 1). Förf. utgår från den 
möjlighet att »ånyo komma till ett tryggadt konstitutionelt 
samhällsskick», som innelåge i den kort förut senaten medde-
lade »nådiga befallningen att uppgöra förslag till närmare 
bestämningar i fråga om rikslagstiftningen», vilken möjlighet 
äventyras genom motståndsyttringar. »Senaste vår då upp-
båden egde rum och på många orter de uppbådade icke kommo 
tillstädes, räddades ställningen derigenom att dock en bety-
dande del af de uppbådade ynglingarna åtlydde kallelsen. 
Nu då det gäller sjelfva inträdandet i aktiv krigstjenst, kan 
för mången frestelsen att i patriotismens namn hålla sig undan 
blifva svårare att motstå. Men ingen torde betvifla att, om 
icke heller de, som hade infunnit sig till lottdragningen och 
blifvit bestämda till aktiv tjenst, nu skulle infinna sig till full-
görande af sin värnepligt, utan massvis blefve borta, man 
deri skulle se ett bevis att stämningen hos folket numera ode-
ladt vore för motstånd — — — Hvilken inverkan detta skulle 
utöfva på den vidare behandlingen af frågan om februarimani-
festet — och dermed på finska folkets öde åtminstone för den 
närmaste framtiden — är utan vidare klart». 

Motiveringen i denna skrift är typisk för senaten och dess 
parti. Medan kagalens strävan gick ut på att ådagalägga, att 
»stämningen för folket var odeladt för motstånd», ville senaten 
för de makthavande dölja detta förhållande. 

domprost. Allan Serlachius professor. J. Sjölin överdirektör. Artturi 
H. Snellman (sedermera Virkkunen) lektor. Wilho Soini tidningsredak-
tör. Arth. Sommer kommerseråd. Adolf V. Streng rektor. I. M. Tallgren 
prost. E. J. Tammelin (sedermera Tammio) lektor. W. Tavaststjerna 
överinspektor. E. Tensikkala godsägare. K. H. Teittinen klockare. 
G. V. Valle lyceirektor. Anders Wiksten bankdirektör. J. R. Vuolijoki 
jordbrukare. Kaarlo Värd godsägare. Y. K. Yrjö-Koskinen överdirektör. 
C. M. Åkerlund kommunalråd. M. Äyräpää läkare. 

1) Senare utgiven tillsammans med en annan, tidigare icke publicerad 
uppsats, i ett särskilt flygblad på svenska och finska: I dagens fråga. Hel-
singfors, 1903. Båda upplagorna hophäftade. Undertecknat: E. A. Forssell. 



KAP. XV. 

»ALLA MED !» 

De av Nemo i broschyren Alla med framställda yrkandena 
på en solidaritet mellan de olika samhällselementen lämnades 
icke av kagalen alldeles obeaktade, men enär dess egentliga 
uppgift var bevarandet av den bestående samhällsordningen 
gentemot de ryska angreppen, hade dess verksamhet själv-
fallet en långt mera defensiv än konstruktiv karaktär. Likväl 
diskuterades sociala och andra reformfrågor redan tidigt inom 
kagalen. 

Sålunda väcktes vid ett samkväm, som följde efter det i 
kap. X I omtalade mötet med landsortsrepresentanter den 
1 februari 1902, av en av kagalens ombudsmän i Tammerfors, 
mag. Erkki Reijonen, fråga därom, att kagalen skulle ägna 
särskild uppmärksamhet åt arbetarfrågan samt verka för 
införande av allmän rösträtt. Saken diskuterades senare vid 
en privat sammankomst hos prof. Th. Hornen, varvid särskilt 
W. A. Lavonius yrkade på att kagalen skulle taga initiativ 
till bildandet av ett parti för sociala reformer i demokratisk 
riktning. Ernst Estlander gjorde häremot gällande, att »denna 
sak ej vore egnad att upptagas, innan den politiska frågan i 
dess mest akuta skede var förbi, och allra minst af oss, som 
sammanslutits kring det politiska försvarsarbetet, men repre-
senterade vidt skilda åsikter i sociala spörsmål» 1). 

Med anledning därav, att senaten utarbetat ett förslag 
till proposition angående utsträckning av rösträtten och 
ändring av röstberäkningsgrunden vid val till borgar- och 
bondeståndet, upptogs rösträttsfrågan i maj 1902 till diskus- 

1) Estlander, Hågkomster, s. 56 f. 
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sion i en krets av huvudsakligen yngre medlemmar av svenska 
partiet, av vilka några även tillhörde kagalorganisationen. 
För ändamålet föranstaltades möten i Nyländska nations-
huset. Vid det första av dessa fungerade senator Aug. Nybergh 
som ordförande och Ernst Estlander som sekreterare, »ehuru 
vi hvardera hade tillkännagifvit att vi voro skäligen skep-
tiska gentemot den radikala framställningen af frågan och 
tveksamma angående lämpligheten af att då upptaga frågan, 
samt förbehöllo oss handlingsfrihet»1). 

Vid de följande mötena var Estlander icke närvarande. 
Resultatet av överläggningarna vid dessa blev ett upprop 2), 
daterat i maj 1902, där mötesdeltagarna önska att med ett 
uttalande från sin sida »i sin mån kunna bidraga till situatio-
nens klargörande i det rätta ögonblicket». Det program som 
här uppställes, är av följande lydelse: 

»Vid valen till borgarståndet bör den på inkomst grundade 
röstskalan afskaffas. Rösträtten bör utsträckas till alla väl-
frejdade och icke till ridderskapet och adeln eller prästeståndet 
hörande finska medborgare, män och kvinnor, hvilka själfva 
råda öfver sig och sitt gods och hvilkas taxerade årsinkomst 
öfverstiger en viss, så lågt satt gräns, att de rösträttslösas 
antal blir jämförelsevis litet och ingen för närvarande röst-
berättigad varder beröfvad denna rätt. 1 de städer, där flere 
än en representant väljas, böra minoriteternas intressen på 
ett eller annat sätt tillgodoses. Vid valen till bondeståndet bör 
rösträtt tillkomma ej blott dem som för närvarande äro röst-
berättigade, utan öfver hufvud alla på landet bosatta, väl-
frejdade och icke till ridderskapet och adeln eller prästestån-
det hörande finska medborgare, män och kvinnor, hvilka 
själfva — — — lågt satt gräns (likasom ovan). De medel-
bara valen böra ersättas med direkta val 3). Huruvida vid 
valen till såväl borgare- som bondeståndet några få tilläggsröster 

Anf. ställe, s. 70. 
Det stigande politiska intresset hos folket — —. (Blott på 

svenska). 
Denna mening är efteråt tillsatt med bläck i arkivexemplaret. 

21 
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böra tilldelas familjefäder och medborgare med högre bildning 
är en fråga, som vi lämna öppen.» 

Programmet innehåller vidare antydningar om utvidgning 
av rösträtten i prästeståndet, »som i sin nuvarande samman-
sättning utan gensägelse är det mest exklusiva». 

Såsom synes var det nu icke fråga om en förändring av 
fyraståndsrepresentationen: tidpunkten för så pass vittutseende 
reformer var ännu icke inne, och de skulle i ingen händelse 
haft utsikt att realiseras. Anmärkningsvärt är emellertid, att 
programmet upptager även rösträtt för kvinnor samt antyd-
ningar till en minoritetsrepresentation. 

Under hösten 1902 blev rösträttsfrågan föremål för debatt 
inom motståndsvänliga kretsar, såväl finska som svenska. 
Sålunda upptogs den till diskussion julen 1902 vid ett möte av 
studenter, där den refererades av dr Santeri Ingman (Ivalo). 

Inom kagalen såsom organisation införlivades icke tillsvi-
dare rösträtts- eller andra sociala reformfrågor med dess 
program. Det ansågs icke rådligt att i denna krets, med dess 
rent politiska uppgift, införa samhälleliga spörsmål, som 
måhända kunde väcka split och oenighet. Först mot slutet av 
kagalens verksamhet upptogos sådana reformfrågor ånyo till 
diskussion, då de blevo aktuella och icke längre hörde enbart 
till de fromma önskningarnas antal, varvid de även antogo 
mera vitt omfattande dimensioner. 

Huru ur allmänt principiell synpunkt eftersträvansvärd 
en så vitt möjligt fullständig enighet inom landet än var, visade 
den av Nemos broschyr framkallade diskussionen, att på den 
av honom ursprungligen förordade breda basen en sådan 
enighet icke stod att ernå. En samdräkt, som kunde köpas 
endast med uppgivande av viktiga förutsättningar för mot-
ståndet, framstod för kagalen som alltför dyrförvärvad, och 
något sådant hade ju Nemo, såsom av hans senare broschyrer 
nogsamt framgår, ingalunda velat yrka på. Såsom en upp-
gift för kagalen gällde i stället ett intensivt politiskt upplys-
ningsarbete för vinnande av största möjliga anslutning till 
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dess motståndspolitik, ett arbete som blev så mycket mer 
maktpåliggande i den mån de inom det gammalfinska partiet 
framträdande undfallenhetstendenserna allt tydligare formu-
lerades och vunno mer energiska förespråkare. 

För en åtgärd, som på samma gång den skulle förläna 
kagalorganisationen ökad effektivitet hade till syftemål att 
närma olika samhällselement till varandra, tog kagalen i 
anspråk den studerande ungdomens vid uppbådsstrejken 
ådagalagda beredvillighet att ställa sig i motståndets leder. 
Före sommarferiernas inträde, våren 1902, uppställdes under 
kagalens inseende en organisation av studenter, vilka åtagit 
sig att verka i olika delar av landet. I Helsingfors upprättades 
ett kansli, som förestods av studeranden W. Rydman och 
emottog rapporter från de i bygderna spridda studenterna 
och försåg dem med lämpliga skrifter för distribution bland 
allmogen. Till ledning för deras verksamhet utarbetades av 
Adolf von Bonsdorff en i sju punkter avfattad mimeograferad 
»promemoria», vilken såsom belysande för arten av detta 
arbete här meddelas in extenso: 

»(Icke för obehöriga.) 

Promemoria. 
För vinnande af allmogens förtroende är det af största 

vikt, att de arbetande med densamma umgås på ett förtroligt 
sätt, de vistas i dess sällskap under helg och söcken, närvara 
vid dess nöjen och söka på desamma utöfva ett förädlande 
inflytande samt detaga om möjligt i dess dagliga arbeten och 
bringa därvid ofta samtalet in på fosterländska frågor. 

De arbetande söka att bilda på sin vistelseort för som-
maren sammanslutningar mellan medborgare, i all synnerhet 
bland de unga, hvilkas medlemmar, besjälade af fosterländska 
känslor och intressen, i sin tur söka bearbeta tänkesättet i 
omnäjden och anse det som en hederssak att vid afgörande 
ögonblick kunna ansvara för befolkningens i sin hemtrakt 
handlingssätt. 

De arbetande uppgöra under sommarens förlopp för- 
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teckningar öfver de af traktens personer, hvilka kunna anses 
vara fullständigt vunna för det passiva motståndets sak; de 
söka anknyta sådana förbindelser till enskilda personer, som 
gifva anledning till brefvexling under läsårets förlopp. I öfrigt 
föres anteckningar öfver de politiska förhållandena på orten. 

Då sådant är möjligt, bilda de arbetande sångför-
eningar samt läseföreningar bland allmogen, hålla bildande 
föredrag, som kunna gifva anledning till en upplysande och 
för det fosterländska väckelsearbetet lärorik diskussion. Att 
rekommendera äro äfven föredrag öfver hemtraktens historia, 
hvilka måste anses vara egnade att i hög grad befordra kär 
leken till hembygden och fosterlandet. 

Af särskild vikt är, att de arbetande ställa sig i för-
bindelse med ungdomsföreningarna och erbjuda desamma 
sina tjenster genom att bidraga till fyllande af föreningarnes 
mötesprogram. Då i dessa föreningars uppgift ej ingår poli-
tiskt arbete, borde de arbetandes offentliga medverkan ej 
vara af politisk art; genom samtal med föreningens medlem-
mar kan dock resultat i hufvudsyftet vinnas. 

Skrifter, afsedda att genom de arbetande distribueras, 
utdelas på så sätt, att de få den största möjliga spridning; för 
vinnande af detta syfte böra de arbetande ej försumma att 
närvara vid nykterhets- och Martaföreningars, landtmanna-
gillens och andra föreningars möten. 

Af betydelse är, att de arbetande verka för spridning af 
»Vap>aita lehtisiä» och »Fria Ord», emedan dessa tidningar för 
närvarande äro de enda publikationer, hvilka kunna fritt yttra 
sig angående det nuvarande politiska sakläget. På orter, där 
agenter för ifrågavarande tidningar finnas, hänvisas till 
desamma, i annat fall kunna de arbetande själfva upptaga 
prenumeration.» 

Promemorian beledsagades av ett postskriptum 1), däri 
vissa detaljerade anvisningar meddelas, och det bl. a. utlovas 
att »till de arbetandes förfogande skall i sinom tid ställas en 

1) P. S. 1:o. De skrifter, som äro afsedda - Hektogr. 
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fullständig förteckning öfver samtliga inom landet existerande 
ungdomsföreningar». 

Vid slutet av sommaren tillhandahöllos studenterna tryckta 
blanketter, å vilka skulle antecknas svar på följande frågor: 

»1:o. Hvilken ståndpunkt intager befolkningen i sock-
nen, i allmänhet taget, till landets stora politiska frågor? Är 
den konstitutionelt sinnad eller benägen för undfallenhet eller 
måhända öfverhufvudtaget likgiltig? 

2:o a) Hvilka äro de mest inflytelserika konstitutionelt 
sinnade personer å orten? b) Hvilka äro de mest inflytelserika 
af motsatt åskådning? 

3:o Finnes det personer i socknen, hvilka särskildt förbundit 
sig till eller lofvat eller åtminstone med säkerhet åtoge sig att 
medvärka vid fortgående politiskt (sic!) värksamhet, och i så 
fall, hvilka äro de? 

4:o a) Hvilka ungdoms-, nykterhets-, läse-, sport-, m. fl. 
föreningar finnes i socknen? b) Hurudan är den politiska andan 
inom dem? e) Hvilka äro de ledande personerna i en eller annan 
riktning inom desamma? 

5:o a) Har det i socknen genom Edert arbete eller på 
annat sätt bildats någon sammanslutning af konstitutionelt 
sinnade medborgare? (Promemoria § 2) b) Hvilka äro de 
ledande och mest värksamma inom sammanslutningen? 
c) Hvilket inflytande har eller förmodas denna sammanslutning 
erhålla i socknen? 

6:o a) Hvilka tidningar äro de mest spridda å orten? 
b) Hurudan är spridningen af den politiska literaturen (censu-
rerad eller ocensurerad)?» 

Härtill fogas en anmärkning: »Personers namn, hvilka 
genom dessa upplysningar komma till den centrala organisa-
tionens kännedom, komma att med all den aktsamhet, omstän-
digheterna fordra, hållas hemliga». 

Denna studentorganisation, med under åren något växlande 
sammansättning och förstärkt med nya element, kom till 
användning även vid propagandan för de följande årens 
uppbådsstrejk. Men den hade vid sitt första tillblivande till 
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närmaste uppgift den redan antydda, att i allmänhet arbeta 
för motståndets ide och på dettas grund verka sammanhål-
lande mellan olika samhällselement, och samma syfte tjänade 
den även framdeles. 

Då man på undfallenhetshåll alltmer försökte blanda bort 
korten genom att blåsa nytt liv i den bland motståndets 
anhängare tillsvidare gravlagda språkfrågan, trädde studenter, 
av vilka de flesta, om icke alla, direkt arbetade eller arbetat 
inom den omtalade organisationen, i maj 1903 fram med en 
förklaring, i vilken de på motståndshåll allmänt omfattade 
grundsatserna i språkfrågan framläggas. Initiativet härtill 
togs av studeranden Einar Runeberg, som vid ett möte i 
Nyländska nationshuset framlade ett förslag till skrivelse. 
Såsom ett för tiden karaktäristiskt aktstycke förtjänar det att 
här återgivas: 

»Då under senaste tider frågor af djupt ingripande bety-
delse för hela vårt folk väsentligen förändrat betingelserna 
för partigrupperingen i landet, hafva yngre akademiska med-
borgare af hvardera språkgruppen, hvilka i den stora poli-
tiska frågan ställa sig på konstitutionell grund, velat för sig 
klargöra den ställning språkfrågan i närvarande tid bör intaga. 
Ur det meningsutbyte, som på denna grund kommit till stånd, 
hafva såsom resultat framgått följande resolutioner. Fullt 
medvetna därom, att de i en del punkter icke äro uttömmande, 
hafva vi likväl, då de uttrycka det gemensamma i de uttalade 
åsikterna, velat framlägga dem i och för en allmännare pröfning. 

1) Språkfrågan får ej utgöra något hinder för samarbetet 
mellan de båda språkgrupperna, allra minst i landets stora 
politiska fråga. 

De konstitutionella böra därför arbeta på att utrota det 
misstroende och den afvoghet, som på en del håll ännu råda 
mellan de olika språkgrupperna samt sålunda motvärka för-
söken att genom ockrande på de gamla partilidelserna undan-
skymma den fosterländska frågans afgörande betydelse för 
partigrupperingen i landet. 
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Båda de inhemska språken betraktas som likaberätti-
gade i angelägenheter, som gälla hela landet och tvåspråkiga 
trakter. Ännu rådande missförhållanden med afseende å 
språkens inbördes ställning i det offentliga lifvet böra genom 
respektive kommuners och embetsmäns åtgöranden på öfver-
enskommelsens väg regleras. 

Språkstriden bör gifva vika för fredlig täflan på det 
kulturella området, hvarvid hvartdera språket intager den 
plats, som dess inneboende lifskraft tillförsäkrar detsamma. 

De konstitutionella böra äfven på orter, där det andra 
inhemska språket är rådande, arbeta för bildningens höjande 
bland folket, samhörighetskänslans stärkande mellan sam-
hällslagren och nationalandans utveckling. Redan för möj-
liggörandet af detta är det af största vikt att de konstitutio-
nella lära sig båda de inhemska språken. Särskildt måste upp-
ställas såsom en oeftergiflig fordran på hvarje bildad med-
borgare att han fullständigt skall behärska det folkelements 
språk, bland hvilket han har sin värksamhet. 

Helsingfors i maj 1903. 

Rafael Erich. 
Karl Godenhjelm. 
Herman Gummerus. 
Algrik Hellström. 
Edw. Järnström. 
Antti Kaasalainen. 
Lennart Lagerwall. 
Herman Lavonius. 

Gust. A. Lundell. Fredrik Saltzman. 
Arvid Mörne. Eero W. Schroeder. 
Uno W. Nyman. Wäinö Sjöman. 
Alvar Palmgren. Lauri Stenbäck. 
Einar Pontån. Arne Törnudd. 
Lauri Fr. Rosendal. V. Vesterdahl. 
Einar Runeberg. Rolf J. Witting. 
Heikki Rydman. Frans Äimä.» 

Ett av kagalen använt medel att bland allmänheten vinna 
anslutning till motståndets sak var utarbetande och spridning 
av folkskrifter. Till dessa, som tillkommo huvudsakligen 
genom kagalens folkskriftskommitt& försorg, räknas här 
sådana, som icke hänförde sig direkt till något aktuellt spörsmål,  
för dagen. Man hade inom kagalen berett sig på att de ryska 
angreppen skulle fortfara i åratal, kanske i tiotal år, och 
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avsikten med folkskrifterna var att verka uppfostrande på 
medborgarandan till seg uthållighet i kampen mot denna på 
förintandet av Finlands nationella tillvaro riktade politik. 
Dessa synpunkter voro bestämmande vid kagalens verksam-
het på detta område, om ock tidtals olika meningar gjorde sig 
gällande huruvida dessa skrifters nytta motsvarades av den 
tid, de kostnader och den möda som på dem nedlades. 

En del skrifter av denna art, som tillkommit förrän den 
egentliga kagalen bildades, hava redan i det föregående om-
nämnts. Här nedan redogöres för efter kagalens stiftande 
utgivna skrifter. En bestämd gränsskillnad mellan skrifter, 
som huvudsakligen avse motståndsandans väckande och 
befästande, samt sådana som beröra även aktuella frågor 
eller innehålla mot undfallenhetspolitiken riktade polemiska 
inlägg har det härvid icke varit möjligt att draga. 

Från år 1902 härstammar en rätt diger broschyr 1), som 
blev färdig i november. Den trycktes på kagalbestyrelsens 
föranstaltande och utgör, såsom i företalet uppgives, »en sam-
ling föredrag, hvilka af Professor R. A. Wrede först höllos i en 
trängre studentkrets och sedan i föreningen Arbetets vänner», 
och var närmast avsedd för de inom organisationen arbetande 
studenternas räkning. Broschyren omfattar följande avdel-
ningar: I. Om lag och rätt i allmänhet. II. Sveriges samhälls-
skick i äldre tid. III. Några drag af Finlands nuvarande 
samhällsskick. 

Ett rätt starkt polemiskt inslag möter i Juhani Ahos lilla 
broschyr om »de bildade klassernas uppgift och plikter under 
nuvarande förhållanden» 2). Förf. konstaterar, att det försvar 
för landets rättigheter, som man bort kunna vänta sig från rege-
ringen, uteblivit, men att ett storartat arbete utförts av den 
politiskt vakna delen av vårt folk, ett arbete som dock försvå- 

Några drag ur Finlands Samhällsskick. Stockholm 1902. Endast 
på svenska? 

Stockholm 1902. Översättning från det finska originalet: Sivisty-
neen säädyn isänmaallisesta tehtävästä ja velvollisuudesta tätä nykyä. 
Kirjoittanut Si ss i. »Druck von G. Th. Jacob, Berlin 1902». 
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rats »i icke ringa grad af de direkta hinder som vissa af våra 
egna ledande män satte i dess väg». En nog så stor del av den 
bildade allmänheten står fortfarande såsom overksamma åskå-
dare, och den samverkan som ägt rum mellan motståndets 
ledare och allmänheten, står »ännu icke i något förnuftigt för-
hållande till sakens vikt, bärvidd och brådskande beskaffen-
het». 

»Vi erkänna nog», heter det vidare, »att en direkt anslutning 
till det passiva motståndets fana kan falla sig svår för dem, 
som vant sig att mottaga råd från det håll, därifrån de icke 
längre få sådana anvisningar, som tilltala dem. Förnuftet, 
rättskänslan, samvetet säga, att de gamla ledarne hava orätt, 
att de misstagit sig, att man icke längre kan följa dem i denna 
sak, men hjärtat och sympatierna, det gamla vapenbrödra-
skapet, minnet af gemensamma strider och segrar, förhindra 
en att säga ut det. Men om vi kunna förstå en sådan stånd-
punkt, kan den därför icke godkännas. Ty saken gäller icke 
nu en partifråga, partidisciplinen och dess upprätthållande, 
utan fosterlandets väl eller ve, hvarvid ansvaret för försum-
melser och misstag icke får vältas på ledarnes skuldror.» 

Det är icke nog att de bildade klasserna inskränka sin 
verksamhet till inre reformer. »Ty föga bringar man Bobri-
koffs åtgärder att afstanna eller ens att fördröjas därigenom, 
att vi grunda nykterhets- och arbetarföreningar — — 
Det sätt hvarpå man försökt hopkoppla dessa sträfvanden 
med foglighets- och undfallenhetspolitiken, hör till de sämsta 
tjänster man kunnat göra reformarbetet — — — Ty allenast 
ett är nödvändigt och allt, som stör och fördröjer det, är bekym-
mer och oro för mångahanda». 

De bildade klasserna måste oförtrutet ägna sig åt praktiskt 
väckelsearbete: anskaffa och sprida skrifter, redigera hand-
skrivna lokalblad, förskaffa sig grundliga upplysningar om 
allt som inträffat och sprida kännedom härom. Man »må icke 
påvärka allenast sina meningsfränder, utan utföra missions-
arbetet just där hvarest den politiska hedendomen ännu fro-
das, och hvarest man dyrkar vissa gamla gudar, som icke 
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längre kunna hjälpa — — — Sanningen skall tutas ut med 
basuner, väckelsearbetet skall utföras på ett sätt som gör det 
omöjligt att återfalla i sömn». 

I ett flygblad 1) inskärper »en moder» de förpliktelser som 
åligga hemmet och skolan, samt särskilt mödrar, att hos det 
uppväxande släktet inplanta ett fosterländskt sinnelag och 
karaktärsstyrka att motstå lycksökeriets lockelser. 

I slutet av år 1902 utgavs i 25,000 exemplar en liten flyg-
skrift 2), innehållande ett avtryck av en av A. Meurman år 
1890 i Uusi Suometar publicerad artikel, riktad mot ett utta-
lande i en rysk tidning, vid tiden för postmanifestets utfär-
dande, att lagar icke hava bindande kraft. Vidare ingår i 
skriften ett utdrag av prof. J. Forsmans juridiska föreläs-
ningar, där denne framhåller, att en tjänsteman under vissa 
förhållanden är skyldig vägra lydnad mot olagliga befallningar. 
Utdraget rekommenderas »till läsning för tjänstemän, som 
ställt sig på undfallenhetens ståndpunkt». 

Till 1902 års publikationer hör även en versifierad satir 3), 
där författaren, sedermera sjöfartsrådet Acku Lindberg, i 30 
strofer på ett förträffligt sätt attrapperar den för »visor 
tryckta i år» karakteristiska stilarten. Dikten föranleddes av 
den förargelse som väckts därav, att trenne polismän, som 
av rådstuvurätten i Helsingfors fällts för mened, av Bobri-
koff frigivits och dessutom erhållit särskilda »nådeveder-
mälen». Såsom ett komiskt intermezzo i denna allvarliga 
historik kan införandet av de första stroferna måhända för-
svara sin plats: 

Hemmens plikt. »Druck von G. Th. Jacob, Berlin 1902». Även på 
finska: Kodin tehtävä nykyhetkenä. F. Hirschberg & C:o, Potsda- 
merstr. 564, Berlin». 

Lain pyhyys, ylipainos A. Meurmanin v. 1890 julkaisemasta lento-
kirjasta »Suomi ennen ja nyt», blott på finska. 

Laulu kolmesta poliisista, jotka tekiwät wäärän walan ja saiwat 
kunniamerkin. Jälkipainos kielletty. Perliinissä Jaakopin ja Pojan 
tykönä 1902. Hinta: 10 penniä. 
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Lauletaan niinkuin: 
»Konstantinoopolin portin päällä j. n. e.» 

 
Kylläpä täällä on lauluja kuultu, 
Waan ootteko kuulleet tätä, 
Kun Porokohwilla perkeleen linnaan, 
Taas tull ankara hätä. 

 
Piru se istuff linnassaan 
Ja katseli kiikarilla, 
Kun Porokohwi se portista ajoi 
Mustilla hewosilla. 

 
Bobba se kumarsi maahan asti 
Ja kysyi saatanalta: 
»Miksi mä en saa lurjuksia, 
Waikka mulla on walta?» 

 
Perkele wastasi: »Ystäwä kulta, 
Sullahan on Karlstetti, 
Milloinkas tämä poika missään 
Pahassa sinua petti?» 

 
Bobba se tiuskasi: »Woi sinä perkele, 
Kuinka sä olet niin hullu! 
Eihän nyt yhdestä pääskysestä 
Koskaan kesää ole tullu». 

Visan slutar: 
Eikä tää laulu oo tehtykään, 
Se on syntynyt itsestänsä. 
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Bland 1903 års folkskrifter märkes en rätt omfångsrik 
broschyr 1) av Tyko Hagman, där Nederländernas frihetskamp 
skildras såsom ett föredöme för Finland; den utkom redan på 
vårvintern 1903. 

Ett litet utdrag ur Verner von Heidenstams Karolinerna 2) 
härrör från mars 1903. Det är episoden om kyrkoherden Bagge, 
som, då danskarna intagit Marstrand, och han i den danska 
befälhavarens närvaro förrättade gudstjänsten, bad böner, 
icke för den danske, utan för den svenske konungen och för 
seger åt de svenske. 

Till ungefär samma tid hör det på finska utgivna protokol-
let 3) från den särskilda konferens' sammanträde den 7 januari 
1900, där frågan om ryska språkets användning vid Finlands 
styrelseverk behandlades. 

Förhållandena i Ryssland skildras i tvenne broschyrer: 
I den ena 4), som utkom i mars 1903, redogöres för de ryska 
arbetarnas usla ställning, med låga löner och polisbevakning 
samt repressalier för varje försök att bättra sina förhållanden. 
Den andra 5) börjar med ett fingerat mötesprotokoll, varvid de 
närvarande bönderna och folkskolläraren framföra sina åsikter 
om undfallenhet eller motstånd, och det beslut fattas, att 
tvenne av mötesdeltagarna skulle sändas till Ryssland på en 
studieresa, vilken utlöper i det resultat, att folkskolläraren, 
som vid mötet prisat de ryska institutionerna, återvänder från 
resan desillusionerad och omvänd till motståndspolitiken. 

Ett utdrag ur en föreläsning av Viktor Rydberg, hållen 

Nederländernas Frihetskamp. En skrift för folket af Tyykö Utan-
blad. Kotka, 1903. I det finska originalet, tryckt i 10,000 exx., kallar 
sig författaren Tyykö Lehtirikko. 

I Marstrands kyrka. »Berlin» 1903. Även på finska. 
Ingår i serien Isänmaallista Lukemista, N:o 9. Utgavs i 5,000 

exemplar. 
Något om arbetarnes ställning i Ryssland. Stockholm 1903. 5,000 

exemplar. Den finska upplagan utgavs i 15,000 exemplar 
Matka Venäjälle (Isänmaailista Lukemista, N:o 15). Utkom som 

bilaga till Vapaita Lehtisiä 18, 1903, i 16,000 exx. 
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hösten 1876, meddelades i ett litet flygblad.% innehållande en 
jämförelse mellan de grekiska talarna och statsmännen den 
ädle Demosthenes och »den sluge och ordrike» Aeschines (i 
flygbladet kallad Aechines). Tvenne uppsatser av Georg Bran-
des funnos likaså ägnade för spridning 2). Historien om beläg-
ringen av Soissons år 1814 anföres såsom ett exempel på huru 
långt ett motstånd bör drivas, varom Brandes säger: » Jag 
känner ingen lärorikare, ingen djupsinnigare historia än 
denna framställning af Soissons' belägring. Jag känner ingen 
mera moralisk». General Moreau lät förmå sig att kapitulera 
för att rädda staden från skövling och tillförsäkra sig och sin 
garnison fritt avtåg, just innan Napoleon hunnit komma till 
undsättning, och emot dennes order. »Man är 800 mot 50,000. 
Som om det vore en grund! Man har kämpat tappert en hel dag 
igenom mot denna oerhörda öfvermakt. Som om det vore en 
grund! Man kan lika fullt hålla sig ännu blott en helt kort tid. 
Som om det vore en grund! Man tvekar att sätta oskyldiga 
människors välfärd på spel. Det vill säga: man räddar genom 
att visa sig usel möjligtvis några värkligt hederliga människors 
lif. Som om sådant vore grunder. Här finnes en uppgift, som 
icke får svikas. Här finnes en högre befallning, som obetingat 
bör lydas». 

Den andra uppsatsen var Brandes' redan år 1887 skrivna 
ironiska apologi för Judas 3). »Han förrådde hvad engång var 
honom heligt. Förrådde! hvilket ord! Han kom till en annan 
öfvertygelse». — »De romare, som vände sig till honom, nekade 
han icke sin medvärkan. Men — väl att märka — det var i 
hans ögon, enligt hans uppfattning, ett rent provisoriskt för-
anstaltande. Hvad han åsyftade var endast en ren temporär 
frihets-upphäfvelse till alla parters bästa. Det var icke hans 

Materialism och idealism. Stockholm 1903. 1,000 exx. i juni, 2,000 i 
september. Den finska översättningen utgavs i 4,000 exx. i juni. 

Tvänne uppsatser af Georg Brandes. Belägringen af Soissons. En 
upprättelse. Helsingfors, 1903, 20,000 exemplar. Endast på svenska? 

Den fanns även avtryckt i Hufvudstadsbladet för den 8 maj 1902, 
hämtad ur G. Brandes' då under utgivning varande samlade skrifter. 
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skuld, att den blev definitiv». Om de 30 silverpenningarna 
säges: »Han handlade efter sin förändrade öfvertygelse, och 
mottog, utan att ha uttalat någon önskan därom, en belöning 
af de makthafvande. Det var allt». 

1 novellistisk form skildrar fröken Anna Edelheim 1) huru 
en ung student, vid ankomsten till hemmet, finner sin far, 
den förr så kraftiga kyrkoherden, bruten av sorg och samvetsagg 
över att hava givit vika för upprepade påtryckningar, då det 
hette, att det »onda komme att vändas till godt, men att 
som villkor härför fordrades en tillfällig, skenbar och betydelse-
lös underkastelse». Skriften utkom sommaren 1903. 

Från våren 1903 är ytterligare att anteckna ett antal bro-
schyrer av mera polemisk karaktär, som i detta sammanhang 
må i korthet anföras. 

Gentemot undfallenhetsmännens vid särskilda tillfällen 
framställda påståenden, att de i sin politik »träda i Snellmans 
fotspår» söker C. G. Svahn 2), med anförande av talrika citat 
ur Snellmans skrifter, ådagalägga att dennes statsmanna-
tankar tvärtom kunna anföras som stöd för det passiva mot- 
ståndets politik. 1 ett litet flygblad 3), daterat »I slutet af 
December 1902», utvecklar senator Ignatius det berättigade i 
nationalitetside -1 och det brottsliga _i dess undertryckande, 
samt vänder sig därefter mot undfallenhetspartiet. »Den verk-
samhet, som det af Uusi Suometar uppburna partiet utvecklat, 
är emellertid den sorgligaste företeelse, som vår nyaste historia 
haft att uppvisa. Denna verksamhet går ut uppå att bekämpa 

Hemkomsten. Af —im. Fosterländsk läsning, Ser. II, N:o 2. 3,000 
exx. Finskt exemplar saknas i arkivet. 

Väärillä jäljillä, Snellman ja hänen »seuraajansa». Kirj. Vanha. 
Utkom i två upplagor, den ena 18 ss., den senare 43 ss., vardera tryckta 
i 10,000 exx. — Den svenska upplagan (På falska spår. Snellman och hans 
#efterföljare». Af Vanha. 5,000 exx.) ingår i serien Fosterländsk läsning 
som N:o 1, och utgör en något förkortad bearbetning av den senare 
finska upplagan. 

Några tankar om det närvarande sakläget af Toivo. Stockholm 
1903. Den svenska upplagan, 5,000 exx., utgör N:o 2 i Fosterländsk läs-
ning. Den finska upplagan trycktes ävenledes i Stockholm, i 15,000 exx. 
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vårt enda värn mot yttre våld och olagligheter, eller vårt 
passiva motstånd och har sålunda blifvit de ryska makthafvan-
des bundsförvandt. Det vore fåfängt att bestrida detta — 
Hela den europeiska pressen, som egnat någon uppmärksamhet 
åt våra förhållanden anser att detta Uusi Suometars eller senats-
parti understödjer de ryska assimileringsplanerna och samma 
åsikt hyser även Bobrikoffs härvarande ryska organ, samt den 
mot Finland annars fientligt stämda tidningen Novoe Vremja, 
hvilka två sistnämnda skänkt partiet sitt varma erkännande.» 

Professor Theodor Hon-An är författare till en flygskrift 1), 
daterad Februari 1903 och undertecknad Tenax. Förf. finner 
vår svaghet däri, att hos vårt folk saknas den »genom kamp 
och strider förvärfvade djupa uppfattning om rättens bety-
delse, dess heliga okränkbarhet». I Finland likasom i Frankrike 
under Dreyfusprocessen »har det omöjliga skett, äfven vi hafva 
kommit därhän, att regeringsmajoriteten här likasom där 
öppet förklarar att landets bästa fordrar att lagens tydliga 
bud icke efterföljas». »Massorna måste väckas och de tvek-
samma ryckas med. Ingen — — — får underlåta att hjälpa 
till vid detta arbete i tanke att andra lämpligare personer må 
göra det — — —». »Undfallenhetspolitiken för till allt större 
feghet, falskhet, medan en manlig, hängifven kamp för vår 
rätt renar och förädlar oss sj elfva. Derför är det endast på 
denna väg som räddningen kan nås». 

Dr Schwindt bemöter i en kort flygskrift 2), undertecknad 
Pekko —t det i Uusi Suometar av en »bonde» avgivna svaret på 
frågan: »vilka äro vänner, vilka fiender?» »Bonden» betecknar 
motståndsmännen, i synnerhet författarna till motståndsvän-
liga broschyrer, såsom folkets fiender. »Ty», säger »bonden», 
»dessa broschyrer bygga icke upp, utan försöka tvärtom riva 
ned och nedsmutsa det, som förut varit oss kärt och heligt». 

Vår svaghet. »Berlin» 1903. 6,000 exx. Införd i samlingen Vårt 
Passiva Motstånd. Den finska upplagan, likaledes i 6,000 exx., ingick 
som N:o 14 i Isänmaallista lukemista. 

Kutka ystäviä, kutka vihamiehiä? Stockholm 1903. 15,000 exx. 
(Ej på svenska.) 
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Av ett något allmännare innehåll är en broschyr av pastor 
J. K. Toppola 1), som yrkar på att envar bör fatta position i 
tidens stora fråga. Eftergivenhet banar vägen för våra för-
tryckare och gör det omöjligt för Finland att i en framtid, 
då de liberala idéerna komma till makten i Ryssland, återfå 
vad vi förlorat. Den dämmer tillflödet från de höga idealens 
och principernas klara källa, utan vilka intet folk kan leva. 
Ett sådant ideal är rättens id6 Broschyrens slutord må anfö-
ras: »Om vårt fosterland, med dess lagar och institutioner, 
är för envar av oss kärt och dyrbart, såsom det säkerligen är, 
så äro vi beredda att för dess skull underkasta oss mödor och 
lidanden, utan att avvika från den väg som är den sedligt 
riktiga och för fosterlandets välfärd mest löftesrika, d. v. s. — 
det passiva motståndets väg». 

»Konstitutionella finsksinnade» utgåvo på kagalens bekost-
nad en broschyr, dagtecknad början av februari 1903, angå-
ende »den nuvarande ställningen från konstitutionella finsk-
sinnades ståndpunkt» 2). Broschyren konstaterar, att de som 
ställt sig på eftergivenhetens ståndpunkt allt mera glidit bort 
från de åsikter, till vilka de tidigare i samförstånd med övriga 
medborgare bekände sig. De nöja sig numera icke med att 
fördöma vad de anse vara överdrifter och orealiserbara strä-
vanden hos det passiva motståndet, utan fördöma hela detta 
motstånd. Från att försvara regeringen och dess anhängare 
mot inbillade förföljelser hava de nu gått över till att försvara 
förtrycksåtgärderna. »Laglighetens ståndpunkt har fort-
farande visat sig vara den säkra grund, på vilken man, utan 
att förneka vare sig den enskildes eller hela folkets rättsmed-
vetande, kan konsekvent och orubbligt möta svårigheter och 
t. o. n1. olyckor; och denna ståndpunkt bör vara de konstitutio- 

Se suuri kysymys kaikille — — Lyhyesti wastannut Kansalai- 
nen. Stockholm 1903. Endast på finska, 25,000 exx. (Isänmaallista 
lukemista N:o 10). 

Nykyinen asema perustuslaillisten suomenmielisten kannalta. 
»Berlin» 1903. 20,000 exx. Även en mimeograferad upplaga. Ej på 
svenska. 
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nella medborgarnes, också de konstitutionella finsksinnades, 
även under det nuvarande läget». Lagen är det enda vapen, 
varmed den svagare kan bekämpa den starkare, och det på 
lagens grund ledda försvaret utgör det enda sättet att bevara 
finskhetssträvandenas resultat, det är ett livsvillkor för den 
finskspråkiga kulturen. Motståndets ändamål är att omöjlig-
göra eller åtminstone fördröja att olag vinner insteg, att hos 
folket bevara rättskänslan och bereda en gemensam grund, på 
vilken hela folket som en nian kan ställa sig. På annan grund-
val än laglighetens kan enighet icke finnas. Med lagligheten 
får man icke dagtinga för att komma regeringen till försvar. 
Så till vida som regeringen lånat sig till ett redskap åt gene-
ralguvernören och andra förryskningssträvare, givit dem 
sittbistånd i kränkandet av landets och enskildas rättig-
heter och bidragit till att undanhålla kejsaren-storfursten 
myndigheters och enskildas framställningar av det nuvarande 
sakläget, har den icke rätt till folkets förtroende och understöd. 

Visserligen kan varje motstånd, även om det inskränkes 
till en vägran att medverka till genomförande av olag, väcka 
förbittring hos de maktägande och giva anledning till nya 
våldsdåd. Men man får icke låta sitt handlingssätt bestämmas 
av vad generalguvernören ämnar och tänker, så att vi köpa en 
stundens lättnad med priset av vårt folks framtid, eller t. o. m. 
tillhandahålla fienden nya tvångsmedel. Det kan icke råda 
något tvivel därom, att vi på räddhågans och eftergivenhetens 
väg förlora allt, om det också sker småningom. Men om vårt 
folk endräktigt, som en man stode upp till försvar för våra 
grundlagar och institutioner, så skulle säkerligen anfallen på 
dem avtaga i styrka, och möjligheten att få det förlorade till-
baka ökas. 

I särskilda cirkulär till sina ombudsmän ger kagalbesty-
relsen anvisningar om spridning av skrifterna. I ett cirkulär 
av den 23 januari 19031) säges: »,Jämte det naturligtvis de per- 

1) S. H. T. Medan flere af de åtgärder — — Mimeogr. 
22 
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soner som redan äro vunna för motståndsarbetet, böra fort-
farande erhålla skrifter, är det af vikt att sända lämpliga sådana 
äfven till de af våra motståndare, som kunna påvärkas». 

Enligt ett vid kagalmöte i Helsingfors den 7 februari fattat 
beslut framställdes i ett annat cirkulär av den 4 mars 1) till 
landsortscentralerna »ett förslag att så begå, att uti hear och 
en socken, men hälst i hvarje by, hos lämpliga personer upp-
rättas så fullständiga bibliotek af skrifter (i flere exemplar) 
som hopbringas kan. Utlåning skulle därefter ske åt ordentliga 
och samvetsgranna personer». I ytterligare ett cirkulär, av den 
12 mars 2), uppmanas landsortsrepresentanterna att ägna 
särskild uppmärksamhet åt distributionen af litteratur, »hvil-
ken bör ske i samråd med representanterna för 'fruntimmers- 
föreningen' på orten». Enligt cirkuläret kunna skrifterna 
»hvad upplagorna beträffar delas i följande fyra afdelningar: 
1:o) de stora upplagorna, alltid i tryck, riktade till allmänhe-
ten och afseende att meddela upplysningar eller påverka upp-
fattningen; 2:o) de mindre upplagorna, oftast i tryck, afsedda 
för alla, som äro att anse som funktionärer i det passiva mot-
ståndsarbetets tjänst och äfven någon gång för andra ss. 
kommunernas förtroendemän o. s. v. Uppgift på det för hvarje 
central erforderliga antalet borde införskaffas; 3:o) cirkulär, icke 
tryckta, afsedda endast för landsortscentralerna, 4:o) bref till 
korrespondenterna i Helsingfors»3). I tvenne odaterade cirku-
lär") meddelas instruktioner om upptagande av abonnemang 
på och distribuering av skriftserien Fosterländsk läsning. 

S. H. T. Då åtskilliga af de skrifter — — Mimeogr. 
På grund af beslut, fattadt den 7 mars — Mimeog,r. 
Enligt uppgifter i kagalens räkenskaper eller de desamma åtföljande 

verifikaten utgingo de till kategorien 3) hörande skrifterna i minst 100 
svenska och lika många finska exemplar, men upplagan kunde i flere 
fall stiga ända till 500 exemplar på vartdera språket. — De till Helsingfors-
korrespondenterna adresserade cirkulären mimeograferades vanligen i ett 
trettiotal svenska och lika många finska exemplar. 

P. M. De till serien hörande skrifterna — —, samt H. H. ombe- 
des ytterligare — — —. Båda mimeograferade. 



KAP. XVI. 

ANGREPP PÅ SKOLVÄSENDET OCH 
T J ÄNSTEMÄNNEN. 

Allvarliga bekymmer beträffande det uppväxande släktet 
inställde sig hos ivrarna för motståndets ide med anledning 
av de förryskningssträvanden, som gjorde sig gällande på skol-
väsendets område. 

Redan hösten 1900 begynte generalguvernören ägna sko-
lorna sin uppmärksamhet. I en skrivelse till senaten av den 21 
oktober (3 november) 1900 framhåller Bobrikoff, för att 
språkmanifestet skall kunna framgångsrikt genomföras, bl. a. 
nödvändigheten av att skärpa övervakandet av undervis-
ningen i ryska språket, och att öka det för denna undervisning 
anslagna timantalet. Den 19 juni (2 juli) 1901 undertecknade 
kejsaren ett påbud om att från och med instundande läsårs 
början i samtliga fullständiga statslyceer 30 veckotimmar 
skulle anslås för den ryska språkundervisningen; i klassiska 
lyceer finge timantalet minskas för elever, som läsa grekiska, 
logik och psykologi. At privata läroverk för gossar ävensom åt 
samskolor skulle statsunderstöd beviljas endast med villkor, 
att i dem samma antal veckotimmar i ryska införes som i real-
lyceerna. Förordningen härom utfärdades av senaten den 25 
juli 1901. 

Härvid hade vederbörande gjort sig skyldiga till ett egen-
domligt förbiseende. I de två reallyceerna i Helsingfors, det 
svenska och det finska, hade nämligen redan åt den ryska 
språkundervisningen anvisats icke mindre än 40 veckotimmar. 
På grund av den nya förordningen lät rektorn för Svenska 
reallyceum i Helsingfors, baron Adolf von Bonsdorff, reducera 
timantalet från 40 till 30. Senaten befallde emellertid en åter- 
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gång till det förra timantalet, och då Bonsdorff vägrade att 
foga sig häri, blev han den 10 december av senaten avsatt från 
sitt rektorsämbete. 

I övriga statslyceer infördes emellertid från hösten 1901 
de nya lektionsplanerna, men i privatläroverken såg man ännu 
tiden an. Man ansåg, att det ovan anförda villkoret för bevil-
jande av statsanslaget icke kunde hava retroaktiv verkan 
utan rätteligen borde tolkas så, att det blott kunde gälla nyin-
rättade skolor, vilka ansökte om subvention, eller äldre skolor, 
vilkas subventionstid hunnit utgå. I cirkulär av den 7 okto-
ber 1902 påbjöd skolstyrelsen emellertid för samtliga av sta-
ten subventionerade privata läroverk samma antal, 30 vecko-
timmar, som hösten förut införts i statens reallyceer. Besvär 
häröver, som anfördes av Nya svenska läroverket i Helsing-
fors, resulterade i ett förständigande, den 20 januari 1903, 
att omedelbart foga sig i den nya ordningen 1). 

Ytterligare anslag mot Finlands skolväsen förbereddes i 
den kommitt, som av generalguvernören tillsatts våren 1902 
och var sammansatt huvudsakligen av ryska tjänstemän vid 
generalguvernörskansliet, med direktorn för ryska gymnasiet i 
Helsingfors, det för sitt förryskningsnit kända statsrådet 
V. Semenoff som ordförande 2). Kommitténs förslag, som 
förelåg i början av maj, innebar bl. a. en ytterligare ökning av 
undervisningstimmar i ryska från 30 till 40, huvudsakligen på 
bekostnad av undervisningen i modersmålet och det andra 
inhemska språket. I första klassen av lyceerna skulle t. ex. 
undervisning i modersmålet meddelas 3 timmar i veckan, i det 
andra inhemska språket alls icke, i ryska 7 timmar! Kommittén 
föreslog vidare, att i de högsta klasserna skulle införas under-
visning i Rysslands historia och geografi, vilken skulle med-
delas på ryska språket. 

Berättelse avgiven av B. Estlander vid avslutningen av Nya svenska 
läroverkets verksamhetsår den 31 maj 1906. 

Semenoff hade tidigare varit professor i ryska vid Helsingfors 
universitet och blev senare medlem av Finlands senat. 
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Alla dessa åtgärder diskuterades livligt, särskilt, såsom 
naturligt är, inom pedagogiska kretsar ävensom i de censurfria 
tidningarna. Även inom kagalen togs detta förryskningshot till 
tals, och i synnerhet ivrade Ernst Estlander för att kagalen 
skulle taga hand om saken. Den av bestyrelsens medlemmar, 
som bäst kände till stämningen inom lärarkåren, A. v. Bons-
dorff, trodde emellertid icke, att det vore möjligt att inom 
denna få till stånd ett enigt uppträdande blott för att mot-
sätta sig 30 å 40 veckotimmar i ryska, enär detta ganska all-
mänt inom fackmannakretsar uppfattades som en otillräcklig 
bas för motstånd; lektionsplanernas uppgörande var lagenligt 
en regeringens angelägenhet. Först då undervisning med ryska 
läroböcker i flere ämnen, såsom historia och geografi, på ryska 
påbjödes, voro det möjligt att få statsläroverkens pedagoger 
med. Även Estlander ansåg 1) att stämningen visserligen 
»var skral bland lärarekåren, men snart skulle bli ännu sämre; 
samt att framför allt skolbarnens föräldrar borde bearbetas 
och förmås att ej låta sina barn läsa ryska. Också här var 
opinionen, ganska allmänt, svag. Yttermera var det en punkt, 
där motstånd kunde försökas, nämligen i fråga om det aftals-
brott regeringen beginge, då den för privatskolor påbjöd änd-
ring i läroplaner vid äfventyr af subventionens förlust, och 
detta midt under en subventionsperiod. Öfverhufvud borde 
den uppfattning grundläggas att, ehuru regeringen för sig för-
behållit skollagstiftningen, det likväl ej var en rätt för den-
samma att betjäna sig häraf för denationaliseringssyften; ifall 
så skedde öfverskrede regeringen sin befogenhet och begick 
grundlagsbrott. Slutligen borde hos allmänheten inskärpas, att 
det ej vore till 'barnens bästa' att lära dem ryska och 'skaffa 
dem möjlighet att under förändrade förhållanden existera här 
i landet' — en åsikt som äfven af synnerligen fosterländskt sin-
nade föräldrar hördes uttalad — utan att det vore fastmer att 
utsätta barnen för faran att dragas in i det depraverande 
samhälls- och särskilt ämbetsmannasystem, som förryskningen 

1) Hågkomster, s. 68 f. 
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komme att hos oss föra med sig. Deras fosterländska plikt 
vore tvärtom att, med uppgifvande, om så vore nödigt, af 
tanken att bereda barnen inträde vid universitetet, gifva dem 
en uppfostran, som gjorde det möjligt för dem att slå sig ut på 
praktiska banor och hålla sig oberoende af staten.» 

Såsom av Estlanders anteckningar framgår ansåg kagalen 
i dess helhet förutsättningar icke föreligga för ett framgångs-
rikt bearbetande av opinionen i denna fråga. Estlander ställde 
sig emellertid i förbindelse med tvenne av sina kusiner, sys-
konen Bernhard Estlander, vid denna tid rektor för Nya sven-
ska läroverket, samt Hedvig Estlander, lärarinna vid Svenska 
fruntimmersskolan. Dessa uppsatte under våren 1902 gemen-
samt en promemoria 1), som åtföljd av ett vehikel 2), utdela-
des bland privatskollärare, samt diskuterades inom en av 
skollärare sammansatt kommitt6 Under hösten 1902 genom-
gicks promemorian ytterligare av särskilda personer, bland 
andra av senator Aug. Nybergh samt Emil Schybergson, och 
resultatet av dessa överläggningar blev en tryckt flygskrift 3) 
till huvudsak baserad på nämnda promemoria, men med 
några ändringar, uteslutningar och tillägg. 

Flygskriften utgår från det sakförhållande, att privat-
skolorna i flere hänseenden intaga en annan och friare ställ-
ning än statsläroverken. Så länge de emellertid subventioneras 
av staten, hava myndigheterna tillfälle att även i dem genom-
föra sina förryskningsplaner. Den fara ligger nära till hands, 
att skoldirektionerna, för att få bibehålla statsunderstöden, 
komma att foga sig i krav som framställas i syfte att införa 
förryskningens anda i läroverken. 1 broschyren yrkas på denna 
grund att de privata läroverken borde bereda sig på att und-
vara statsunderstöden för att därigenom kunna undandraga 
sig myndigheternas kontroll och framstå som bildningshärdar 

De privata läroverken och förryskningssträfvandena. Mimeogr. 
Medföljande skrifvelse är afsedd att konfidentielt delgivas de pri- 

vata lärovärkens lärare — — Mimeogr. 
Med samma titel som promemorian. »G. Th. Jacob. Berlin 1903». — 

Alla tre blott på svenska. 
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för en fri och sund medborgaranda. Vidare utvecklas ett 
schema för minskning av antalet läroämnen, besparingar i 
fråga om lokal och undervisningsmateriel ni. m. En sådan 
läroanstalt skulle dock kunna hålla jämna steg med stats-
läroverken, i vilka undervisningen i ryska slukar en stor del av 
lärotiden. Även föreslås, att »lärarne och lärarinnorna afstode 
från sina löner ett visst antal procent, växlande efter deras 
relativa välstånd»; vidare, »att föräldrar, målsmän och foster-
ländskt sinnade personer i öfrigt å sin sida genom garanti-
teckningar visade sin offervillighet». 

Om slutligen privatläroverken, även då de icke subventio-
neras av staten, skulle av myndigheterna indragas och förbju-
das, återstode möjligheten att anordna privatundervisning åt 
kamratlag av 10 å 15 elever. 

Såsom närmaste åtgärd rekommenderas, att föräldrar 
icke läte sina barn deltaga i undervisningen i ryska. Skriften 
slutar med en uppmaning att skolelevernas föräldrar »skulle 
sammanträda och utse komiterade, för att jämte representanter 
för lärare och skoldirektioner öfverlägga om hvad som vore 
att tillgöra gentemot ytterligare förryskningspåbud». 

Skolfrågan återupptogs icke inom kagalen förrän hösten 
1903 på den s. k. »Stockholmsriksdagen», varom en redo-
görelse lämnas i kap. XXV. 

På ett mycket mera ingripande sätt tog kagalen vid flere 
olika tillfällen befattning med förordningarna angående stats-
tjänstemännens ställning, och sökte härvid vinna tjänstemän-
nens medverkan i det fosterländska motståndsarbetet. 

Vid kampen mot de olagliga värnpliktsförordningarna var 
det till en början de kommunala myndigheterna samt framför 
allt den uppbådade ungdomen som trädde i breschen. Av sta-
tens tjänstemän hade däremot endast ett fåtal råkat i det 
läge, att de tvungits taga ställning till desamma, och mot-
ståndets ledning hade ännu icke framställt bestämda yrkanden 
på tjänstemännens vägran att mer eller mindre direkt taga 
befattning med åtgärder ägnade att främja förordningarnas 
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verkställande. Dock hade det vid olika tillfällen inträffat, att 
även tjänstemän ställts inför valet att antingen foga sig eller 
ock öppet uppträda gentemot ett eller annat av de olagliga 
påbud, som alltsedan 1899 emanerat. En sådan konflikt, som 
stod i direkt samband med värnpliktspåbuden, framkallades 
av en från senatens militieexpedition avlåten, av chefen för 
nämnda expedition, senator v. Blom, undertecknad rundskri-
velse av den 18 februari 1902 till samtliga överstyrelser, Uni-
versitetet, domkapitlen, Finlands Ständers bankofullmäktige 
samt hovrätterna, vari infordras förteckning över alla veder-
börande ämbetsverk underlydande tjänstemän, vilka på grund 
av de nya värnpliktsförordningarna »borde befrias från 
att inkallas till aktiv tjänstgöring, från reserven och landt-
värnet»1). 

Även om den vid ifrågavarande tid rätt allmänt spridda 
uppfattningen — som bl. a. fann sitt uttryck i en artikel i 
Fria Ord för den 6 oktober 1902 — icke är riktig, att denna 
skrivelse utsänts med den avsiktliga beräkning att söka förmå 
ämbetsverken att genom avgivande av svar på förfrågningarna 
implicite erkänna den åberopade förordningens laglighet, 
så är det dock tydligt, att ett sakligt svaromål hade varit 
ägnat att förplikta ämbetsverken i denna riktning. På denna 
grund vägrade även samtliga hovrätter att taga ärendet under 
behandling. Åbo hovrätt slutade sin svarsskrivelse i följande 
ordalag: »I anledning häraf (d. v. s. rundskrivelsen) har Hof-
rätten äran till svar meddela, att då de påbud, vilka i förbe-
rörda skrifvelse åberopats såsom stöd för den äskade åtgärden, 
icke tillkommit i grundlagsenlig ordning, Hofrätten, som eger 
i all sin verksamhet följa endast landets lag och laga stadgar, 
icke kan efterkomma omordade föreskrift» 2). Förutom hov-
rätterna hade även Ständernas bankfullmäktige, tullstyrelsen 

Cirkuläret är avtryckt i Finlands författningssamling 1898-1905, 
s. 64 f. jämte de i detsamma åberopade stadgandena i Värnepliktslagen 
av år 1901. 

Enligt bestyrkt avskrift i Kagalens arkiv. Viborgs hovrätts svar 
(enligt avskrift i arkivet) var i det närmaste likalydande. 
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och inspektorn för fiskerierna vägrat insända de äskade upp-
gifterna. 

Vidare hade det inträffat, att åklagarmakten funnit sig 
föranledd att inskrida mot ämbets- eller tjänstemän, som i 
sitt nit att fullgöra överhetliga befallningar gjort sig skyldiga 
till överträdelse av gällande lag. Det har ovan omtalats, att 
hovrätterna i en del fall på de till vite bötfällda kommunernas 
yrkanden anbefallt åtal mot särskilda guvernörer. Även 
på andra grunder hade åtal förekommit. Sålunda hade Åbo 
hovrätt på yrkan av advokatfiskalen därstädes förordnat 
rådstuvurätten i Helsingfors att anställa undersökning med 
anledning av anklagelsen mot guvernören i Nylands län, 
Kaigorodoff, för den misshandel särskilda personer i Hel-
singfors undergått under kosackkravallerna den 18 april 1902. 
Pressombudsmannen E. Wainio hade av rådstuvurätten i 
Helsingfors dömts till 150 marks böter. 

Man kan väl förstå, att de ryska maktägandena med oblida 
ögon sågo dessa och liknande yttringar av tjänstemännens häv-
dande av rättsståndpunkten, och att de funno nödigt att 
uttänka ett medel att för framtiden förekomma sådant. En 
nära till hands liggande utväg var att helt enkelt avskeda 
tjänstemän, som gjort sig skyldiga till fasthållande vid lagens 
bud, och denna hade även i enskilda fall tillgripits, dock meren-
dels endast i fråga om tjänstemän, som enligt lag voro formellt 
avsättliga utan rannsakning och dom. Sålunda hade foster-
ländskt sinnade och lagtrogna guvernörer ersatts med ryssar; 
överdirektörerna vid fångvårdsstyrelsen Alexis Gripenberg och 
vid tullstyrelsen B. F. Winter avsattes den 20 dec. 1901; 
ovan s. 340 har omtalats frih. Adolf von Bonsdorffs avsättning 
från hans rektorsämbete; den 9 december avskedades vice- 
landskamrern i Nylands län, W. Holmberg  detta ehuru 
han i disciplinär väg icke lagligen kunde avsättas. Länsman-
nen i Hattula, G. Simola, avskedades den 6 november 1901 
för att han vid undersökning rörande ett slagsmål mellan 
ryska och finska soldater i närheten av Tavastehus påpekat 
den inom den ryska soldatesken rådande slappa disciplinen. 
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Gentemot oavsättliga tjänstemän, såsom ledamöter i hov-
rätterna, tyckes man dock hava tvekat att anlita ett dylikt 
summariskt förfarande. Detta skulle hava väckt en obehaglig-, 
uppmärksamhet och icke minst i utlandet ställt den ryska regi-
men i en särdeles ofördelaktig dager. Under sommaren 1902 
var man därför på ryskt håll sysselsatt med att uppfinna bote-
medel mot vad som ur rysk synpunkt framstod som svåra miss-
förhållanden, och för detta ändamål utfärdades ett antal för-
ordningar, vilka av senaten offentliggjordes i Finlands för-
fattningssamling den 20 september 1902. 

Tvenne av dem, vardera daterad den 1 (14) augusti 1902, 
avsågo att upphäva principen om tjänstemäns, såväl vid de 
administrativa som de judiciella ämbetsverken, oavsättlighet. 
En tredje förordning, av samma datum, avsåg att förekomma 
att framdeles förryskningens hantlangare för sina lagvidriga 
åtgärder kunde ställas under åtal. Enligt förordningen skulle 
framdeles för åtals väckande fordras överordnad myndig-
hets särskilda tillstånd 1). 

För att ytterligare skärpa det hot om summariskt förav-
skedande, som de tvenne förstnämnda förordningarna inneburo, 
innehöll en fjärde av de samma dag promulgerade förordnin-
garna, daterad redan den 18 (31) juli 1902, stadganden om att 
till finsk statstjänåt även ryska infödingar kunde utnämnas 
utan att ens behöva naturaliseras som finländska medborgare 
och förvärva sig den för finländska tjänstemän erforderliga 
kompetensen. Ett av ministerstatssekreteraren v. Plehwe 
den 27 aug. (9 sept.) undertecknat brev, som även infördes i 
författningssamlingen, innehåller särskilda tilläggsbestämnin- 

1) Denna förordning synes närmast hava föranletts av de ovan s. 345 
omnämnda, pressombudsmannen Wainio ådömda böterna. I ett brev till 
Bobrikoff av den 10 juni 1900 framhåller Plehwe med hänvisning till detta 
fall nödvändigheten av att i Finland gällande lagstadganden om åtals 
väckande mot tjänstemän »kompletteras i enlighet med de inom kejsar-
dömet utfärdade motsvarande förordningarna genom en bestämning 
därom, att åtal mot tjänstemän för fel, begånget i tjänsten finge väckas 
endast med chefens begivande». 
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gar, bl. a. den, att generalguvernören vid behov kunde dispen-
sera ryssar t. o. m. från den minimala kompetens, som denna 
sistnämnda förordning för dem föreskriver. 

En femte förordning, daterad den 26 augusti (8 september) 
1902, handlade om särskilda förändringar i senatens regle-
mente, avsedda att ytterligare öka generalguvernörens makt 
och myndighet. 

De fyra förstnämnda av dessa i Finlands samhällsliv så 
djupt ingripande förfoganden gjordes till föremål för sakkun-
nig utredning inom kagalens juridiska kommitt, där olika 
skrifter utarbetades för att påvisa i vilka avseenden de stodo i 
strid med gällande lag, i en del punkter även med grundlag. 
Dessa skrifter 1), som utarbetades under loppet av hösten 1902, 
utsändes främst till domare och tjänstemän vid civilstaten. 

Det varade icke länge innan de i dessa förordningar förut-
satta åtgärderna kommo till utförande. Redan den 26 septem-
ber avskedades för vägran att avgiva de ovan s. 344, äskade 
uppgifterna, de tre äldsta ledamöterna i envar av landets tre 
hovrätter (i Åbo hovrätt: vicepresidenten E. Stadigh, hov-
rättsråden B. N. Procope och F. Bruun; i Vasa hovrätt: hov-
rättsråden A. Tu julin, K. G. Åkesson och G. L. Carp; i Viborgs 
hovrätt: vicepresidenten B. F. W. Tamelander, hovrättsråden 
H. E. Fabritius och N. A. Perander); ordföranden i bankfull- 

1) De benämndes efter de förordningar som de voro ägnade att belysa: 
Förordningen angående ändring af särskilda stadganden rörande tjenster 
vid civilstaten i Finland af den 18/31 juli 1902 (förf. av K. Söderholm). 
— Förordningarna av den 14 augusti 1902 angående ordningen för tjenste-
mäns vid de administrativa embetsverken och vid justitiestaten skiljande 
från tjensten (förf. av Julius Grotenfelt). — Förordningen af den 14 
augusti 1902 angående ordningen för väckande af rättsligt åtal emot 
tjenstemän för tjensteförbrytelser (förf. av Julius Grotenfelt). — Ytter-
ligare några synpunkter för bedömande af frågan huruvida förordningen 
af den 14 augusti 1902 angående ordningen för väckande af rättsligt åtal 
emot tjenstemän för tjensteförbrytelser tillkommit i grundlagsenlig ord-
ning eller icke (av Julius Grotenfelt). Samtliga dessa mimeograferade, 
samt alla, utom måhända den sista, även på finska. 
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mäktige, referendariesekreteraren F. Stj ernvall, assessorerna 
i tullstyrelsen T. J. Boisman och N. B. Grotenfelt samt fiskeri-
inspektören 0. F. Nordqvist. Längre fram förekommo talrika 
avsättningar. Svårast drabbades Åbo hovrätt, i mindre grad 
hovrätterna i Viborg och Vasa. 

1 anledning av hovrättsledamöternas avskedande hölls på 
kagalens initiativ den 5 oktober 1902 i Helsingfors ett sam-
manträde, besökt av omkring 20 personer, däribland medlem-
mar av kagalbestyrelsen och de äldres råd, under K. Antells 
ordförandeskap. Härvid framställde Emil Schybergson det 
förslag, att de avskedade skulle i en underdånig skrift fram-
hålla, att, då avskedet var grundlagsvidrigt, de varken vore 
pliktiga eller ens berättigade att ställa sig detsamma till 
efterrättelse. Men då de önskade undvika en konflikt med 
sin monark, ansågo de sig böra anhålla om avsked under 
förutsättning, att dem lagligen tillkommande pension bleve 
dem tillförsäkrad. Emellertid skulle de fortfarande handhava 
sina ämbeten. Greve Carl Mannerheim påpekade, att det 
icke var de enskilda hovrättsledamöternas sak att taga ställ-
ning i frågan, utan hovrätternas, vilka borde förklara, att 
avskedsreskriptet såsom olagligt icke kunde föranleda till åt-
gärd. Detta vore klarast och mest ägnat att såväl inom som 
utom landet, icke minst i Ryssland, göra det riktiga intrycket; 
erkände dock att även Schybergsons förslag iakttog lag. 

Borgmästar Öhman kompletterade Schybergsons förslag 
sålunda, att även hovrätterna skulle framhålla olagligheten i 
avskedsreskriptet, men tillika önskvärdheten av att konflikten 
genom avskedsansökningarnas beviljande kunde utjämnas. 

Senator Lars Homål förenade sig om Schybergsons förslag 
sådant detta kompletterats av Öhman, men tillade, att om 
vid avskedsansökningarna icke fästes avseende, han då vore 
benägen att ställa sig på Mannerheims ståndpunkt. 

Dr Ståhlberg gav företräde åt Schybergsons förslag, men 
ansåg att, om avskedsansökningarna, såsom antagligt vore, 
icke skulle till något föranleda, de avskedade borde foga sig 
och avgå. 
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Schybergson förklarade, interpellerad av Theodor Ho mål, 
att de avskedade tvärtom i så fall borde sitta kvar. 

Arne Cederholm uppläste en skrivelse av V. M. von Born 
gående i samma riktning som Mannerheims förslag; förenade 
sig även själv därom. 

Viktor Furuhjelm ansåg, att hovrätterna endast borde till 
sitt protokoll uttala, att reskriptet såsom olagligt, icke kunde 
till åtgärd föranleda. 

Ordföranden Antell, professor Otto Donner och dr Adolf 
Törngren förenade sig om Schybergsons förslag; Elis Furu-
hjelm, Albert Stigzelius och Ernst Estlander omfattade 
Mannerheims åsikt. 

Någon omröstning om de olika förslagen verkställdes icke, 
men vid mötet beslöts att genom en deputation av ordföranden, 
Schybergson och Mannerheim delgiva det möte av hovrätts-
ledamöter, som samtidigt var samlat, vad sålunda passerat'). 

1) Enligt mötesprotokollet i Sarvlaks arkivet, II. A. 63. Enligt brev 
från Elis Furuhjelm till v. Born (bevarat därsammastädes) deltogo i 
hovrättsledamoternas sammanträde två från varje hovrätt. Till detta 
sammanträde hade kallats bl. a. R. A. Wrede och Julius Grotenfelt; vad 
därvid beslutats skulle hållas hemligt. 



KAP. XVII. 

12-NOVEMBER MÖTET. 

Det politiska läget hösten 1902 var sålunda mycket bekym-
mersamt och manade motståndets anhängare till allvarlig 
eftertanke och till överläggningar om vad tiden fordrade. 
Redan under sommaren 1902 hade inom kagalbestyrelsen 
tanken väckts att genom ett större möte av representanter 
för motståndsarbetet från olika landsändar konsolidera mot-
ståndskraften samt söka motarbeta den agitation för und-
fallenhet, som igångsatts av det gammalfinska regerings-
partiet. De nya förordningarna och de åtgärder, som med stöd 
av dem vidtagits, gåvo ökad fart åt dessa planer. Härtill 
kom senare den omständigheten, att undfallenhetspartiet 
föranstaltat det i kap. XIV omtalade medborgarmötet den 
23 och 24 oktober. Förutom den i nämnda kapitel refererade 
frågan om de till krigstjänst inkallade ynglingarnas instäl-
lelse, diskuterades vid detta möte ytterligare »vilken stånd-
punkt vårt folk borde intaga med anledning av att Hans 
Majestät numera meddelat Finlands senat tillstånd att upp-
göra förslag om vilka lagstiftningsärenden framdeles skulle 
behandlas som riksangelägenheter», ävensom tjänstemanna-
frågan. 

Frågan om rikslagstiftningen refererades i korthet av dr 
Mikael Johnsson (sedermera Soininen), i anslutning vartill 
mötet antog följande resolution. 

»Mötet anser, att det av Hans Majestät den 26 sistlidne 
september senaten meddelade tillståndet att uppgöra ett 
detaljerat förslag beträffande de ärenden som skola hänföras 
till rikets allmänna lagstiftning, innebär en möjlighet att få 
frågan om den för kejsardömet och Finland gemensamma lag- 



Kap. XV I I. Gammalfinskt möte d. 23 o. 24 oktober 1902. 351 

stiftningen och dess begränsning till sådan grundlagsenlig 
behandling, som av Finlands ständer vid 1899 års lantdag 
avsetts. Mötet hyser en varm förhoppning om realiserandet 
av denna möjlighet och ser däri en väg till laglighetens åter-
ställande i vårt land.» 

För den tredje frågan, om tjänstemännens ställning, 
hade prof. Allan Serlachius utarbetat ett längre referat. 
Häri betonades, att tjänstemannen befann sig i ett väsentligen 
annat läge än den enskilda medborgaren. Genom en vägran 
att böja sig för olagliga påbud riskerade den senare blott sin 
egen välfärd, men tjänstemannen kunde sätta hela ämbets-
verkets existens på spel. Med hänsyn härtill måste frågan om 
underkastelse eller ej bedömas. Referenten ville icke god-
känna den skillnad, som av en del personer gjorts mellan olika 
slag av tjänstemän, domare och andra. Om en domare genom 
att höja sig för olag gör orätt, gör en annan tjänsteman det 
också. Talaren hänvisade till en artikel i Päivälehti, författad 
av en domare, som framhåller, att en domare svurit att döma 
endast efter lag. Denna ståndpunkt är tydlig och enkel, och 
ingen kan tveka om vad den innebär. »En annan sak är, om 
den ovillkorligen, under alla omständigheter, är den riktiga 
ståndpunkten.» Lagen är icke ett självändamål. Den är till 
för att skydda mänskliga intressen, det rättsgoda (oikeus-
hyvä; en översättning av den tyska termen Rechtsgut). »Om 
man engång medger detta, kan man enligt mitt förmenande 
icke förneka, att om en vägran att underkasta sig olag, för-
såvitt som den på grund av abnorma förhållanden komme att 
stå i direkt strid med sitt eget normala och förnuftiga ändamål, 
skadade detta rättsgoda, den icke längre vore överensstäm-
mande med lagens anda.» 

Referenten lutar mot den åsikten, att ett obetingat mot-
stånd skall medföra fördärv, men han vill icke heller neka till 
att resultaten av underkastelse kunna vara osäkra, och han 
åtager sig icke att avgöra, på vilkendera sidan man kan ställa 
större förhoppningar. 

Något bestämt yrkande ånser sig referenten icke kunna 
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göra, men formulerar ett uttalande av följande lydelse: »att 
vårt land befinner sig i ett tvångsläge, som fordrar att folket 
med avseende å tjänstemännens handlingssätt gör åtminstone 
vissa eftergifter (myönnytyksiä), och att man i och för ett 
framtida (vare sig lagligt eller dessförinnan möjligt och nödigt 
befunnet enskilt) representantmöte borde försöka få ett till-
förlitligt uttryck för folkets rättsmedvetande i detta avseende, 
till en början genom överläggning med övriga partier». Här-
jämte ville han såsom sin åsikt för mötet uttala, »att en tjänste-
man, vars enskilda övertygelse om vad landets räddning fordrar 
råkar i konflikt med hans ovillkorliga plikt att förbliva stånd-
aktig i sin vägran att underkasta sig, tills folket självt genom 
sin representation beslutat sig för eftergifter, är berättigad 
och t. o. m. skyldig att avgå från sin tjänst». 

Redogörelsen för mötet slutar med följande rätt svävande 
formulering: »Mötets majoritet beslöt såsom sin åsikt uttala, 
att vårt land för närvarande befinner sig i ett nödläge, som 
förpliktar folket till eftergifter med avseende å tjänstemännens 
handlingssätt.» 

Emellertid pågingo förberedelserna till kagalens medborgar-
möte. Även bland motståndets äldre representanter hade, 
såsom det tyckes, oberoende av det inom kagalbestyrelsen 
väckta initiativet, tanken på ett möte uppstått, och vid ett 
par tillfällen diskuterats av dem; de hade tänkt sig en samman-
komst av ett 60-tal personer. Vid gemensamma samman-
träden mellan de äldre och bestyrelsen genomdrev denna 
senare sin åsikt, att mötet borde bliva betydligt mera omfat-
tande, och till detsamma kallas tre å fyrahundra personer. 
För mötets förberedande tillsattes en kommitt, till vilken 
huvudsakligen, eller uteslutande, hörde medlemmar av besty-
relsen (Th. Schwindt, A. Törngren, E. Erkko, E. Estlander, 
Th. Homål, H. Neovius, A. Cederholm, W. Zilliacus, E. Polön, 
J. N Reuter, möjligen ännu någon till). Kommittén fick i 
uppdrag att bestämma, vilka personer som borde kallas, att 
utfärda inbjudningar till dessa, att uppgöra program för mö- 
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tets förhandlingar, ävensom att ombestyra diverse praktiska 
detaljer. För det förstnämnda ändamålet utsändes ett cir- 
kulär 1), i vilket anhålles om uppgift »så fort som möjligt» 
om »inflytelserika och insiktsfulla personer — — — hvilka 
anslutit sig till det passiva motståndet och vilja verka för 
detsammas fortsättande. Särskildt önskas uppgift på repre-
sentativa allmoge- och kommunalmän — — —. Någon 
arbetarerepresentant, som utmärkt sig genom förtjänstfull 
verksamhet, vore äfven på sin plats — — 1 andra rummet 
kunde uppgifvas personer af anseende och betydelse, hvilka 
hittills varit tveksamma, men hvilkas anslutning till den 
gemensamma saken man anser önsklig och möjlig. Obs. 
Diskretion och största skyndsamhet af nöden.» 

Sedan definitiv lista på de till mötet inbjudna uppgjorts 
med ledning av de svar, som på detta cirkulär inkommit, 
utsändes kallelser till mötet i följande form: 

»H. Herr — — — I likhet med önskningsmål uttalade 
från olika landsändar har ett antal konstitutionelt sinnade 
medborgare, hvaraf flertalet f. d. landtdagsmän tillhörande 
olika partigrupper, ansett att i nuvarande för fosterlandet 
djupt allvarliga läge ett möte af inflytelserika medborgare 
vore af yttersta vikt. Till ett sådant möte inbjudes H. H. 
förbindligast och anhålles att svar måtte fortast möjligt sän-
das till meddelaren häraf. Bestyrelsen. N. B. För att mötet 
skall ostördt kunna ega rum, bör den allra största tystlåtenhet 
såväl hemma och på resan som i Helsingfors iakttagas». 

För att säkerställa sekretessen uppgavs i denna inbjudan 
varken tid eller rum för mötet. Först efter det svar från den 
inbjudna ingått, erhöll han ett tryckt kort av följande lydelse: 
»Vid uppvisande häraf öfverlämnas — — — i Helsingfors, 
den 12 november 1902 mellan kl. 10 och 1 ett inträdeskort 
till samkvämet samma dag.» Icke ens här finnes möteslokalen 
eller tiden uppgiven. Efter ankomsten till Helsingfors upp-
visades kortet för den Helsingfors-korrespondent, som repre- 

1) Till samtliga landsortscentraler. Maskinskr. 

23 
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senterade den inbjudnes hemort, och han fick härvid mottaga 
det definitiva inbjudningskortet: »Herr — — — inbjudes 
till samkväm å — — — kl. 5 e. ni. den — — —.» De tomma 
ställena ifylldes av Helsingforskorrespondenten. 

Dessa rigorösa försiktighetsmått, som naturligtvis för 
sakens skull voro av nöden, hade av möteskommittén vid-
tagits för att stilla de farhågor, som framträdde hos de äldre, 
att ett så pass stort möte icke kunde fås till stånd, utan att 
myndigheterna finge nys därom. Emellertid visade det sig, 
att sekretessen blev effektivt bevarad, ty mötet försiggick 
utan att myndigheterna på förhand hade någon aning om det. 
Först dagen därpå blev det känt, att mötet hållits och polis-
mästar Carlstedt erhöll av generalguvernören en skrapa för 
bristande vaksamhet. 

Beträffande mötesorten hade man vid den förberedande 
diskussionen varit tvehågsen; ett förslag att mötet skulle 
försiggå i Tammerfors övergavs till förmån för Helsingfors, 
där hela festvåningen i Hotel Kämp upphyrdes i E. Erkkos 
namn för ett »samkväm». 

Möteskommittén hade uppgjort följande: 

»Program vid mötet den 12 Nov. 1902. 
Mötet öppnas af senator L. Mechelin, som hälsar mötes-

deltagarena välkomna samt hemställer om val av ordförande 
vid mötet. 

Sedan ordförande utsetts väljas tvenne sekreterare, till 
hvilka föreslås Dr Th. Schwindt och v. häradsh. Edvin CastrM. 
Till sekreterarnes bistånd anskaffas nödigt antal stenografer. 

Till tolk för översättning från svenska till finska (men icke 
tvärtom) föreslås v. häradsh. E. WallaYn. 

1) Ordet öfverlämnas åt senator Mechelin, som lämnar 
en allmän öfverblick öfver den politiska situationen och på-
visar nödvändigheten af det lagliga motståndets fortsättande. 

Omedelbart efter senator Mechelins andragande uppläser 
Prof. Setälä en skrift benämnd »I anledning af de författ-
ningar, som utfärdats den 20 september 1902». 
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Vid den på grund häraf förda diskussionen leder ordföran-
den förhandlingarna i den riktning, att skriften godkännes 
såsom ett uttryck för den vid mötet omfattade åsikten. 

Prof. Söderhjelm uppläser en skrift om tjänstemännens 
ställning; diskussionen inledes af vicehäradshöfding Edv. 
Castre'n. 

Upptages frågan om penningeinsamling. Referent: 
Väckes förslag om föranstaltande af lokalmöten. För-

slaget framställes af Dr Schwindt.» 
De i programmet omnämnda skrifterna hade författats 

huvudsakligen av de äldre och diskuterats, innan deras form 
och innehåll definitivt fastställdes, vid särskilda möten å 
Stadsfullmäktiges sessionssal (dessa möten gingo inom kagalen 
under benämningen »rådhusstämmor»), dit även represen-
tanter för kagalbestyrelsen kallats. 

Mötet ägde rum den 12 november från kl. 1/2  5 e. m. och 
varade till inpå morgonen följande dag. Mötesförhandlingarna 
förlöpte i enlighet med programmet. Då man ansåg lämpligast, 
att någon landsortsrepresentant skulle fungera som ord 
förande, utsågs till denna post rektor Magnus Rosendal från 
Uleåborg, vilket visade sig vara ett i allo förträffligt val. 

Senator Mechelins inledningsandragande befordrades senare 
till tryck 1) och spriddes kring landet den 17 december 2). 
Efter en översikt av det politiska läget vid denna tidpunkt 
följer en motivering för motståndets fortsättande. Härvid 
konstateras till en början, att »det allmänna tänkesättet icke 
omfattat underkastelsens ide— Påbuden ha mött ett 
motstånd som hindrat dem att vinna rättmätiga lagars kraft 
och verkan samt upprest allvarliga svårigheter mot deras 
tillämpning. Finnas då några vägande skäl för att hädanefter 
upphöra med motståndet? Vissa personer ha af klokhetsskäl 

I anledning af det politiska läget i början af November 1902. »Ber-
lin» 1902. 6,000 exx. Finsk upplaga, 20,000 exx. 

Åtföljt av ett maskinskrivet vehikel: Skriften »I anledning af det 
politiska läget — —». 
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förordat eftergifvenhet, förmenande att motståndet kan öka 
situationens faror och tillochmed framkalla anlitandet af 
våldsamma tvångsmedel för det nya systemets genomförande. 
Men den stora, den största faran är just den, att systemet var-
der genomfördt. Sker det utan svårighet, så vinner systemet 
fotfäste och då försvinner utsigten till en framtida återgång 
från detsamma. Men ett ihärdigt, om ock passivt motstånd 
har till följd att omstörtningspåbuden endast långsamt och 
delvis 'kunna nå sitt mål. Sålunda upprätthålles ett tillstånd 
af konflikt, som slutligen måste föranleda de maktegande att 
ändra politik. Om under konfliktens tid tjenstemän drabbas 
af afsättning och enskilda medborgare kanske af andra lidan-
den, så är detta visserligen en olycka äfven för landet, men 
en olycka som icke är jämförlig med den hotande största faran, 
de ryska planernas fullständiga förverkligande — — —». 

Mot slutet av andragandet antydes möjligheten, att landet 
måste göra en del medgifter, men yrkas på att varje förändring 
i det rådande läget bör ske med ständernas samtycke. »Det 
vore ock optimistiskt att tro, att vårt land utan något offer 
kunde få de nuvarande farorna för framtiden undanröjda. 
Men förhandlingar ledande till en dräglig uppgörelse äro icke 
möjliga med de män som nu representera den andra parten. 
Sålänge de innehafva det afgörande inflytandet, torde något 
annat sätt att verka för en framtida förbättring af vårt lands 
politiska läge ej stå till buds, än det att upprätthålla det på 
lagen stödda passiva motståndet.» 

För följande fråga på mötets dagordning förelåg en färdig-
tryckt skrift 1), som till sitt innehåll huvudsakligen utgjorde 
ett, till största delen av L. Mechelin jämte W. Chydenius 

1) 1 anledning af de författningar som utfärdats den 20 september 
1902. »Berlin», 1902. Denna upplaga utdelades vid mötet. Sedan den 
blivit av mötet godkänd, trycktes en ny upplaga med användande av 
samma sats, utom för titelbladet, där ett tillägg gjordes: »Antagen på 
mötet den 12 novenber (!) 1902». 1 texten utbyttes å sid. 9 rad 5 ordet 
»straff» 'mot »slag». 8,000 exx. På finska i 10,000 exx. 
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sammanställt lättfattligt referat av de senaste förordningarna, 
och utmynnade i en vädjan för att »genom lagenligt och san-
sadt motstånd mot alla rättskränkningar hejda våldets fram-
fart. Endast så kunna vi upprätthålla nationens lifskraft och 
ära». 

Om dessa tvenne skrifter heter det i den redogörelse för 
mötet, som sedermera spriddes kring landet 1), och som var 
uppsatt av Edvin Castrål: 

»Efter en lång och fiffig överläggning beslöt församlingen 
enhälligt att godkänna de uti sagda skrifter uttalade åsikterna. 
Därjämte fattades i anledning af de i dessa skrifter äfvensom 
under öfverläggningens förlopp gjorda förslag utan menings-
skiljaktighet följande beslut: 

Mötet anser det vara för vårt statliga och nationella själf-
bestånds räddning och bevarande oundgängligt, att det pas-
siva motståndet mot alla åtgärder, som strida mot eller afse 
att upphäfva våra grundlagar, oryggligt fortsättes på alla 
områden, till dess den lagliga ordningen i landet återställes. 

Mötet anser att ett oafbrutet, ihärdigt arbete bör bedrifvas 
för att väcka folkets djupa led till allt klarare insikt om det 
passiva motståndsarbetets nödvändighet och om de ford-
ringar detta arbete ställer på medborgarena. I detta syfte 
böra utan afseende å möjliga svårigheter och obehag föredrag 
hållas och skrifter spridas, och hvar och en i sin stad oför-
skräckt söka genom samtal med sin omgifning bibringa kun-
skap om det nuvarande läget och dess fordringar. 

Mötet uppmanar alla medborgare att beakta arbetare-
klassens sträfvanden, på det att sålunda missförstånd och 
misstro mellan de skilda samhällsklasserna måtte aflägsnas, 
och folket samladt och samdräktigt kunna deltaga i försvaret 
af sina dyrbaraste rättigheter. 

Då de personer och tidningar, som föra eftergiftspolitikens 
talan, gifva anledning till den uppfattning, att vårt folk icke 

1) Den 12 november 1902 hölls i landets hufvudstad — —. »Berlin» 
1902. 
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i sin helhet motsätter sig förryskningsarbetet, och sålunda 
gifva omedelbart stöd åt våra fiender, böra medborgare gent-
emot dessa personer och tidningar i sitt görande och låtande 
förhålla sig så att däraf tydligen framgår att desamma icke 
hafva understöd hos folket. 

Mötet anser att det för upprätthållandet af folkets rätts-
känsla och pliktmedvetande är viktigt, att till kommunala 
och öfriga förtroendevärf väljas endast sådana personer, om 
hvilka man vet, att de utan afseende å regeringens påtryck-
ningar ståndaktigt hålla fast vid lag och rätt.» 

Den i fjärde punkten upptagna resolutionen hade icke 
förutsatts i det ursprungliga programmet, utan tillkom under 
diskussionen på ett av W. Söderhjelm väckt förslag. Resolu-
tionen var i sin vid mötet antagna form betydligt skarpare 
avfattad och innebar ett slags bojkott gentemot eftergivenhets-
politikens anhängare och dess organ. Förslaget kom, som sagt, 
oförberett, och föreföll mången vid lugnare besinning mindre 
välbetänkt; i anledning härav blev det även i den slutliga 
redigeringen något modifierat till sitt innehåll. 

Frågan om tjänstemännens ställning hade utretts av R. A. 
Wrede i en skrift 1), som efter en detaljerad redogörelse för 
de ändringar i tjänstemännens ställning de nya förordningarna 
avse, sammanfattar deras syfte i följande ord: 

»Syftet med alla dessa förändringar är klart nog. Att de 
vore egnade att åstadkomma en förvaltning, som bättre än 
den vi hittills haft, förmådde främja landets väl, eller en rätt-
skipning, som mera samvetsgrannt tillämpade landets lag än 
våra nuvarande domstolar, torde icke ens upphofsmännen 
till dessa åtgärder vilja påstå. Tvärtom torde de nogsamt 
inse att en sådan omhvälfning måste depravera tjänstemanna-
kåren samt bringa både förvaltning och rättskipning i olag. 

1) Om tjänstemännens ställning, tankar i anledning af förordningarna 
af den 31 juli, 14 augusti och 8 september 1902. »Berlin» 1902. Av den 
svenska texten trycktes tre upplagor, den sista i mars 1903, vilken sprid-
des huvudsakligen bland posttjänstemän. 
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Men man har vid försöken att genomföra envåldsprincipen och 
sätta godtycket i lagens ställe mött ett oväntadt och besvär-
ligt hinder i tjänstemännens laglydnad och obenägenhet att 
medvärka vid programmets förvärkligande samt i den oför-
skräckthet, hvarmed landets domare tillämpat dess värkligt 
gällande lag till trots för alla olagliga påbud. Det är därför 
som man gripit till åtgärden att ändra sättet och ordningen 
för tjänsters besättande, så att villiga redskap för den stora 
planens genomförande skola erhållas. Af samma orsak måste 
äfven de administrativa tjänstemännen försättas i en så bero-
ende ställning gentemot den ryska maktens representant 
i landet, att alla motspänstiga element skola kunna böjas 
eller och (!) aflägsnas. Och därför var det slutligen nödvändigt 
att domarekåren skulle förlora sin själfständighet.» 

Skriften framhåller emellertid »af hvilken omätlig vikt 
det är att landets ämbets- och tjänstemän under den hårda 
tid, som nu inbrutit, orubbligt fasthålla vid de grundsatser, 
på hvilka vårt samhällsskick är uppbyggdt. Främst bland 
dessa grundsatser står otvifvelaktigt den att lagen är den högsta 
makten i samhället, af hvilken monarken och tjänstemännen, 
på samma sätt som alla medborgare äro bundna, en grundsats 
lika gammal som vårt samhällsskick.» 

I sammanhang härmed gendrives den av undfallenhets-
politikens apostlar förkunnade läran, »att tjänstemännen 
missuppfattat sin ställning, då de gjort motstånd mot lag-
lösheten och godtycket. En sådan åsikt vittnar om en full-
komlig obekantskap med grundprinciperna för vårt samhälls-
skick och fullständigt bristande uppfattning om de fordringar 
ett på laglighetens grund uppbyggdt samhälle ställer på sina 
tjänstemän». 

»Af större vikt», heter det vidare, »är den invändningen, att 
de duglige tjänstemännen, genom att motsätta sig olaglig-
heter och förryskningsåtgärder endast åvägabringa det resultat 
att de själfva aflägsnas från sina platser och dessa komma att 
intagas af mindre dugliga och samvetsgranna personer, ja 
i flere fall af ryska män, samt att förstörelsevärket härigenom 
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endast skall påskyndas». Denna av eftergivenhetspartiet 
titt och ofta framställda synpunkt tillbakavisas utförligt. En 
nödvändig förutsättning, säges bl. a., för att aktningsvärda 
personers »inträde och kvarstannande i tjänst skall medföra 
den önskade nyttan för landet är att det icke sker utan upp-
offring af de viktiga grundsatser, som nyss blifvit berörda. 
Kunna de icke inträda utan att åberopa lagstridiga befordrings-
grunder eller kvarstå utan att göra sig till redskap för olagliga 
påbuds genomförande eller medvärka vid förryskningspolitiken, 
så är deras vinnande för eller bibehållande på tjänstemanna-
banan icke till gagn för landet, utan tvärtom till skada, eme-
dan de då själfva dragas med i det nya systemet och under 
dess invärkan småningom fördärfvas. Den som engång dag-
tingat med sin öfvertygelse kan icke lätt en annan gång göra 
motstånd, utan befinner sig på ett sluttande plan där det ena 
steget leder till det andra. Huru snabbt och huru långt det 
kan sålunda gå visar senatens exempel. Säkert skulle ingen 
för fyra å fem år sedan hafva trott att Finlands af finska män 
sammansatta högsta styrelsevärk skulle kunna medvärka till 
allt hvad den nuvarande senaten varit med om, och ännu 
mindre att den skulle kunna visa ett sådant nit vid genom-
förandet af en olaglig värnepliktsförfattning och af förrysk-
ningsåtgärderna i öfrigt, som senaten faktiskt ådagalagt.» 
Om tjänstemännen låna sin medverkan åt laglösheten, blir följ-
den att allmänhetens rättsbegrepp förvirras och folket förlorar 
sin motståndskraft och förmåga att bestå i olyckan. »Det 
är därför äfven från denna synpunkt bättre att de goda ele-
menten bland tjänstemännen, om de icke kunna kvarstå utan 
att deltaga i sönderbrytandet af vår statsförfattning, hällre 
låta aflägsna sig och lämna denna medvärkan åt de dåliga 
elementen. De upphöjda principer, som ligga till grund för 
vårt samhällsskick och hvilka tidigare bevarades genom 
traditionen inom ämbetsvärken, skola då, när detta icke mera 
kan ske, bevaras genom en tradition, som uppbäres af den 
stora allmänheten, af hela folket». Vidare framhålles, att 
»om tjänstemännen själfva utan motstånd hjälpa till envålds- 
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principens genomförande och förvaltningens förryskning, så 
skall vägen till ett sådant mål hastigare tillryggaläggas och en 
återgång ställa sig svårare, än om hinder resas på den för-
därfliga vägen. Väl tillhör det alla medborgare att, hvar i 
sin stad, göra allt det motstånd mot den olagliga regimen, 
som på honom inom lagens gränser kan ankomma. Men 
tjänstemännen stå här i en mera framskjuten ställning. Utan 
deras medvärkan kan våldspolitiken icke genomföras. — — — 
Man har velat genom att omedelbart efter de nya författnin-
garnas utfärdande på engång afskeda ej mindre än tretton 
aktningsvärda domare och administrativa tjänstemän, visa 
att man icke tvekar att begagna sig af alla maktmedel och 
har trott sig därigenom kunna skrämma både domarekåren 
och öfriga tjänstemän till eftergifvenhet. Att detta icke skall 
lyckas, utan den finska tjänstemannakåren äfven härefter 
skall oförskräckt fasthålla vid laglighetens ståndpunkt, där-
för utgöra dessa traditioner en borgen. 

Det är onekligen stora fordringar, som landet under nuva-
rande situation ställer på sina ämbets- och tjänstemän. Detta 
beror därpå, att det nu är emot dem, som anfallet omedelbart 
riktas. Den väg de hafva att gå är därför svår. Men den är det 
rättas väg, pliktens och hederns väg». 

Skriften pläderar slutligen för inbördes solidaritet mellan 
ämbets- och tjänstemän ävensom mellan tjänstemännen och 
landets övriga medborgare. »Denna solidaritet skall helt 
visst, i mån af möjlighet, röja sig i offervillighet till lindrande 
af deras öde, som drabbas af straff för sin trohet mot landets 
lag.» 

Om denna skrift och dess behandling vid mötet säges i 
protokollet: 

»Efter försiggången öfverläggning beslöt mötet enhälligt 
godkänna de i skriften uttalade åsikterna, enligt hvilka tjänste-
män byar och en i sin stad böra sin plikt likmätigt orubbligt 
fasthålla vid lag och de grundsatser, på hvilka vår samhälls-
ordning hvilar. 

1 sammanhang härmed uttryckte mötet den förhoppning, 
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att landets prästerskap, som folket af ålder varit vant att 
betrakta såsom sin ledare på sanningens och rättens väg, 
måtte på det närmaste ansluta sig till folket i dess nuvarande 
svåra kamp mot orätt och våld. 

Mötets beslut skulle på lämpligt sätt bringas till alla tjänste-
mäns kännedom, och vore det därjämte för att stödja tjänste-
männen och stärka samhörighetskänslan mellan dem och folket, 
önskligt att medborgarena på skilda orter genom deputationer 
för tjänstemännen uttalade sin fasta tillförsikt att de orubb-
ligt skola förblifva vid lag. 

Såsom en följd däraf att tjänstemännen, enligt hvad mötet 
hoppas, komma att fortsätta sitt motstånd mot olagligheterna, 
kan med sannolikhet väntas att ett allt större antal tjänste-
män skiljes från tjänsten, utan att det ens är säkert att de 
erhålla dem lagligen tillkommande pension. Många af dem 
kunna därigenom försättas i svårt ekonomiskt betryck. 
Då mötet ansåg det vara en samhällets plikt att efter förmåga 
bispringa tjänstemän, som sålunda på grund af sin ståndaktig-
het och laglydnad komma i trångmål, ansågs det vara af nöden 
att erforderliga åtgärder i detta syfte vidtagas.» 

I denna resolution innefattades den under punkt 3) i 
programmet upptagna frågan om penninginsamling. 

I sammanhang med tjänstemannafrågan må här även 
anföras den sista punkten i mötets protokoll: 

»Slutligen beslöt mötet till protokollet uttala sin högakt-
ning för de ärade tjänstemän, hvilka under hösten för sitt 
motstånd mot olagliga åtgärder blifvit från sina tjänster skilda, 
och skulle beslutet delgifvas dem.» 

Om den sista punkten på programmet, om föranstaltande 
av lokalmöten, fattade mötet följande beslut: 

»För den gemensamma sakens framgång ansågs oundgäng-
ligt att de å mötet behandlade frågorna tagas till tals i alla 
landets kommuner, ja i alla byar, i gårdar och kojor. På detta 
sätt skall vår sak blifva en hela folkets sak. Genom sam-
värkan stärkes gemensamhetskänslan och enhvar känner sig 
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ansvarig för de gemensamma sträfvandenas framgång. Mötet 
hyste därför den förhoppning, att medborgarena hvar å sin 
ort skola i detta syfte göra hvad de kunna.» 

Utöver vad som upptagits i mötesprogrammet antogs 
ytterligare en resolution, som i protokollet infördes omedel-
bart efter de ovan citerade fem klämmarna, och var av föl-
jande lydelse: 

»Med afseende å värkställandet af de åtgärder, som dessa 
och öfriga af mötet fattade beslut kräfde, uttalade mötet 
den förhoppning, att de personer, hvilka härintills värkat i 
det passiva motståndsarbetets tjänst och som nu sammankallat 
mötet, äfven framdeles skola därmed fortfara, och uttryckte 
mötet därjämte till alla dessa personer med anledning av 
deras värksamhet sitt tacksamma förtroende.» 

»Den 12-november mötet», såsom det vanligen kallades, 
var av den största betydelse för motståndsarbetet och särskilt 
för kagalens verksamhet. De principer, som varit bestämmande 
för motståndet, blevo vid mötet bekräftade och noggrannare 
än förut formulerade. Vid mötet utröntes, att dessa principer 
funnit genklang hos och uppburos av en bred folkopinion. 
Och, såsom redan i kapitlet om kagalens organisation fram-
hållits, medan de personer, som hittills gått i spetsen för 
motståndsarbetet, intill denna tid handlat på eget ansvar på 
grund av ett mer eller mindre självtaget uppdrag, bekläddes 
de nu, genom mötets sist citerade resolution och däri ingående 
förtroendevotum, så formligt, som under tidsförhållandena var 
görligt, med ett bestämt mandat, varigenom kagalens ställ-
ning gentemot folkopinionen vann i styrka. Visserligen var 
mötet icke sammansatt av fritt valda representanter, såsom 
en riksdag det är, men mötesdeltagarna hade dock, såsom 
ovan påvisats, utsetts efter anvisning av kagalens med de 
olika ortsförhållandena förtrogna agenter, och mötet var i 
varje händelse representativt för det konstitutionella partiet 
i landet och sålunda, såsom lantdagsvalet två år senare utvi-
sade, för majoriteten av folket. 
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Mötesdeltagarna skildes åt ytterligare styrkta i sin upp-
fattning om att endast fasthållandet vid vad rätt och lag bju-
der var den för medborgaren bindande normen och i sin tro 
på att endast i iakttagandet av denna rättsprincip och därpå 
grundat motstånd mot våld och olag kunde landets räddning 
ligga, och genom mötesdeltagarna spriddes denna övertygelse 
vitt kring bygderna. Under hela mötet härskade en den mest 
kordiala enighet, oberoende av partiståndpunkt och av språk-
frågan, denna vid ifrågavarande tid dominerande faktor i 
partibildningen. Alla de särsträvanden, som tidigare delat 
sinnena, hade hos de vid mötet närvarande skjutits åt sidan 
till förmån för ett uppgående i en gemensam varmt foster-
ländsk samstämmighet. Vid mötet ljödo finska och svenska 
andraganden om varandra — de senare tolkade till finskan. 
Betecknande för stämningen var ett andragande av en finsk 
allmogeman från Östra Finland — den sedermera av agrar-
partiet till enkammaren invalde K. K. Pykälä — som livligt 
protesterade mot den uppfattning, som de finska tidningarna 
mångenstädes, och i synnerhet undfallenhetens organ under 
senare tid velat bibringa sina läsare, att det svenska elementet, 
enkannerligen de svenska herrarna, vore det finska folkets 
förtryckare och fiender. De senaste tidernas händelser, och 
nu sist vad han under mötet inhämtat, hade dock ådagalagt 
huru falska dessa påståenden varit och huru de förkättrade 
svenskarna voro besjälade av en varm fosterlandskärlek, som 
icke ryggade tillbaka för uppoffringar, eller lät sig skrämmas av 
hotelser, och huru de tvärtom gått i spetsen vid fosterlandets 
försvar. Och ännu mera betecknande var den entusiastiska 
bifallsstorm varmed det med verklig övertygelse framförda 
talet hälsades av samtliga närvarande. 

Med rätta skriver Arne Cederholm (Kagalens uppkomst, 
s. 105): »Sällan om någonsin har väl ett stort politiskt möte i 
detta land från första början till det sista burits af en så genom-
gående djup och varm fosterländsk stämning som 'den 12-
november-mötet'.» 

Efter det egentliga mötet följde ett samkväm som, även 
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det, förlöpte i det hjärtliga samförståndets tecken och var-
under naturligtvis även politiserades. Härvid utdelades bl. a. 
en redan i oktober utgiven kort skrift 1), som härrörde från 
Uleåborg och där användandet av ryska soldater vid lant-
mannagöromål fördömdes; den torde sedermera hava spritts 
genom kagalens försorg. Långt inpå småtimmarna uppläste 
dr J. A. Lyly, en av de delegerade från Viborg, stycken ur en 
av G. Fraser sammanställd »Medborgerlig katekes» 2). Den 
blev senare spridd, dock icke av kagalen, som icke kunde i allo 
gilla dess tendens, och som tog avstånd från de skymfliga 
tillmälen, som här utslungades mot dess vedersakare. Und-
fallenhetspartiet underlät dock icke att tillskriva denna publi-
kation motståndets ledning, i akt och mening att dymedelst 
missfirma densamma, vilket hade till följd, att kagalen såg sig 
föranlåten att i ett cirkulär dementera detta påstående. 3) 
Likaledes sökte den avstyra spridningen av en annan publika-
tion, »Svarta Boken», varom i slutet av kap. XVIII. 

Dagen efter mötet ägde en mindre sammankomst rum i 
Nyländska nationshuset, vid vilket bl. a. några representanter 
från Uleåborgs län närvoro, såsom rektor Rosendal, forst-
mästar Th. Heikel, lantbrukaren P. Aulin (Ahmavaara), 
vidare dr Lyly, några bönder från Kuopiotrakten och Öster-
botten, samt ett flertal av kagalbestyrelsens medlemmar. 
Härom skriver Estlander i sina Hågkomster s. 84: »Ända-
målet med mötet syntes mig egentligen hafva varit att sondera, 
huruvida vi här i Helsingfors avancerat så långt som på en del 
håll i landsorten, nämligen i M. Rosendals och Th. Heikels 
trakter, och huru vi ställde oss för den händelse vid uppbåds-
tillfällena öppet motstånd mot våld komme att ega rum. Det 
uttalades av Rosendal, och hans sympati framstack märk- 

Miten owat arwosteltawat ne henkilöt ja heidän menettelytapansa, 
jotka käyttäwät wenäläisiä sotamiehiä työssänsä. 

Å inre titelbladet: Katekes för Finlands medborgare i frågor och 
svar framställd. Stockholm 1902. 

Dementin ingår i slutet av ett cirkulär: S. H. T. I följd af det 
motstånd, — —, se nedan, kap. XX I. 
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bart, att det knappast syntes vara möjligt att i sådana fall 
hindra blodsutgjutelse. Deras mening, som dock försigtigt 
blott kom fram, tycktes hafva varit att man borde söka öfver-
alt i landet förbereda ett dylikt motstånd. Vi svarade ungefär 
så att det ej vore möjligt att åstadkomma ett allmänt öppet 
aktivt motstånd mot uppbådsförrättningarna, men att vi 
ingalunda ville vara emot, om sådana någonstädes spontant 
skedde, tvärtom ansågo att sådant kunde medföra gagn. 
Några särskilda beslut från denna sammankomst erinrar jag 
mig ej.» 

I enlighet med 12-novembermötets beslut föranstaltades 
lokalmöten i olika landsdelar. 1 detta avseende utsändes ett 
cirkulär 1), i vilket Helsingfors-korrespondenterna uppmanas 
att taga reda på huruvida på resp. landsortscentraler åtgärder 
vidtagits för sådana möten, på vilken ort de skulle äga rum 
och vilka distrikt de komme att omfatta, samt huruvida biträde 
av personer från huvudstaden tilläventyrs skulle anses nödigt 
vid lokalmötena. Ur ett senare cirkulär av den 20 januari 
1903 2) framgår, att lokalmöten hållits på följande orter: 
Ekenäs, Fredrikshamn, Joensuu, Kexholm, Kotka, Kristine-
stad, Kuopio (två möten, ett med stadsbor och ett med repre-
sentanter från kringliggande landsbygd), Lahtis, (två möten, 
ett med Östra Nylands kommuner samt ett med till Lahtis 
kagaldistrikt hörande kommuner), Nyslott, Sordavala, Tam-
merfors, Tavastehus, Torneå, Vasa, Viborg, Vichtis, Vill-
manstrand, Värtsilä, Åbo (två möten, ett finskspråkigt och 
ett svenskspråkigt). 1 sistnämnda cirkulär anhålles om redo-
görelse för mötesförhandlingarna »hällt i form af vid mötena 
uppsatta protokoll, jämte uppgift om när och hvar mötet 
hållits, af huru många personer mötet varit besökt samt, om 
möjligt, hvilka kommuner varit vid mötet representerade. Med 

Herrar Korrespondenter i Helsingfors behagade till landsortscentra-
lerna utsända följande förfrågningar. Daterat: Helsingfors den 26 nov. 
1902. Mimeogr. 

S. H. T. Enligt hvad till vår kännedom kommit — — Mimeogr. 
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ledning af dessa redogörelser kan man blifva i tillfälle att till 
öfriga orter meddela de särskildt beaktansvärda förslag och 
synpunkter, som framstälts vid något möte.» 

Vidare anhålles om meddelande från orter där möten ännu 
icke ägt rum, när sådana komma att föranstaltas, »och vilja 
vi föreslå att vid dem värnepliktsfrågan skulle upptagas till 
behandling, särskildt med hänsyn till kommunernas förhål-
lande till densamma äfvensom huru upplysningsarbetet med 
den uppbådade ungdomen lämpligast och kraftigast kan 
bedrifvas.» 

huru stor utsträckning de äskade redogörelserna inflöto 
kan icke nu utredas. I arkivet finnes bevarad endast en 
sådan, ett rätt utförligt protokoll 1) från mötet i Tammerfors 
den 29 december 1902, (vid vilket även medlemmar av central-
bestyrelsen, bl. a. Th. Schwindt, voro närvarande). En sam-
manfattning av detta protokoll kan vara av intresse. 

Mötet var besökt av 112 personer från följande kommuner: 
Ikalis, Kangasala, Kuhmolaks, Kuorehvesi, Lembois, Messuby, 
Birkala, Pälkäne, Ruovesi, Suoniemi, Tammerfors, Tyrvis, 
Vesilaks och Virdois. De vid Helsingforsmötet upplästa 
skrifterna föredrogos även här och diskussionen anslöt sig till 
de vid Helsingforsmötet antagna klämmarna och besluten. De 
tre första klämmarna i Helsingforsmötets protokoll antogos 
enhälligt utan diskussion. Beträffande den fjärde klämmen 
däremot, angående allmänhetens förhållande till eftergiven-
hetens företrädare, uppstod »en långvarig och ivrig diskussion, 
under vars förlopp följande synpunkter framhöllos. Angående 
de landsortstidningar, som f. n. icke äro på motståndets sida, 
skulle man såvitt möjligt försöka så begå, att de råkade i 
andra händer och skulle deras riktning så mycket som möjligt 
förändras. I detta sammanhang framhölls särskilt betydelsen 
av den i huvudstaden utkommande tidningen Summen Kansa. 

1) Pöytäkirja tehty Joulukuun 29 päivänä 1902 Tampereen kaupun-
gissa — — —. Protokollet är undertecknat av mötets tvenne sekreterare, 
Johannes Gummerus och E. R, Ahlman. Maskinskr. 
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Vad beträffar Uusi Suometar ansågs det omöjligt att få den 
på andra händer. Ett par talare föreslogo att från prenume-
ranterna skulle avsändas till redaktionen adresserade skrift-
liga anmärkningar angående bladets hållning. Enligt de flestas, 
särskilt de närvarande arbetarenes mening trodde man sig 
icke kunna hoppas mycket härav, utan uttalades desto all-
männare den åsikten, att bemälda tidning skulle bekämpas 
med de enda till buds stående vapen, nämligen genom att 
upphöra att prenumerera på tidningen och annonsera i den-
samma och att förmå dess landsortskorrespondenter att upp-
höra med att sända bidrag till tidningen. Ävenså borde tid-
ningens nuvarande skadliga hållning tydligare klargöras för 
folket liksom ock den omständigheten, att det understöd 
bladet hitintills åtnjutit är egnat att giva stöd åt den vilse-
ledande missuppfattning, att folket är tillfreds med regeringens 
nuvarande åtgärder, såsom redan framhållits i Ryssland. Å. 
andra sidan borde sådana tidningar, som befinna sig på mot-
ståndets sida, kraftigare än hittills uppbäras, och uttalades 
denna förhoppning särskilt med avseende å huvudstadens 
andra stora finskspråkiga tidning, Päivälehti. I denna form 
godkändes klämmen.» 

Vid behandlingen av novembermötets resolution om en 
vädjan till landets prästerskap framhölls på mötet i Tammer-
fors, att man vid ett kort förut hållet lokalmöte i Åbo be-
slutat att till kyrkoherdarna sända deputationer, som skulle 
uppmana dem att för instundande värnpliktsuppbåd icke 
utlämna förteckningar över i värnpliktsåldern befintliga yng-
lingar, och i anslutning härtill enades man även i Tammerfors 
om ett liknande tillvägagående. 

I frågan om pekuniärt understöd åt de tjänstemän, som 
berövats eller komme att berövas sina tjänster utan att pen-
sion komme att bevil jas dem, uttalades, att stora penning-
bebelopp borde insamlas. Förmögna personer borde avstå 
t. o. m. från större delen av sina inkomster. 

Övriga av novembermötet antagna resolutioner godkändes 
även i Tammerfors, efter eller utan föregående diskussion. 
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På kagalstyrelsen ankom det att bringa novembermötets 
beslut i verkställighet, bl. a. att ombesörja där antagna skrif-
ters tryckning och spridning. Sålunda säges i ett av den 16 
december utsänt maskinskrivet cirkulär 1): »Vid distributionen 
av redogörelsen för mötet den 12 november och öfriga i större 
upplaga utgifna skrifter bör iakttagas att så vidt möjligt 
folkskolelärarene tillställas ett exemplar hvar och en, äfven-
som att folkskollärarekåren genom öfriga medel drages till 
det passiva motståndsarbetet.» 

1) P. M. Vid distributionen — 

24 



KAP. XVIII. 

»BOJKOTT-RESOLUTIONEN» OCH DÄRAV 
FÖRANLEDDA SKRIFTER. »SVARTA BOKEN»..  

Såsom redan framhållits kom novembermötets resolution 
om allmänhetens förhållande till eftergivenhetspolitikens före-
trädare oförberett upp på mötets dagordning, och denna 
»bojkott-resolution», såsom den kallades, var den enda, som 
icke tillvann sig odelad anslutning vid lokalmötena. I Tam-
merfors blev den, såsom vi hava sett, antagen i en något 
modifierad form. Vid det svenskspråkiga lokalmötet i Åbo 
framträdde allvarliga betänkligheter, särskilt starkt framhållna 
av nuv. kyrkoherden i St. Karins, prosten K. Ahlman, och 
den blev den enda av novembermötets resolutioner som här 
icke godkändes. 

Emellertid ägde kagalbestyrelsen, i enlighet med november-
mötets uppdrag, att taga hand om även denna resolution, 
och det heter i en av kagalen i december utsänd skrivelse 1): 

»I en af det stora medborgerliga mötet den 12 November 
1902 fattad resolution framhölls vikten däraf, att medborgare 
i sitt görande och låtande måtte visa, att de tidningar, som 
föra eftergiftspolitikens talan, icke hafva understöd hos folket. 
Att allmänhetens värkliga tänkesätt om dessa tidningars 
hållning blifver uppenbar är särskildt för den skull af största 
betydelse, emedan det upprepade gånger skett, och äfven 
helt säkert framdeles skall ske, att våra fiender i Ryssland, 
såsom äfven i ofvan berörda resolution påpekats, åberopa 
sådana tidningars uttalanden såsom bevis för att förrysk- 

1) Till Centralerna (icke för distribution). I en af det stora medbor- 
gerliga mötet den 12 November 1902 fattad resolution — Mimeogr. 



Kap. XVIII. Cirkulär om de regeringsvänliga tidningarna. 371 

ningsarbetet har vunnit anhängare hos folket i Finland. 
Det är klart att våra ryska vedersakare icke skola uppfatta 
dessa uttalanden såsom uttryck för enskilda tidningsmäns 
åsikt, utan att de äfven skola framställa berörda tidningars 
publik såsom bärare af detta för ryssarna gynnsamma betrak-
telsesätt. En sådan uppfattning måste kraftigt motarbetas, 
såväl med afseende å det nuvarande sakläget, som äfven med 
hänsyn därtill, att det vore ödesdigert för oss om det i en 
framtid uppstode en möjlighet för vår lagbundna ordnings 
återställande och det då skulle af våra vedersakare anföras, 
att en stor del af Finlands folk genom tidningsprässen uttalat 
sig därhän att de fogat sig i förryskningsarbetet. 

Det åligger sålunda särskildt de personer, som tillhöra 
dessa tidningars läsarekrets, att protestera mot en sådan upp-
fattning. Att till dessa tidningar rikta en protestskrifvelse 
skulle emellertid icke medföra önskadt resultat, så mycket 
mindre som sådana skrifvelser äfven om tidningarna själfva 
skulle intaga dem i sina spalter, i hvarje händelse skulle af 
censuren undertryckas. Det enda verksamma protestmedel 
ligger därför däri, att alla medborgare, som icke vilja bära 
ansvaret för och skenbart gifva stöd åt ofvan antydda upp-
fattning, vid valet af sina tidningar framför alt tillse, att 
dessa i våra viktigaste frågor intaga en ståndpunkt som de 
kunna godkänna. Må man därför ej af inrotad vana och lik-
nöjd konservatism fortfara att prenumerera på de tidningar, 
som stält sig i eftergiftspolitikens tjänst. Sammalunda är 
det af vikt, att de personer, som genom annonser förlänat 
dessa tidningsorgan ett ekonomiskt stöd, upphöra att annon-
sera i desamma. 

Jämte det vi hänvisa till en för vidsträcktare spridning 
afsedd skrift, benämnd 1), hvari de här berörda 
synpunkterna finnas behandlade i anledning af särskilda från 
regeringens sida utgångna cirkulär, och som skall inom kort 

1) Här står ett tomrum, som i arkivexemplaret icke är ifyllt. Se här-
om nedan s. 373. 
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utsändas, hafva vi velat rekommendera följande förfarings-
sätt för ernående af ofvan berörda syfte: 

Att man å hvarje ort gifver behörig spridning åt i detta 
cirkulär samt i ofvannämda skrift anförda synpunkter; 

Att på enskild väg söka värka för en kännbar minskning 
af sådana tidningars spridning; 

Att man söker förmå affärsmän, föreningar och enskilda 
personer att antingen helt och hållet upphöra med annon-
sering i dessa tidningar, eller åtminstone inskränka sina annon-
ser till det minsta möjliga. 

Dessa åtgärder böra tillämpas icke allenast å i distriktet 
utkommande lokalblad utan även å andra till denna riktning 
hörande tidningar, hvilka möjligen hafva läsare eller annon-
sörer å orten. I det vi antaga att det icke överalt är kändt 
hvilka af landets tidningsorgan stält sig fientligt mot det 
passiva motståndsarbetet, bifoga vi en förteckning på de tid-
ningar som enligt vår kännedom omfatta eftergifts politiken. 

Ett värksamt botemedel mot det onda som dessa organ 
åstadkomma består vidare däri, att andra tidningar kraftigt 
understödas. Med hänsyn härtill vilja vi föreslå: 

Att på alt sätt värka för understödande af sådana 
tidningar, som stält sig på den ståndpunkt som af 
folkets stora flertal omfattas, och som äfven i oförtyd-
bara ordalag framhölls vid mötet den 12 November. 

Att härvid särskildt lämna bistånd åt sådana tid-
ningar, som hafva att utstå konkurrens med eftergifts-
politikens organ; 

Att i sådant syfte värka för allmännare spridning 
af de tidningar, hvilka åtnjuta vårt förtroende, samt 
att för detsamma söka anskaffa annonser i vidsträck-
taste möjliga mån. 

Ytterligare ett medel, som icke bör lämnas oförsökt är, 
att, där utsikt därtill förefinnes, söka invärka på tidningar, 
som visat tendensen att drifva undfallenhetspolitik, att 
frångå denna sin ståndpunkt.» 
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Den i cirkuläret nämnda förteckningen över regerings-
vänliga organ, uppgjord av Eero Erkko, omfattade följande 
åtta tidningar: Kaiku (Uleåborg), Mikkelin Sanomat, Satakunta 
(Björneborg), Suomalainen ( jyväskylä), Suomen Kansa (Hel-
singfors), Uusi Aura (Åbo), Uusi Suometar och Viipuri_ 

Den för en vidsträcktare spridning avsedda skriften, till 
vilken i cirkuläret hänvisas, utsändes senare, i två från varandra 
rätt avvikande upplagor och t. o. ni. med olika rubriker. Den 
första upplagan var författad av Juhani Aho 1), granskad och 
delvis kompletterad av bestyrelsen. Den hade som under-
rubrik Wastinetta »Uudelle Suomettarelle» ja »wanhoille 
kansallismielisille» (Genmäle till »Uusi Suometar» och »gamla 
nationelltsinnade»), och vände sig direkt mot ett av Uusi 
Suometars redaktion utsänt flygblad 2) samt en av »Vanhoia 
Kansallismielisiä» undertecknad skrift 3). 

I den förra hade Uusi Suometars redaktion ursäktat sig 
för att den tillgripit den osedvanliga utvägen att i ett särskilt 
cirkulär vid prenumerationstidens annalkande vända sig 
till sin läsarkrets, men detta hade skett »på grund därav, att 
man på det håll, som motarbetat Uusi Suometar allt ifrån dess 
födelse, ämnar med alla krafter gå till anfalls mot tidningen 
och förmedels ett brett anlagt förtalssystem komma den åt 
livet. Allmänt bekant är huru man redan någon tid genom 
annonsbojkott försökt skada vårt blad och nu, då detta medel 
icke tyckes leda till nämnvärt resultat, vill man locka prenu-
meranterna bort och bringa till tystnad den röst, som hittills 
talat ett ärligt språk till tusenden och tiotal tusenden fin-
ländska medborgare. Ett sådant anslag, på en tid då antalet 
av det offentliga ordets tjänare i vårt land även eljest på ett 

Mistä syystä ei ole kannatettawa sanomalehiä, joiden kantaa mine 
hywäksy. »Berlin» 1902 (blott på finska); 10,000 exx. 

Kunnioitettava kansalainen! Sanomalehtien tilausaika lähestyy 
— — Helsingissä Marraskuun 28 p:nä 1902. Uuden Suomettaren 
Toi mi tus. 

Varsin luonnollista on, että niitäkin kansalaisia — — 
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fruktansvärt sätt minskats, är i sanning en föraktlig krigs-
list.» 

I de »gamla nationellt sinnades» skrift säges om det passiva 
motståndet, sådant det av novembermötet formulerats, att 
det överskridit de gränser, som hittills av allmänna meningen 
godkänts, att nämligen inskränka sig till ett otvetydigt fram-
bärande av folkets rättsuppfattning, samt att det icke kan 
leda till något praktiskt resultat, och hänvisas härvid till ett 
uttalande av en av motståndets anhängare i en i Sverige utkom-
mande tidning, enligt vilket motståndet icke hade något annat 
syfte än att vidmakthålla rättskänslan hos vårt folk. Novem-
bermötets hållning sammanfattas i satsen: »må elden rasa, 
vi blott protestera», man tänker icke på att släcka elden eller 
rädda de byggnader, som ännu icke antänts, och det förordas 
flykt längs hela linjen, men »huru kan samhället vidmakt-
hållas utan tjänstemän, och hurudana tjänstemän få vi? 
Sådana, som kunna påkläda sig tjänstemannarocken, finnas 
nog i tillräcklig mängd, men finnes det då så kortsynta personer 
i vårt land, som tro att man på detta sätt kan återvända till 
lagliga förhållanden? På dessa frågor svarar mötet icke.» 

Skriften uppräknar en mängd inrättningar, som ännu icke 
berörts av förryskningen: vårt rättsväsen, vårt skolväsen, 
finanserna, den kommunala självstyrelsen och tjänstemanna-
kåren, som ännu väsentligen är inhemsk. »Och nyligen har 
vår höge Härskare tillförsäkrat åt våra inhemska språk en 
viktig plats i vårt samhällsliv och i våra ämbetsverk. Djärves 
någon enda man i Finland påstå, att det icke skulle löna mödan 
att arbeta för dessa förmåners bevarande? Naturligtvis inte! 
Men, säger man, småningom skola även dessa gå förlorade. 
Ja, här har man således ett släckningsmanskap, som med hän-
derna i kors låter elden sprida sig och kanske ytterligare kastar 
nya brännämnen på bålet för att fortare slippa från det sorg-
liga skådespelet, då allting ändå skall brinna. Men må folket 
betrakta och i lugn bedöma, om icke det till oförnuft fortsatta 
motståndet redan medfört nya slag och olyckor. Må det veta, 
att dess öde åtminstone delvis ligger i dess egna händer och 
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att det i varje händelse är ansvarigt inför historien och kom-
mande släktled. Må det lugnt och med detta ansvar inför 
ögonen överväga skäl och motskäl.» 

Skriften övergår så till bojkott-resolutionen: »till program-
mets viktigaste punkter hör, att finska medborgare icke längre 
få tala ett enda ord, som går mötesbeslutet emot. Framför 
allt skola de tidningar, som våga tänka självständigt och för-
söka mångsidigt granska vårt tillstånd och vad som står att 
göra med varje medel bringas till tystnad — . Det är nå- 
gonting oerhört, att en allmän sammankomst, vid vilken 235 
personer från alla stånd och ett avsevärt antal allmogemän voro 
närvarande, förkunna det som sin uppgift att tillintetgöra 
en betydande del av vårt lands finskspråkiga tidningspress.» 

Gentemot dessa skrifter framhålles i Juhani Ahos genmäle, 
att det passiva motståndet, vars passivitet består däri, att 
det »icke tryggar sig till vapenmakt eller andra olagliga medel, 
utan som sin sköld och sitt skyddsvärn litar till den lagliga 
ordning, som nu hotas med förstöring», ingalunda är en blott 
och bart teoretisk och ideell företeelse, utan jämväl syftar till 
förverkligande av praktiska mål. »Om man mottagit den 
nya värnpliktsförordningen med öppen famn, såsom för-
ordats av de »gamla nationellt sinnade», skulle våra söner nu 
i tusental vara på väg till Ryssland». Det passiva motståndet 
åsyftar att »genom att resa hinder i vägen fördröja fiendens 
framfart och försvåra förverkligandet av hans anslag». En 
försvarsposition inom det passiva motståndet består i att 
tjänstemännen vägra lyda olagliga påbud. »Detta utgör icke 
blott och bart ett principiellt protesterande. Våra vedersakare 
må vara huru mäktiga som hälst, så måste deras åtgärder 
länge förbliva fåfänga, om de ej få någon som utför dem». 
Mellan motståndets ståndpunkt och undfallenhetens är skill-
naden den, »att på vår sida finnes tro och entusiasm, medan 
på den andra finnes endast lam tveksamhet». 

Skriften vänder sig direkte mot Uusi Suometar: »Då Uusi 
Suometar åberopar sig på sin under nationalitetsstridens 
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tider förvärvade rätt att tala i folkets namn för att nu, under 
alldeles andra tidsförhållanden, yttra sig på grund av denna 
samma fullmakt, så båtar nu intet annat än att förneka denna 
rätt, förneka denna fullmakt, störta bladet från den piedestal, 
på vilken det lyftats. Detta är så berättigat, så självklart, 
att det är obegripligt, huru man kan förvåna sig däröver, 
ännu mindre stämpla det som orätt». Vidare framhålles, 
huru Uusi Suometars hållning vid olika tillfällen, såsom vid 
uppbådsstrejken föregående vår, i frågan om tjänstemännens 
ställning, vid redogörelsen för det gammalfinska partimötet 
den 23 och 24 oktober, av ryska tidningar framställts såsom 
uppbures den av folkets flertal. »Den skammen har inträffat, 
som ingen finländsk man någonsin utan att rodna kan tänka 
på, att en i U. S. publicerad artikel reproduceras i landets 
värsta fiendes, dess blodigaste vedersakares språkrör såsom 
ett biblad, beledsagat med amplaste lovord. Huru kan man 
under sådana förhållanden alls tänka sig, att den del av vårt 
folk, som uppbär motståndstanken, icke skulle skrida till 
någon åtgärd för att klargöra, att bladet icke talar i dess 
namn. — — —» 

»Om det sätt, varpå solidariteten med Uusi Suometar 
skall sprängas, kan man vara av olika mening. Den rakaste 
vägen till detta mål vore naturligtvis att genom ett eget organ 
framställa motsatta åsikter, och sådant skulle givetvis för-
farandet vara under normala förhållanden. Nu står av kända 
orsaker detta sätt icke till buds. Periodiska eller tillfälliga 
publikationer utom landet äro icke tillfylles för att framställa 
avvikande åsikter. Kampen blir så mycket ojämnare, ju mer 
U. S. utnyttjar de av censuren detsamma medgivna förde-
larna. Sist och slutligen hjälper intet annat än att upphöra 
att prenumerera på tidningen och sålunda minska dess infly-
tande. Någon annan polemik är icke möjlig. De som uppbära 
bladets politik må prenumerera på det. Alla andra, som anse 
bladets politiska program förkastligt, må även förkasta tid-
ningen». 

Vidare polemiseras mot Uusi Suometars beskyllning, att 
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det passiva motståndet genom en systematisk förtalskampanj 
velat komma tidningen åt livet. Bland deltagarna i november-
mötet funnos talrika U. S:s tidigare medarbetare, och mötets 
beslut »var en ärlig och öppen krigsförklaring, i det att U. S. 
blev omedelbart underrättat om beslutet». 

Skriften tillbakavisar de »gamla nationellt sinnades» 
påstående, att beslutet avsåg att förhindra den fria diskus-
sionen med skäl och motskäl och det självständiga tänkandet. 
»Mötets beslut innehöll icke något annat än det, att alla de 
som icke godkänna Uusi Suometar och andra i dess anda 
redigerade tidningar må sluta att understöda dessa tidningar. 
Om upphörandet av allmänhetens understöd skulle föranleda 
tidningens död, så skulle visserligen också dess röst förstum-
mas. Men i så fall ligger felet blott i tidningen själv, som ej 
förmått tillfredsställa sin läsarekrets. På detta sätt hava 
tidigare många tidningar upphört utan att det betecknats 
såsom ett undertryckande av det fria ordet. Om samma yxa 
skulle hota U. S., som huggit halsen av så många andra tid-
ningar, då kunde man ha skäl att tala om förtryck av det fria 
ordet — ». 

Denna senast refererade, såsom nämnt av ,Juhani Aho för-
fattade skrift, tillvann sig icke gillande hos en del medlemmar 
av kagalorganisationen, vilka uppgjorde ett väsentligen för-
ändrat förslag, varvid pennan fördes av K. J. Ståhlberg. Detta 
åter kunde icke i allo godkännas av kagalbestyrelsen, som 
remitterade det till Estlander och Hom63 i och för omarbet-
ning, varvid den förre uppsatte ett nära nog nytt förslag, som 
i början av februari 1903 trycktes och spriddes.1) 

Förra delen av denna omarbetning följer i huvudsak tanke-
gången i början av Ahos skrift, men den senare delen ingår 
på andra, i den förra skriften icke berörda frågor. Diskussio-
nen om bojkottförfarandet lämnas å sido, och i stället under- 

1) Från grundlagstrogen ståndpunkt. »Berlin» 1903; 2,000 exx. (Den 
finska upplagan är daterad den 3 januari 1903, 15,000 exx.). — En annan 
svensk upplaga med tryckfel: Från grundlagstrogen såndpunkt. 



378 Kap. XVIII. Kagalens kritik av regeringspartiet. 

kastas den inhemska regeringens taktik en skarp kritik. 
»'Vanhat kansallismieliset' förespegla visserligen att de medels 
sin politik skola kunna rädda vårt land. Men såsom vår 
inhemska regering hittills gått tillväga, understödd af Suo-
metar och dess anhängare, hafva förstörelsearbetena inom 
alla kultur- och samhällsområden endast blifvit alt hänsyns-
lösare, då de ej mötts af ett beslutsamt enadt motstånd. Ja, 
Senaten själf har bidragit till att undergräfva vårt rätts och 
domstolsväsende genom att vara behjälplig vid afskedandet 
af hofrätternas ledamöter. Vårt inhemska laglydiga embets-
mannastånd har Senaten uppoffrat genom att medvärka till 
afsättande och genom att själf begära att få afsätta flere dess 
plikttrognaste medlemmar och genom att tillmötesgå de 
olagliga fordringarna beträffande ryska språkintyg och 
påskynda införandet af ryskan i ämbetsvärken, äfvensom 
genom att underkasta sig och skynda att tillämpa de nya 
förordningarna, enligt hvilka tjänstemännen i vårt land äro 
försatta i samma ställning som tjänstemännen i Ryssland. 
Hvilken omsorg om landet och folkets språk framträder icke 
i de senaste språkförordningarna, genom hvilka ryskan blifvit 
ämbetsvärkens, ja äfven delvis domstolarnas officiella språk, 
medan finskan och svenskan nedsjunka till 'lokalspråk'! 
Äfven i dessa olagligheter har Senaten fogat sig. Och det 
är om dessa förordningar de gamla 'nationelt sinnade' säga 
att nyligen 'Korkea Hallitsijamme on varmuuttanut koti-
maisille kielillemme tärkeän sijan yhteiskunta-elämässä ja 
virastoissamme'! 

Hvilken hänsynsfullhet ifrån Senatens sida emot vår kom-
munala själfstyrelse, då genom Senatens initiativ och genom 
dess påbud kommunerna med oerhörda viten tvingas till 
olagligheter, medan man samtidigt genom guvernörer och 
länsmän söker öfva påtryckning på och skrämma kommu- 
nernas förtroendemän! Hvilken omsorg om skolorna, då 
under vår inhemska regerings ögon nya läroplaner utarbetas 
i syfte att bereda ryskan ett öfvermäktigt inflytande på de 
egna språkens bekostnad. Hvilken omvårdnad om landets och 
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folkets medel, då stora penningesummor anslås för att anordna 
en polis efter ryskt mönster och för att underhålla i vårt eget 
land ryska gendarmer och en rysk tidning, som arbetar på 
vårt fördärf och utsprider lögner om förhållandena här; då 
millioner finska statsmedel opåtaldt öfverföras till ryska riks-
ränteriet. Man kan i sanning fråga: hvilka ha suttit med hän-
derna i kors, medan generalguvernören med senatens och 
prokuratorns medvärkan gjort allt detta? Jo, Suometars 
anhängare. Och än mera: de hafva stält sig som ett regerings-
parti och, medan censuren sökt förkväfva folkets röst, hafva 
de själfve tillmätt sig att i folkets namn understöda rege-
ringen i dess nuvarande politik. Må här blott erinras om 
huru Suometar, då ukasen om tjänstemäns afsättlighet ema-
nerade, ville gifva denna förordning sken af att återföra sakerna 
till deras rätta läge: tjänstemännen, menade bladet, hade 
härintills tagit sig alltför stora rättigheter, deras sak vore att 
'lyda utan att mucka'. Och åt denna regering och dess för-
svarare skulle fosterlandet anförtro sina dyrbaraste intres-
sen»! 

Slutorden i skriften må ytterligare anföras: 
»Och blott genom motståndsarbetet räddas detta, räddas 

det viktigaste af allt: medvetandet att handla pliktenligt 
och att kämpa för en rättvis sak. Hvad 'gamla nationelt-
sinnade' än må mena så är det dock ytterst på ett sådant 
medvetande som ett folk, liksom den enskilde, lefver. Äfven 
om det passiva motståndet icke vore hvad det är: det enda 
medel genom hvilket någon utsikt finnes att hejda förrysk-
ningsarbetet och rädda åtminstone något af våra nationella 
samhällsinrättningar, borde detta motstånd således likafullt 
vidblifvas. Ty det är rättsenligt och lagligt, medan efter-
giftspolitiken är en följd af att man engång inslagit ett olag-
ligt tillvägagående och själf endast utgör en oafbruten rad af 
olagligheter. 

Det passiva motståndsarbetet kräfver ingalunda af sina 
anhängare en blind lydnad. Det kräfver fosterlandskärlek, 
mod och offervillighet. Men just dessa egenskaper kan också 
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detta samma arbete och deltagandet däri skänka. Överk-
samheten förlamar, men arbetet själft skänker kraft.» 

Förutom Uusi Suometar hade även de övriga i kagalens 
cirkulär utpekade tidningarna uttalat sin förtrytelse över 
beslutet. Med anledning härav publicerade Aamulehti i 
Tammerfors en redaktionell artikel, där beslutet förklaras och 
försvaras; denna artikel utkom i broschyrform 1) och spriddes 
av kagalen. »Om för fem eller sex år sedan», säges det här, 
»medborgare i vårt land voro missnöjda med en tidning och 
märkte att den behandlade angelägenheterna i en annan 
riktning än den de höllo för riktig, och å orten icke fanns någon 
annan tidning, som de kunde gilla som sitt organ, skredo de 
missnöjda till grundandet av en annan tidning, och häri såg 
ingen något klandervärt eller ont, utom det blad, vars läsare 
övergått till den nya tidningen. Det blad, som sålunda erhöll 
en konkurrent försökte nog ikläda sig det offentliga ordets 
martyrdräkt med anledning av den ekonomiska förlust avfal-
let medförde, men den stora allmänheten förhöll sig kall och 
likgiltig vid dessa klagomål, och såg i åtgärden endast saker-
nas naturliga gång. På detta sätt hava flere av våra mest 
inflytelserika tidningar uppstått, såsom Kaiku, Viipuri, 
Uusi Aura o. s. v. 

Man måste i sanning förvåna sig över det hyckleri som 
framträder såväl i Kaikus som i Uusi Suometars skrivelser, 
då de fordra att åsikter och övertygelser måste bekämpas 
med det offentliga ordet och icke med andra vapen, ty ingen 
i vårt land kan vara så enfaldig att han ej skulle veta huru 
det gått med det fria ordet och vilka följder det haft då man 
begagnat det offentliga ordet som vapen. Hava icke de tiotal 
tidningar, som dukat under i striden för sin övertygelse, just 
varit sådana som motsatt sig Uusi Suometars och dess menings-
fränders åsikter och övertygelse? Fordrar man då ytterligare 
manspillan, för att vedersakarna finge ensamma förkunna sin 

Hätä käsissä. Tampereella, 1903. 20,000 exx. 
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övertygelse, och med ännu större säkerhet framstå såsom 
tolk för folkets uppfattning?» 

Bojkott-resolutionen framkallade även en skrift av den 
gammalfinska partiledaren Agathon Meurman 1). Den är 
daterad »i december 1902», och undertecknad med författa-
rens initialer. Författaren vill göra gällande, att resolutionen 
innebar ett överskridande av det passiva motståndets gränser 
in på den aktiva verksamhetens område, »även om man ej 
ville göra verklighet av hotet 'öga för öga och tand för tand'». 
Detta leder till fördärv; »vi måste försöka att åtminstone 
komma därhän, att vi förstå varandra, även om vi icke kunna 
komma till enighet». Skriftens huvudsyfte är, i enlighet med 
de här citerade orden, att utreda de strid underkastade begrep-
pen på så sätt, att antagonisterna lidelsefritt kunna bedöma 
varandras ståndpunkt, och författaren lämnar i detta syfte en 
karaktäristik av såväl det passiva motståndets som de egna 
partifrändernas grundprinciper. Det passiva motståndet utgår, 
säger han, från den förutsättningen, att ett fullständigt för-
ryskningsprogram redan är uppgjort; dess strävan är icke till 
en förbättring av förhållandena »ty vadhälst vi göra, kommer 
det ursprungliga programmet att genomföras Motståndet 
åsyftar därför att hålla folkets rättsmedvetande vid liv, att 
bevara den egna värdigheten — — —. Vi komma att förlora 
allt, utan undantag, men det passiva motståndet, varje enskilds 
och hela folkets orubbliga fasthållande vid lagligheten skall 
möjligen, låt också vara först efter ett århundrade, giva oss 
allting tillbaka. Detta åsyftar det passiva motståndet. Må vi 
tåla, må vi hålla ut! Detta program är ett förtvivlans pro-
gram, och lämpar sig enligt min åsikt icke för ett livskraftigt 
folk. Det bygger på omöjliga förutsättningar». 

Om sin egen och sina meningsfränders ståndpunkt yttrar 
sig Meurman på följande sätt: 

»Den andra tankeriktningen i vårt land erkänner icke att 

1) Kansalaissotaako? Helsingissä 1902. 
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det gives hållbara bevis därpå, att det av oss berörda prog-
rammet för förstörande av allt det, som är för oss egendomligt 
och nationellt, värkligen är beslutet att genomföras. Och om 
ett sådant program förefinnes, skulle icke ens det fastaste 
motstånd förmå förhindra det. Vi måste kämpa emot det 
genom att påvisa, att vi, orubbligt förlitande oss på vårt 
folks styrka, och därpå, att förstörelse för förstörelsens skull, 
icke kan vara en ädel politiks slutmål, äro beredda att i för-
sonlighetens tecken underhandla om allt det, som härskaren 
anser rikets fördel fordra. Den förespeglade räddningen efter 
ett århundrade hålla vi för omöjlig. Om efter en sådan tids-
periods förlopp hos oss utbildats en från folket skild herre-
mannaklass, vem skulle då vaka över återställandet av folkets 
rättigheter, ehuru här nog även då kan finnas en finsk och en 
svensk allmoge, förtryckt och förtvivlad. Vi djärvas att tro 
på rättens seger även under nu rådande förhållanden. Hjärtat, 
vilket man vill frånkänna vår politik, förbjuder oss att giva 
oss förtvivlan i våld.» 

Mot slutet av skriften heter det: 
»Vi fordra icke att annorlunda tänkande skola medgiva 

att vi hava rätt lika litet som de kunna fordra av oss ett lik-
nande medgivande. Under vardera parten sviktar grunden. 
Med vad rätt stämplas därför som dåliga medborgare de, som 
genom att intaga en besinningsfull och konservativ stånd-
punkt tro sig kunna gagna den gemensamma saken.» 

Om ock Meurmans karaktäristik av det passiva motstån-
dets grundidéer lämnar rum för vägande anmärkningar, före-
faller dock detta hans inlägg som ett försök att mäkla fred i en 
upprörd tid. Något genmäle från kagalens sida föranledde 
det icke. 

Denna episod har här behandlats rätt utförligt, enär »boj-
kotten» på sin tid ådrog kagalen mycket klander, främst natur-
ligtvis från deras sida, mot vilka den direkte riktats, men även 
från många av motståndets anhängare. Det tal, som av rege-
ringsorganen titt och ofta fördes i fält, att kagalen härmed 
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skulle hava velat undertrycka det fria meningsutbytet — 
vilket Ahos skrift söker gendriva — var ungefär lika menings-
löst som det från samma håll upprepade gånger mot motstån-
dets män riktade klandret, att de i sina uttalanden uppträdde 
anonymt, medan den andra sidans anhängare framträdde 
med öppet visir! — Tadlet hade i vartdera fallet en betänklig 
bismak av hyckleri. Det fria meningsutbytet hade nogsamt 
lidit intrång, men härtill var ingalunda kagalen skulden. 
Regeringsmyndigheterna, som utförde den ryska övermaktens 
bud, hade genom sin rigorösa censur dragit försorg om att 
motståndets målsmän icke kunde få sina tankar till offent-
ligheten, och talrika voro de motståndsvänliga tidningar, 
som genom indragning bragts till tystnad, medan däremot 
eftergiftsmännen under samma myndigheters hägn och upp-
muntran fritt kunde bekämpa dem, som förde motståndets 
talan. Att genom att undandraga regeringsorganen sitt under-
stöd markera sin från dem avvikande politiska ståndpunkt, 
måste därför särskilt under de då rådande förhållandena, 
betraktas som ett legitimt tillvägagående. Dock kan det 
ifrågasättas, huruvida beslutet om bojkott, såsom åtgärden 
rätt allmänt betecknades, var i allo välbetänkt. Det hade 
givetvis ur alla synpunkter varit fördelaktigare, om det för-
faringssätt varit möjligt, som även ingick i novembermötets 
beslut, att på övertygelsens väg förmå regeringsorganen att 
avhålla sig från att bekämpa detsamma. Om försök i denna 
riktning gjordes, voro de naturligtvis fruktlösa. Den genom 
bojkottsrevolutionen igångsatta aktionen var icke alldeles 
utan resultat, som visade sig däri, att regeringsorganens pre-
numerantsiffra och annonser avtogo; särskilt torde Uusi 
Suometar hava drabbats härav, med motsvarande fördelar 
för det motståndsvänliga Päivälehti. Åtgärden kom häri-
genom att göra intrång på andras ekonomiska intressen. Detta 
var ingalunda avsikten med novembermötets beslut, men den 
ekonomiska sidan av åtgärden kunde icke skiljas från den 
politiska. Det kan för övrigt ifrågasättas, huruvida denna 
aktion medfört någon verklig nytta. Tvärtom är det möjligt 



384 Kap. XVIII. »Herää Suomi». 

att den bidrog till att öka den söndring inom landet, som vis-
serligen även dessförutan antog allt större dimensioner. Tidi-
gare hade undfallenhetspartiet förhållit sig jämförelsevis 
neutralt; numera uppträdde det aktivt mot kagalens anvis-
ningar och åtgärder, och motståndskampen måste nu föras 
på två fronter; mot den ryska envåldsmakten å ena sidan, å 
den andra mot undfallenhetsmännen, som allt ivrigare bekäm-
pade motståndet. 

Ett av de tidigaste uttrycken för denna mot kagalen rik-
tade verksamhet återfinnes i ett flygblad, som utkom i decem-
ber 1902 under titeln »Herää Suomi»1) (namnet på en bekant 
finsk nationalistisk lystringsdikt av Arvi Jännes [Genetz]). 
Det riktar sig mot »det av de svensksinnade anordnade parti-
mötet», vilket »förklarade inbördes krig bland medborgarna» 
och mot »den under namn af 'passivt motstånd' pågående upp-
viglingen», den »systematiskt bedrifna upphetsningen», som 
»synbarligen bragt vårt land ännu större faror och olyckor 
än de inträffade lagvidriga åtgärderna, som då tiderna bli 
bättre på öfverenskommelsens väg kunna rättas». Skriften .  
klagar över att »de svensksinnade och deras bundsförvandter» 
förfölja »alla själfständiga blad» och »spänna alla sina krafter 
för att kväfva den fria yttranderätten». Vidare ondgöres 
skriften över att »alla Finlands kommuner böra sväras in 
under denna knutstyrelse, emot landets riktiga regering», 
samt redogör för huru landet är »deladt i styrelsedistrikt, 
hvart och ett med sin chef, som från Helsingfors mottagit sina 
ordres — — — Kommunernas själfstyrelse och hela folkets 
statliga frihet skola göras underdåniga under en partihord, 
som rent ut bekänner att den icke kommer att tveka inför 
några medel för att drifva motståndspolitiken ända till det 
allra yttersta. Och detta sålunda organiserade skräckvälde 

1) »Herää Suomi!» — Arvi Jännes. Se ruotsinmielisten johtama puo- 
luekokous — — Flygbladet ingår i svensk översättning i Fria Ord. 
5 jan. 1903. p. 2 f. jämte därtill anknutna kommentarier. Ovanstående 
referat är gjort efter denna översättning. 
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existerar kantänka 'i lagens och rättvisans' namn! Men lag 
och rättvisa och tidsförhållanden och omständigheter får 
medborgaren icke själf uppskatta och ingen annan tolka än 
den där namnlösa bestyrelsen, som vill försöka taga landets 
värkliga styrelse i sina händer. 

Vår nationella och statliga själfständighet är sålunda värk-
ligen i fara, men icke blott för utifrån vidtagna åtgärders skull, 
dem hvar man nog vill afvända, utan lika mycket genom det 
inbördes krig och hat, som nu utsåtts i vår egen midt — — — 
Är det icke redan tid att ett annat slags motstånd göres mot 
dessa det fanatiska motståndets förkämpar, nämligen det 
sunda förnuftets och besinningens motstånd? Eller borde 
måhända hela det finska folket underkasta sig ledning af 
sådana, som själfva då det blir nöd på färde styra kosan till 
främmande länder, men lämna hela folket att skörda fruk-
terna af deras gärningar? 

Då en i hufvudsak svensksinnad knutstyrelse, som nog så 
skickligt begagnar också finnar såsom redskap, nu sträfvar att 
rycka till sig regeringsmakten och ögonskenligen för vårt 
folk till fullständigt fördärf, är det oeftergifligt nödvändigt att 
alla de medborgare, som icke vilja ställa sig under denna hem-
liga regerings kommando, utan vilja rädda såväl kommunernas 
som de enskildas frihet och fäderneslandets öde, förena sig 
och ortsvis bilda bestyrelser, hvilkas syfte skulle vara att 
förhindra alla vanvettiga uppviglingar och bevara åt med-
borgarna deras rätt till eget omdöme. Särskildt uppmana 
vi dem, som hittills för fridens och lugnets skull hållit sig 
neutrala, att ändtligen vakna upp, då de se till hvilken afgrunds 
brant man redan fört oss. 

December 1902. 
Herää Suomi!» 

(D. v. s.: Vak upp, Suomi!) 

Fria Ords kommentar börjar sålunda: »Efter genomläsandet 
af ofvanstående cirkulär, kan man knappast värja sig för frå-
gan: är det verkligen författadt af finske män eller härstammar 

25 
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det måhända från håll, som står den bobrikoffska tidningens 
redaktion nära?» 

Detta, ett av de sorgligaste aktstycken som under ofärds-
åren tillkommit, kunde icke av kagalen lämnas obeaktat. 
Den lät trycka och sprida i 20,000 exemplar en av prof. E. N. 
Setälä författad skrift 1) försedd med följande motto från 
Runebergs Den femte juli: 

»Jag såg det blöda dag från dag, 
jag segrar såg och nederlag, 
men ingen såg jag svika». 2) 

Författaren uppräknar till en början de prägnantaste av 
skriftens beskyllningar, och säger: »Man bör komma ihåg, att 
denna flygskrift tryckts på ett finskt tryckeri och att den 
således har lämnats till granskning åt pressmyndigheterna och 
vidare att det, som engång råkar i pressmyndigheternas händer, 
på samma gång också kommer i gener alguvernörens händer. 
Flygskriften kan därför icke stämplas annorlunda än som en 
veritabel angivelse, som en finsk man gjort hos våra ryske 
förtryckare. Den är dessutom en falsk angivelse, ty såsom 
envar vet finnes här icke någon hemlig regering, ännu mindre 
ett parti eller medborgargrupp, som skulle ärna skrida till 
eller ens uppmana vårt folk till våldshandlingar ens under 
prövningens hårdaste dagar». Resten av skriften är ägnad åt 
bemötande av särskilda påståenden i Herää Suomi, vilka 
påvisas i flere fall innehålla svåra förvrängningar av sådant 
som av motståndsmännen förts i fält, bl. a. i novembermötets 
protokoll. Såsom naturligt är tillbakavisas med harm insinua-
tionen att novembermötet skulle varit ett »av svensksinnade 
anordnat möte». »Detta säger han, ehuru han mycket väl vet, 
att 200 vid mötet närvarande finsksinnade kunna vittna att 
hans påstående är falskt». I slutet av sin skrift kontrasterar 
förf. undfallenhetens och motståndets politik mot varandra. 

Niin pitkällä nyt ollaan! — — Blott på finska. 
I diktens finska översättning begagnas ordet !pettäjä', som även 

betyder 'förrädare'. 
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En annan motskrift var författad av Leo Mechelin 1). 
Den är daterad »i slutet av december 1902», men utkom icke 
förrän i slutet av januari följande år. 1 anslutning till lystrings-
ropet »Herää Suomi!» skriver Mechelin: »Man skulle tro, att 
varje politiskt väckelserop nuförtiden borde gälla ett stär-
kande av den fasthet som behöves vid försvaret av landets 
rättigheter. Men detta väckelserop har ett motsatt syftemål. 
Det uppmanar folket att frångå det motstånd, varmed man 
försökt hindra de olagliga förordningarnas genomförande». 
Efter ett konstaterande att »flygskriftens författare — syn-
barligen tillhörande den grupp, vars språkrör är Uusi Suo-
metar — icke bekymra sig mycket om sanningen», gendrives 
de viktigaste punkterna i skriftens påståenden — först det, 
att novembermötet föranstaltats av de svensksinnade. Särskilt 
uppmärksammas flygskriftens föregivande, att det passiva 
motståndet tillfogat vårt land större skada än ryssarnas lag-
vidriga åtgärder. 

»Härtill anmärka vi: 
att Finlands folkrepresentanter vid 1899 års lantdag, utan 

hänsyn till partier, i sina beslut och uttalanden enhälligt 
framträdde till grundlagarnes försvar; 

att folkadresserna från mars 1899 och september 1901 
hava ådagalagt den allmänt härskande åsikten om ett fast-
hållande vid grundlagarna; 

att den av U. Suometar förda politiken innebär ett från-
gående från denna Ständernas och folkets ståndpunkt; 

att detta frångående har givit upphov till den beklagans-
värda inre tvedräkt, som i flygskriften åsyftas; 

att novembermötet åsyftade ett förminskande av de faror, 
som härflyta ur denna oenighet, genom att arbeta för ernåendet 
av en allmän sammanslutning till konstitutionens försvar; samt 

att strävanden i denna riktning är så mycket mer behöv-
liga, som under senaste tid den största faran legat just i den 

1) »Herää Suomi» niorisen lentolehden johdosta. Tukholmassa 15,000 
exx. (trycktes blott på finska). 
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omständigheten, att generalguvernören och andra med honom 
hava begagnat sig av de i Uusi Suometar predikade uppma-
ningarne till eftergift för att visa de maktegande i Petersburg, 
att folkets flertal uppbär regeringens politik.» 

Också senator Ignatius vänder sig i sin i kap. XV omtalade 
broschyr Några tankar om det närvarande sakläget med 
skärpa mot Herää-Suomi skriften. »Författaren eller för-
fattarne till sistnämnda censurmyndigheterna underställda 
flygblad — för hvilket vi icke vilja göra Uusi Suometar ansva-
rigt — har dock i sina utgjutelser icke så litet öfverskridit 
anständighetens gräns. Han erkänner att 'hat och bitterhet 
ej någonsin frambringa goda frukter', men det oaktadt genom-
gås hans skrift från början till slut af detta hat och denna 
bitterhet. Hvarje rättänkande man och kvinna inser att den 
strid, som tvåspråkigheten i vårt land framkallat, icke numera 
får söndra oss, då det gäller vårt gemensamma försvar; men 
signaturen Herää Suomi, som i detta afseende starkt påmin-
ner om Uusi Suometars n. v. Matti 1), gör det inte — — 
Påståendet att de finsktsinnade, som uppbära det passiva 
motståndet, endast äro handtlangare åt ett svensktsinnadt 
kotteri, vittnar likaledes om en synnerlig begreppsförvirring, 
för att icke säga något värre.» 

I sammanhang med redogörelsen för novembermötets 
beslut om allmänhetens förhållande till dem som föra efter-
giftspolitikens talan kan här lämpligen lämnas en framställ-
ning om huru kagalbestyrelsen ställde sig till den s. k. »Svarta 
Boken» 2), vars framträdande av mången tillskrevs kagalen. 

Med signaturen Matti voro vid denna tid Uusi Suometars »Hel-
singfors-brev» undertecknade. 

Svarta Boken 1. Inre titelbladet: Förstörelseverkets handtlangare. 
Politisk svartbok för finska medborgare I. »London» 1902 63 ss. 8:o. 
Såsom författare till boken har numera uppgivit sig fil. mag. Rafael 
Lindqvist (Hufvudstadsbladet, 6 jan. 1926. Enligt samma källa är 
tryckningsorten London fingerad. I själva verket trycktes broschyren i 
Stockholm »på kagalens tryckeri». HärMed avses antagligen någon av 
de, minst fyra, officiner som av kagalen anlitades i Stockholm). 
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Initiativet till denna publikation hade tagits av ett antal 
utom det organiserade motståndsarbetet stående politiskt 
intresserade personer. Broschyren var, i överensstämmelse 
med sin titel, försedd med ett svart omslag, med en grinande 
dödsskalle i vitt upptill, och därunder i vita bokstäver bokens 
titel. I företalet »Till läsaren», daterat Helsingfors, i november 
1902 och undertecknat »otåliga medborgare» säga sig utgivarna 
skrida »till förverkligande af något, som länge, alltför länge 
utgjort ett fromt önskemål för mången finsk fosterlandsvän». 
Boken innehåller ett dussin korta anteckningar om särskilda 
namngivna regeringsmedlemmar och andra personer, som 
drivit undfallenhetens politik eller ställt sig i förrysknings-
arbetets tjänst, och är försedd med porträtt av de sålunda vid 
skampålen ställda personerna samt med diverse symboliska 
vignetter i form av repslingor och piskor. 

Kagalen hade alls ingen vetskap om boken, förrän enstaka 
exemplar av den kommo ut bland allmänheten. Utgivarna 
måtte hava hört tvivelsmål uttalas om bokens lämplighet, 
enär de vände sig till kagalens bestyrelse med anhållan om 
ett sammanträffande och utlåtande härom, synbarligen i 
akt och mening att erhålla bestyrelsens sanktion. Kagal-
bestyrelsen utsåg trenne medlemmar, Cederholm, Erkko och 
Reuter att överlägga om saken med utgivarna. Denna över-
läggning ägde rum den 27 januari 1903, och följande dag 
inrapporterade kagalens representanter inför bestyrelsen vad 
härvid förhandlats. Enligt det vid bestyrelsemötet förda 
protokollet, varav konceptet finnes bevarat, 1) ansågo bokens 
»intressenter», att »broschyrens kringspridande vore af syn-
nerligt gagn i det passiva motståndsarbetets bedrifvande. 
Det vore nämligen nödvändigt att allmänheten skulle lära 
känna värkliga halten af de handlingar, som de i boken 
tecknade personer gjort sig skyldiga till och hvilka de personer 

1) I protokollets ingress uppgivas såsom närvarande »25. 51. 53. 43. 
84. 08. 99. 18. 24.» Dessa siffror, de två sista av vederbörandes telefon-
nummer, betyda: A. Cederholm, P. Th. Schwindt, J. N. Reuter, E. Erkko, 
A, Törngren, E. Estlander, Edvin Castre, C, Mannerheim och Th. Hor en, 
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äro som främst bidragit till det politiska förnedringstillstån- 
det. Bland allmänheten, yttrades det, härskar nämligen 
ännu stor okunnighet härom, och ett upplysningsarbete i 
detta afseende vore därför nödvändigt. Genom ett sådant 
arbete, särskildt genom att gifva spridning åt ifrågavarande 
broschyr, skulle en opinion fås till stånd, som kunde tjäna 
de fallne till skräck och de fallfärdige till varnagel. Sålunda 
skulle man vinna den fördelen, att flere personer skulle af 
fruktan för allmänhetens och eftervärldens dom hindras från 
att träda i regeringshandtlangarnes led. I betraktande af 
det gagn, som broschyren sålunda ansågs medföra, beteckna-
des det till och med som en klandervärd underlåtenhet å det 
organiserade motståndsarbetets sida att icke vidtaga åtgärd 
för en sådan broschyrs utgifvande.» 

Då emellertid de vid mötet närvarande representanterna 
för bestyrelsen avgjort hyste den åsikten, att broschyren 
skulle lända till mer skada än gagn, särskilt om ansvaret 
för densamma skulle drabba motståndsarbetets ledning, »för-
klarade sig intressenterna villiga att på ett effektivt sätt 
klargöra, att en enskild grupp, de som tecknade sig såsom 
'Otåliga medborgare', vore ansvarig för publikationen.» 

Protokollet fortsätter sålunda: 
»Efter inhämtandet af dessa meddelanden och sedan besty-

relsens samtliga medlemmar blifvit genom intressenternas 
tillmötesgående satta i tillfälle att taga kännedom om boken, 
beslöt bestyrelsen enhälligt till intressenterna aflåta följande 
utlåtande: 

Frågan kan enligt bestyrelsens åsikt skärskådas ur följande 
två synpunkter: Hvilken värkan broschyren kan hafva i 
landet under den förutsättning att dess utgifning tillskrifves 
det organiserade motståndsarbetet, och hvilken värkan den 
kan få om den framträder under egiden af en enskild grupp 
medborgare. Om saken bedömes från den förra synpunkten 
vill bestyrelsen på det bestämdaste förklara, att det organi-
serade motståndsarbetet under inga omständigheter skulle 
hafva till utgifning antagit ifrågavarande broschyr. Detta 
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arbete har bedrifvits sålunda, att man dragit försorg om sak-
liga utredningar om i hvilken mån nytillkomna förordningar 
stå i strid mot landets lagar, och huru medborgare af olika 
kategorier böra i skilda fall förhålla sig för att undvika att 
medvärka till tillämpningen af olag. Att utpeka enskilda 
personer såsom de där hafva förgripit sig på landets lagar har 
icke ingått i detta arbetes program, annat än i form af sakliga 
bemötanden af sådana personers yttranden. Ifrågavarande 
broschyr skulle sålunda icke på något sätt falla inom ramen 
för detta arbetes bedrifvande, isynnerhet som den icke inskrän-
ker sig till omtalande af fakta, utan äfven innehåller fler-
städes bedömanden af personer. Äfven om de omdömen som 
här fällas kunde betraktas såsom träffande, ingå emellertid i 
boken flere tillmälen, hvilka det icke förefaller bestyrelsen 
sympatiskt att begagna under förhållanden, som nödvändig-
göra ett anonymt uppträdande. Hvad anonymitet i en saklig 
diskussion beträffar är en sådan däremot äfven under nor-
mala förhållanden fullt berättigad, då det icke gäller att värka 
med auktoriteten af ett namn utan genom det sakligt riktiga. 
Särskildt har bokens företal förefallit bestyrelsen såsom på 
många ställen icke fullt värdig i tonen, och däri ingå uttryck 
som tyda på ett väsentligt frångående af det passiva motstån-
dets program. 

Det förefaller sålunda bestyrelsen ovedersägligt att broschy-
ren skulle betraktas såsom diskrediterande för det organise-
rade motståndsarbetet, om, såsom förutsatt var, densamma 
skulle komma att tillskrifvas det organiserade motståndet. 
Bokens framträdande skulle utan tvifvel användas såsom ett 
värksamt vapen mot det passiva motståndet. Man skulle 
beteckna som en stor svaghet i motståndets sak den omstän-
dighet, att motståndsmännen se sig tvungna att tillgripa 
medlet att missfirma personer, af hvilka många i fleres ögon 
ledas af fosterländska motiv. Det gäller för närvarande att 
på allt sätt sammanhålla alla de element som kunna befrämja 
vår sak; bland dessa element finnas flere, hvilka mycket lätt 
kunna stötas bort därest de få den uppfattningen, att mot- 
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ståndsmännen begagna sig af medlet att brännmärka finska 
medborgare. Vid denna tidpunkt vore det därför, äfven från-
sedt öfriga motiv, ett taktiskt missgrepp att gifva spridning 
åt broschyren. 

Visserligen hafva intressenterna förbundit sig att göra allt 
som står i deras förmåga för att klargöra att det organiserade 
motståndet, den grupp medborgare hvars program formulerades 
vid mötet den 12 november 1902, icke har något med broschy-
rens tillkomst att skaffa. Emellertid torde en sådan försäkring 
knappast kunna göras så effektiv, att den skulle kunna fri-
taga Novembermötet och dess arrangörer från alt ansvar. 
Det är alt skäl att antaga att våra motståndare icke skulle 
sätta tilltro till denna förklaring, eller att de till trots af den-
samma skola använda boken såsom ett vapen emot oss. 

Äfven om det skulle kunna undvikas att bokens framträ-
dande skulle tillskrifvas det organiserade motståndet, och 
densamma komme att helt och hållet stå för en enskild med-
borgargrupps räkning, anser bestyrelsen, då den af intres-
senterna frågats om råd, sig böra bestämdt uttala sig mot 
broschyrens spridning. Låt också vara att boken skulle 
anstifta mindre skada, då den icke framstår såsom en åtgärd 
af medborgare, som på ett allmänt möte fått sig ansvaret 
af motståndets ledning anförtrodd, så anser dock bestyrelsen 
att de motiv, som ofvan anförts såsom bestämmande i hän-
delse det organiserade motståndet skulle haft saken under 
afgörande, äfven böra ega sin tillämpning på hvarje annan 
grupp medborgare. Bokens framträdande skulle helt säkert 
på flere håll väcka ovilja, detta icke blott hos personer, som 
ännu äro vacklande, och hvilka det gäller att vinna, utan 
äfven hos i politiskt afseende synnerligen rättänkande och 
samvetsömma personer. Uttalanden i denna riktning hafva 
i stor mängd kommit till bestyrelsens kännedom. Hvad det 
gagn beträffar, som broschyren uppgifvits komma att med-
föra, tror bestyrelsen det icke vara af nämnvärd betydelse. 
Den skulle måhända skänka tillfredsställelse åt en mängd, 
personer, hvilka betrakta densamma som en rättvis veder- 
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gällning mot regeringens redskap, och den skulle kunna 
betraktas som ett aflopp för en låt vara fullt berättigad indigna-
tion. Men denna tillfredsställelse skulle på intet vis uppväga 
den skada, boken helt säkert komme att anstifta. 

Då bestyrelsen emellertid icke har någon beslutanderätt 
i frågan, har den blott velat härmed afgifva sitt bestämdt 
afstyrkande utlåtande angående bokens utsändande. Om 
emellertid intressenterna icke anse sig böra följa det af besty-
relsen här gifna rådet, utan det oaktat vilja sprida broschyren, 
ber bestyrelsen att här få påpeka den synnerligen olämpliga 
tidpunkten för en sådan åtgärd. Bestyrelsen ber därför att 
få uttala den önskan, att broschyren i ingen händelse måtte 
utsändas vid denna kritiska period, då äfven det minsta tak-
tiska missgrepp kan medföra obotliga skador med afseende 
å en önskvärd utgång af stundande uppbåd; att sålunda intres-
senterna måtte innehålla broschyren åtminstone till den 15 
instundande maj, och att intressenterna vid denna tid måtte 
hafva vänligheten underrätta bestyrelsen huruvida intres-
senterna då ännu äro böjda för att gifva spridning åt broschy-
ren.» 

Resultatet blev, att utgivarna i enlighet med kagalbesty-
relsens önskan någon tid uppsköto upplagans spridning 1). 
Någon ny del av serien utkom aldrig. 

1) Enligt Raf. Lindqvist (Minnen från ofärdsåren, Hufvudstadsbladet, 
16 januari 1926) hade största delen av upplagan förstörts av frukran för 
gen darmerna. 
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