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FÖRORD TILL ANDRA DELEN 

I denna andra del har det varit min strävan att följa samma 
princip som i den första: att avstå från subjektiva bedömanden 
och låta händelserna och de mot varandra stridande åsikterna 
föra sin egen talan. Det har sålunda icke legat i min plan att 
söka ställa händelser och personer i ny belysning och skär-
skåda dem i det perspektiv, som de gångna åren erbjuder. 
Jag har endast velat redogöra för den uppfattning, som då 
rådde inom olika samhällsgrupper, t. ex. i fråga om kejsarens, 
Plehwes och Bobrikoffs politiska avsikter. 

I betraktande av de talrika namnförändringar, som under 
de senare åren ägt rum, torde det vara skäl att påpeka, att 
i detta arbete de namnformer bibehållits, som voro i bruk 
under kagalens verksamhet; detta gäller såväl personer som 
orter. Sålunda skrives Blomberg, icke Vuorimaa, Petersburg, 
icke Leningrad. Då personer ändrat sina namn, hava de nya 
namnen även anförts, så vitt de varit mig bekanta. 

Utöver det källmaterial, som uppräknats i förordet till 
första delen, är ännu att anteckna ett antal aktstycken, som 
tillhört avlidne greve Carl Mannerheim, och som av dennes 
son, greve Carl Erik Mannerheim, ställts till mitt förfogande. 
Detta material har särskilt varit givande vid redogörelsen för 
det s. k. Lahtismötet (Kap. XX I I l). 

Den historik, som med denna andra del avslutats, har, 
oaktat sitt rätt stora omfång — nära 800 sidor — icke kunnat 
på ett uttömmande sätt skildra den passiva motstånds-
rörelsen under »ofärdsåren», icke ens »Kagalens» andel däri. 
Såsom i förordet till första delen framhållits återstår för forsk-
ningen ännu mycket att göra med avseende å verksamheten i 
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kagalens landsortscentraler. Måhända skall detta arbete 
kunna tjäna till väckelse och utgångspunkt för sådana forsk-
ningars anställande. Början härtill tyckes redan hava gjorts 
i och med tillsättandet, våren 1929, av en kommittéför insam-
lande av ett så vitt möjligt fullständigt material från ifrågava-
rande tid i och för framtida bearbetning. 

Helsingfors, i januari 1930. 
j. N. R. 
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KAP. XIX. 

1903 ARS UPPBÅD. 

Bestyrelsens första uppgift efter novembermötet var att 
vidtaga åtgärder för försvårandet av värnpliktsuppbådets re-
gelrätta gång under den stundande vintern och våren. För 
detta ändamål utarbetades en kort skrift1), där olika faser 
av motståndet mot uppbådet behandlades, och vilken sålunda 
utgjorde ett program för arbetet på detta område. Skriften 
hade följande lydelse: 

»Uppbådet 1903. Vid det stora medborgaremötet, som 
hölls den 12 nov. och hvaröfver en redogörelse snart blir till-
gänglig, beslöts att kraftigt fortsätta det passivå motståndet 
på alla områden. Med afseende å de förestående uppbåden 
nästa år uttalades enhälligt, att samma förfarande i hufvud-
sak nu skulle inslås som i landets flesta kommuner följts vid 
uppbådet 1902. 

Häraf följer sålunda att 
a) från kommunernas sida: 
1:0) påtryckning bör utöfvas på prästerskapet och öf-

riga till uppbådet erforderliga tjänstemän, att de icke måtte 
utgifva förteckningar på ynglingar i värnepliktsåldern och 
icke utfärda några kungörelser, eller vidtaga andra åtgärder, 
som stå i samband med värneplikten; 2:o) att tillsvidare icke 
utlysa stämmor för val at medlemmar till de förstärkta upp-
bådsnämnderna och i ingen händelse värkställa sådana val; 

1) Uppbådet 1903. Mimeogr.; även en tryckt upplaga i 1,000 svenska 
och 3,000 finska exx. 
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3:o) att icke vidtaga någon åtgärd för granskning af läng-
derna; 4:o) att försäkra sig om att kommunalnämndens ord-
förande icke deltager i uppbådsförrättningen; 

b) och från de uppbådades sida: 
1:o) att inga ansökningar om befrielse eller lättnader 

böra inlämnas, samt 2:o) att intet deltagande i uppbådet 
får ske. 

Hvad särskildt prästerna beträffar, så böra församlingarna 
medels deputationer vända sig till dem och kraftigt mana dem 
att göra gemensam sak med folket och sluta sig till detsamma 
i dess svåra kamp mot orätt och våld. 

(kriga tjänstemän byars medvärkan påkallas vid värkstäl-
landet av nästa års uppbåd, böra likaledes med deputatio-
ner uppvaktas och uppmanas, att sin plikt likmätigt fast-
hålla vid lag och de grundsatser, på vilka vår samhällsord-
ning hvilar. 

Skulle de präster och tjänstemän, som icke ställa sig re-
geringens olagliga påbud till efterrättelse, förlora sina tjän-
ster, kunna de vara förvissade om, att fosterlandet icke skall 
lämna dem utan hjälp. 

Att märka är, att flere präster och tjenstemän undskylde 
sin medverkan vid sista uppbådet med påståendet att upp-
båden skedde på grund af 1878 års värnepliktslag, af hvilket 
föregifvande regeringen äfven vid flere tillfällen svekligt be-
tjänade sig. Emellertid stadgas uttryckligen i den nya olag-
liga värnepliktsförordningen att uppbådet 1903 skall ske med 
noggrann tillämpning af den nya förordningen. Ofvannämnda 
förevändning har således åtminstone numera intet berätti-
gande. 

Kommunerna böra ej af guvernörers, kronofogdars, läns-
mäns eller polisens hot låta skrämma sig till att på något sätt 
medverka vid uppbåden. Ej heller skola de af falska före-
speglingar om eftergift med afseende å de gamla vitena eller 
löften om understöd för kommunala företag af olika slag, 
ej ens för nödhjälp, låta förleda sig att tillmötesgå regeringens 
olagliga befallningar. Landets verkliga nöd består ej allenast 
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i en felslagen skörd utan fastmer i faran att förlora möjlig-
heten till nationell utveckling i och med förintandet af dess 
af folket antagna lagar. Och härvid är ständigt att minnas, 
att det man en gång själfmant gifvit ifrån sig det får man 
aldrig igen. 

Regeringen sökte sista våren att med utsättande af viten 
tvinga kommunerna till underkastelse. Men pänningebelop-
pen för dessa viten hafva ännu ingenstädes blifvit uttagna. 
Regeringen lät först utgå en uppmaning till kronofogdar och 
länsmän att fordersammast skrida till vitesbeloppens indrif-
vande. Men nyss har den kommit till insikt om att detta icke 
var lika lätt att utföra som att förordna. Därför har den nu 
varit tvungen att utfärda en ny befallning, hvars innehåll 
äfven framgått ur tidningsnotiser, nämligen att till dessa vi-
tens gäldande icke får tagas i mät fast egendom, som är be-
höflig för kommunala ändamål. Och de, åtgärder, som nu af 
regeringen kunna försökas för indrifningen, äro af det slag 
att förrättningens slutförande kan draga ut åratal)) 

De svårigheter regeringen emellertid stött på i denna vites-
fråga äro af det slag, att det är tvifvel underkastadt, huru-
vida den äfven vid nästa uppbåd skall gripa till samma ur 
dess synpunkt illa valda tvångsmedel. Därför böra kommunal-
stämmoordförandena icke sammankalla stämmor för val till 
förstärkt uppbådsnämnd, utan är det klokast att för vin-
nande af tid uppskjuta frågans behandling och afvakta dess 
närmare utveckling. Sedan man lärt känna hvilka medel 
regeringen denna gång tänker anlita för att framkalla valen, 
är det tids nog att besluta huruvida kommunalstämmoord-
föranden bör utlysa stämma eller ej. Omöjligt är det icke, 
att senaten denna gång, åberopande förordningen af den 2 
april 1902 2), som förklarar förstärkta uppbådsnämnden full-
sutten utan af kommunerna valda ledamöter, skall underlåta 
att vidtaga tvångsåtgärder i denna sak. 

Här slutar den mimeograferade upplagan. 
Bör vara: 3 april; förordningen undertecknades av kejsaren den 

29 mars, och beslut om dess promulgering fattades i senaten den 3 april. 
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Skulle emellertid sådana omständigheter inträffa, att man 
anser det böra tagas i övervägande, huruvida kommunal-
stämmor böra utlysas, skola vi med det snaraste därom un-
derrätta. 

Att kommunerna icke skola vidtaga någon som hälst 
åtgärd för granskning af uppbådslängderna, om sådana blifva 
dem tillställda faller af sig själf, ty ett motsatt förfarande 
innebure medvärkan till den ryska värnepliktens införande. 
Och för att kommunens medlemmar, särskildt de i uppbåds-
åldern varande ynglingarne, måtte få kännedom härom, borde 
i kyrkorna lysas, att kommunalnämnden icke ansett sig kunna 
skrida till granskning af uppbådslängderna, hvarför äfven 
kommunalnämnden icke komme att draga försorg om läng-
dernas kungörande. Men denna lysning bör icke ske tidigare 
än i slutet af februari, så att uppbådslängderna i ingen hän-
delse kunna i föreskrifven tid kungöras, och de uppbådade 
sålunda vid en möjlig framtida rättegång må kunna åberopa 
utom sakliga, äfven detta formella skäl för sitt uteblifvande 
från de olagliga uppbåden. 

Helsingfors, den 26 november 1902.» 

Regeringsmyndigheterna förblevo emellertid icke overk-
samma. Den 25 (12) november utsände generalguvernören 
till guvernörerna ett sekret cirkulär)) Här riktas först ett 
skarpt klander mot »den flathet och brist på energi, som flere 
personer vid länsförvaltningen i förevarande fall (bekämpan-
det av den regeringsfientliga agitationen) låtit sig komma till 
last. Uti de flesta af Guvernörernes skrifvelser hafva de-
samma icke allenast icke framhållit några af dem vidtagna 
åtgärder till propagandans hämmande, utan i uppenbar strid 
med verkliga förhållandet intygat, att någon sådan alls icke 
bedrifvits samt tillika fullkomligt foglöst förnekat till och med 
det allmänt bekanta förhållandet att falska rykten om rege- 

1) Publicerat i Fria ord, 19 januari 1903. — Nedananförda citat, 
likasom följande cirkulärutdrag, äro tagna ur den officiella svenska över-
sättningen i militieexpeditionens sekreta protokoll, N:o 42. 
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ringens sanna afsigter blifvit spridda bland folket. Det tal-
rika uteblifvandet från uppbådet hafva några guvernörer 
förklarat, icke såsom det var i verkligheten, genom den hem-
liga agitationens inverkan på folket, hvilken agitation igång-
satts af en hop illasinnade menniskor, utan uteslutande ge-
nom befolkningens fruktan för att nödgas utgöra värnepligten 
utom Finlands gränser och uti ryska truppernas leder, samt 
genom den uppenbarligen grundlösa öfvertygelsen, att genom 
värnepligtslagens utfärdande något slags 'landets konstitu-
tionella rättigheter' blifvit kränkta.» Efter en uppräkning av 
försummelser, som vissa guvernörer gjort sig skyldiga till, 
heter det: »Genom en dylik oförlåtlig overksamhet från de 
förvaltande myndigheternas sida måste man äfven förklara 
de numera yppade, under uppbådets fortgång gjorda formella 
afvikelserna från lagens bestämmelser, hvilka försvåra de 
från uppbådet uteblifnes åtalande inför domstol och som för-
anleda nödvändigheten att i förevarande fall tillämpa i admi-
nistrativ väg ålagda straff.» Härpå lämnas i åtta punkter av-
fattade, detaljerade anvisningar för guvernörerna huru de 
skola bära sig åt för att säkerställa uppbådets regelrätta gång 
och »skydda befolkningen för det hemliga och öppna ränk-
smideriets — hvari agitatorerna visa sådan skicklighet och 
djerfhet — inverkan på densamma». 

Cirkuläret åtföljes av en bilaga, i vilken särskilda uppgifter 
infordras av guvernörerna: vilka kommuner som utsett och 
vilka som icke utsett ledamöter i värnpliktsnämnderna; de 
åtgärder guvernörerna vidtagit eller vore sinnade att vidtaga 
för att förmå kommunerna att utse ledamöter; förteckning 
över till värnpliktsnämnderna förordnade läkare; uppgifter 
angående värnpliktslängderna o. s. v. 

Ur ett senare cirkulär av den 13 december (30 november), 
tyckes det framgå, att generalguvernören överkommit no-
vembermötets protokoll. Detta aktstycke citeras visserligen 
icke direkt, men något annat kan väl icke åsyftas i följande 
utdrag ur cirkulärets början: »1 cirkulärskrifvelse af den 
12/25 November N:o 5750 har jag, bl. a., påpekat förekomsten 
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af en regeringsfientlig agitation, som går ut på att skapa 
svårigheter för fullgörande af uppbådet med de värnepliktige 
under innevarande år. Enligt mig tillhandakomna tillförlit-
liga uppgifter hafva agitatorerne beslutit fortsätta det pas-
siva motståndet emot högsta maktens föreskrifter ej alle-
nast med afseende å värnpligtslagen, utan äfven beträffande 
alla dess öfriga åtgöranden, som afse Finlands sammanslut-
ning med Kejsaredömet. 1 sådant syfte erna propagandisterne 
genom samspråk, föreläsningar och spridande af förbjuden 
litteratur inverka på de lägre lagren af befolkningen för att 
bringa dem till öfvertygelse om laglösheten af ryska rege-
ringens åtgärder samt öfvertyga folket om Finlands farliga 
ställning och om den häraf betingade nödvändigheten af pas-
sivt motstånd för bevarande af dess förmenta rättigheter. 
Derjemte uppmana ledarene af rörelsen sina hemliga agenter 
att uppträda med mod och sjelfförsakelse, och för att hos fol-
ket vidmakthålla motståndets och olydnadens anda föreslås, 
att till kommunala och andra förtroendebefattningar måtte 
utses personer, hvilka utmärka sig för sina oförsonliga poli-
tiska tänkesätt.» Här meddelas ytterligare, i tre punkter, 
anvisningar om »den riktning och de åtgärder, som skola 
vidtagas af maktens representanter för motarbetande af 
propagandan inom länet». Så t. ex. böra guvernörerna noga 
taga reda på tänkesättet hos kommunala förtroendemän, 
innan dessa stadfästas i sina befattningar)) 

1) Ett tredje sekret cirkulär, daterat den 22 mars 1903, blev av ka-
galen översatt till finskan och mimeograferat i och för spridning bland 
dess ombudsmän. (Bobrikoffin salainen kirje N. N:n läänin kuvernöö-
rille). Bland häri meddelade föreskrifter märkes den, att guvernörerna 
så kraftigt som möjligt böra söka vinna folkhögskole- och folkskollärares 
medverkan för bekämpande av motståndet. Cirkulärets slutmening, 
där det säges att »vår vördade Ärkebiskop lovat draga försorg om prä-
sterna och klockarna», och hans nit härutinnan lovordas, ingav emeller-
tid kagalbestyrelsen tvivelsmål angående cirkulärets äkthet, varför den 
lät inställa dess utsändande. V. M. v. gom har på sitt arkivexemplar 
den 6 sept. 1903 antecknat: »torde vara äkta». Cirkuläret återfinnes icke, 
likasom de förra, i militieexpeditionens sekreta protokoll. 
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I det vehikel, varmed generalguvernören översände till 
senaten en avskrift av cirkuläret av den 25 november, upp-
manas senaten att till guvernörerna avlåta liknande skri-
velser. Det var antagligen med anledning av denna påstöt, 
som ekonomiedepartementet, vid sekret session den 21 janu-
ari 1903, beslöt utsända cirkulär med uppmaning till guver-
nörerna att vidtaga alla nödiga förberedelser för uppbådens 
regelrätta verkställande. 

Dessa av regeringsmyndigheterna anbefallda åtgärder 
sporrade kagalen till ökade ansträngningar. Med citerande 
av en passus i den första av de ovan relaterade sekreta skri-
velserna utsände kagalen till landsortscentralerna ett cirkulär'),  
daterat den 19 december 1902, där det heter: »Ur några se-
kreta skrifvelser, som under de senaste veckorna riktats till 
guvernörerna, framgår, att regeringen fäster stort afseende vid, 
att under förberedelserna till nästa uppbåd inga formfel må 
begås af myndigheterna. Dessa 'formella afvikelser från la-
gens fordringar' heter det nämligen 'hafva försvårat väckande 
af laga åtal mot de från uppbåden uteblifna'. Det ligger så-
ledes i öppen dag, att det passiva motståndets män böra nu 
i än högre grad än vid sista uppbådet rikta sin uppmärksamhet 
på att ställa så till att formella fel dock komma att vid nästa 
uppbåd af myndigheterna begås.»2) 

Den 2 januari skriver kagalbestyrelsen till sina ombuds-
män:3) »Det finnes anledning förmoda att generalguvernören 
i en snart framtid skall känna sig föranlåten att med alla ho-
nom till buds stående medel söka bevisa, att folkets passiva 
motstånd mot de under hans regim vidtagna olagliga åtgär-
derna icke utgör ett uttryck af en i landet allmänt rådande 

Till Centralerna. Ur några sekreta skrifvelser — — • Mimeogr. 
I sina Hågkomster p. 115, antecknar Estlander: »Genom en person 

vid prokuratorsexpeditionen [numera lagmannen John Uggla] hade vi 
fått till låns en statistik öfver de 'formfel som konstaterats vid upp-
bådens förrättande år 1902'». 

Till Centralerna. Det finnes anledning förmoda — — • Mimeogr. 
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opinion. Det är sålunda nu mer än någonsin nödvändigt att 
denna opinion så tydligt som möjligt manifesterar sig — — 
Det är sålunda af synnerlig vikt att det lagliga motstånds-
arbetet nu om någonsin drifves med största möjliga energi, 
och vilja vi i detta afseende särskilt påminna om att Edra för-
bindelser med kommunerna böra göras snabba, effektiva och 
pålitliga. Emellertid är det en gärd af klokhet att tillse det 
generalguvernören icke må lyckas erhålla handgripliga bevis 
på tillvaron af den organisation, som haft till sin uppgift att 
åstadkomma enhetlig samvärkan i det af hela folket omfat-
tade motståndet. Detta motstånd har ju af general Bobri-
koff framställts såsom resultat af hvad han behagar beteckna 
som en brottslig agitation. Det är kändt att han för denna 
framställning af läget i landet funnit bekräftelse i senatens 
eller åtminstone flere enskilde senatorers hållning äfvensom i 
en del tidningsorgans uttalanden, i all synnerhet genom det 
från Uusi Suometar närstående håll utgångna cirkuläret 
'Herää Suomi'.»1) Kagalens cirkulär slutar med en uppmaning 
att iakttaga nödig försiktighet i fråga om »alla sådana papper, 
såsom cirkulär, anvisningar för särskilda åtgärder, etc., som 
kunna vara egnade att röja organisationen». 

I ett cirkulär av något senare datum, den 12 januari 2), 
säges: »I betraktande af de stora ansträngningar som rege-
ringen redan gjort och antagligen framdeles kommer att göra 
för att genomdrifva tillämpningen af värnepliktspåbudet vid 
årets uppbåd, och då regeringen under detta år fått ett kraf-
tigare understöd än tillförene af Uusi Suometars parti ge-
nom flygskrifter, tidningsartiklar och under ryska guvernörers 
protektion hållna sammankomster, är det nu mer än vid se-
naste uppbåd af vikt att uppbjuda alla medel för att redan 
från första stunden motvärka den regeringsvänliga agita-
tionen.» 

De lokalmöten, som föranstaltats för dryftande av no-
vembermötets resolutioner, uppmanades i ett redan tidigare 

Se ovan, kap. XVIII, s. 384. 
S. H. T. I betraktande af — — — Mimeogr. 
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omnämnt cirkulär') av den 20 januari 1903 att till behandling 
upptaga värnpliktsfrågan »särskildt med hänsyn till kommu-
nernas förhållande till densamma äfvensom huru upplysnings-
arbetet med den uppbådade ungdomen lämpligast kan be-
drif vas». 

I cirkuläret av den 12 januari inbjödos landsortsrepre-
sentanter till ett möte i Helsingfors den 7 februari. Det hölls 
i sällskapet M. M:s dåvarande lokal mittemot Senatshuset. 
Bestyrelsens ordförande, dr Th. Schwindt, höll här ett före-
drag om organisationens utvecklande och om arbetssättet i 
allmänhet. Ernst Estlander hade fått i uppdrag att referera 
frågan om uppbådsagitationen, varvid han betonade, att 
tyngdpunkten i motstånds- och propagandaverksamheten 
nu vore förflyttad till landsortscentralerna, samt framhöll 
nödvändigheten av deras självständiga verksamhet. Dessa 
och övriga i föredraget framställda synpunkter vunno mötets 
godkännande. På grundvalen av den vid mötet förda dis-
kussionen uppsattes av Estlander och Reuter en skrift 2), 
som jämte ett den 14 februari daterat vehikel 3) utsändes till 
ombudsmännen i och för distribution. I vehiklet säges, att 
»då skriften naturligtvis är af grannlaga natur, är det skäl att 
icke gifva alltför stor spridning åt densamma. Lämpligast 
torde vara, att H. H. jämte sina ortskolleger muntligen, an-
tingen vid besök i resp. kommuner eller genom att inkalla 
vederbörande kommunal agent, för sina förtroendemän i kom-
munerna ur programmet noggrannt meddela alt som å dem 
ankommer. Endast där den kommunala förtroendemannen 
är känd som en så energisk person att ett personligt samman-
träffande med honom kan anses öfverflödigt, kan detsamma 
utan vidare tillställas honom — — —». 

Själva programskriften börjar med en inledning av all-
männare hållning: »Då såsom kändt det påståendet ånyo upp- 

Se ovan, kap. XVII, s. 366. 
Råd och anvisningar om uppbådet. Daterad: Helsingfors den 13 

Februari 1903. 
S. H. T. Härhos öfversändes — — —. Mim. 
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repats, att folkets flertal fogat sig i det olagliga värneplikts-
påbudet, och att motståndet mot detsamma endast är att till-
skrifva en fåtalig krets separatister blir det än mer nödvän-
digt, att den uppbådade ungdomen så talrikt som möjligt 
uteblir från uppbåden och sålunda tydligen ger tillkänna sin 
och folkets rättsuppfattning. Härigenom skall otvetydigt 
framgå, att en vägran att erkänna värnepliktspåbudet såsom 
laggiltigt hvilar på den bredaste grund; att generalguvernö-
rens och jämte honom den inhemska regeringens framställ-
ning icke är öfverensstämmande med värkliga förhållandet, och 
att öfverhufvud den af regeringen inslagna politiken icke upp-
bäres af folkets stora flertal. 

Men ett talrikt uteblifvande från uppbåden har äfven en 
annan, mer positiv innebörd. Den rättsuppfattning som så-
lunda kraftigt framträder i ett så vidt möjligt allmänt ute-
blifvande från uppbåden är egnad att åt en blifvande landt-
dag förläna ett stöd, hvaraf landtdagen har det största behof. 
Ifall nämligen landtdagen är i tillfälle att hänvisa till ett ur 
regeringens synpunkt felslaget resultat af försöken att bringa 
det ryska värneplikspåbudet till värkställighet, skall landt-
dagen hafva det mest talande bevis för att utan folkets god-
kännande lagstiftningsåtgärder icke kunna genomföras. Ett 
sådant stöd behöfver landtdagen oundgängligen icke allenast 
för värnepliktsfrågan, utan äfven för samtliga andra konsti-
tutionella frågor, för alla frågor som röra Finlands statsskick 
och nationella tillvara. Det är sålunda tydligt, att ungdomens 
fasta, fosterländska hållning i uppbådsfrågan icke hänför sig 
blott och bart till frågan om den ryska värnepliktens in-
förande, utan har en bärvidd, som sträcker sig till samtliga 
våra politiska frågor. Därför får detta år uppbådet icke 
gå efter regeringens önskan. Går det så i år, finnes föga hopp 
om, att en uppbådsstrejk kan fås till stånd ett annat år, 
och en sådan har i hvarje händelse sedan icke samma bety-
delse.» 

I fråga om det egentliga programmet för uppbådsstrej-
kens bedrivande framhålles nödvändigheten av »att män af 
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arbetareklasserna och de obesuttne på landsbygden vinnas 
för saken, och förtroendet på dessa håll stärkes». 

Härefter följer en uppräkning av de olika områden på 
vilka motståndsarbetet bör bedrivas. Sålunda bör först under-
sökas, huruvida möjligheter finnas att förmå »länestyrelserna 
och deras underlydande tjänstemän» att »icke låna sitt biträde 
till uppbådet». Härvid framhålles dock att utsikterna i så-
dant avseende äro ringa, »sedan snart nog alla guvernörer i 
landet, som stält sig på laglighetens grund, blifvit afskedade 
och vid särskilda länestyrelser därjämte anställts personer, 
färdiga att utföra alla regeringens olagliga påbud». 

Vidare böra länsmännen och lantpoliserna påverkas, kom-
munalstämmoordförandena och de personer, som till äventyrs 
valts till medlemmar i kretsnämnderna, böra förmås att icke 
infinna sig till uppbådet samt avsäga sig uppdraget. Skulle 
någon läkare infinna sig vid uppbådet, »bör han allvarligen 
erinras om sin medborgerliga plikt». »I något fall är det t. o. m. 
tänkbart, att sekreterare i kretsnämnd» kunde förmås att vägra 
medverka. »Svårigheter böra sj älffallet beredas kretsnämn-
derna att erhålla lokal för uppbåden. Särskilt erinras att 
hvarken kommunal eller skolhus böra härför upplåtas.»1) Vi-
dare meddelas föreskrifter om förfarandet med uppbåds-
längderna. 

»Rörande värksamheten med hänsyn till de uppbådade», 

1) Denna punkt ansluter sig direkt till punkt 4 i generalguvernörens 
sekreta cirkulär av den 25 november 1902: »att förbereda upplåtandet 
eller upphyrandet af lokaler för uppbådsnämndernas sammanträden. 
Skulle svårigheter möta att upplåta eller upphyra sådana lokaler hos 
privata personer, egen I skrifvexla med vederbörande myndigheter om 
upplåtande för nämndens behov af krono- eller kommunala samlings-
lokaler, skolor, m. ni. Att äfven i förevarande fall vända sig till Se-
naten, skulle endast bevisa Eder flathet eller önskan att undandraga 
Eder det formella ansvaret.» Häri låg sålunda en indirekt uppmaning 
att icke rygga för våldgästning! — En uppmaning att försvåra anskaf-
fandet av lokal för uppbåden ingår även i kagalens cirkulär av den 
19 december. — Under vårens lopp inkommo till senaten flere anmäl-
ningar om svårighet att erhålla lokal för uppbåden. 
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heter det längre fram, »erinras om, att senaste år på månget 
håll ansågs att blott de, hvilka själfve voro uppbådade eller 
ock om något år skulle blifva det, finge söka verka för att 
alla skulle uteblifva. Numera synes emellertid den uppfatt-
ningen hafva allmänt vunnit stadga, att uteblifvandet från 
uppbåden är det enda lagenliga och därför jämväl det enda 
berättigade handlingssätt äfvensom att detsamma därutöfver 
redan visat sig vara det fördelaktigaste. Rättsmedvetandet 
i denna punkt är allmänt och oomtvisteligt. Då därjämte i 
fjol redan många tusende unde (= unge) män föregått med 
sitt exempel, synes det i år vara berättigadt att hvarje med-
borgare, sålunda äfven de äldre i samhället, söker verka på 
(sic) att så många som möjligt af de uppbådade uteblifva 
äfven detta år. 

Såsom en oafvislig fordran kan uppställas att hvar och 
en uppbådad bör uppsökas och personligen vidtalas. För 
de unga bör framhållas, huru de genom uteblifvande kunna 
tjäna det rätta och sitt fosterland på ett mera verksamt 
sätt än andra medborgare, och huru som de äro i tillfälle att 
visa sin anslutning till ungdomens behjärtade hållning i fjol. 

Verksamheten på detta område bör omedelbart vidtaga.» 
Beträffande den dagen efter tolfte-novembermötet dryf-

tade eventualiteten, att de uppbådade skulle göra öppet mot-
stånd mot polismaktens inskridande vid uppbåden (kap. 
XVII, s. 365 f.), inskärpes nu nödvändigheten av att »uti 
görligaste mån undvika hvarje anledning till sammanstöt-
ning». Därför böra varken de uppbådade eller allmänheten 
samlas vid uppbådsplatsen. »Alla försök att i år såsom i fjol 
närvara, men vägra att svara på upprop och inlemna protest-
skrifvelser, måste därför uteblifva. Ty det kan befaras att 
de, hvilka komma tillstädes, låt vara i bästa syfte, skola an-
tingen blifva med hot skrämda att anmäla sig eller ock rent af 
med våld släpade till besiktning. Och gentemot en tillstädes-
kommen menighet skola säkerligen från polisens eller möj-
ligen närvarande militärs sida försök att framkalla oordningar 
icke uteblifva. Ej häller böra kommunala ombud vid upp- 
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båden infinna sig.» Längre fram i cirkuläret rekommenderas 
det förfarandet, att »på något ställe inom kommunen, hälst 
så fjärran från uppbådsorten som möjligt, för de uppbådade 
å uppbådsdagen anordna en fest, åt hvilken alt efter sed och 
lynne kunde gifvas en allvarligare eller gladare prägel». 

Slutligen framkastas tanken att komma de uteblivne till 
bistånd, bl. a. genom att i kommunerna bilda strejkkassor, 
»då ju de uppbådade genom att uteblifva med personliga upp-
offringar försvara hela samhällets dyrbaraste intressen». 

»Konstitutionella finsktsinnade» bragte även motståndet 
mot uppbåden på tal i en i kap. XV, s. 336 redan omnämnd 
flygskrift1), som trycktes och spriddes genom kagalens för-
sorg. Efter en diskussion av motståndspolitiken i allmänhet 
påpekas här, att den vidlyftiga apparaten med uppbåds-
nämnder, präster, häradsskrivare m. m. och uppbådandet av 
25,000 unge män står i ingen proportion till det behov av 
190 man som nu skulle uttagas. Ändamålet härmed är icke 
komplettering av gardesbataljonen, utan att genomdriva 
värnpliktsförordningens tillämpning i praktiken, så att över-
gången till en fullständigt rysk värnplikt härigenom under-
lättas. Generalguvernören har åtagit sig att allt motstånd 
till trots genomföra denna förordning, och hans ställning som 
generalguvernör i Finland är sannolikt beroende av huru han 
härutinnan lyckas. »Därför är det absolut nödvändigt, att 
man genom ett passivt, inom laglighetens gränser bedrivet 
motstånd drager försorg därom, att Hans Majestät icke lämnas 
i okunnighet att alla de meddelanden, enligt vilka Finlands 
folk vore villigt att underkasta sig generalguvernörens re-
former och lagstridiga påbud, äro lögnaktiga, ävensom att 
laglydnaden är i Finland en sedlig makt, vars bibehållande 
borde vara överensstämmande med rikets rätt förstådda 
intressen.» 

Bland skrifter, som beröra uppbådet i dess helhet, är än- 

1) Nykyinen asema perustuslaillisten suomenmielisten kannalta. 
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nu att anteckna en, som särskilt vänder sig till ålänningarna.1) 
Den är daterad Åland den 15 febr. 1903 och undertecknad: 
18 åländska män. Skriften är tydligen tillkommen med an-
ledning därav, att de åländska ynglingarna så talrikt inställde 
sig vid 1902 års uppbåd, samt att även de kommunala myndig-
heterna visat sig likgiltiga beträffande motståndet, vilket 
även i skriften framhålles. Den börjar med ett summariskt 
uppräknande av de olagliga åtgärder som gått över Finland. 
»Men vi skola ej låta oss behandlas så! Allt tätare samlas le-
derna omkring dem, som med alla till buds stående lagliga och 
fredliga medel söka motarbeta våra bödlars verksamhet och 
omöjliggöra eller åtminstone försvåra genomförandet af de-
ras olagliga förordningar. De följa det s. k. passiva mot-
ståndets princip. Gifve Gud, att vårt folk en dag enhälligt 
vore samladt omkring dem, ty endast på den vägen skola vi 
kunna skydda vårt land mot den hotande faran.» 1 slutet av 
skriften ingår ett antal klämmar om anslutning till det pas- 
siva motståndet, särskilt i värnpliktsfrågan. Perorationen 
är av följande, i belysning av en senare tids händelser rätt 
betecknande lydelse: 

»Ålänningar! Låt oss ständigt följa dessa principer och 
oryggligt stå fast vid Finlands väl, äfven om detta skulle 
kosta oss aldrig så stora uppoffringar! Då skall kanske bättre 
tider en dag randas för vårt olyckliga land!» 

Bland åtgärder, som hänföra sig till speciella områden inom 
arbetet mot värnpliktspåbudets tillämpning, må här, likasom 
vid behandlingen av 1902 års uppbåd, först upptagas propa-
gandan inom läkarkåren. De ledande personerna i den s. k. 
läkarkagalen voro doktorerna A.Törngren, W. Zilliacus, G. Horn-
borg och W. 0. Siv&I. Dessa jämte flere andra läkare, inalles 
58, från olika delar av landet utfärdade den 4 januari 1903 
en inbjudan 2) till ett möte av läkare »för att få till stånd ett 

Upprop till Ålands befolkning! Sthlm, 1903. 
Till Finlands läkare -- Suomen lääkäreille, svensk o. finsk text. 
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enigt uppträdande i denna landets lifsfråga». Mötet egde 
rum den 25 januari i Helsingfors, i Svenska klubbens lokal: 
som officiell förevändning för mötet togs diskussion om upp-
förande av läkarnes enskilda sjukhus i Helsingfors. Under 
mötet infann sig en poliskommissarie och meddelade förbud 
mot dess hållande. Mötet fortgick det oaktat, men någon längre 
diskussion kunde icke försiggå. Emellertid upplästes ett, re-
solutionsförslag, som av de närvarande antogs. Resolutionen 
hade följande lydelse: 

»Djupt och fast övertygade därom att det är vår liksom 
hvarje annan medborgares plikt att oryggligt följa landets 
lagar, samt att vårt lands framtid endast genom fasthållandet 
häraf kan betryggas, anse vi oss icke berättigade att på något 
sätt medverka till genomförandet af de åtgärder som påbuden 
af den 12 juli 1901 rörande värneplikten föreskrifva. 

På grund häraf hålla vi det för vår oafvisliga skyldighet 
att ej genom vår medverkan vid de stundande uppbåden bi-
draga till att den oss påtvungna värnepliktsförordningen, som 
i enlighet med ständernas klara och bestämda uttalande icke 
för oss eger hälgd af lag, måtte vinna häfd. Vi vilja därjämte 
uttala den förhoppning att hvarje medlem af landets läkare-
kår må, såvida lag ej annorlunda bjuder, undandraga sig 
bestridandet af för sin laglydighets skull suspenderad eller 
afskedad kollegas tjänsteåligganden. Likaså taga vi oss fri-
heten uppmana våra kamrater att i regel vid ansökning af 
lediga tjänster ej täfla med kolleger hvilka genom sitt fast-
hållande vid lag och rätt blifvit utsatta för förföljelse. 

Med tillförsikt motse vi slutligen att Finlands läkarekår 
genom sitt uppträdande skall blifva en föresyn och ett stöd 
för den ungdom som man snart skall söka förmå att genom 
sin närvaro vid uppbådstillfällena erkänna den ryska värne-
pliktsförordningen såsom lag i landet.» 

Resolutionen 1) utsändes på mötets uppdrag av initiativ- 

1) Vakaasti vakuutettuina — — Djupt och fast övertygade —
2-spaltigt med finsk o. svensk text. 
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tagarna till läkare landet runt i och för undertecknande, åt-
följt av ett vehikel 1). Ytterligare kringsändes en skrift 2) av-
sedd att undertecknas av landets läkare, innehållande en för-
bindelse att »för två år afstå årligen ända till 2 % af sin taxe-
rade inkomst att månadtligen inbetalas på anfordran af där-
till utsedd person för att i mån af behof användas till under-
stödande af läkare, som i följd af sitt fasthållande vid landets 
grundlagsenliga rättigheter på regeringens tillskyndan för en 
längre eller kortare tid lidit intrång i sina med innehafd tjänst 
förenade löneförmåner». 

I en skrivelse daterad den 10 april 19033) lämnas en på 
ett av T. J. Aminoff till civilexpeditionen avgivet betänkande 4) 
av den 12 januari 1903 grundad utredning om att civila läkare 
icke kunna av myndigheterna med tvång förordnas till be- 
siktningsläkare. Härjämte meddelas resultatet av läkar- 
enqu6ten, så vitt detta var känt till den 9 april. Intill denna 
dag hade 311 läkare undertecknat förbindelsen att icke när-
vara vid uppbåden, 9 hade förklarat sig icke komma att med-
verka vid uppbådet, ehuru de icke velat underskriva förbin-
delsen, 22 hade icke blivit tillfrågade på grund av att de vista-
des utrikes, voro svårt sjuka o. s. v., och 39 hade vägrat att 
underskriva eller icke svarat. Listan för ömsesidigt ekonomiskt 
understöd hade undertecknats av 331 läkare. 

Angående läkarnes förhållande till uppbådsfrågan skriver 
Estlander i sina Hågkomster, s. 123: 

»Det bör ej förbigås att ledande män inom den medicinska 
världen icke förty voro rätt tvehågsne, då det sedan gällde 
att på tillfrågan råda eller afråda från att fungera som upp- 
bådsläkare. Inom den finsktsinnade Duodecim föreningen 
härskade den regeringsvänliga andan. Slutligen verkade 

S. H. T. Vid mötet d. 25 innev. jan. — — Mimeogr. 
Täten sitoutuu — — — Härmed förbinda sig — — —, finsk o. 

svensk text. 
Herr Doktor. Särskilda omständigheter — — Mimeogr. 
Betänkande om utvägarna att anskaffa militärbesigtningsläkare; 

officiellt tryck. 
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Dr. C. F. Wahlberg hvad han kunde för att få läkare till 
uppbådet.» 

Till kommunalstämmoordförandena hade cirkulär utgått 
från guvernörerna med befallning om val av medlemmar i de 
förstärkta uppbådsnämnderna, eller, såsom dessas officiella be-
nämning lyder i den nya värnpliktsförordningen, kretsnämn-
derna. Ett sådant cirkulär utsändes i Tavastehus län redan 
i november eller i början av december 1902, och motades av 
kagalcentralen i Tammerfors med en till kommunerna kring-
sänd skrifvelse1), vari dessa uppmanas att icke förrätta val, 
delvis med åberopande av samma motivering som ingår i 
skriften Uppbådet 1903 (se ovan s. 1). Främst rekommen-
deras det förfarandet, att kommunerna öppet framhålla att 
de icke vilja giva sitt stöd åt olag, och därför icke skrida till 
val. 2) 

Till ledning för kommunerna drog kagalbestyrelsen för-
sorg om en särskild skrift.3) Den uppsattes av Arne Cederholm 
på grundvalen av en promemoria av Ernst Estlander 4), samt 
underkastades granskning av juridiska kommit-tå-i. Efter en 
redogörelse för kommunernas ävensom de uppbådades till-
vägagående vid föregående års uppbåd heter det: 

Läänissämme on kuvernöörinvirastosta tullut — — —; hektogr. 
I Nylands län utsändes länsstyrelsens cirkulär härom den 9 janu-

ari 1903. Ett formulär till svar på detta cirkulär finnes i kagalens arkiv: 
»Till Guvernörsembetet i Nylands län. Med föranledande af en å Lands-
kansliet den 9 januari dagtecknad skrifvelse N:o G5 inberättas härmed: 
att någon kommunalstämma för deri angifvet ändamål icke blifvit ut-
lyst, alldenstund denna kommun redan upprepade gånger enhälligt be-
slutit att icke medverka till annan militärutskrifning, än sådan som till-
kommit eller tillkommer genom samfäldt beslut af Monark och Ständer, 
på sätt Finlands grundlagar stadga.» Skrivelsen är uppsatt av V. M. 
v. Born. 

Kommunerna och uppbådet 1903. Daterad 9 januari 1903. 500 
exx.; den finska upplagan trycktes i 2,000 exx. 

Finnes i arkivet: Kommunalstämmorna och uppbåden 1903. 
Handskr. 

2 
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»Betydelsen för hela landet af detta energiska motstånd 
vid det första försöket att påtvinga vårt folk en olaglig mi-
litärordning kan icke skattas för högt. Inåt har detta mot-
stånd mer än allt annat bidragit att väcka rättsmedvetandet 
hos de djupa lagren af vårt folk och ådagalägga hela innebör-
den af det samhällsförstörande arbete hvaraf den nya mili-
tärordningens införande endast är en sida; och utåt har mot-
ståndet mer än något bidragit att öppna de maktägandes 
ögon för folkets värkliga tänkesätt och för de svårigheter som 
äro förenade med ett genomförande af deras planer. Dessa 
svårigheter hafva i själfva värket mer än en gång bragt rege-
ringen till tvekan om de medel den borde tillgripa, och ehuru 
redan ett halft år förflutit sedan uppbådets afslutande har 
den ännu icke kunnat besluta sig för huru de kommunerna 
ådömda vitena skola indrifvas än mindre hvilka åtgärder 
som skola vidtagas emot de 14,000 uteblifne. 

Så mycket synes dock visst att en omkastning i systemet 
icke är att påräkna inom den närmaste tiden utan att rege-
ringen tvärtom skall anstränga sig till det yttersta för att 
söka genomföra 1903 års uppbåd med större framgång än det 
senaste. Så mycket viktigare är det därför att motståndet 
blir än mera enigt, än mera fast, så att det klart må framgå 
att folket icke böjer sig för olag. Sålunda måste regeringen 
bringas till insikt om nödvändigheten af att öfvergifva den 
olaglighetens stråt den nu beträder. För nående af detta be-
tydande fosterländska mål får intet tillfälle, ingen position 
lämnas obegagnad.» 

I skriften framhålles vidare, att innevarande års uppbåd 
verkställes i enlighet med föreskrifterna i 1901 års förordning 
och icke, såsom under föregående år, i den i 1878 års värnplikts-
lag fastställda ordningen, vadan någon tvekan om uppbåds-
förrättningarnas olaglighet detta år icke kan komma ifråga. 

Skriften utmynnar i följande klämmar: 
»1:0 Kommunalstämmoordföranden, som enligt § 20 i 

kommunalförfattningen i fråga om kommunalstämmas sam-
mankallande har en otvifvelaktig pröfningsrätt sig tillerkänd; 
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bör underlåta att sammankalla stämma för val af ledamöter i 
kretsn ämnden. 

2:o Har ordförande af en eller annan anledning likväl 
beslutit sig för sammankallande af stämma, bör kallelsen ske 
icke 'för val af ledamöter i kretsnämnden' utan 'med anled-
ning af guvernörens skrifvelse af den och den dagen', stäm-
man utsättas till så sent datum som möjligt, och inga som hälst 
andra ärenden föreläggas samma stämma. 

3:o Vid sålunda sammankallad stämma bör ordföranden, 
under framhållande af att val af ledamöter till kretsnämnden 
innebure en medvärkan till genomförande af den olagliga 
värnepliktsförfattningen, uttala den förutsättningen att stäm-
man icke ville skrida till anställande af val. 

Yrkas dock på anställande af val, bör ordföranden på de 
lagliga skäl han redan anfört vägra att denna fråga göres till 
föremål för omröstning och beslut samt upplösa stämman. 

Skulle ordföranden likväl tro sig böra låta stämman af-
göra huruvida val skall anställas, och utfaller då flertalet 
röster för att val skall ske, bör ordföranden under förklaring 
att han ej kan leda en valförrättning för ett olagligt ändamål 
afträda från ordförandeplatsen. 

Anmärkning. 
Då det är att förutses att här och där skola finnas enskilda 

personer, hvilka yrka på att äfven om de befinna sig i mino-
riteten få välja medlemmar i värnepliktsnämnd, erinras här 
särskilt om: att flertalet röstberättigade eger en otvifvel-
aktig rätt att besluta att intet val får ske, och att då flertalets 
mening utredts vara den att val ej får hållas, ordföranden 
således bör afvisa enskildas yrkanden att få det oaktadt välja. 
Ett val innefattar nämligen en utöfning af den å kommunen 
ankommande valrätt och blir gällande för kommunen såsom 
sådan. Det uttrycker icke endast de väljandes åsikt. Om 
därför ett mindretal personer, som önska det, finge utöfva 
sin valrätt, komme valet likväl att gälla för kommunen i dess 
helhet och det blefve likafullt kommunen, som gjorde sig 
skyldig till den olaglighet valet innebure.» 
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Angående hållbarheten av det i anmärkningen ingående 
resonemanget, vilket i utkast formulerats av Estlander i 
hans ovan anförda handskrivna promemoria, skall, enligt 
Estlanders Hågkomster s. 116, tvekan hava rått inom 
juridiska kommittb. »Mechelin var decideradt för den 
slutliga formuleringen. Bland jurister uppstod emellertid 
sedermera och finnes alt fortfarande olika åsikter i denna 
punkt.» 

Skriften utsändes den 14 januari åtföljd av det ovan, s. 8 
omtalade cirkuläret av den 12 januari. Här säges bl. a.: 
»För att kraftigt kunna invärka på kommunernas förtroende-
män, särskildt på kommunalstämmornas ordförande, är det 
emellertid icke tillfylles att helt enkelt tillsända dem med-
följande skrift, utan bör H. H. draga försorg om att enhvar 
af dem personligen vidtalas antingen af någon af Eder — eller 
af fullt lämpliga och pålitliga ombud. Äfven kunde — — — 
sammankomster anordnas mellan ett större eller mindre antal 
af kommunalstämmoordförande. Måhända kunna i en del 
kommuner garantier i någon form fås till stånd för att godt-
göra kommunalnämndsordförande 1) för de viten honom till-
äfventyrs komme att ådömas för hans vägran att utlysa kom-
munalstämma, för den händelse att han icke själf är villig att 
gälda vitesbeloppet.» 

1 detta cirkulär meddelas även den upplysningen, att 
»hvad magistraterna beträffar, så ärna de flesta, om icke alla, 
vägra att utlysa rådhusstämma för val af medlemmar i för-
stärkta uppbåds- eller kretsnämnderna samt för granskning 
af uppbådslängden». 

Detta beslut var för kagalen bekant genom att den er-
hållit del av en som konfidentiell betecknad skrivelse 2), till-
kommen vid ett möte i Helsingfors, av borgmästare i flere 
av landets städer. Skrivelsen var uppsatt av dåvarande råd-
mannen i Helsingfors, sedermera sjöfartsrådet Axel Lindberg 

Bör vara: kommunalstämmoordförande. 
Magistraternas förfarande i fråga om 1903 års värnepliktsuppbåd. 
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jämte en kommittéav magistratsmän 1). Efter en längre såväl 
formellt-juridisk som konstitutionell utredning, med beak-
tande av de principiella synpunkter som anföras i R. A. Wredes 
vid 12-novembermötet föredragna skrift Om tjänstemännens 
ställning 2), kommer skriften till det resultat, att för landets 
magistrater ingen annan utväg är möjlig än 

»att vägra utlysa rådhusstämma för val af kretsnämnd och 
granskning af uppbådslängderna; samt 

att vidmakthålla denna vägran, hvilka äfventyr och påföljder 
eller hot densamma än må föra med sig». 

Vidare framhålles i skrivelsen önskvärdheten därav, att 
magistraternas »vägran samtidigt inginge till vederbörande, 
åtminstone länsvis, hvarför magistraterna inom hvarje län 
borde samråda med varandra». 

Det för 1903 års uppbåd rekommenderade förfaringssät-
tet beträffande val av kommunala medlemmar i uppbåds-
eller kretsnämnderna skiljer sig sålunda delvis från de anvis-
ningar, som föregående år meddelades. Då ansågs lämpligt, 
att kommunalstämmoordförandena skulle utlysa stämma, och 
att denna förklarade att intet val skulle anställas. Detta 
förfaringssätt rekommenderas i främsta rummet, »enär det 
är af vikt att motståndet mot uppbåds värkställande stö-
der sig på möjligast breda basis, hvilket blir fallet endast 
därest kommunerna komma i tillfälle att uttala sig i frågan», 
såsom det heter i då utfärdade »Praktiska anvisningar» (se 
kap. X, s. 187). Denna taktik hade nu övergivits, och i stäl-
let ansågs nu, som synes av det föregående, lämpligt att kom-
munalstämmoordförandena (resp. magistraterna) med begag-
nande av sin diskretionsrätt skulle vägra att utlysa stämma. 
Erfarenheten hade nämligen givit vid handen att, där stämma 
utlysts, majoritet mot anställande av val icke alltid var att på- 

Ur kagalens räkenskaper framgår dock, att dess mångfaldigande 
bekostats av kagalen. 

Kap. XVII, s. 358 ff. 
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räkna, och vidare att, även i kommuner där flertalet röster 
avgåvos mot anställande av val, enskilda medlemmar, vilka 
gingo regeringens ärenden, yrkat på att få välja, och val 
sålunda mot kommunens beslut dock kommit till stånd. 
Det är till denna eventualitet som anmärkningen i skriften 
Kommunerna och uppbådet 1903 hänför sig. 

Det föregående år som en »nödfallsutväg» betecknade för-
faringssättet att till ledamöter utse personer, om vilka man 
kunde vara säker på, att de skulle vägra fungera, har numera 
alls icke upptagits på programmet. 

Ehuru även för 1903 års uppbåd en överhetlig förklaring 
av den 10 mars utfärdades därom, att kretsnämnderna skulle 
anses beslutföra även utan de kommunala representanterna 1), 
var regeringen dock angelägen om att formaliteterna i detta 
avseende skulle iakttagas, och därför utsattes även detta 
år, åtminstone i några län, viten för de kommunalstämmo-
ordförande, som icke utlyst stämma för val av ledamöter 
i kretsnämnderna.2) En flygskrift 3), författad av V. M. 
v. Born, utsändes till de av viteshot drabbade, i vilken det 
i skriften Kommunerna och uppbådet 1903 upptagna andra 
alternativet förordas, och kommunalstämmoordförandena 
tillrådas att utlysa stämma, »framför allt i de säkert lag-
trogna kommunerna», i vilka man kunde räkna på, att 
val i ingen händelse komme till stånd, enär det kan 
»hafva ett stort värde att kommunen ånyo sjelf uttalar sig 
i saken och bekräftar sin tidigare uppfattning». Om där-
efter vite ålägges, bör ordföranden »icke vidare under nå-
gon förevändning lysa ut stämma och nu bör han lugnt 
taga emot viten, det ena efter det andra, ty nu har han 

Förklaringen föredrogs i senaten den 17 mars. 
Senatens protokoll upptager omkr. ett halvt dussin besvärsären-

den över sådana viten; i några fall blevo dessa viten på olika formella 
grunder upphävda. 

Bör kommunalstämmoordförande »taga vite» nu eller senare ? 
Maskinskr. 
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kommunen bakom sig och kommunen skall icke lemna honom 
i sticket».1) 

Senare på året, i september eller oktober, utsändes av t. f. 
guvernören i Nylands län ett formulär till böneskrift, avsett, 
såsom det heter i de inledande ord, med vilka kagalen med-
delar ett utdrag därur, »att förleda kommunerna att på ett 
nesligt sätt frångå sin tidigare lagtrogna ståndpunkt». Ut-
draget lyder: »— — — och beslöt att hos Guvernören i länet 
anhålla det ville Guvernören frambringa till H. K. M:s känne-
dom att kommunen, som blifvit förledd af illasinnade perso-
ner, understått sig att icke åtlyda Guvernörens föreskrifter 
beträffande val af ledamöter till förstärkta uppbådsnämn-
den 2) som fungerar i stöd af den nya värnpliktslagen, hvilken 
lag, stadfästad som den är af Monarken, kommunen håller 
helig och vill på allt sätt bemöda sig att vid nästkommande 
uppbåd uppfylla, såsom det tillhör trogna och laglydiga under-
såtar, samt underdånigast hemställa huruvida icke kommu-
nen, i anseende till dess uppriktiga ånger, kunde af särskild 
Kejserlig ynnest, få de kommunen ådömda vitena efter-
skänkta — — —».3) 

Med anledning av detta formulär utsände kagalen en 
skrift 4), daterad den 17 oktober och undertecknad »Kommu-
nalmän från olika delar af landet». 

Enligt senatens protokoll besvärade sig vidpass ett dussin kom-
muner över de för uraktlåtenhet att anställa val ådömda vitena. I om-
kring halva antalet fall godkändes besvären, dels emedan lysning till 
stämma icke skett i behörig ordning, dels emedan kommunen efteråt 
fallit till föga och valt ledamöter. 

Uttrycket »uppbådsnämnden», i st. f. »kretsnämnden», giver 
vid handen, att formuläret var avsett för de kommuner, som bötfällts 
redan våren 1902. 

Nedanstående formulär — — maskinskr. I Fria Ord för den 
19 oktober 1903, s. 4, publiceras i svensk översättning en böneskrift 
författad av »medlemmar i Thusby kommun», som till andemeningen 
sammanfaller med det ovan citerade formuläret, men till avfattningen 
skiljer sig från detta. 

Hvartill guvernörerna söka bruka den kommunala själfstyrelsen. 
Mimeogr. (Finskt exemplar saknas). 
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»Om kommunerna», säges här, »vikande för den påtryck-
ning som nu utöfvas, skulle förbinda sig att icke blott åtlyda 
den nya författningen utan ock 'hålla den helig', så skulle 
detta uppenbarligen innebära ett ömkligt frångående af allt 
hvad vårt folk hittills hållit för det rätta i denna sak. Ett 
sådant löfte skulle innebära, att kommunerna godkänna 
den oerhörda kränkning af landets grundlagar, som egt rum. 
Det skulle innebära, att kommunerna erkände själfherskare-
makten. Det skulle innebära, att kommunerna äro villiga 
att medverka till de rättsvidriga åtgärder, som åsyfta att i en 
snar framtid bortföra landets söner till krigstjenst i Ryss-
land. 

Och detta skulle göras för att kommunerna måtte vinna 
befrielse från ådömda vitesböter. — Hvarje rättänkande 
människa inser att detta vore liktydigt med att kommunerna 
skulle sälja sin öfvertygelse om folkets rätt, — således begå 
en föraktlig handling. 

Icke nog härmed. Man vill att kommunerna skola uttryck-
ligen förklara, att de härförinnan blifvit förledda af ' illasin-
nade personer'. Det är väl tydligt för en hvar, att en kom-
mun, som erkände att den i en så viktig angelägenhet handlat 
utan egen eftertanke, därigenom skulle nedsätta sig själf i 
egna och andras ögon. Men hvad ännu värre är, — kommu-
nen skulle genom en sådan förklaring uttala en smädelse mot 
alla de fosterlandsvänner, som arbetat på upprätthållande 
af aktningen för lag och rätt. Att stämpla dem såsom illa-
sinnade uppviglare vore en lika neslig handling, som de an-
gifvelser, hvilka på senaste tid i så stor mängd blifvit gjorda 
mot enskilda personer. Polismakten, som för penningar värf-
vat åt sig angifvare bland samhällets sämsta individer, er-
bjuder nu åt kommunerna befrielse från böter såsom betal-
ning för att locka dem till dylik neslig handling. 

Hela det förslag, som nu påtrugas kommunerna är af så 
skamlig beskaffenhet, att man ville tro, att icke en enda röst 
skall höja sig för att förorda dess godkännande. Må de olag-
liga vitesböterna uttagas med tvång eller våld. Deras er- 
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läggande torde nog mångenstädes kännas tungt. Men den ma-
teriella egendom som härigenom förloras, kan genom sparsam-
het återförvärfvas. Och hvad betyder en sådan förlust emot 
den oersättliga förlusten af hedern, af aktningen för sig själf. 

Det är förfärligt att se det sedliga förfall som röjer sig i 
de politiska angifvelserna. Men vida förfärligare vore det, 
om medborgare vid utöfvandet af sin kommunala beslutande-
rätt skulle för en snöd penning sälja sin öfvertygelse och låna 
sig till förödmjukande, föraktliga handlingar samt sålunda 
draga skam och vanära öfver vårt folk. Då skulle våra för-
tryckare triumfera och med ökad ifver fortsätta förstörandet 
af vår samhällsordning.» 

Förutom viteshotet hade regeringen gentemot kommu-
nerna ännu en trumf på hand i följd av den felslagna skörden 
föregående år. Landskommunerna sågo sig nämligen ofta 
föranlåtna att hos regeringen anhålla om undsättningsåtgär-
der. Emellertid hade, i enlighet med det i sammanhang med 
1902 års uppbåd ovan kap. XII, s. 254 refererade straff-
reskriptet av den 25 januari 1903, kommuner, som icke fo-
gade sig i den nya värnplikten, ingen utsikt att ur allmänna 
medel erhålla lån för lindrande av nöden)) I detta förhållande 
låg en avsevärd fara för motståndets sak, och kagalen fann sig 
föranlåten att söka råda bot härpå. Genom förmedling av 
bestyrelsemedlemmen dr A. Törngren erhölls löfte av tvenne 
stora spannmålsfirmor (Aktiebolaget Agros och Schildt & 
Hallberg i Helsingfors) att, ifall regeringen vägrade lån av 
utsädesspannmål åt en kommun på grund av dess hållning 
i värnpliktsfrågan, leverera sådan spannmål »af bästa be-
skaffenhet och till pris som icke öfverskrida det af regeringen 
åsatta samt på vilkor snarliknande dem regeringen utfäst för 

1) Den 10 mars 1903 anmälde ekonomiedepartementet till general-
guvernören att till de expeditioner å vilka det ankommer att föredraga 
ansökningar om lån ur allmänna medel översänts förteckningar över de 
kommuner varest uppbåd icke försiggått, samt att denna omständighet 
redan tagits i betraktande vid beviljandet av lån. 
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återbetalningen af lånet», såsom det heter i ett i denna fråga 
av kagalen utsänt tillkännagivande 1) av den 6 mars 1903. 

En av de nämnda firmornas konkurrenter torde emeller-
tid hava beklagat sig hos kagalbestyrelsen att det såge ut 
som om den ville gynna dessa firmor framom andra; härav 
föranleddes ett extra cirkulär av den 20 mars 2); här »fästes 
uppmärksamheten på, att de i cirkuläret nämnda firmorna 
ingalunda äro de enda, som försålt utsädesspannmål mot 
kommunernas ansvarighet. Ej heller var afsikten att fram-
hålla de nämnda firmorna framom andra i samma branche 
arbetande kända firmor». 

Då skäl föreligger att befara — — —, 200 exx. svenska, 500 exx. 
finska. Tillkännagivandet åtföljdes av ett formulär till skuldförbin-
delse för ett sådant spannmålslån• Härmed förbinder sig — — — kom-
mun etc. 

S. H. T. I anledning af att missförstånd — — Mimeogr. 
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1903 ÅRS UPPBÅD: VÄRNPLIKTS- 
LÄNGDERNA. — ANSÖKAN OM UPPBÅDENS 

INSTÄLLANDE. 

Beträffande uppbådslängderna, — utlämnandet genom 
prästerskap, mantals- och häradsskrivare av för dessa erfor-
derliga förteckningar, längdernas granskning och kungö-
rande — gjordes i och för 1903 års uppbåd långt starkare 
ansträngningar än föregående år. Vid tolfte-novembermötet 
bragtes saken på tal av en närvarande prästman (kyrkoherden 
i Lovisa Ivar Nikander?), och hans åsikt att prästerna icke 
borde utlämna förteckningar vann understöd hos andra präst-
män vid mötet, såsom t. ex. prosten Lyra, vilken härvid åbe-
ropade sig på prästprivilegierna. 1) 

Den 5 december beslöt senaten förständiga domkapitlen 
att ålägga »vederbörande präster och församlingsförestån-
dare», ävensom guvernörerna vederbörande häradsskrivare 2) 
att utleverera förteckningar. Redan dessförinnan togs saken 
under behandling i juridiska kommitt6-1, och en skrift 3), hu-
vudsakligen uppsatt av Ernst Estlander, dagtecknad den 4 
december (den förelåg dock mångfaldigad först den 12 de-
cember) utsändes jämte ett den 13 december daterat vehi-
kel 4) med uppmaning att skriften »med det snaraste från cen-
tralerna utsändes till samtliga präster inom distriktet». 

1) Jfr ovan, kap. X, s. 210. 
,) För sin vägran att i senatens civilexpedition uppsätta och kontra-

signera skrivelse i detta ämne blev protokollssekreteraren jur. dr K. J. 
Ståhlberg den 9 mars 1903 avskedad från sin tjänst. 

Till Finlands prästerskap. Då regeringen anbefalde — — Mimeogr. 
P. M. Till Eder afgår — — Maskinskr. 
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I skriften påvisas att, om ock under senaste år regeringen 
ville giva sken av att uppbådsförrättningarna skulle försiggå 
i enlighet med bestämmelserna i 1878 års värnpliktslag, 
något som ingav mången den uppfattningen att man icke 
kunde undandraga sig att till uppbåden låna sin medverkan, 
så skulle uppbåden nu uttryckligen verkställas enligt 1901 
års nya förordning. Enligt prästprivilegierna vore emeller-
tid prästerna fritagna från skyldighet att i och för militär-
utskrivningar utlämna förteckningar. Vid 1877-78 års 
lantdag hade visserligen prästeståndet med avstående från 
detta privilegium förbundit sig att tillhandagå med de för-
teckningar, som fordrades för värnpliktens genomförande 
enligt 1878 års värnpliktslag. Detta åtagande kunde dock 
ingalunda hava sin tillämpning, då det gällde uttagande av 
manskap enligt föreskrifterna i en annan lag, så mycket 
mindre, som det nu var fråga om verkställighet av en för-
ordning, som tillkommit i olaglig ordning och icke kunde vara 
förpliktande. Det kunde sålunda icke finnas någon skyldighet 
för prästerna »att till stundande försök att genomföra den 
olagliga militärordningen bidraga genom utgifvandet af för-
teckningar öfver de medborgare, dem regeringen åsyftar att 
tvinga till att underkasta sig olag»; de hade icke ens »rätt 
att låna sin medverkan till genomförande af ett dylikt olagligt 
påbud, hvilket afser att införa en rysk militärordning i Fin-
land. Tvärtom är det en plikt för en och hvar, men särskildt 
för landets prästerskap hvars medlemmar ega föregå sina 
församlingsbor med exempel af rättrådighet och ståndaktigt 
fasthållande vid plikt och öfvertygelse, att i detta likasåväl 
som i öfriga afseenden vägra sin medverkan till åtgärder, de 
där innebära en öfverträdelse af regentbesvuren lag och syfta 
till att förinta vår nationella samhällsordning». 

I enahanda syfte utsändes mot slutet av december ytter-
ligare en skrivelse 1), författad av en prästerna närstående 

1) Kuten tiedetään on Pappissääty Privilegioittensa — Mi- 
meogr. 400 exx. (torde föreligga blott på finska). 
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person, religionsläraren mag. M. Pesonen (en av kagalens 
Helsingfors-korrespondenter). Även här åberopas präst- 
privilegierna, men härjämte anföras en del andra synpunkter 
än de rent juridiskt-rättsliga. »Ehuru det för oss under dessa 
förhållanden är klart, att det kristliga rättsmedvetandet, utan 
vilket den kristliga ödmjukheten, varom man på en del håll 
talar så mycket, gestaltar sig till en vrångbild, med nödvän-
dighet fordrar att kyrkoherdeämbetena skola underlåta att 
utgiva förteckningar över värnpliktige, så hålla vi det dock 
för möjligt, att bland prästerskapet finnas samvetsgranna 
kyrkoherdar, vilka anse sig utan att såra sitt samvete kunna 
i denna sak förfara på det ena eller andra sättet, och härvid 
avgöra saken allteftersom de anse vara för fäderneslandet och 
kyrkan, måhända även för sin egen familj, nyttigast. Dessa 
synpunkter äro nog så viktiga. Vad först beträffar fädernes-
landets nytta, så må man minnas att undfallenhetspolitiken 
i hög grad befrämjat förlusten av det, som redan i så stor ut-
sträckning gått förlorat, och att det passiva motståndet 
skyddat det, som ännu icke tagits från oss. Så vitt ett mänsk-
ligt öga kan se, är det osäkert om räddningen kommer genom 
det ena eller det andra förfaringssättet. Fäderneslandets 
framtid ligger i Guds händer. Men så mycket är säkert, att 
om vi utan vidare foga oss i våra förtryckares alla nycker, 
så skönjes på fosterlandets framtids himmel icke ens den minsta 
ljusglimt.» 

Härpå beröres kyrkans fördel: »Om prästerskapet», säges 
det, »genom sin undfallenhetspolitik möjligen förmår förskaffa 
några av sina högsta ämbetsmän världslig makt, befrämja 
så att säga kyrkans yttre skal, så försvagar det genom samma 
undfallenhet i hög grad sig sjä:v till det inre genom att små-
ningom men så mycket säkrare gå miste om folkets förtroende 
och kärlek — — I detta avseende har prästerskapet re- 
dan förlorat mycket, vilket framgick vid senaste stora med-
borgarmöte. Då detta möte uttalade den förhoppningen, 'att 
landets prästerskap, som folket af ålder varit vant att betrakta 
såsom sin ledare på sanningens och rättens väg, måtte på 
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det närmaste ansluta sig till folket i dess nuvarande svåra 
kamp mot orätt och våld', tänkte det särskilt även på utläm-
nandet av värnpliktsförteckningar». 

Vad slutligen de personliga synpunkterna beträffar er-
inras om att vid novembermötet den åsikt uttalades, att 
det var en »samhällets plikt att efter förmåga bispringa tjänste-
män, som sålunda på grund af sin ståndaktighet och laglyd-
nad komma i trångmål». För övrigt förefölle det föga sanno-
likt, att domkapitlen, »vilka framför andra hava att tillse 
det prästeståndets privilegier bibehållas oförryckta, skulle 
döma präster, som just handla i enlighet med dem». Även 
världsliga myndigheter skulle, särskilt i betraktande av den 
rådande prästbristen, knappast skrida till straffåtgärder, så-
vida ett större antal präster enades om att vägra utgiva för-
teckningar. Prästerna borde därför besluta sig för vägran åt-
minstone i det fall, att minst etthundra kyrkoherdar för-
bunde sig att förfara på detta sätt. 

Tidigare har (kap. XVII, s. 368) omtalats de vid lokal-
möten i Åbo och Tammerfors fattade resolutionerna, att ge-
nom deputationer försöka förmå kyrkoherdarna att icke av-
lämna förteckningar. I det kap. XIX omnämnda cirkuläret 
av den 19 december anmodas landsortsombuden att genom 
personliga uppvaktningar söka inverka på prästerna i detta 
avseende. 

Bland prästerna togs för övrigt frågan självmant upp på 
olika håll. Ett upprop 1), daterat den 17 december 1902 och 
undertecknat »Pohjanmaan pappeja» (Präster i Österbotten) 
innehåller ett förslag, att landets samtliga präster skulle för-
ena sig om en petition om befrielse från »sådant som tynger 
på vårt samvete»; petitionen skulle man försöka få så stili-
serad, »att ingen skulle tveka att underteckna den». Den 
skulle ej insändas såvida icke minst 200 underskrifter erhållits. 

Mot slutet av december anlände till Helsingfors tvenne 

1) Arvoisa Virkaveli! Tuskallinen ja raskas — — 
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prästmän, kapellanen i Kajana Johannes Väyrynen och kom-
minister U. Vegelius från Kempele. De hade diskuterat frå-
gan om förteckningarnas utgivande med några av sina äm-
betsbröder, och önskade nu rådföra sig med kagalbestyrelsen. 
Denna föranstaltade en sammankomst, till vilken även några 
andra prästmän inbjudits. På uppmaning av Törngren hade 
kapellanen i Esbo C. E. S. Henriksson besökt några präster i 
Västra Nyland för att kalla dem till mötet. Till detta infunno 
sig, utom Henriksson, bl. a. kapellanen A. A. Mutki från Iittis, 
kapellanen E. F. Mur6-1 från Helsingfors, kyrkoherden i Esbo 
A. Fleege, pastor W. Lampgin från Helsingfors, kyrkoherden 
J. A. Enebäck från Ekenäs, ävensom mag. M. Pesonen, för-
fattaren till den ovan refererade skriften. Sammanträdet hölls 
i Nyländska nationshuset. 

Här godkändes tvenne skrifter, den ena författad av pastor 
Väyrynen 1), granskad och delvis omstiliserad av kagalen. 
Den undertecknades »Pohjanmaan ja heihin yhtyneitä Etelä-
suomen pappeja» (»Österbottniska och med dem sig förenande 
sydfinska präster»). Skriften åberopar sig på de ovan relate-
rade prästprivilegierna. Ingen annan myndighet än lantdagen 
kan ålägga prästerna slika förteckningars uppgörande, varför 
ej heller domkapitlen, som av senaten anbefallts ålägga prä-
sterna att för det stundande uppbådet upprätta och inleve-
rera förteckningarna — en befallning, som, enligt skrivelsen, 
Åbo domkapitel redan åtlytt — kunna hava någon tillstym-
melse till rätt att tvinga enskilda präster härtill. Prästerna 
böra därför enhälligt motsätta sig detta ingrepp i deras stånds-
privilegier. Skrivelsen, som sålunda huvudsakligen vädjar 
till prästernas omsorg om sina privilegier, framhåller även 
nödvändigheten att ikläda sig uppoffringar för det rätta. 

För att effektivt bedriva denna sak beslöts vid mötet att 
utsända emissarier, vilka egde att personligen söka övertyga 
församlingsprästerna om nödvändigheten att icke utlämna 

1) Arvoisa virkaveli! Kaikilla aloilla uhataan — — Cyklostyl; 
även tryckt upplaga. Endast på finska. 
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förteckningarna. I sådant syfte godkändes vid mötet en annan 
skrift, författad av pastorerna Väyrynen och Vegelius 1) och 
försedd med samma underskrift som den förra. Emissarierna, 
som samtliga torde hava varit präster, uppmanas här att, för 
den händelse att den vidtalade prästen icke omedelbart för-
binder sig till vägran, söka förmå honom härtill därest femtio 
andra präster utfästa sig att icke leverera förteckningarna; 
eller, ifall detta icke hjälper, därest hundra präster göra det. 
Skulle icke ens med detta medhåll från kollegernas sida en 
präst vedervåga vägran, bör han förmås att åtminstone icke 
avlämna förteckningarna inom den föreskrivna terminen, 
före den 5 januari, icke ens om uppbådsnämnden påminner 
härom, utan vänta tills domkapitlet ålägger honom detta. 
På en sådan domkapitlets uppmaning bör präst svara, att 
han på grund av ståndsprivilegierna är befriad från utgivande 
av sådana listor, att han ej anser sig hava rätt att frångå dessa 
privilegier, över vilka endast ståndet i dess helhet har att be-
sluta, samt att domkapitlet icke eger rätt att å ståndets väg-
nar avstå från dess privilegier, och sålunda icke heller att i 
sådant avseende befalla över prästerna. Först i det fall, att 
förnyad befallning tillställes präst av domkapitlet, må han gå 
in på att lämna förteckningar. 

Emissarierna uppmanas vidare att föra noggranna anteck-
ningar om huru envar av de av dem vidtalade prästerna för-
håller sig till frågan samt omedelbart efter sin rundresa an-
mäla om resultatet till Cederholm & v. Haartmans advokat-
kontor. Vidare medförde emissarierna ett formulär till en 
skrift 2), som av prästerna skulle undertecknas, om möjligt 
av präster i samtliga kontraktsprosterier, och sändas till resp. 
domkapitel. Inlagan börjar: »Individens personlighet är den 

Ohjeita Emissarioille! (Pohjanmaan kiertokirjeen jatkoa). Cyklo-
styl; även tryckt upplaga. Endast på finska. 

Korkea-arvoinen Herra Piispa ja kunnianarvoinen Tuomiokapituli. 
Cyklostyl. Skriften skulle åtföljas av en fullmakt: Waltakirja . . . hiippa-
kunnan Tuomiokapituliin jätettäessä . . . p:nä Tammikuuta 1903, Cy-
klostyl. 
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högsta gåva som Gud har förlänat sin avbild. Denna person-
lighet förtrycker Gud icke, utan skyddar och stöder, och på 
dess grundval ordnar Han allt sitt görande för tid och evig-
het» o. s. v. Efter en längre utveckling av detta tema, och 
med framhållande av att de här uttalade sanningarna av prä-
sterna förkunnats för deras åhörare, kommer skrivelsen till 
huvudsaken: »Enär den nuvarande värnpliktslagens tillkomst-
sätt kränker de av oss ovan framställda gudomliga grund-
satserna med avseende å såväl personligheten som statsfor-
men råka vi, genom att utgiva de för den nuvarande värn-
pliktsförordningen erforderliga förteckningarna och kungö-
relserna icke allenast i strid med vår egen lära, utan skulle vi 
även därigenom kränka hela vårt folks sedlighetsbegrepp och 
rättskänsla utan tvivel till oberäknelig skada för kyrka och 
folk, varför vi i det kränkta samvetets och rättfärdighetens 
namn vända oss till Domkapitlet med en bön om det stöd 
som vi äro berättigade att fordra av Domkapitlet i hägnet 
av mom. 8 i våra såsom okränkbara stadfästa privilegier av 
år 1723.» 

Emissarierna egde att till Helsingfors insända räkningar 
för sina resor och övriga kostnader; deras instruktioner skulle 
hållas strängt sekreta. 

Den 29 december, eller ungefär samtidigt med den just 
skildrade demarchen, hölls i Åbo ett sammanträde, vari 32 
prästmän deltogo, av vilka 21 uttalade sig för att prästerna 
ovillkorligen borde vägra utfärda förteckningar; härom kunde 
präst, om han så ansåg nödigt, till domkapitlet insända en 
motiverad anmälan. Tio mötesdeltagare ansågo, att prästerna 
borde hos kejsaren anhålla om befrielse från uppgörandet 
av förteckningarna. Mötets beslut skulle sändas till samtliga 
präster i landet. Detta verkställdes genom kagalens försorg.') 
— 1 ekonomiedepartementets protokoll för den 12 januari 1903 
finnes antecknat, att kyrkoherdarna i Pemar A. R. M. Creut- 

1) /902 Joulukuun 29 p:nä yhtyi Turussa 32 pappia Mi- 
meogr. 1,000 exemplar. 
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lein, i Sagu J. W. Wartiainen och i Piikis J. W. Ahiroos samt 
kapellanerna i Karuna A. W. Sederström och i Kuusjoki H. V. 
Selin inkommit med ansökningar i ovan angivet syfte, vilka 
dock samtliga avslogos. Dessa ansökningar ävensom en den 15 
januari avslagen hemställan av Borgå domkapitel om generell 
befrielse för prästerskapet att avlämna förteckningar, ledde 
till ingen annan åtgärd än att senaten ytterligare förständi-
gade domkapitlen att tillhålla prästerna att utleverera dem. 

För att kunna kontrollera resultatet av prästernas aktion 
utbad sig kagalbestyrelsen i ett den 31 december 1902 date-
rat cirkulär till ombudsmännen i landsorten') uppgift på de 
kommuner i vilka prästerna inom den utsatta tiden, d. 5 ja-
nuari, utfärdat förteckningar, samt vidare huruvida och när 
eventuellt dylika förteckningar utlämnats efter den 5 januari. 
Vid nämnda datum hade enligt en samma dag utsänd bulletin 2) 
60 kyrkoherdar eller andra präster, som bestredo liknande 
tjänster, förklarat sig icke ärna utlämna förteckningarna, de 
flesta av dem utan förbehåll, andra på det villkor att ett visst 
antal ämbetsbröder förenade sig om denna vägran. Enligt 
samma bulletin hade vid ett möte av 20 präster i Tammerfors 
10 motsatt sig utlämnandet av förteckningar, 8 varit tvek-
samma men mera böjda för vägran, och 2 yttrat sig för för-
teckningarnas avgivande. Enligt en senare bulletin av den 
19 januari 3) hade inalles 103 präster vägrat lämna förteck-
ningar; dock hade då ännu från talrika präster inga rappor-
ter ingått. 

Denna rörelse bland prästerna väckte på högre ort stor 
oro, och ärkebiskop Johansson fann sig föranlåten att med sin 
auktoritet söka motarbeta densamma. Han utsände ett nytt 
»herdabrev» 4), daterat Åbo den 24 december 1902. Ett ut- 

tus 

Till Centralerna. Såsom det torde vara bekant — — Mimeogr. 
Niiltä papeilta jotka pyydettiin — — Cyklostyl. 
Helsinkiin saapuneiden tietojen mukaan — — Mimeogr. 
Arvoisa Virkaveli! Taas on papistolle lähetetty nimetön kirjoi-

-. Helsingissä 1902. 
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drag ur detta numera svårtillgängliga dokument torde icke 
sakna intresse: 

»Vad beträffar prästens skyldighet i detta avseende har 
han tydliga och säkra grunder härför i Guds heliga ord. Som 
barn har han i sin katekes läst Guds bud, som hänföra sig även 
till angelägenheter av detta slag, och som präst har han ur 
Bibeln inskärpt den hos folket. Dessa Guds bud förplikta 
honom att utgiva värnpliktsförteckningar, då överheten 
fordrar dem av honom. Ur prästerskapets privilegier, på vilka 
det nuförtiden icke är skäl att åberopa sig, härledas negativa 
grunder, men med dem kommer man icke långt, då positiva 
förpliktelser förefinnas — — —. Min övertygelse är, att 
prästen är skyldig att på överhetens anfordran uppgöra värn-
pliktsförteckningar, och jag tror ej att prästen tvivlar härpå, 
om han föresätter sig att inför Guds ord begrunda sin skyl-
dighet. 

Vad åter beträffar medverkan, så är den en viktig sak. 
Om man blott nuförtiden skulle beflita sig mer om att und-
vika medverkan till det onda! Nu är det fråga om en värre 
medverkan, än om medverkan till en enskild lag eller befall-
ning. Det är frågan om medverkan till folkets undergång. 
Vilkendera medverkan väger tyngre i vågskålen? 1 bryt-
ningstider är medborgaren icke alltid i tillfälle att välja mellan 
gott och ont, utan han råkar ofta ur askan i elden (»suo siellä, 
vetelä täällä»). Men även för sådana fall finnes i vår lag en 
gammal grundsats: 'Hela folkets väl är högsta lag; och där-
för bör det, som för hela folket märkes vara till gagn, gälla 
som med lagen jämngott, även om den skrivna lagens ord 
tyckes annorlunda föreskriva'.1) Denna grundsats står ofta 
i strid med de motiv, som anföras till försvar för det passiva 
motståndet. Varje tänkande människa, som icke envist vill 
förbliva vid sina förutfattade meningar, kan se vart det pas- 

1) Ärkebiskopen citerar här i finsk översättning Domarereglerna, 
N:o 13: »Then menige Mans besta är then yppersta Laghen, och therföre 
thet som finnes then menige Man till nytto wara, thet bör hållas för 
Lagh, ändoch att beskriffuin Lagh effter Orden synes annorlunda lyda.» 



36 Kap. XX. Kagalens motskrift. 

siva motståndet leder oss. Den ena förordningen följer på 
den andra. Våra viktigaste institutioner förstöras. Hela 
rättsväsendet är i fara. Vår kommunala självstyrelse även-
tyras. Är det då ruiner vi vilja lämna i arv åt kommande 
släktled? Vårt nuvarande oskickliga motstånd medverkar 
till folkets undergång. Denna medverkan skall en gång tungt 
trycka på mångens samvete.» 

I ett postskriptum, som tillkommit sedan ärkebiskopen 
fått kännedom om det ovan refererade av österbottniska 
präster framställda förslaget att anhålla om befrielse från 
skyldighet att utgiva värnpliktsförteckningar, avråder han 
på det allvarligaste från detta steg. 

Brevet föredrogs vid det ovanberörda mötet av präster 
i Åbo, och torde där endast hava väckt åtlöje. Man frågade 
sig, heter det i Estlanders Hågkomster, s. 120, på vilket ställe 
i katekesen det står, att prästerna böra utgiva värnpliktsför-
teckningar. Från kagalen utsändes med anledning av denna 
rundskrivelse ett av dr Zachris Castrén författat flygblad, 
som till rubrik hade ett citat ur en annan av ärkebiskopens 
skrifter1), där förf., med framhållande att den citerade sat-
sen av det passiva motståndets anhängare kunnat tagas till 
valspråk, söker på etiska och religiösa grunder gendriva 
ärkebiskopens uttalanden såväl i fråga om värnpliktsläng-
derna som även om den eftergivenhetspolitik, till vars före-
språkare ärkebiskopen gjort sig. 

Emellertid förfelade ärkebiskopens brev icke sin verkan 
på flertalet präster, understött som det blev av rykten om 
allehanda straffpåföljder för dem, som vägrat. Sålunda ut-
lämnades förteckningarna av prästerskapet i Helsingfors. 
Enligt Estlander, a. st., uppgavs förloppet härvid hava varit 
det, att medan pastor Lampgin, som under prosten Lyras 
tjänstledighet bestridde kyrkoherdetjänsten i Helsingfors' då 

»Fördärfbringande är icke det, att man lider orätt, utan det, att 
nian gör orätt». Stockholm 1903. 6,000 exx.; den finska upplagan, *Ber-
lin» 1903, 22,500 exx. Även en mimeogr. finsk upplaga, 800 exx. 
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ännu odelade församling, vägrade att utgiva förteckningen, 
ordnades saken så, att prosten Lyra — en av dem som vid 
novembermötet yrkade på vägran för en kort tid åter- 
inträdde i tjänstgöring och därunder levererade förtecknin-
gen. 1 kagalens arkiv finnes en avskrift av ett odaterat cirku-
lär utsänt antagligen i februari av prosten i Vasa J. A. Hei-
kel, som tidigare hört till dem, som vägrat. Här heter det: 
»Undertecknad har småningom kommit till den övertygelsen, 
att ett fortsatt passivt motstånd från presterskapets sida 
ovillkorligen leder till tjenstens förlust. Det gäller icke alle-
nast att vägra lemna förteckning öfver värnepligtiga ynglin-
gar till uppbådsnämnden, utan äfven att afbryta all korres-
pondens med nämnda myndighet, lemna ingångna skrifvel-
ser obesvarade, insända kungörelser oupplästa, upphöra med 
anteckningar angående dragen lottnummer m. m., om mot-
ståndet skall konsekvent genomföras, men följden blifver 
att den kyrkoherde, som följer denna princip, ej kan kvarstå, 
utan måste afgå. Detta kom jag vid mötet den 2 januari icke 
att då reflektera öfver, hvarföre jag nu förbehåller mig hand-
lingsfrihet beträffande längdens inlemnande, som dock ännu 
ej afgått. — Från säkra håll har jag hört uppgifvas, att Pre-
sterna ej komma att i vanlig ordning af Domkapitlet bestraf-
fas, utan att mot dem vidtagas administrativa åtgärder, och 
hvilka dessa blifva är ej tvifvel underkastat, då man vet, huru 
andra tjänstemän, som motstått värnepligtslagen, blifvit be-
straffade. — — —. För att handla fullt ärligt och uppriktigt, 
har jag ansett mig böra delgifva Eder dessa mina af giltiga 
och tungt vägande skäl ändrade åsigter, hvarom Ni ombedes 
'sub secreto' underrätta Edra umgängesvänner.» 

I ett privat brev till en »embetsbroder», okänt vem, varav 
en avskrift finnes i kagalens arkiv, skriver prosten Heikel 
den 27 januari att »många här hafva redan fallit, så att vi 
numera torde vara endast 9 el. 10 här i Öbotten, som fortsätta 
strejken». Brevet var sålunda skrivet före cirkuläret. Vid 
utsändandet av detta var prosten Heikel måhända influerad 
av de rykten, som begynt sprida sig om att man även inom 



38 Kap. XX. Rykten om kagalens hållning i frågan. 

kagalkretsar vore av den åsikt, att prästerna borde frångå 
motståndet. I ett privatbrev från prosten Vikt. Dahlberg av 
den 16 februari (enligt avskrift bland kagalens papper) till 
okänd adressat säger denne att »Helkel och jag hafva dock 
kommit öfverens att handla själfständigt i frågan och ställa 
oss på våra församlingars sida för att äfven framdeles kunna 
med öppen panna undervisa våra åhörare att vandra på 
pligtens och sanningens väg». Längre fram säger sig brev-
skrivaren hava hört ett yttrande av prosten Lyra refereras, 
enligt vilket »v. Bom och Antell, hans politiska vänner, bör-
jat inse hans ställning, ehuru de gerna såge strejken fortsatt». 
Detta yttrande hade, enligt vad ur brevet framgår, av Dahl-
berg meddelats Heikel, som »fattade saken så att M. (= Mi-
kander) redan beslutit insända pappret, därtill uppmanad af 
Lyra och v. Bom». Såsom brevet ger vid handen förelåg dock 
här en missuppfattning (sålunda gäller t. ex. om  Mikander, 
»att han väl en tid varit litet tveksam, men att han genast 
med följande post bestämt förklarade, det han vid närmare 
besinning för ingen del komme att göra det»). Själv förklarar 
sig Dahlberg ej ämna lämna förteckningen. 

Att sådana rykten om stämningen inom kagalkretsar 
varit i omlopp kom även till kagalens kännedom, och på 
grund härav utsändes en skrivelse 1), uppsatt av J. N. Reuter, 
pastor A. J. Bäck, Arne Cederholm och Ernst Estlander, vari 
ryktet på det kraftigaste dementeras. »Ryktet har» heter 
det, »i några fall antagit den formen, att en sådan åsikt gjort 
sig gällande vid ett möte i Helsingfors av representanter för 
det passiva motståndet; i en annan form hänvisar samma rykte 
till tvenne namngivna personer, att de nämligen skulle hava 
yttrat sig i denna riktning.2) Ehuru det icke är antagligt, att 
ryktet i någondera formen vinner tilltro, synes det dock vara 
skäl att på det bestämdaste tillbakavisa det.» Skrivelsen in-
skärper, att det är »av största betydelse, att de ärade präster, 

Sellainen huhu kuuluu levinneen — — Mimeogr. 
Med dessa personer avses, såsom ur skrivelsen tydligen framgår, 

överste Kasten Antell och frih. V. M. v. Born. 



Kap. XX. Kagalen dementerar ryktena. 39 

som hittills vägrat utgiva värnpliktsförteckningar, fram-
härda i sin vägran. Häri fylla de en fosterländsk plikt, i vil-
ken de ej böra svikta. Oavsett den principiella synpunkten, 
att varje medverkan till olaglighetens befrämjande är för-
kastlig, får man ej lämna ur sikte den ideella väckelse, som 
en fast ståndpunkt, om ock endast hos en del av Finlands 
prästerskap, medför. De präster, som hava vägrat sin med-
verkan till olaglighet, hava förvisso icke gjort det förgäves. 
Folket har vant sig att betrakta prästernas handlingssätt så-
som ett efterföljansvärt föredöme, och de präster, vilkas sam-
vete förmått dem att vägra att utlämna värnpliktsförteck-
ningar, erhålla tillfredsställelse genom övertygelsen därom, att 
de hava givit ett kraftigt stöd åt sina församlingsbor och även 
personer utanför deras församling i den strid, som de nödgas 
kämpa mot olag, ävensom därigenom, att de i sin strid för 
sanning och rätt hava fyllt sin uppgift att rädda kyrkans vär-
dighet och ställning i detta land. De som nu svikta, skulle rycka 
från folket detta stöd och ådraga sig ett ansvar, som måste 
kännas tungt för varje människa, som följer samvetets bud.» 

Med avseende å de rykten, som spritts angående straff-
påföljder för de vägrande prästerna, anför skrivelsen, att man 
från tillförlitligt håll hört att straffet skulle inskränka sig 
därtill, att de präster som framhärdade i sin vägran skulle 
förlora sin rätt att med kronobetjäningens tillhjälp utfå sin 
avlöning från sådana församlingsmedlemmar, som undandrogo 
sig betalning. Slutligen meddelas att präster, som eventuellt 
komme att åtalas, kunna erhålla juridiskt biträde genom att 
vända sig till senator Lars Hornen i Helsingfors. 

Förutom ärkebiskop Johansson uppträdde en annan 
kyrkans man, kyrkoherden i Räisälä Elis Bergroth, med stor 
bestämdhet mot prästernas vägran att utlämna förtecknin-
garna. 1 en till sina ämbetsbröder riktad skrivelse 1), daterad 

1) Arvoisa Virkaveli! Vahvan, hyvin järjestetyn, kansan luotta- 
musta — — Helsingissä, 1903. 
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»Räisälässä, 20. 2. 1903», och undertecknad av honom, prisar 
han till en början den ståndaktighet, som den lutherska kyr-
kan i Finland städse visat i religiösa frågor, samtidigt som han 
klandrar dem, som vilja indraga kyrkan i politiska strider. 
Då det var fråga om prästernas vägran att från predikstolen 
uppläsa värnpliktsförordningen, var det något tiotal präster, 
som av samvetsskäl vägrade göra detta; således »av ett tusen-
tal präster fanns det blott ett par tiotal samvetsömma!»') 
Och dessa samvetsömma präster »hava gjort allt vad de för-
mått för att trakassera den av dem själva valda kyrkliga sty-
relsen och minska dess auktoritet i allmänhetens ögon, och 
hava härigenom skadat kyrkan, såsom vars tjänare de med 
ed svurit att visa 'sina förmän skyldig hörsamhet'. Men här 
ställer naturligtvis samvetet intet hinder i vägen!» 

»Nu giver frågan om utlämnandet av förteckningar över 
de värnpliktige enskilda präster åter tillfälle att uppträda på 
skådebanan, och mot den kyrkliga styrelsen och dess anvis-
ningar reser sig ånyo något tiotal präster, nu stödande sig 
kantänka på grundlagarna. Samtidigt som de tredskas mot 
den kyrkliga styrelsen, hota deras egna församlingsbor dem, 
ifall de djärvas lyda denna. Denna kyrkliga anarki är en av 
nutidens allra sorgligaste företeelser — — —. Men därhän 
leder ohjälpligen förbundet med dem, som städse i vårt land 
förföljt kristlighet, alltid varit kyrkans fiender, alltid försökt 
trampa under fötterna detta folks berättigade fordringar, 
och som nu, utan desto större förtjänst, plötsligt upphöjts 
till detta folks och — enligt dessa prästers förmenande 
denna kyrkas ledare!» 

Skriften berör därpå den mellanhand, i vilken prästerna 
komma om de unga utebliva från uppbåden, i betraktande av 
den för den teblivna utfärdade straffbestämmelsen, att lysning 
till äktenskap icke finge av prästerna för dem utfärdas. »Är 
det icke vår plikt att uppmärksamgöra denna ungdom härpå, 

1) Kyrkoherden E. Bergroth var själv en av dem, som hösten 1901 
anhöllo om befrielse från skyldigheten att från predikstolen uppläsa 
värnpliktsförordningarna. 
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så att den icke av okunnighet förorsakar sig själv och oss 
svårigheter.» 

Om prästerna framhärda i sitt tredskande, är det fara 
värt, att statsmakten utsträcker sin straffande myndighet 
även till kyrkans område. »Då vår kyrka, låt också vara 
endast genom enskilda bråkmakare, trätt utanför sitt eget 
område in i den politiska striden, som icke angår den, så kan 
staten å sin sida måhända få sitt ivrigt efterlängtade tillfälle 
att träda utanför sitt område för att stävja den kyrkliga or-
ganismens kyrkliga anarki. Det ena följer av det andra. Men 
ve dessa enskilde kyrkans män, som bringa denna olycka 
över vår kyrka och genom kyrkan över hela folket.» 

Som svar på denna skrivelse utsände ett antal präster 
en av pastor A. J. Bäck författad motskrift 1), där Bergroths 
rundskrivelse i rubriken betecknas såsom »ett sorgligt akt-
stycke». Här påpekas först, hurusom kyrkoh. Bergroth, som 
själv deltagit i politiska sammankomster och rest landet runt 
på agitationsfärder samt utgivit ett politiskt flygblad 2), 
»vars like man får söka i fråga om vantolkning av egna lands-
mäns motiv och tänkesätt», nu varnar andra för att blanda 
sig i politiken, och stämplar dem som följt sitt samvetes bud 
som »tredskande», »bråkmakare» och »anarkister». 1 hans 
broschyr »är det icke alls tal om etiska förpliktelser, etiska 
grundsatser, som varje människa på alla livets områden bör 
iakttaga. Med hån talas om 'samvetspräster', och såsom san-
ningens och det rättas högsta kännetecken hänvisas till fler-
talets mening.» Som människor och präster inlägga under-. 
tecknarne sina protester mot kyrkoherden Bergroths upp-
trädande. 

Många, måhända de flesta, av de präster, som tidigare 
förbundit sig att icke utlämna de ifrågavarande förtecknin- 

Surullinen asiakirja. Undert.: Muutamat papit. 3,000 exx. 
Härmed avses den av kyrkoh. Bergroth utgivna broschyr, varom 

talas kap. XXX I. 
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garna, föllo senare till föga, men åtskilliga torde dock för-
blivit ståndaktiga till slutet.') 

Under loppet av påföljande höst blevo, enligt i tidnin-
garna publicerade notiser, flera präster dömda till straff för 
vägran att utgiva förteckningar. Av dessa dömdes kyrko-
herden i Esbo A. A. A. Fleege till förlust av 3 1/2  månaders 
lön, kyrkoherden i Utajärvi E. Pesonen, kapellanen i Brahe-
stad j. Riihimäki och komministern i Uleåborg U. Vegelius 
till 3 månaders löneförlust, kyrkoherden i Lovisa Ivar Nikan-
der, i Hausjärvi A. V. Murb, t. f. kyrkoherden i Karis C. J. 
Lundberg till 2 1/2   månaders, kyrkoherden i Solf J. A. Roos, 
kapellanen i Kristinestad G. A. I. Laurb, kapellanen i Tyrvis 

E. Törnvall, t. f. kyrkoherden i Ekenäs G. Storgårds, kyrko-
herden i Birkkala B. V. Ebeling, kapellanen i Villmanstrand 
K. G. Forsblom till 2 månaders, ävensom kapellanen i Kajana 

Väyrynen och kyrkoherden i Pernå H. A. F. Mikander till en 
månads löneförlust. Offentlig varning tilldelades tjänstlediga 
prästmannen T. T. Renvall, t. f. kyrkoherden i Oulais Niilo 
Holmström, kapellanen i Brahestad K. F. Strömmer, kyrko-
herden i Sjundeå C. P. Moberg, t. f. kyrkoherden i Messuby 

E. Erander och i Tammerfors 0. Fontell för att de för 
sent insänt förteckningarna. 

I varje händelse blev resultatet av denna aktion, att för-
teckningarna försenades, och uppbådsmyndigheterna icke 
hunno få uppbådslängderna färdiga till den i värnpliktsför-
ordningen föreskrivna tiden, den 1 februari, varigenom så-
lunda ett formfel vid förrättningarna kom till stånd. 

Förutom kyrkoherdarna tillkom det under normala för-
hållanden även häradsskrivare på landet och mantalsskrivare 
i städerna att tillhandahålla uppbådsmyndigheterna förteck-
ningar, som skulle tjäna som material för uppbådslängdernas 
uppgörande. Också till dessa funktionärer riktades uppma- 

1) 1 en mariginalanteckning till Estlanders Hågkomster skriver 
Törngren: »En präst i Tavastehustrakten hade haft för avsikt att inlämna 
sin längd, men påverkad af vår agent, sände han den till oss.» 
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ningar att icke utgiva förteckningarna. Sålunda ombedjas 
kagalens ombud i cirkuläret av den 19 december att genom 
personliga besök söka verka i antydd riktning. En allmän 
vägran att utgiva förteckningar fick man dock icke till stånd. 
Några enstaka häradsskrivare torde hava underlåtit att in-
sända dem, och i Helsingfors vägrade mantalsskrivaren, ma-
gister K. Gustavson att utlämna den, varför han av general 
Kaigorodoff blev avskedad. 

Emellertid hade förteckningar förr eller senare, om icke 
fullständigt, så dock i stort antal kommit uppbådsmyndig-
heterna tillhanda, och dessa hade utarbetat uppbådsläng-
derna. Proceduren var nu den, att dessa uppbådslängder 
överstyrdes till de kommunala myndigheterna, vilka voro 
ålagda att låta kungöra dem i kyrkorna samt utlysa stämma 
för längdernas granskning. I särskilda skrifter, såsom i Upp-
bådet 1903 och i cirkuläret av den 19 december hade uppma-
ningar riktats till vederbörande att icke taga någon befatt-
ning härmed. I ett annat cirkulär, det av den 12 januari, 
framhålles det av borgmästarmötet fattade beslutet (se s. 21) 
att vägra utlysa stämma för granskning av längderna. Dess-
utom utsändes den 17 januari en särskild skrift 1) med yrkan 
på att »kommunerna under alla omständigheter vägra att taga 
någon som hälst befattning med uppbådslängderna». Härvid 
rekommenderas samma förfaringssätt, som omnämnes i al-
ternativ I i fråga om uppbådslängdernas granskning före-
gående år (se kap. X, s. 212). 

Ifall ordföranden avfordras förklaring över sin urakt-
låtenhet att vidarebefordra längderna bör han helt enkelt 
svara, »att han icke kan taga någon befattning med dessa 
till grund för olaglig militärutskrifning afsedda längder». 
Blir det i något fall oundgängligt att hänskjuta saken till 
kommunalstämma, »bör denna icke utlysas för granskning af 

1) Kommunerna och uppbådslängderna. 700 exemplar. Den finska 
upplagan utgavs i 2,500 exx. 
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längderna utan endast för delfående af den skrifvelse, hvari 
kommunen uppmanas att granska de i och för uppbådet 1903 
uppgjorda längderna.» — »Skulle någon tillstädeskommen 
emot förmodan yrka på att stämman skall granska längden, 
må ordföranden icke tillåta frågans upptagande utan upplösa 
stämman. Eller ock kan ordföranden hänskjuta till stämman 
att uttala sig med anledning af skrifvelsen, och bör då stäm-
man 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 uppbåd 
äro ogiltiga.» 

I några fall inträffade det, att kommunala myndigheter 
(t. ex. magistraterna i Åbo 1) och Viborg 2), kommunalstämmo-
ordförandena i Kronoborg Könönen och i Joutseno M. biukas) 
fälldes till böter för uraktlåtenhet att utlysa stämma för gransk-
ning av uppbådslängderna, eller att kommuner (t. ex. jorois 
kommun 1) och Nyslott stadskommun) bötfälldes för att de 
vid stämma beslutat lämna längderna ogranskade. 

Medan man sålunda på motståndshåll försökte på allt sätt 
försvåra förberedelserna till uppbåden — av vilka de första 
skulle försiggå den 15 april — uppstod på regeringsvänligt håll 
tanken att få årets uppbåd helt och hållet inställda. 

De första dagarna av februari reste prof. Danielson, vars 
utnämning till Universitetets vicekansler då var i görningen, 
till Petersburg. Det antogs att han härunder hört sig för, 
huru man där skulle upptaga ett förslag från gammalfinskt 
håll om uppbådets inställande. Huru härmed än må förhålla 
sig, så hände dock att kort efter hans återkomst rusthallaren 
Wärri och några andra bönder infunno sig i Helsingfors. De 
höllo sammanträden med Uusi Suometars och regeringens 

Dessa böter upphävdes av senaten den 28 november 1905, sedan 
genom manifestet av den 4 november samma år värnpliktsförordningen 
satts ur tillämpning. 

Böterna upphävdes av senaten i augusti 1903 på grund av anfört 
besvär. 
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män, varvid en skrivelse uppsattes i saken. Bobrikoff, hos 
vilken bönderna även varit, beledsagade av senator Bergbom, 
torde hava sagt, att de gärna kunde försöka inlämna sitt för-
slag, ehuru han icke trodde att det skulle leda till resultat. 

Den 18 februari inlämnades skrivelsen till senaten. Den 
var undertecknad av Kaarlo Wärri, Kaarle Ojanen, F. W. 
Lagerstedt, K. H. Teittinen, K. Ruhanen, Uno Bremer och 
Juho Torppa. Samtliga dessa hade suttit i lantdagen som 
medlemmar av bondeståndet, Wärri och Ojanen som talmän i 
ståndet. Skriften inlämnades med fullmakt av undertecknarne 
ställd på jur. dr J. K. Paasikivi; fullmakten var bevittnad 
av klockaren Antti Tuomikoski och jur. kand. Samuli Koski. 

I inlagan framhålles till en början, att endast 190 man 
behöva inkallas för komplettering av gardesbataljonen. »Denna 
E. K. Mats nådiga befallning har från våra sinnen aflyftat 
fruktan för, att af de bland våra ynglingar, som äro uppbåd 
underkastade, skulle fordras tjänstgöring vid ryska trupper 
under befäl, som är obekant med vårt språk, som ej känna våra 
förhållanden och seder, och har detta därför hos oss väckt 
oskrymtad glädje.» Med hänvisning till den skada för landets 
ekonomi ett allmänt uppbåd av de 26,000 i värnpliktsåldern 
befintliga ynglingarna för uttagande av detta lilla antal skulle 
medföra, hemställa därpå skriftens undertecknare, att »i de 
uppbådsområden, i hvilka före det denna vår skeende uppbådet 
bland de till lottdragning inkallade ynglingarna anmäler sig 
ett tillräckligt antal fullt dugliga personer, som äro beredda 
att instundande höst inträda i krigstjänst vid gardesbatal-
jonen, uppbådet denna vår lämnades overkstäldt».1) 

Redan samma dag erhöll kagalen kännedom om denna 
åtgärd, med anledning varav omedelbart ett cirkulär 2), date- 

Inlagan finnes i översättning införd i Fria Ord för den 3 mars 
1903, s. 2. 

S. H. T. Den 18 Februari detta år — — Mimeogr. Enär in- 
lagans syftemål på grund av bristfälliga informationer därom icke var 
exakt refererat, utsändes en ny upplaga, under samma rubrik och daterad 
samma dag; hektograferad (endast svenskt ex. i arkivet). 



46 Kap. XX. Kagalens kritik av ansökan. 

rat den 18 februari, uppsattes och sändes till ombudsmännen 
i landsorten med ett meddelande i denna angelägenhet. 1 
den korrigerade upplagan av detta cirkulär heter det: »Ett 
förslag i syfte att genom värfning nödigt manskap skulle an-
skaffas och uppbåden därför inställas, framstäldes såsom 
kändt för ett år sedan af särskilda medborgare, men såsom man 
torde erinra sig motarbetades förslaget af senaten, som för-
säkrade Hans Majestät att uppbådet senaste vår kunde värk-
ställas med tillfredsställande resultat. Erfarenheten från se-
naste vår tyckes emellertid hafva bragt senaten på andra 
tankar. Den nu inlämnade skriften har nämligen tillkommit 
med senatens vetskap hvarför möjlighet tyckes föreligga att 
senaten nu skall tillstyrka bifall till denna anhållan. Då emel-
lertid förslaget om denna åtgärd senaste vår fick förfalla, och 
ingen säkerhet häller i år finnes huru nämnda anhållan kom-
mer att upptagas på ryskt håll, är det klart att man icke får 
bygga på möjligheten af ett inställande af uppbåden. Det 
är därför fortfarande af största vikt att det för årets upp-
bådsstrejk bedrifna arbetet med oförminskad kraft fortsättes.» 

1 detta cirkulär ställer sig, såsom ur citatet framgår, ka-
galen icke avvisande till det från gammalfinskt och regerings-
vänligt håll utgående initiativet. Men cirkuläret var avfattat, 
innan inlagans innehåll var fullständigt känt och dess motive-
ring ännu för kagalen obekant. 

Sedan inlagans ordalydelse blivit bekant, utsändes ett 
nytt cirkulär 1) daterat den 13 mars 1903, (den svenska upp-
lagan av misstag dagtecknad d. 13 mars 1902), och, såsom av 
upplagans storlek framgår, avsett för en något vidsträcktare 
spridning. Det var utarbetat av Ernst Estlander och Edvin 
Castra, och innehåller, utom inlagans ordalydelse in extenso, 
en rätt amper kritik av densamma, som här fullständigt av-
tryckes såsom karakteristisk för kagalens principiella stånd-
punkt: 

»Utan tvifvel bör det antagas att skriftens undertecknare 
1) S. H. T. I anslutning till vårt cirkulär till Eder af den 18 Februari 

— Mimeogr. 
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haft de bästa afsikter med det förslag de framstält. Och lika 
så otvetydigt är det, att detta från regeringsvänligt håll fram- 
stälda förslag innebär ett erkännande af det passiva mot-
ståndets framgång. Det visar att regeringspartiet är obe-
näget att åter denna vår vid uppbåden ställa sig ansikte mot 
ansikte med det sakförhållande, att folkets stora flertal på ett 
öfverväldigande sätt lägger i dagen en rättsuppfattning som 
så skarpt afviker från den inhemska regeringens. 

Emellertid är det uppenbart att såväl detta förslag som 
hela tillvägagåendet på det bestämdaste ogillas af alla, som 
vilja stå på laglighetens ståndpunkt. 

Genom att undertecknarena äro allmogemän och före 
detta medlemmar af bondeståndet får deras uttalande skenet 
af att vara ett uttalande ur de breda folklagren och i deras 
namn. Det måste då i än högre grad ogillas att de åsikter som 
de uttalat och det förslag de gjort så fullkomligt strida mot 
den grundlagstrogna uppfattning, som folkets flertal hyllar 
och i handling visat. 

Befallningen om att även detta år blott ett ringa antal 
finske medborgare 190 man, skola uttagas till krigstjenst 
enligt 1901 års olagliga värnepliktsförfattning har ingalunda 
uti vårt land och bland vår allmoge väckt »oskrymtad glädje». 
Hvar och en medborgare vet att den anbefallda krigstjänsten 
är i år lika olaglig som i fjol. Och då det gäller laglighet eller 
olaglighet har det ingen betydelse, om denna krigstjänst skall 
fullgöras af färre eller flere personer, vare sig vid den för 
ryskade gardesbatal jonen eller i rent ryska trupper. 

Då personer taga på sitt ansvar att med en anhållan, som 
rör hela vårt land, vända sig till regeringen, böra de besinna, 
om de skäl som de framföra för sin anhållan, ställa saken i 
dess rätta ljus, samt ärligt och rättfram återgifva den rätts- 
uppfattning, hvilken är rådande hos folket. Det är icke den 
uppoffring af arbetskraft, som nu medan nöd råder i landet, 
blefve följden af ett uppbåd, hvilken bör och får anföras 
såsom skäl till att uppbåden borde inställas. Oafvisligen hade 
såsom skäl bort angifvas och betonas folkets sedliga motvilja 
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och rättsligt grundade vägran att lyda olag och böja sig för 
påbud, hvilka syfta att förstöra hela vårt samhälle. 

De skäl, som petitionärerna anfört, synas åsyfta, att hos 
Rysslands herrskare väcka medlidande; de hafva emellertid 
hos de frisinnade i Ryssland väckt förakt och åtlöje. Ty i 
Ryssland är det nogsamt kändt hvarpå fjolårets uppbåds-
sträjk berodde. 

Men själfva det förslag, som af dessa personer framstälts 
strider mot en grundlagstrogen uppfattning. Ty det hvilar 
på ett erkännande af 1901 års olagliga värnepliktsförfattning. 
Förslagsställarene bemöda sig att finna en utväg för att på ett 
enklare sätt, än genom uppbåd, anskaffa det manskap, som 
regeringen vill hafva. De erkänna således att regeringen har 
rätt att fordra, det 190 man nu anskaffas till krigstjänst. 

Detta förslag är icke detsamma som i fjol från annat 
håll framstäldes, nämligen att regeringen genom värfning, 
det vill säga enskildt aftal, skulle själf skaffa sig nödigt antal 
rekryter. Enligt de sju f. d. medlemmarne i bondeståndet 
skulle folket, med erkännande af den olagligen detsamma 
påtvungna krigstj änstskyldigheten, begära att få befrielse 
från uppbåd mot att på annat sätt skaffa manskap, som sedan 
finge tjäna enligt 1901 års olag. Detta framgår tydligt af att 
uppbåd skulle hållas i de områden, där folket ej dragit försorg 
om att frivilliga anmäla sig. 

Då nu detta af ett antal enskilda personer framstälda för-
slag är sådant att detsamma icke kan godkännas, om man vill 
hålla sig på det passiva motståndets grund och sålunda handla 
strängt lagligt, bör heller ingen i minsta mån skänka förslaget 
sitt gillande eller understöd. Hvarken enskilde eller kommu-
ner böra göra någonting, som bringar dem att göra gemensam 
sak med petitionens undertecknare. Än mindre böra det 
passiva motståndets män i något afseende rätta sitt hand-
lingssätt efter detta förslag. 

Må vi hädanefter som hittills uppbjuda alla krafter för att 
förmå de uppbådade att uteblifva. Detta är å ena sidan det 
verksammaste medlet att förmå regeringen att besinna sig och 
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uppgifva sin nuvarande politik samt återvända till laglighet. A 
andra sidan vinnes, ifall uppbåd hållas och sträjken äfven i 
år blir betydande, en afgörande framgång för fosterlandets sak 
och en stark grundval för arbetet vid en framtida landtdag.» 

Detta uppslag bragtes på tal i ännu en av kagalens skrifter 1), 
där det i slutet säges: »Således har senaten, som naturligtvis 
skall förorda denna ansökan, själv visat, att den icke vågar 
hoppas att detta års uppbåd skall lyckas. Den medgifver så-
ledes, att alla dess och dess anhängares ansträngningar i värn-
pliktsfrågan varit förgäves, att regeringen icke förmår leda 
folket. Folkets år 1902 gjorda motstånd har sålunda tvungit 
senaten att nu för regenten tillkännagiva, vad den redan se-
naste år bort erkänna, nämligen att 1901 års värnpliktsför-
ordning icke nu kan tillämpas. Detta utgör för folket en ma-
ning att om någonsin vägra underkastelse under den ryska 
värnplikten, som naturligtvis icke kommer att avskaffas, även 
om 1903 års uppbåd inställas.» 

Ansökningar om uppbådens inställande inlämnades till 
senaten även av andra personer, samtliga, så vitt man kan 
bedöma deras ståndpunkt, hörande till det gammalfinska 
partiet. Sålunda erbjödo sig tre personer i Petäjävesi att upp-
ställa en värnpliktig under förutsättning att årets uppbåd 
inställdes, tre personer i Saarijärvi utlovade två man och tio 
personer i Jyväskylä stads- och landsförsamling tre man, 
allt med samma förbehåll. Två ynglingar i Bjernå och två i 
Pöytis anmälde sin avsikt att frivilligt tjäna vid gardesba-
taljonen under enahanda förutsättning. 2) 

Ansökningarna ledde till intet resultat. Senaten förordade 
dem i en något modifierad form 3), men generalguvernören 
uppgives hava avstyrkt dem. 

Vastine pastori Elis Bergrothin — — — lausuntoon; se närmare 
kap. XXX I. 

Ekonomiedepartementets protokoll för den 10 mars 1903. 
Senatens utlåtande avtryckt i Fria Ord, d. 28 mars 1903, s. 4. 

Kejsarens avslag på samtliga ovan refererade ansökningar meddelades 
den 28 mars. 

4 
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1 sammanhang härmed må givas en relation av en annan 
gammalfinsk aktion. Fem av inlagans sju undertecknare, 
herrar Torppa, Ojanen, Wärri, Ruhanen och Teittinen begåvo 
sig den 19 februari till Petersburg för att söka företräde hos 
v. Plehwe. Detta lyckades dem även genom förmedling av 
pastorn i finska församlingen i Petersburg A. Hakkarainen, 
och ministerstatssekreteraradjointen Edvard Oerstroem. Pleh-
we skall den 22 februari på ett förekommande sätt hava tagit 
emot dem. De fem bönderna framlämnade till honom en ny 
skrivelse, där det icke torde hava varit fråga om uppbådens 
inställande, utan som syftade vidare. Den skall hava innehål-
lit en framställning i följande tre punkter: 1:o att finska värn-
pliktige icke skulle föras till Ryssland; 2:o att ryssar icke 
skulle anställas såsom tjänstemän i Finland; 3:o att rikslag-
stiftningen skulle ordnas. 

Till den första punkten säges v. Plehwe hava svarat, att 
så länge animositeten mellan finnar och ryssar var så stor 
som nu, tänkte ingen på att föra finska soldater till Ryssland, 
men sedan sinnena lugnats, skulle man åter kunna upptaga 
tanken därpå. 

Till den andra punkten lär Plehwe ha anfört, att det var 
nödvändigt att anställa ryssar, så länge finnarna ej uppfyllde 
de fordringar som ställdes. 

Vad slutligen den tredje punkten beträffar, så ansåg 
Plehwe den vara på god väg att vinna sin lösning. 

Femmannadeputationen skall, enligt de anteckningar av 
dr A. Törngren, ur vilka denna relation är hämtad, hava från 
Petersburg medfört det intrycket, att Finland i Plehwe hade 
en vän. Denna uppfattning erhåller man även av den redo-
görelse för besöket i Petersburg som en av deputationens med-
lemmar, hr K. Ruhanen, avgav vid ett gammalfinskt parti-
möte i St. Michel den 19 mars 1903. Enligt mötesprotokollet 
framfördes »ministerstatssekreterarens yttrande, att Regen-
ten ingalunda haft för avsikt att förtrycka Finlands folk eller 
ens göra intrång på dess rättigheter eller undertrycka dess 
frihet, eller att finska ynglingar skulle föras till Ryssland för 
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att där avtjäna sin värnplikt; att de vidtagna åtgärderna 
hade sina särskilda orsaker, och att dessa åtgärder skulle in-
ställas, då Finlands folk lugnat sig och räckt fram sin hand till 
försoning, varefter Finlands folk åter finge fortskrida på sin 
gamla, grundlagsenliga väg mot utveckling.* 



KAP: XXI. 

1903 ARS UPPBÅD: DE UPPBÅDADES 
UTEBLIVANDE. 

De åtgärder som i det föregående skildrats hade vid sidan 
av sitt allmänna och primära syfte att hävda det rättas princip 
samt värna konstitutionen och landets nationella tillvaro 
härjämte en speciellare uppgift, att genom åstadkommande 
av formfel i de med uppbådet sammanhängande förrättnin-
garna få till stånd ett formellt skydd för de uteblivne upp-
bådade mot eventuella straffpåföljder. Ty nu likasom vid 
föregående års uppbåd betraktades de uppbådade ynglingar-
nes vägran att åtlyda den olagliga värnpliktsförordningen 
såsom den viktigaste och kraftigast verkande positionen i 
kampen mot den landet påtvungna värnplikten. 

Medan, såsom vid redogörelsen för 1902 års uppbåd fram-
hållits, på en del håll inom motståndsmännens led vid denna 
tid en tvekan gjorde sig gällande huruvida det vore korrekt, 
att personer utanför de uppbådades egen krets sökte inverka 
på dessa, så hade numera betänkligheterna i detta avseende 
fått vika. 1 cirkuläret av den 12 januari meddelades såsom 
ett efterföljansvärt föredöme att »vid en del landsortsmöten 
det tillvägagående beslutits, att i hvarje kommun fullt pålit-
liga personer vidtalas att bedrifva det fosterländska väckelse-
arbetet bland den till årets uppbåd hörande ungdomen, hvar-
vid på enhvars anpart skulle fördelas ett visst antal namn-
gifna ynglingar». 

Vid mötet den 7 februari 1903, till vilket inbjudan till 
landsortsombuden utgått redan i cirkuläret av den 12 januari, 
och vid vilket enligt ett till korrespondenterna i Helsingfors 
utsänt cirkulär av den 23 januari »program för upplysnings- 
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arbetet i uppbådsfrågan» skulle uppgöras, godkändes form-
ligen den principen, att »hvarje medborgare, sålunda äfven 
de äldre i samhället, söker verka för att så många som möjligt 
af de uppbådade uteblifva äfven detta år», såsom det heter 
i den vid mötet beslutade, redan tidigare s. 9 berörda skrif- 
ten Råd och Anvisningar om uppbådet. I samma skrift säges 
vidare: »Såsom en oafvislig fordran kan uppställas att hvar 
och en uppbådad bör uppsökas och personligen vidtalas. För 
de unga bör framhållas, huru de genom uteblifvande kunna 
tjäna det rätta och sitt fosterland på ett mera verksamt sätt 
än andra medborgare, och huru som de äro i tillfälle att visa 
sin anslutning till ungdomens behjärtade hållning i fjol.» 

I »Råd och Anvisningar» framhålles, att då det på de flesta 
ställen måhända bleve ogörligt att hålla »stora diskussionsmöten 
med de uppbådade», torde i många fall »utsändandet af rese-
agenter vara den lämpligaste formen för upplysningsarbetets 
bedrivande». 

Jämte det man sålunda fäste synnerlig vikt vid personlig 
påverkan av de i uppbådsåldern varande ynglingarna, förbi-
sågs fördenskull icke betydelsen av broschyrer och flygblad. 
I början av februari utgavs av kagalens folkkskriftskom-
mitt ett häfte 1), vars innehåll angives i underrubriken: »Om 
huru den finska värnepliktige skulle komma att hafva det 
såsom rysk soldat». Författaren, en genom sin föregående 
tjänsteverksamhet synnerligen sakkunnig person, generalen 
och geheimerådet W. Schauman, utgår från den förutsätt-
ningen, att rekryterna från Finland bleve instuckna i ryska 
trupper. Då »kommer den i rysk tjänst inträdande värne-
pliktige att hafva en tydlig förnimmelse af att han, tack vare 
de våldsåtgärder som drabbat det finska folket, inom den 
trupp, hvilken han bestämmes att tillhöra, på förhand blif-
vit stämplad såsom en opålitlig, upprorisk individ, hvilken 
erfordrar en annan behandling än som tillkommer den redbara 

1) I anledning af förestående värnepliktsuppbåd. 5,000 exx. Den 
finska upplagan: 25,000 exx. 
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soldaten». Framställningen berör därpå i tur och ordning 
de ryska soldaternas bostadsförhållanden, kosten — varvid 
anföres det ryska ordstävet »det som för ryssen är hälsosamt 
medför tyskens död» — beklädnaden, lönen, religionsvården, 
undervisningen i facket, brännvinsfrestelsen, och de militära 
bestraffningarna. I en sammanfattning av skildringen säges: 
»Jämföra vi nu de finska värnepliktiges lefnadsförhållanden vid 
den förra finska militären med dem som dessa värnepliktige 
skulle gå till mötes vid de ryska trupperna och hvilka ofvan 
i korthet blifvit framställda, så kunna vi lätt döma hvilket 
grymt öde skulle komma att drabba de senare. För att finna 
detta, behöfva vi blott tänka oss dessa värnepliktige, med 
våld bortförda långt från hemlandet och inkastade midt 
bland främlingar, med fullkomligt olika vanor, seder och bruk, 
som komma att påtvingas de våra, och hvilkas hela lifsåskåd-
ning, religion, språk är främmande och obegripligt. De blifva 
inhysta i osunda, trångbodda kaserner, bespisade med otill-
räcklig, i allmänhet dålig och delvis oätbar kost samt utsatta 
för de kamraters missaktning och hån, med hvilka de dela 
den torftiga bädden. Okunniga i det språk, på vilket under-
visningen meddelas, råka de ut för missförstånd och göra 
sig lätt skyldiga till felgrepp, för hvilka de sedan drabbas af 
de drakoniska krigsartiklarna. Bland dessa värnepliktige 
kunna nog förekomma sådana i alla afseenden friska och 
kraftiga naturer, hvilka efter tjänstetidens slut, obrutna 
till kropp och själ, återvända till hemmet, men stort blefve 
säkerligen deras antal, hvilka aldrig mera finge återse foster-
jorden.» 

Slutligen uttalas förhoppningen »att de uppbådade värne-
pliktige mangrannt häfda laglig rätt och vägra att under-
kasta sig olag, genom att icke infinna sig till uppbådet, 
samt att därjämte hvarje lagligen tillkommen finsk myn-
dighet skall veta att fullgöra sin skydighet mot foster-
landet. Att alla rättänkande finska medborgare skola vara 
de uppbådade värnepliktige behjälpliga få vi ej heller 
tvifla på». 
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Broschyren utkom senare i en ny upplaga, såsom N:o 4 i 
serien »Fosterländsk läsning»1), försedd med en »Efterskrift» 
med anledning av regeringens påbud att det året blott 190 
man skulle uttagas till krigstjänst. »Detta regeringens beslut 
är tydligen en följd af uppbådsstrejken i fjol. Meningen är att 
locka årets uppbådade att infinna sig, då utsikten att draga 
lott till aktiv tjänst är så ringa. Härpå arbeta också regerin-
gens utsända och anhängare i landsorterna och i några tidnin-
gar.» Här anföras ytterligare argument varför detta oaktat 
ingen av ynglingarna må infinna sig vid uppbåden. 

En annan broschyr utgavs som N:o 12 i »Fosterländsk 
läsning». 2) Bakom författar-pseudonymen Samurai torde 
dölja sig kapten J. Kock, som under storstrejken 1905 spe-
lade en mycket framträdande roll. Stilen i denna broschyr 
är livlig och målande, och författaren använder de grellaste 
färger för att framställa allt det elände en soldat går till mö-
tes, icke blott i den ryska armen, men överhuvudtaget. Ten-
densen i skriften är att fördöma all krigstjänstgöring och icke 
ett ord förekommer som särskilt skulle klandra det olagliga i 
den värnplikt, som nu skulle påtvingas Finland. Med anled-
ning härav rådde inom bestyrelsen rätt länge tvekan om 
den skulle antaga manuskriptet, då det av författaren er-
bjöds densamma. 

Rent pacifistisk och utan direkt samband med värnplikts-
frågan i Finland var desslikes en liten skrift av Leo Tolstoi 3) 
som utgavs i svensk och finsk översättning — den förra 
redan 1902 —, där författaren bl. a. går skarpt till rätta 
med de sentenser, som framställas av general Dragomiroff 
i dennes skrift Soldatens minnesbok, »som finnes uppspikad 
hl. a. på väggarna i de flesta kaserner». Dessa Dragomiroffs 

Huru finnarna skulle komma att hafva det såsom ryska soldater. 
Sthlm 1903. 10,000 exx. Finska upplagan: »Berlin» 1903. 15,000 exx. 

Bör.  du blifva soldat? Stockholm 1903. 6,000 exemplar. Finska 
upplagan 25,000 exx. 

Leo Tolstoi »Soldatens minnesbok». Stockholm, 1902. Den finska 
upplagan, tryckt i »Berlin», utkom i 4,000 exx. 
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sentenser meddelas även i en bilaga till ifrågavarande flyg- 
skrift. 

Såsom N:o 7 i »Fosterländsk läsning» utgavs en broschyr 
i dialogform 1) av »karelare» (= dr Thekla Hultin), på föran-
staltande av kagalens folkskriftskommitt6 Här framträda 
tydligare än i de tidigare nämnda skrifterna de rättssyn-
punkter, som varit normgivande för kagalens tillvägagående, 
men även de praktiska följderna av ett uteblivande diskute-
ras med framhållande av att ett enigt uppträdande är egnat 
att försvåra bestraffningen av de uteblivna. Bl. a. beröres 
förbudet att erhålla lysning till äktenskap ifall intyg över 
inställelse vid uppbåd ej kan presteras. 2) De i dialogen del-
tagande flickorna förklara, att de icke vilja gifta sig med en 
gosse, som gått till uppbådet. Denna skrift utkom på finska 
den 18 mars, på svenska den 1 april. 

En annan i dialogform avfattad mindre skrift 3) är författad 
av dåvarande studeranden Nils Hagman. Den utkom i april. 
Också här lägges huvudvikten vid rättsståndpunkten och 
fosterländskheten. 

I april utsändes vidare genom kagalens försorg ett på dess 
bekostnad i tvenne likalydande upplagor tryckt flygblad 4) 
som uppsatts och undertecknats av »konstitutionella finsk- 
sinnade». Här framhålles till en början, att vid senaste 
uppbåd största delen av den uppbådade ungdomen uteblivit 
i trots av alla hotelser; folkets motstånd har tvungit regerin-
gen att avstå från de straffpåföljder den hotat med, ty man 
»kan ej effektivt straffa 14,398 ynglingar, som ej gjort annat 
än förblivit landets lagar hörsamma». Om även detta år upp-
bådet misslyckas »är det tydligt att den olagliga värnplikten 
förblir otillämpad, och det är ganska sannolikt, att general- 

De unga männens beslut. En överläggning i sockenstugan. Stock-
holm 1903, 6,000 exx. Finsk upplaga, »Berlin» 1903, 25,000 exx. 

Se härom nedan kap. XX I I. 
När pojkarne språka om wärneplikten. 8,000 exx. (blott på svenska?). 
Asewelwolliset ja 1903 wuoden kutsunta. 40,000 exx. (blott på 

finska?). 
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guvernör Bobrikoff, som åtagit sig att genomföra den, kom-
mer att falla». Vidare tillbakavisas det argument som på re-
geringsvänligt håll framförts, att ett uteblivande skulle för-
svåra de lagliga förhållandenas återställande. »Just för att 
bevara möjligheten av laglighetens återställande är det nöd-
vändigt att det olagliga uppbådet icke lyckas.» 

»Motståndet har redan förmått den ryska regeringen att re-
tirera i sina fordringar. Förutan detta hade säkert tusentals 
finska ynglingar uttagits till krigstjänst och utan vidare, 
såsom i den olagliga värnpliktsförordningen stadgas, instuc-
kits i ryska trupper — — —.» Först nedprutades antalet till 
500, år 1902 till 280 och detta år begär man blott 190 man. 
Lyckas man genom detta lockbete genomföra den nya värn-
plikten, kan antalet rekryter ökas efter behag. Om en gång 
värnpliktsförordningen fås genomförd, så underlättar detta 
olaglighetens inträngande även på andra områden. »Under-
kastelse under värnpliktslagen är således början, vars slut-
resultat kan vara att landets grundlagar och lagliga samhälls-
ordning fullständigt tillintetgöras för att bereda rum för 
autokrafi, byråkrati och folkförtryck.» 

Också från landsorten inkommo flere förslag till skrifter, 
av vilka några antogos till tryckning och spriddes av kagalen. 
Sålunda utdelades den 18 april en skrift, som torde härstamma 
från Tammerfors och som att döma av titeln 1) och underskrif- 
ten »Kutsuttu» Uppbådad) var författad av en av de till 
årets uppbåd hörande. Från Åbo torde en skrift 2) härstamma 
som, undertecknad »Torpan tyttö» (Torpflickan), innehåller en 
kraftig vädjan från kvinnorna till Fnlands ynglingar att visa 
sig manliga och utebliva från uppbåden; denna skrift utgavs 
i maj. Från Tavastehus åter härrör en skrift 3), undertecknad 
»En mängd ynglingar i uppbådsåldern» och daterad April 

Asewelwollisuustowerini w. 1903! 20,000 exemplar. 
Suomeni sulhot! Tukholmassa 1903. 
Tavastlänningarnas beslut. 3,000 exemplar. Även en upplaga 

med cyklostyl. Finsk upplaga 6,000 exemplar i april, ny upplaga i maj 
på 13,000 exemplar. 
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1903. Den är författad under intrycket av den kort förut 
emanerade diktaturukasen, som Bobrikoff »för att skrämma 
folket och särskildt de uppbådade», »bedrägligen aflockat 
kejsaren-storfursten», men »om det nu ej går tillräckligt folk 
till uppbådet, kommer general Bobrikoff af alt att döma, 
att återkallas från vårt land». »Kamrater, skola vi frie fäders 
söner, tåla denna skamliga förolämpning af en rysk general, 
som icke ens i eget land åtnjuter aktning? Han vill trycka 
trälens brännmärke på vår panna, han som nu kan tänka 
skaffat sig makt att låta piska oss i ryska straffbataljoner. 
Man fordrar af oss i denna stund en ed, hvarmed vi skulle 
förklara fäderneslandets lagar vara värdelösa, och göra oss 
till vårt folks förrädare, ty vi skulle rent ut svära att blifva 
hvarje hederlig medborgares angifvare. Skola vi bifalla 
härtill? Hela den bildade världen riktar sina blickar denna 
stund på oss. Af oss beror ej blott vår heder och en män-
niskovärdig tillvaro för oss, utan äfven hela finska folkets 
heder och en människovärdig tillvaro för det. Vi stå nu på 
skiljovägen för godt och ondt. Hvilkendera vägen skola vi 
välja?» 

Det i sistnämnda skrift använda motivet —. den nya krigs-
mannaeden — hade vid 1902 års uppbåd endast i ringa grad 
utnyttjats (se kap. X1 s. 217), men gjordes nu till föremål 
för utläggningar i flere skrifter. Sålunda utsändes edens orda-
lydelse 1) kring bygderna för att verka genom sin inneboende 
absurditet. Dess innebörd förklarades senare i en särskild 
skrift'), i den finska upplagan daterad d. 17 januari 1903, vartill 
första utkastet uppgjorts av jur. kand. Leo Ehrnrooth (som under 
sommaren 1902 vikarierade för en av kogalens sekreterare). Ma-
nuskriptet underkastades granskning av folkskriftskommitt6-1 

Formulär till nya krigsmannaeden. Mimeogr. 1,200 exemplar. 
Finsk upplaga mim., 3,600 exx. 

Den nya krigsmannaeden. »Berlin», 1903. 6,000 exx. Finsk upp-
laga enligt räkenskaperna 1/3  1903 på 20,000 exx.; en annan 18 april på 
40,000 exx. 
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samt av kagalens bestyrelse. 1 skriften påpekas, att frågan om 
införande av den ryska krigsmannaeden i stället för den, som 
tidigare brukats vid den finska militären, varit före vid ur-
tima lantdagen 1899, och att ständerna därvid förklarat att 
denna ed på grund av edsformulärets innehåll icke kunde av 
Ständerna godkännas. Enligt det gamla edsformuläret hade 
den värnpliktige soldaten svurit »att vara Finlands Storfurste 
huld och trogen, att på allt sätt söka främja Hans kejserliga 
Majestäts och landets gagn och bästa samt att lyda och efter-
komma i landet gällande lagar och författningar». 

»1 den ryska krigsmannaeden, som nu emot Finlands 
Ständers uttryckliga uttalande påbjudits jämväl i Finland, 
nämnes icke ett ord om Finland och dess lagar eller om plik-
ter mot detta land och dessa lagar. Här talas icke ens om Fin-
lands Storfurste, utan monarken benämnes kejsare och själf-
härskare öfver hela Ryssland. Finland erkännes icke mera 
såsom ett land, en stat för sig. Finnen har således icke mera, 
enligt denna ed, ett eget fosterland att älska och försvara, 
icke heller några plikter mot sitt fädernesland. Finland skulle 
således icke vara annat än en del av själfhärskaredömet 
Ryssland!» 

Vidare framhålles, att den värnpliktige nödgas svära att 
»såvidt i hans förmåga står främja Kejsarens själfhärskar-
makt». Och eden, sådan den lyder, innebär icke blott att den 
skall gälla för soldatens tjänstetid, »utan fastmer afser att ut-
göra afven en rysk undersåtlig tro- och huldhetsed, som man vill 
göra bindande för hela lifvet». Då den värnpliktige genom av-
läggande av eden vidare förbinder sig att »i god tid anmäla» 
och »på allt sätt bjuda till att afvärja och hindra» »allt 'så-
dant, som skulle lända själfhärskarmaktens intresse till för-
fång, skada eller nackdel'», »fordras af finska medborgare 
att de skola såsom angifvare medvärka till förstörande af 
det finska folkets lagliga rättigheter». Kunskapen om vad 
eden innebär skall säkerligen kraftigt bidraga till att stärka 
ungdomen i dess beslut att följa det exempel, som fjolårets 
ynglingar gåvo, och vägra inställa sig vid uppbåden. 
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En annan skrift 1), undertecknad »En fader», av något 
senare datum, är författad av dr Z. Castrén på basen av ett 
utkast av Lennart Gripenberg, samt underställd folkskrifts-
kommitt6i, där den granskades särskilt av Th. Homiffi och 
E. Estlander. Den angriper den nya eden huvudsakligen ur 
etisk synpunkt. Efter att hava citerat följande passus ur eden: 
»jag — — lofvar och svär vid den Allsmäktige Guden, in- 
för Hans Heliga Evangelium att jag vill och skall -- — — 
utan att spara mitt lif, till den sista blodsdroppen samt efter 
yttersta förstånd, kraft och möjlighet uppfylla alla till Hans 
Kejserliga Majestäts Själfherrskap, styrka och makt hörande rättig-
heter och privilegier, de der redan stadgats eller framdeles stad-
gade varda», hemställer den huruvida någon finsk yngling kan 
med gott samvete avlägga en sådan ed. »Den ryska politiken, 
som nu kräfver ed åt själfherrskaremakten af Finlands upp-
bådade ungdom, har dermed lagt sina slippriga nät på det dju-
paste djupet. Den vill ha samvetena i sitt våld. Den vill 
fånga själfva den rättskänsla, den innersta vördnad för lag och 
rätt, hvilken gömmer sig i den finska ynglingens bröst, fånga 
den och tillintetgöra den. Med detta sitt djäfvulskt anlagda 
och sluga anslag eftertraktar den ryska politiken att få ställa 
finska ynglingar, som lockats och skrämts att försvärja sig åt 
själfherrskaremakten, inför frågan: mened eller full hängifven-
het för det ryska förstörelsearbetet. Hvilken fruktansvärd ställ-
ning, hvilka samvetskval för hela lifvet för den som lättsin-
nigt, obetänksamt svurit eden!» — — — »Den finne, som för-
måtts att svärja den ryska krigsmannaeden, har förnedrat 
sig mycket. Han har uttalat att han dyrt och heligt afsvurit 
sig rätten att vara och känna sig såsom finne och finsk med-
borgare. Han har sagt sig taga det högsta han vet till vittne 
att han med kropp och själ och hela sin person underkastar 
sig hvarje bud af denna hemska, dunkla makt som, ehuru 

1) Kan en . finsk yngling aflägga den nya krigsmannaeden? 10,000 
exx. På finska en mimeograferad upplaga om 1,000 och en Annan om 
600 exx., även en tryckt upplaga. 
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mensklig och i stånd att vilseföras, likväl vill uppträda som 
allherrskarevilja — 

»Om någon finsk yngling föregiver sig vara tvungen att 
med ed uttala löftet om att sälja hela sin person åt den ryska 
själfherrskaremakten, så är det skam åt honom. Ty det är 
skam att säga sig vara tvungen att prisge sitt samvete, hela 
sin personlighet, sin innersta mennisko- och medborgarrätt, 
att göra sig till träl och lifegen, innan man ens gjort så mycket 
som att, uteblifva från ett tillfälle, der de ödesdigra orden 
skola uttalas — — --.» 

»Det kan icke, det får icke, det skall icke ske, detta upp-
rörande, att det finska folket skänker bort sina söners sam-
veten. De förfärande orden få ej komma på våra ynglingars 
läppar. Då skulle de på samma gång häfta sig in i de ynglin-
gars hjertan, som äro de samvetsgrannaste och bästa. Det 
är i närvarande stund hvarje rättänkande medborgares plikt 
att vakna till full besinning af den sedliga faras vidd, som 
hotar vårt folk. Om våra ynglingar endast på grund af osäkra 
politiska beräkningar, alltså frivilligt gå att förgifta sina sin-
nen med heligt afgifna försäkringar åt den oinskränkta en-
våldsmakten, då är det skäl att med bäfvan fråga sig, hvilka 
följderna blifva för det finska folkets framtid.» 

Slutligen må ännu nämnas tvenne skrifter, som icke ute-
slutande beröra de uppbådades uteblivande, utan förnämli-
gast ha till syfte att motarbeta den modlöshet man på mot-
ståndshåll kunde vänta sig efter emanerandet av diktatur-
förordningen. Den ena av dem 1), som är daterad den 18 
april 1903, slutar med följande ord: 

»Landets läge är visserligen ganska allvarligt. Och frågar 
man sig huru man nu bör förhålla sig, så kan man svara på 
följande sätt: 

Man får icke låta skrämma sig af generalguvernörens myn-
dighet, icke ens om man får höra att personer blifvit för- 

1) Se närmare kap. XX IV. 
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visade, fängslade eller på annat sätt utsatta för godtyck-
ligt våld. 

Man må med lugn fortgå på det lagliga motståndets väg. 
Man må söka vinna största möjliga enighet för det lagliga 

motståndet. 
Man må på allt sätt visa det folket själ.ft vill stå emot 

olaglighet. 
Hvad särskildt de uppbådade beträffar är det nu mer än 

någonsin deras fosterländska plikt att uteblifva från upp-
båden, så att det blir tydligt att generalguvernörens nya makt 
icke hjälper mot folkets eniga och orubbliga motstånd på lag-
lighetens grund.» 

Den andra 1) är författad av en bland de i kraft av diktatur-
förordningen landsförvisade, konsul Eugen Wolff. Den är da-
terad Ålands haf den 28 april 1903 och undertecknad »En 
landsflyktig». Här beröres även krigsmannaeden. »Den yng-
ling, som begår denna ed utan afsikt att hålla den han begår 
ett af de nesligaste brott, mened. Den yngling, som begår den 
och afser att hålla den, han mördar fader och moder, ty han 
svär att tillintetgöra hvad bäst, hvad ädlast, hvad heligast de 
lämnat honom. Han bestjäl kommande släkten på deras dy-
raste arf. Han förråder och utelämnar till orättvist straff de 
ädla kamrater, hvilka icke vilja gå ut i världen med denna 
skamfläck på sitt änne.» 

I skriften »Råd och Anvisningar» uppmanas de som ar-
beta i motståndets tjänst att efterforska »huruvida från rege-
ringspartiets sida en agitation bedrifves, äfvensom hvilka 
skäl och argument, som härvid nyttjas. Och vore det önsk-
ligt att dylika omständigheter måtte i sammanhang med redo-
görelser för arbetet hit insändas». 

Den agitation från undfallenhetspartiet, som här förut-
sättes, uteblev icke. Sålunda utgavs av ett antal gammalfe- 

i) Hedra din fader och din moder på det dig må väl gå. Stockholm. 
1903. 
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nomaner i Viborg ett flygblad 1), daterat Viborg i februari 1903 
och undertecknat E. Grönroos, lantbrukare, Gust. Z. Sand-
man, kollegiiassessor, K. G. Siv6i, pastor, och G. V. Valle, 
rektor, i vilket, förutom särskilda principiella uttalanden till 
förmån för eftergifvenhetspolitiken, de straffpåföljder i detalj 
uppräknas, som de uteblivna utsätta sig för, varjämte fram-
hålles, att varje utmaning från finsk sida äventyrar möjlig-
heten att få lantdag sammankallad. Genom motstånd mot 
värnplikten, heter det vidare, kunna vi ingenting uträtta, 
och vi hava hopp »att på en fredlig överenskommelses väg 
vinna den viktiga fördelen, att finska ynglingar finge tjäna 
sin värnplikt i eget land». Samma tanke uttalas av prosten 
Blomberg (sedermera Vuorimaa), vid ett möte i St. Michel 
den 19 mars. 

1 mars 1903 utdelades en skrift 2) undertecknad av tio stu-
denter, minst en för varje av de studentavdelningar, i vilka 
studentkåren vid universitetet dåförtiden var indelad. Dessa 
»decemvirer», såsom de kallades, voro: Taavi Arola (västfinne), 
C. A. N. Bergroth (savolax-karelare), Kaarlo Forsman (seder-
mera Koskimies, österbottning), Aarne Granfelt (sedermera 
Kuusi, nylänning), Lauri Haapaniemi (tavastlänning), Kalle 
Kahiluoto (västfinne), Eevertti Pärnänen (savolax-karelare), 
Onni Tolvanen (österbottning), Onni Voipio (viborgare), 
Sulo Vuolijoki (tavastlänning). 

Skriften har, i den av undertecknarne senare utgivna över-
sättningen till svenska, följande lydelse: 

»Till kamraterna i värnepliktsåldern! 
Snart instundar den tidpunkt, då vi, detta års värne-

pliktige ynglingar, skola afgöra, hvilken ståndpunkt vi komma 
att intaga till årets uppbåd. Denna fråga är så mycket mera 

Muutama sana nykyhetkellä. Wiipuri, 1903. 
Asevelvollisuus-ijässä oleville tovereille! Kohta on käsissä se 

hetki — — —. Helsinki, 1903. Senare utgiven även på svenska: Till 
kamraterna i värnepliktsåldern! Snart instundar den tidpunkt — — 
Helsingfors 1903. 
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egnad att ställa de ungas sinnen på prof, som det torde vara 
otvifvelaktigt, att däraf huru talrikt de unga männen i år 
infinna sig till uppbådet, kommer att i allra högsta grad bero, 
huruvida möjligheten att återkomma till lagliga förhållanden 
skall bevaras. 

Vi undertecknade studenter, själfva tillhörande antalet 
af dem, som i år äro uppbåd underkastade, vilja härmedels 
för våra ålderskamrater redogöra för vår egen ståndpunkt i 
denna fråga. Det torde nämligen vara säkert, att äfven i år 
nog kommer att framhållas samma yrkande som i fjol, då i vida 
kretsar och i allmänhet med ringaktande af andras åsikter 
den uppfattning utspriddes, att samtliga värnepliktiges foster-
ländska skyldighet var att afhålla sig från uppbådet och lott- 
tagningen. 

Vi å egna vägnar och jämte många studentkamrater hafva 
likväl kommit till det beslut, att vi detta år infinna oss till 
uppbåd och lottagning. Det är nog en sanning, hvilken äfven 
Finlands Ständer redan vid urtima lantdagen klart uttalat, 
att den nuvarande värnepliktsförordningen icke tillkommit 
i den ordning Finlands samhällsförfattning fordrar. Men 
först och främst äro vi af den mening, att erfarenheten redan 
tillräckligt ådagalagt, att det absoluta motstånd som hitin-
tills försökts, ingalunda leder till det mål, dit finske män 
böra sträfva, nämligen till återvinnande af fred och lagliga 
förhållanden, utan bringar fosterlandet endast faror och för-
luster. Däremot våga vi med tillförsigt hoppas, att samdrägt 
i våra förhållanden kan fås till stånd, om blott spänningen i 
landet och den däraf föranledda oredan upphör att ovillkor- 
ligen lägga hinder i vägen. 

1 hvarje händelse tillhör det icke oss ynglingar att slita 
tvistiga samhällsfrågor. Vi hafva endast att se till, att icke 
genom obetänksamma handlingar från ungdomens sida den 
inhemska regeringens åtgärder i syfte att återställa lagliga 
förhållanden störas, samt att landets Ständer, som äro det 
finska folkets enda målsmän, icke hindras att blifva samman-
kallade, för att såväl i denna som mången annan fråga full- 
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göra sitt för landet så viktiga värf. I vår tanke utgör äfven 
den omständigheten en maning till inställelse vid uppbådet, 
att tjensteplikten i år likasom förut får fullgöras vid finsk 
trupp, nämligen vid Finska gardesbataljonen. 

Men äfven utöfver de skäl vi här ofvan anfört, anse vi 
studenter och andra studerande vara till uppbådets fullgörande 
förpligtade särskildt af den omständigheten, att enligt be-
stämningarna i värnepligtsförordningen alla de ynglingar, 
som underlåtit att fullgöra sin värnepligt, äro oförmögna att 
inträda som tjänstemän i landets embeten. Den enskildas 
möjlighet att komma till statens tjenster kan visserligen icke 
blifva bestämmande för någons handlingssätt, men vi torde 
icke behöfva vidlyftigare utlägga, hvilka svårigheter ett ute-
blifvande i massa från uppbådet komme att i framtiden ställa 
i vägen för tjensters besättande med inhemska män, — och 
likväl är tjenstemannapersonalens bibehållande såsom na-
tionell korporation ett af lifsvilkoren för vårt folk. Likaledes 
hafva vi icke kunnat blifva oberörda af den hänsynen, att 
vårt tillvägagående kan hafva inflytande på universitetets 
ställning. 

Af anförda skäl anse vi oss af vår fosterländska plikt upp-
fordrade att infinna oss till uppbådet och lottagningen. På 
samma gång hafva vi jämväl ansett det vara vår skyldighet 
att meddela de i samma ålder varande ynglingar vår stånd--
punkt i denna för ögonblicket mest brännande fråga. Slut-
ligen kunna vi icke underlåta att enträget uppmana alla våra 
kamrater, de unga männen af samma åldersklass, att taga i 
öfvervägande dessa af oss nu framhållna synpunkter. 

Helsingfors i mars 1903 » 

Skriften väckte, i synnerhet i studentkretsar, ett stort och 
pinsamt uppseende.1) Bland de i uppbådsåldern varande 
studenterna fanns en avgjord majoritet för uteblivande. I 
sin skrift uppgiva »decemvirerna», att de uttala sig såväl 

1) Jfr Edv. Hjelt, Från händelserika år, I, s. 86. 

5 
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å egna som å talrika studentkamraters vägnar, vilket av 
andra studenter tolkades som en självtagen rätt att taga 
sig talan för andra. Betänkligare var tillvägagåendet, att 
vid varje underskrift bifoga uppgift på den studentavdel-
ning undertecknaren tillhörde. Detta tillägg hade i och för 
sig intet intresse, utan måste anses hava tillkommit i akt och 
mening att giva skriften en mera representativ karaktär. 
Allt detta väckte bland studenterna en oerhörd förbittring, 
så att inom flere studentavdelningars kamratskap fråga väck-
tes om att draga undertecknarne under disciplinär behandling. 
Dock blev ingen sådan åtgärd vidtagen. 

Däremot uppsattes av andra studenter en motskrift, och 
de ungas avsikt var att förse densamma med sina under-
skrifter, ett tillvägagående, som säkert varit mycket mera 
effektivt än en anonym skrivelse, då det visat mod och vilja 
till självuppoffring för det rättas skull, och sålunda varit 
av en helt annan karaktär än decemvirernas uppträdande, 
vilket icke medförde någon risk. Emellertid fanns det per-
soner, som avrådde studenterna härifrån, och saken under-
ställdes k agalbestyrelsens prövning. Bestyrelsens utlåtande 
formulerades den 5 april och hade, enligt ett bevarat proto-
kollskoncept, följande lydelse: 

»Af tio närvarande ansåg flertalet att det menliga intryc-
ket af de 10 studenternas skrift svårligen kan genom något 
annat medel lika kraftigt motverkas som genom den tiller-
nade protesten, undertecknad af ett stort antal studenter i 
uppbådsåldern. Med afseende härå, och utan att förbise 
att en sådan protest, ehuru dess enkla affattning ej är för-
griplig, kan för undertecknarne innebära risker och tilläfven-
tyrs äfven blifva en förevändning för trakasserier mot univer-
sitetet, ansåg majoriteten att protesten sannolikt vore till gagn 
för motståndet mot uppbådet. 

Minoriteten (två medlemmar) befarade att ett för upp-
bådsstrejken ogynnsamt intryck kunde göra sig gällande, 
därest de många studenter, som underskrifvit protesten ut-
sattes för extraordinära förföljelser, äfvensom att general- 



Kap. XX I. Av studenter utsända motskrifter. 

guvernören kan begagna tillfället att göra universitetet skada, 
samt tvekade därför att tillråda protesten.» 

Bestyrelsens majoritets utlåtande var sålunda tillstyr-
kande; men vid en konferens med studenter hos prof. Otto 
Donner, där även några andra av de äldres råd voro närvarande, 
lutade meningen slutligen åt att namn icke skulle utsättas, 
och därefter rättade sig studenterna. 

De utarbetade tvenne skrifter, den ena på finska  det 
språk på vilket decemvirernas skrift först utkom , som 
granskades av kagalens bestyrelse, ävensom av ett par av de 
äldre inom organisationen; även prof. E. N. Setälä rådfrå- 
gades. I skriften 1), som var undertecknad »Suuri joukko 
asewelwollisuusijässä olewia towereita» (Ett stort antal i värn-
pliktsåldern varande kamrater) och utkom i mitten av april, 
påvisas först, att de tio huvudsakligen representera endast sig 
själva. Samtidigt som de förmena, att det ej tillkommer de unga 
att avgöra samhälleliga tvistefrågor, ge de sig sken av stats-
klokhet och avgöra vad som är fördelaktigt för fäderneslandet. 
Medan de hålla före, att endast ständerna representera lan-
det, anse de sig kunna handla tvärtemot ständernas uttalan-
den. Då det göres gällande, att lantdagens sammankallande 
beror på om folket fogar sig i olag, har man härmed visat vägen 
för ryssarna till den svåraste form av olaglighet och velat 
göra egna landsmän ansvariga härför. Att endast sådana 
ynglingar, som infunnit sig vid uppbåden, kunna erhålla stats-
tjänst är av mindre betydelse, ty män av det slaget som åt-
lyda de olagliga uppbåden äro icke sådana soni vårt land är i 
behov av. Vad beträffar de obehag, som studenternas ute-
blivande kan ådraga universitetet, bör man betänka att hela 
fosterlandets väl måste gå framom enskilda inrättningars. 
De tio undertecknarne hava alldeles försummat påpeka, att 
de som nu foga sig hava att svära den nya krigsmannaeden. 
Egendomligt är för övrigt att av de tio en är krympling och 

') Asewelwollisuusijässä olewat towerit! Äskettäin on kautta maan 
lewitetty — — 22,000 exemplar. 
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tre för andra kroppslyten odugliga till krigstjänst, medan en 
redan tidigare som frivillig avtjänat sin värnplikt. »Och dessa 
ropa nu ut kring världen, att de ämna foga sig i uppbådet». 
Skriften slutar med en kraftig maning att utebliva från upp-
båden. 

Den andra skriften 1), på svenska, tillkom efter det de 
tios skrivelse även på svenska språket spritts kring landet, 
och torde vara författad av Oskar Rosenqvist, som då själv 
hörde till de uppbådades antal; den var undertecknad »Ett 
stort antal uppbådade ynglingar», och utkom den 23 april. 
»På ett möte, som hölls med uppbådade studenter», heter det 
här, »ämnade 102 uteblifwa och blott 7 gå till uppbådet. Nu 
ha dessa 7 lyckats skaffa 3 till».2) Skriften använder, såsom 
naturligt är, ungefär samma motivering som i det finska 
flygbladet, men kortare och mera populärt uttryckt. »Huru 
weta dessa tio studenter, att landtdagen säkrare samman-
kallas, om wi gå till uppbådet, än om wi inte gå? Och för 
öfrigt, hwad betyder en landtdag och dess beslut om folket 
själft underkastar sig olagliga förordningar. Hwem bryr sig 
då om landtdagen?» . . . »Huru många kunna blifwa tjänste-
män? Kanhända några herremannasöner. Men för att blifwa 
tjänsteman är det ej nog, att ha warit till uppbåd. Man måste 
i allt lyda ryssen och bryta landets lag. Men sådan tjänsteman 
will ingen hederlig karl blifwa. Den nya wärnepliktslagen 
är olaglig, det weta wi. Lyda wi den, så bryta wi mot den 
rätta lagen, wi göra orätt. Och den som en gång gör orätt, 
han gör det lätt en annan gång. Bryta wi nu mot det rätta, 
så komma wi också i framtiden att bryta. Så skall ett första 
steg föra andra med sig och wi som hittills satt wår ära i att 
wara hederliga människor, som öppet kunnat se hwem som 

Kamrater i uppbådsåldern! Äfwen på swenska har numera 
spridts — 

Enligt Edv. Hjelt, anf. st., s. 85 hade vid ett möte i februari 1903 
av i värnpliktsåldern varande studenter 115 förklarat sig icke ärna in-
finna sig vid uppbådet, 7 meddelat att de komme att göra det och 57 
förklarat sig icke beredda att besvara frågan. 
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hälst i ansiktet, hwad äro wi då? Lagbrytare och bedragare. 
Hwilken nytta kan vårt land då hafwa af oss? Ingen. Hwad 
ära kunna wi göra svårt land? Ingen. Wårt land skall för-
neka oss såsom owärdiga söner.» 

Redan innan någondera av dessa skrifter blivit färdig, 
utsändes ett kort cirkulär 1) till landsortscentralerna, daterat 
den 6 april 1903, med meddelande om de tio studenternas 
skrivelse samt att »en dementi af denna skrift kommer med 
det första att tillställas Eder för att genom Eder benägna 
försorg spridas till alla uppbådade. Det torde vara bäst att 
spridningen av denna dementi sker på samma sätt som de 10 
studenterna spridt sin skrift, hvilket åtminstone på en del 
håll skett i slutna kuvert per post. Om på Eder ort deras 
skrift blifvit på detta sätt kringspridd, så vore det bäst, för 
att icke förlora tid, att Ni genast ginge i författning om ut-
skrifvande af de uppbådades adresser på kuvert, så att när 
vår skrift anländer, den omedelbart kan kringsändas». 

Då uppbådet i slutet av maj i Helsingfors stundade, ut-
sändes en den 29 maj daterad liten lapp 2), på ena sidan med 
svensk, på andra med finsk text, för att motarbeta de tios 
skrift. Här uppges att »studentkårens ordförande har såsom 
bekant i Uusi Suometar och andra tidningar förklarat att de 
tio studenterna icke hafva något uppdrag att tala å sina 
kamraters vägnar». 

Förutom »decemvirernas» manifest spriddes av undfallen-
hetsriktningens anhängare även andra skrifter. Främst bland 
dem må nämnas ett flygblad 3), undertecknat: »I Helsingfors 
å Uusi Suometars redaktion den 23 mars 1903 samlade Natio-
nelltsinnade». Det lyder i svensk översättning som följer: 

»Varje medborgare i Finland vet och erkänner, att värn-
pliktslagen av den 12 Juli 1901 icke tillkommit i den ordning 

S. H. T. En skrift uppmanande ungdomen att gå till upp- 
båd — — Mimeogr. 

Man har skickat omkring till de uppbådade ynglingarna 
Jokainen Suomen kansalainen — Helsingissä 1903. 
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som fordras av vart folks grundrättigheter. Den åtlydes i 
den förhoppning, att ett besinningsfullt uppträdande från 
folkets sida skall möjliggöra förhållandenas återförande på 
laglig grund. 

Senaste är uteblev mer än hälften av de i värnplikts-
åldern befintliga ynglingarna, och av dessa begav() sig seder-
mera stora skaror, av fruktan för straff, till främmande land 
för att gå okända öden till mötes. Det är lätt att inse, vilka 
andliga och materiella krafter fäderneslandet sålunda gått 
miste om, och vart det bär, om samma förfarande fortsättes. 

Nämnda värnpliktslag innehåller visserligen särskilda 
stadganden, som äro av det slag, att de i sin tillämpning 
bleve för vårt land skadliga. Ett sådant stadgande är i främsta 
rummet det, att finska värnpliktiga kunna placeras i den ryska 
arms led. För närvarande föreligger dock icke något så-
dant hot, som absolut kunde föranleda våra värnpliktiga att 
utebliva från uppbadet. Alla de 190 man, som detta år ut-
tagas till aktiv krigstjänst, komma att avtjäna sin värnplikt 
i Finska gardet, som är den enda återstående finska truppen. 
Men om var värnpliktiga ungdom nu underlåter att åtlyda 
uppbådet och även var gardesbataljon på grund härav upp-
löses, sa ligger den faran nära till hands, att Finlands värn-
pliktiga verkligen instickas i ryska trupper. 

Nästa år skola Finlands ständer samlas till lantdag, och 
endast genom vår lagliga representations åtgöranden kunna 
de irreguljära förhållandena på överenskommelsens väg brin-
gas i ordning; ty endast ständerna representera Finlands folk 
och kunna med Kejsaren och Storfursten överenskomma om 
ordnade förhållandens återställande. Men hoppet om stän-
dernas sammankallande vid sagda tid torde i hög grad bero 
därpå att ett besinningsfullt och fredligt sinnelag kommit 
till synes i vårt land. 

Särdeles viktigt är det därför, att Finlands värnpliktiga 
ungdom denna gång talrikt åtlyder uppbådet. 

Synnerligen önskligt är det därjämte, att av de vid upp-
bådet tillstädeskomna några ynglingar i varje uppbådsområde 
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frivilligt anmäla sig till inträde i aktiv tjänst, och med anled-
ning härav utbedja sig de första lottningsnumrorna. Detta 
skall efter vad man kan hoppas beviljas, enär gardesbatal-
jonen även tidigare kompletterats med frivilliga. Och sålunda 
skulle måhända det nödiga antalet manskap erhållas endast 
genom sådana, som önska träda i krigstjänst. Detta befriar 
emellertid icke övriga värnpliktiga från skyldigheten att 
infinna sig vid uppbådet; ty om även vederbörande för-
rättningsman drager lott för dem som utebliva, böra de 
likväl, oberoende av lottnummern, inställa sig till läkarbesikt-
ning.» 

En annan skrift 1) är undertecknad »Hämeen kansallis-
niielisiä» (Nationellt sinnade i Tavastland); den spriddes i 
april månad. Här medgives, att värnpliktsförfattningen till-
kommit i en från våra grundlagar avvikande ordning. »Men 
det är å andra sidan tydligt att vi icke i någon händelse förmå 
förhindra dess genomförande, och, vad som betyder mera, 
vårt kraftlösa och fåfänga motstånd ådrager oss det ena slaget 
efter det andra, såsom vi redan tillfyllest fått erfara. I deras 
ögon, som hålla före att de nödvändiga betingelserna för vårt 
självständiga nationella liv redan gått till spillo, betyder allt 
detta naturligtvis ingenting. Men enligt vår uppfattning är 
det lättsinnigt att tro, att vårt folks framtid i varje händelse 
är tillspillogiven, och i stöd av denna tro handla så, att dess 
undergång påtagligen påskyndas. Vi hava ännu kvar vår in-
hemska regering och vårt domstolsväsen, inhemskt undervis-
ningsväsen och kommunal självstyrelse och det föreligger ingen 
sannolikhet för att det ens vore avsikten att beröva oss dem. 
Men det är en känd sak, att ett fortsatt motstånd i värnplikts-
saken bringar våra ännu existerande lagliga institutioner i 
fara. I ett sådant tvångsläge, som vårt folk nu befinner sig i, 
är det ständiga pockandet på våra rättigheter gentemot den 
starkare icke tillräckligt, man måste foga sig även i att lida 
orätt och genom underkastelse försöka möjligen åstadkomma 

Kutsuntanuorukaisille. Helsinki, 1 903. 
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det som med ett envist motstånd, det är vår fasta övertygelse, 
icke fås till stånd.» 

Vidare beröres frågan om lantdagen, vars »sammankal-
lande och verksamhet i hög grad beror av den uppbådade 
ungdomens förhållande detta år. Ständernas samarbete med 
Härskaren är dock det enda, som förmår återställa lagliga för-
hållanden». — »Den enskilda individen bör visserligen offra 
sin lycka, sitt gods, t. o. m. sitt liv, då fosterlandets räddning 
det fordrar. Men innan man skrider till ett sådant offer, 
bör man vara fullständigt på det klara med att det verkligen 
medför det som därmed avses, och icke måhända leder till 
alldeles motsatta följder.» 

Om en annan regeringsvänlig skrift1), däri bl. annat straff-
påföljderna för uteblivande uppräknas, icke undantagandes 
förbudet att utfärda lysning till äktenskap för ynglingar, som 
icke kunna förete intyg över att de närvarit vid uppbåden, 
skriver Estlander, Hågkomster, s. 139 f., efter de medde-
landen han erhållit jämte den honom tillsända skriften, att 
den »utdelades af landtpolisen uti järnvägståget mellan Num-
mela och Korpi». Broschyren lär ha varit tvåspråkig. Est-
lander omnämner även en broschyr som på samma sätt ut-
delades i Ekenäs. 

I kagalens arkiv finnes ännu en skrift 2), som innehåller 
en utredning av vad en uppbådad har att iakttaga, bl. a. 
för att erhålla lättnad eller uppskov i värnpliktens utgörande, 
samt uppräknar straffpåföljder för uteblivande. I skriften 
framställes värnpliktsförordningen helt och hållet såsom gäl-
lande lag. Utan att direkt uppmana ungdomen att infinna 
sig till uppbåden, tager skriften detta för givet. 

Tyngdpunkten vid årets propaganda för ungdomens ute-
blivande från uppbåden var emellertid förlagd till den person-
liga beröringen med de uppbådade. I ett cirkulär av den 12 

1 anledning av de falska rykten som spridts — — Icke i ka- 
galens arkiv. 

Nykyiset säädökset asevelvollisten kutsunnasta. Helsingissä 1903. 
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mars (se nedan, s. 80) »erinras om det nödvändiga, att hvarje 
uppbådad blifver vidtalad. Men därtill åter äro förteckningar 
på de uppbådade nödvändiga. Hafva sådana förteckningar 
anskaffats för de skilda kommunerna? Finnas på orten lämp-
liga personer för de uppbådades vidtalande?» Antagligen 
rådde flerstädes brist på sådana lämpliga personer, ty i själva 
verket var det mest studenter vid Universitetet och Poly-
teknikum ävensom arbetare som härvid voro verksamma, 
i det att de såsom reseagitatorer sändes ut till olika lands-
ändar. De uppbådade, i synnerhet i städerna, kallades till 
mindre möten, varvid personer av samma stånd och villkor 
samlades, så att t. ex. bodbiträden och med dem likställda 
infunno sig till ett möte, arbetare till ett annat o. s. v. 

Studenterna samarbetade med samma medlemmar av 
kagalbestyrelsen som under föregående år (Th. Schwindt, 
Th. Hom63, A. v. Bonsdorff och E. Estlander) och med 
biträde av de studenter som då voro de ledande. Bland 
särskilt verksamma nylänningar uppräknar Estlander, Håg-
komster, s. 133, Oskar Rosenqvist, Fredrik Saltzman, A. F. 
Klingstedt och Arvid Malm. Inom studentavdelningarna bil-
dades propagandakommitter, som bestodo av både man-
liga och kvinnliga medlemmar och vid behov tjänstgjorde 
vid distribution av skrifter o. d. Dessa avdelningskommit-
t&r höllo även gemensamma möten, till vilka studenter i 
uppbådsåldern kunde kallas. 

Kagalbestyrelsens studentkommittéplanlade ett stort 
»agitationsseminarium» för studenter och arbetare. Dess 
program anföres här enligt Estlanders Hågkomster, s. 142 f. 

»a) Etik och moral som grund för uppbådsstrejk och 
passivt motstånd, särskildt eden. b) Juridisk skyldighet och 
rätt till motstånd i anslutning till v. Jhering. c) Om mot-
ståndets ekonomiska och praktiska nödvändighet. 

I dessa afseenden skulle de enskilda föredragen behandla 
1) Motståndsarbetets historik: hvad som skett, det nuvarande 
läget, utsikter för framtiden. 2) De ryska förhållandena. 
3) Om den konstitutionella staten och medborgarenas rättig- 

4 
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heter. 4) Om värnepliktsskyldighet, särskildt enligt 1878 
års lag. 5) Om lydnad för lag. 6) Om tjänstemäns ställning och 
skyldigheter. 7) Om prästernas ställning och plikt. Slutligen 
ett föredrag om agitationsarbetet och dess teknik. 

Såsom föredragare påtänktes och voro delvis vidtalade: 
1) Rörande motståndets etik prof. G. G. Rosenqvist, om han 
kunde därtill förmås, då han var emot all agitation, samt pa 
finska dr Z. Castrki. 2) Juridiska skyldigheter och rättigheter 
till motstånd, prof. W. Chydenius och dr K. J. Ståhlberg. 
3) Ekonomiskt praktiskt motstånd: bankdirektör E. Schy-
bergson och dr H. Renvall eller H. Renqvist. 4) Motstånds-
arbetets historik: prof. K. Grotenfelt, på båda språken. 5) Om 
ryska förhållanden: kapten Less och Tyyko Hagman. 6) Om 
konstitutionellt statsskick etc.: E. Estlander samt Th. Ho-
rn&I, Severi Nyman och Th. Schwindt. 7) Om tjänstemäns 
ställning: E. Estlander och Edvin Castr6i. 8) Om prästerna: 
pastor A. J. Bäck och mag. M. Pesonen. 9) Om värneplikts-
lagen: dr A. Törngren eller E. Estlander och v. häradsh. 
1. Groundstroem eller Edvin Castren. Rörande tekniken: 
Th. Schwindt, Th. HonAn och faktor R. Drockila. 

Ännu flere personer voro förslagsvis nämnda.» 
Såsom lokaler för föredragen hade man tänkt sig bl. a. 

Nyländska nationshuset och studenthuset; cirkulär skulle 
utskickas till landsorten med inbjudan till hugade deltagare i 
kurserna, som skulle hållas under påskferierna. 

Så strängt upptagna som alla voro fingo vederbörande 
möjlighet att realisera blott en del av planen. Sålunda sam-
lades hos mag. (numera professor) R. \Vitting de flesta med-
lemmarna av studentavdelningarnas gemensamma kommitt 
och några andra intresserade för åhörande av ett föredrag 
av Th. HonAn, vars innehåll det var meningen att de närva-
rande skulle upprepa inom sina kamratkretsar. Homåls 
föredrag omarbetades senare till en promemoria 1), uppställd 
sålunda att en mängd invändningar tänkas gjorda mot mot- 

1) Sanotaan että laillisuuden palauttaminen — — Mimeogr. 
600 exemplar. Den är upptagen i kagalens räkenskaper den 8 april. 

IP> 
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ståndspolitiken, för varje gång åtföljda av de svar, som på 
dessa skola avgivas. Föredrag höllos även av Ernst Estlan-
der och Th. Schwindt, den förre bl. a. ett i anslutning till 
v. Jherings arbete Der Kampf ums Recht 1), den senare om 
arbetssättet. 2) En del av dessa föredrag höllos för folkskol-
lärare, som samlats hos folkskollärarinnan Olga Johansson. 
Inom Helsingfors folkskollärarkår hade under A. v. Bons-
dorffs auspicier bildats en sammanslutning, till vilken skrif-
ter plägade utdelas. Den s. k. kvinnokagalen var även under 
denna tid särskilt verksam. Den 8 april hölls av densamma 
ett möte med deltagare från olika delar av landet. För 
diskussionen därunder redogjordes i en särskild skrift 3), däri 
en verksam propaganda och utvägar därtill anbefalldes. Den 
uppsattes av dr Thekla Hultin. 

För att bearbeta opinionen i Helsingfors, särskilt i fråga 
om de ungas uteblivande från uppbåden, bildades en särskild 
»Helsingforskommitt6, vari prof. 0. I. Engström fungerade 
som ordförande, och där kagalbestyrelsen var representerad 
av några av sina medlemmar, i kommittCli sutto även ett par 
arbetare; bland dessa har Estlander, Hågkomster, s. 133, 
antecknat hr J. E. Kumenius. Samarbetet med arbetarna var 
för övrigt mycket livligt och förtroendefullt. Ett av dem 
väckt förslag om grundandet av en arbetartidning, som så 
gott sig göra lät skulle föra motståndets talan, upptogs med 
mycken sympati av kagalen, som utlovade företaget sitt un-
derstöd; dock blev planen icke av arbetarna realiserad. Ar-
betarna deltogo även i de agitationskurser, som av kagalen 
anordnades. 

') I slutet av januari 1903 hade kagalen inköpt 425 exemplar av 
den svenska översättningen av v. Jherings skrift (Kampen om Rätten) 
för distribution bland de för uppbådsstrejk arbetande studenterna. 

I en publikation Tvänne promemorior (Stockholm 1903) ingå så-
väl Estlanders föredrag i omarbetad form under rubriken Några reflexio-
ner i anledning av det närvarande rättsläget (daterat d. 11 maj) som 
även Hom6is ovannämnda promemoria i utvidgad bearbetning: Några 
inlägg i den politiska diskussionen (dat. i maj 1903). 

Kort redogörelse öfver mötet den 8 april 1903. Mimeogr. 
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Studenter och arbetare bedrev() sin verksamhet hand i 
hand bland den uppbådade ungdomen. Sålunda sändes agi-
tatorer till varje uppbådstillfälle, på rekvisition från lands-
orten, men även eljest då lämpliga personer funnos att tillgå. 
Beröringen mellan dem och kagalbestyrelsen förmedlades av 
ett kansli, såsom vars föreståndare fungerade 0. Rosen qvist 
med biträde av studentkamrater, bland vilka äro att anteckna 
H. Åström (nylänning), L. Stenbäck (västfinne) och N. Hag-
man (viborgare). Å kagalbestyrelsens sida upprätthölls för-
bindelsen med kansliet av dr A. Törngren. Kansliet med-
delade de kringresande agitatorerna nödiga instruktioner och 
broschyrer. 

Från arbetarnes led 1) utgingo åtminstone tvenne skrifter, 
båda alldeles kortfattade. Den ena, som utgavs i senare 
hälften av april har följande lydelse i svensk översättning: 

»Arbetarnes främsta män och arbetarna själva i hela 
Finland anse det enda rätta vara att varje yngling ovillkorli-
gen uteblir från detta års värnpliktsuppbåd. Detta bör med-
delas alla i uppbådsåldern varande. Yngling! Kom ihåg din 
plikt mot ditt folk och ditt lands lagar och håll dig därför 
borta från besiktningen!» 

Det andra, som föreligger på såväl svenska som finska, 
utsändes vid tiden för uppbådet i Helsingfors av arbetare och 
studenter gemensamt. Uppropet har följande lydelse: 

»Uppbådade kamrater! 
Nu är det vår tur att visa på hvilken ståndpunkt vi skola 

ställa oss gentemot den olagliga värneplikten. Men icke blott 
mot denna värneplikt, utan äfven gentemot förrysknings-
arbetet, ty dessa två höra naturligtvis tillammans. Frågan 

1) Att döma av verifikaten i kagalens räkenskaper för år 1903 tyckes 
detta år ett betydligt större antal arbetare hava deltagit i agitationen 
än år 1902. Bland de arbetare, som år 1903 voro verksamma, må näm-
nas den sedermera som socialistledare bekante Yrjö Mäkelin. Flere av 
1902 års agitatorer, såväl studenter som arbetare, deltog° även i arbetet 
för 1903 års uppbådsstrejk. 
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gäller, om vi genom vårt eget exempel — genom att uteblifva 
från det olagliga uppbådet vilja högakta oss själfva, så till 
vida att vi icke lyda olagliga påbud, som själfhärskarmakten 
vill påtvinga oss. Om vi skulle infinna oss till det olagliga 
uppbådet, skulle vi i och med detsamma gå in på att själfva 
blifva det finska folkets bödlar — såsom vi för ungefär ett år 
sedan på vår stads gator fingo lära af det ryska tyranniets 
kosackpiske. Skulle vi, som ännu akta vår finskhet och frihet 
som en dyrbar skatt, vilja underkasta oss en alt förtryckande 
själfhärskarmakt? Nej, vi kunna icke, vi få icke lyda det 
ryska tyranniet och med egen hand beröfva oss vår frihet! — 
Nu fordrar stunden, att vi skola uteblifva från det olagliga 
uppbådet; låtom oss visa att vårt finska mod icke helt och 
hållet dött ut. Således: må ingen af hufvudstadens värneplik-
tige, om han är mån om sin ära, infinna sig till uppbådet, utan 
må livar och en sluta sig till dem, som genom sitt uteblifvande 
hafva beslutit att fordra: ned med det ryska tyranniets soldat-
välde! 

En stor mängd uteblifvande.» 

Detta upprop uppspikades en natt av en bland de verk-
sammaste arbetaragitatorerna, M. Piirainen, med biträde av 
några arbeterskor, å husväggarna i Helsingfors. Ansatta av 
polisen nödgades de vräka en stor del av upplagan in genom 
en glugg i senatshuset. Icke desto mindre blevo de häktade 
och Piirainen hölls en lång tid fängslad») 

Även flere andra av agitatorerna råkade i polisens klor. 
En av dem, en sotarmästare från Helsingfors, Tiitinen, som 
utsänts till uppbådet i Iittis, underkastades, enligt vad han 
uppgav, tortyr genom att tvingas att äta starkt saltad mat 
och hindras från att sova, med den påföljd att han yppade 
vem det var som utsänt honom, nämligen Rosenqvist. Denne 
fick en dag besök på sitt kansli av ett par för honom okända 

1) Sina erfarenheter från fängelset har Piirainen skildrat i Vapaita 
Lehtisiä. Efter sitt frigivande reste Piirainen till Amerika, därifrån han 
återvände 190 
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personer, som bådo honom följa med till poliskammaren. 
Innan han gick lyckades han smussla undan en plånbok, som 
omhändertogs av hans biträde, stud. Åström. I plånboken 
funnos flere för organisationen komprometterande papper, 
däribland checker med namnteckning av en medlem av kagal-
bestyrelsen. Denne fick genom Åström omedelbart känne-
dom om det passerade, och genom bemedling av universite-
tets dåvarande rektor, Edvard Hjelt, ställdes Rosenqvist 
tills vidare på fri fot och fick tillfälle att undkomma. Under 
det antagna namnet Berg vistades han en tid hos numera 
professorn vid Åbo Akademi, A. W. Gadolin, vid denna tid 
bosatt i Esbo, därefter hos en av sina* kamrater, och for se-
nare seglande över till Sverige, därifrån han återvände år 
1905. Han blev våren 1918 mördad av de röde. 

Regeringspartiets anhängare inskränkte sig icke till att 
utsända skrifter, utan igångsatte även i andra avseenden en 
energisk mo_ tagstation. Sålunda anordnades partimöten på 
olika orter, såsom i Viborg den 8 januari, i St. Michel den 19 
mars, i Kuopio den 7 april och i Joensuu den 8 april, vilket 
kunde försiggå med största lätthet, då partiet icke behövde 
befara något ingripande från myndigheterna, som tvärtom 
på allt sätt uppmuntrade sådana möten. Vid mötet i St. 
Michel antogs följande resolution rörande uppbåden: »De 
värnepliktiga ynglingarne bör man upplysa om de faror, som 
kunna hota fosterlandet, dess institutioner och ynglingarna 
själfva, om de uteblifva från uppbåden,» och i Kuopio: 

»Att användå uppbådstillfällena till opinionsyttringar 
måste på det strängaste ogillas. 

Åt de i uppbådsåldern varande ynglingarna bör lämnas 
sanningsenlig och fullständig upplysning om, hvilket ansvar 
Monarken har bestämt för dem, som uteblifva från uppbåden. 
Den som genom skrämmande tall) eller genom falska föreställ- 

]) Härtill invänder sign. Passirinta (prof. Th. HonAn) i en broschyr 
Nykyisestä Asemasta (varom längre fram), s. 31: »Man måste fråga: 
är icke brottet ännu mycket större om man genom skrämmande tal eller 
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ningar uppeggar de uppbådade att uteblifva från besiktnin-
gen begår ett brott mot ynglingarne och fosterlandet.» 

Joensuu-mötet ansåg det vara »allmänhetens plikt att så 
vitt möjligt försöka stävja allt slags uppviglande agitation 
från obehörigas sida.» 

Även genom direkt beröring med de uppbådade sökte man 
på detta håll inverka på dem och förmå dem att gå till upp-
båden. Härvid erbjöd polismakten ett verksamt stöd. Ett 
av myndigheterna använt sätt att förmå de uppbådade att in-
finna sig bestod däri, att uppbådslängderna kringsändes till 
samtliga länsmän för att av dem tillställas envar inom läns-
mansdistriktet bosatt yngling i uppbådsåldern, som egde 
lämna kvitto över att han emottagit längden — detta för att de 
uppbådade icke måtte kunna skylla på att de icke erhållit 
kallelse till uppbådet. Med anledning härav utsändes av ka-
galbestyrelsen ett cirkulär 1) av den i april, där vederbörande 
ombudsmän uppmanas att motarbeta detta regeringens för-
fogande. Här säges bl. a.: »För detta ändamål kunna möj-
ligen en del länsmän, som icke helt stält sig i det nya syste-
mets tjänst, förmås att icke utkolportera uppbådslängderna så 
mycket hällre som denna form af uppbådskallelse icke är i 
lag, icke ens i det olagliga värnepliktspåbudet, förutsatt. Till 
de uppbådades kännedom bör meddelas och hos dem bör med 
bestämdhet inskärpas att de icke äro tvungna att emottaga 
uppbådslängderna och i ingen händelse böra afgifva kvitto 
öfver mottagande af desamma. Också bör man söka ställa så 
till att ingen kan fås att tjäna som vittne på att en uppbådad 
mottagit sådan längd. A andra sidan bör med all tydlighet 
framhållas, att en person, som tilläfventyrs emottagit en sådan 

falska uppgifter söker förmå de uppbådade att infinna sig till gransk-
ningen och sålunda bryta lag ja till och med svära falsk ed? Och just 
i sådan afsikt hafva äfven alla de skrämmande målningarna användts, 
ingalunda från vår sida.» (Enl. Homhs egen översättning i Vårt Pas-
siva Motstånd, s. 169). 

1) En sådan åtgärd torde hafva anbefallts — — Mimeogr. 500 
exx. Finsk upplaga 1,450 exx. 



Kap. XX I. Myndigheternas ansträngningar. 

uppbördslängd samt däröfver utfärdat kvitto, härmed inga-
lunda på något sätt förpliktats att infinna sig vid uppbådet.» 

Ett upprop 1) ställt direkte till de uppbådade av enahanda 
innehåll utsändes åtminstone i en del kommuner av en enskild 
person, frih. M. v. Kotben, som, ehuru icke tillhörande organi-
sationen, var livligt intresserad av dess verksamhet. 

Då det var att befara, och även i en del fall torde hava 
passerat, att polisen med våld förde ynglingarna till uppbådet, 
utsändes ett litet flygblad 2) daterat i maj 1903, med varning 
för de i uppbådsåldern varande att alls, såsom fallet var före-
gående år, infinna sig å uppbådsorten för att protestera. I 
uppropet meddelas, att i Viborg »de ynglingar, som infunnit 
sig för att förklara sig icke vara skyldiga att åtlyda en olaglig 
förordning, blifvit hindrade att aflägsna sig, och uppskrifvits 
såsom frivilligt närvarande och sedermera med våld besik-
tigade. I Björneborg afstängdes gatorna med soldater, sedan 
folket samlat sig i trakten af uppbådslokalen, och alla, som 
voro i värnepliktsålder, fördes in till uppbådet. I Idensalmi 
hade ingen infunnit sig till uppropet. Men några, som anträf-
fades nära uppbådsplatsen, blefvo förda dit». Slutet lyder: 
»Hållen Eder därför hemma och låten det såkallade värne-
pliktsuppbådet försiggå Eder förutan!» 

I cirkulär till ombudsmännen, såsom i det av den 12 mars 
1903 5, hade bestyrelsen anhållit om uppgifter angående 
motståndspropagandans resultat. »Särskildt skulle fullstän-
diga svar på följande frågor vara önskliga: 

1 hvilka kommuner inom distriktet har utlysts stämma 
med anledning av val till förstärkt uppbådsnämnd? Huru 
aflöpte ärendet vid stämman? Har sedermera ny stämma 
hållits och med hvilken påföljd? 1 hvilka kommuner ha ord- 

Till de uppbådade i — Mimeogr. 
Varning. Vid förlidet års uppbåd — — — . 
S. H. T. 1 följd af det motstånd — Mimeogr. 300 exemplar. 

Finsk upplaga 500 exx. 
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förandena icke sammankallat stämma? Hafva viten utsatts 
för ordförandena och med hvilken påföljd? Hafva viten ut-
satts för kommunerna och med hvilken påföljd? I hvilka 
kommuner hafva längderna granskats, hvilka hafva återsändt 
dem ogranskade? Hvilka kommuner hafva låtit längderna 
blifva liggande ogranskade och icke återsändt dem?» 

Ett antal svar på dessa frågor inflöt till Helsingfors-
centralen, men uppgifterna voro så ofullständiga, att de icke 
kunna läggas till grund för statistiska sammanställningar. 

Däremot insändes tämligen fullständiga uppgifter på an-
talet uppbådade, närvarande och uteblivna, och dessa sam-
manställdes i bulletiner1), som av centralbestyrelsen utsändes 
till landsortsombudsmännen. Även Finlands Allmänna Tid-
ning meddelade uppgifter från uppbåden, vilka sedermera 
avtrycktes av andra tidningar. Enär bestyrelsen emellertid 
märkte, att dessa uppgifter icke voro tillförlitliga, utsändes 
till tidningarna ett cirkulär, undertecknat av E. Erkko 2), 
vari dessa uppmanas att icke avtrycka uppgifterna efter 
F. A. T., »utan vänta på andra uppgifter, hvilka skola till-
ställas dem strax efter det uppgifterna i F. A. T. varit syn-
liga».   

Enligt den sista bulletinen, där slutresultatet är samman-
ställt, var antalet uppbådade i hela landet 23,389, närvarande 
15,878, uteblivne 7,511. Procenten av uteblivne från hela 
landet var 32,n, således ett betydligt sämre resultat än före-
gående år, då procenttalet var över 58. 

Fördelat på de olika länen utföll resultatet på sätt nedan-
stående tabell utvisar: 

Päivän määrä — Lääni — Lunta. Datum — Län — Kommun. 
J—VI. Tillsammans 16 ss. fol. Mimeogr. 150 exemplar. 

S. H. T. Med anledning af att de uppgifter öfver uppbåden — — 
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Antal 
u-

båd
p
a
p
de  

Antal 
när- 0%o 

varande' 

Antal 
ute- olo 

blivna 

Nylands län  
Åbo och Björneborgs län  
Ta vastehus län  
Viborgs län  
S:t Michels län  
Kuopio län  
Vasa län  
Uleåborgs län  

2,266 1,258 55.5 2 1,008 42.48 
3,698 3,018 81.61 680 18.39 
2,505 1,974 78.8o 531 21 2 0 

3,868 3,163 81.77 705 18.23 
1,562 1,126 72.o 9 436 27.91 
2,952 1,980 67.o 7 972 32.9 3 

4,272 1,988 46.54 2,284 53.4 6 

2,266 1,371 60.5o 895 39.5o 

Summa 23,389 15,878 67.89 7,511 32.11 

Av dessa 7,511 uteblivne hade omkring tio procent, enligt 
uppgifter i F. A. T., ångrat sig och i anledning därav befriats 
från eventuella straffpåföljder.1) 

1) I en i kagalens arkiv i manuskript föreliggande skrift Reflexioner 
i anledning af Stockholmsprotokollets första del (se härom Kap. XXV) 
uppges antalet uteblivne till över 38 %. Skriftens författare tillägger: 
»Men åt detta i och för sig glädjande faktum får icke skänkas alt för stor 
betydelse. Det sorgliga har ju inträffat att, ss. i Sääminge, där nästan 
alla uteblefvo, flertalet uteblifne vid en senare hållen polisundersökning 
ursäktat sig med att hafva 'förhindrats' att infinna sig.» 



KAP. XXII. 

BESTRAFFNING AV DE FRÅN 1903 ÅRS 
UPPBÅD UTEBLIVNE. 

De påföljder, som i straffreskriptet av den 25 januari 
1903 fastställdes för de från föregående års uppbåd uteblivne, 
kunna visserligen i någon mån hava bidragit till att resultatet 
av 1903 års uppbådsstrejk blev så mycket sämre än året 
förut, men så lindriga som de i själva verket voro, kunna de 
icke ensamt hava kommit denna omsvängning åstad. Or-
saken är fastmer att söka i den år 1903 så kraftigt drivna 
motagitationen och i fruktan för att straffen numera avsevärt 
skulle skärpas. Senaten fick i uppdrag att inkomma med 
förslag om bestraffning av de år 1903 uteblivne. Också detta 
ar hade generalguvernören i en skrivelse av den 20 juni 
(3 juli) uttalat sina önskningsmål i saken, bland annat att 
uteblivne, som innehade högre bildningsgrad, skulle efter-
spanas och inskrivas i krigstjänst vid de trupper krigs-
ministern efter skedd kommunikation med generalguvernören 
bestämde. 

Den 19 oktober beslöt senaten att ingå med en hemställan 
i ärendet. Den framhåller såsom sin åsikt, att någon ytter-
ligare stegring av ansvarspåföljderna icke vore av nöden, 
och hemställer att inga sådana åtgärder skulle vidtagas, 
»som kunde framkalla sorg, bestörtning och misstro inom 
vida lager af befolkningen, der redan tidigare laglydnad 
ådagalagts och hvarest öfvertygelsen om nödvändigheten att 
efterkomma bestämningarna i den nya Wärnepliktslagen allt 
vidare befinner sig i tillväxt». Om emellertid ytterligare skärp- 
ning befunnes önskvärd, borde den drabba sådana uteblivna, 
som åtnjuta undervisning vid landets högskolor och »hvilka 
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på grund af innehafvande högre bildningsgrad och omdömes-
förmåga måste anses mera straffvärda». Kort därpå utsände 
kagalen en skrift 1), där senatens detaljerade förslag i ämnet 
refereras. 

Den 18 (31) december 1903 undertecknades det nya straff-
reskriptet, avfattat i fyra punkter; punkterna 1, 2 och 3 äro 
av samma innehåll, delvis av samma ordalydelse, som punk-
terna 1, 3 och 4 i det föregående straffreskriptet. Dettas andra 
punkt är utelämnad i det nya reskriptet, som i stället i sin 
punkt 4 tillfogat en bestämmelse, att »studenter vid högre 
läroanstalter, hvilka utan giltig anledning uteblifvit från lott-
dragningen, samt de, som dragit lott, men uteblifvit från be-
siktningen eller förnyad besiktning skola enligt vederbörande 
skolmyndigheters bestämmande uteslutas från respektiva 
läroinrättningar på högst ett års tid». Vidare överlämnas 
åt generalguvernören att »ersätta de till tjänstgöring bestämda 
laglydiga uppbådade med sådana, som uttagits bland ute-
blifne, och att öfverföra alla öfriga uteblifne till landtvärnet, 
äfvensom att helt och hållet befria de laglydiga, som hemfö-r-
lofvas från bataljonen, då de blifvit ersatte med uteblifne, 
från krigstjenst». 

Reskriptet slutar med följande hot: »Inskränkande Oss vid 
detta tillfälle till ofvan uppräknade åtgärder, uppdraga Vi åt 
eder att förbereda landets befolkning på, att de, som uteblifva 
från uppbådet år 1904, skola inställas vid utom Finland för-
lagda trupper, med iakttagande af den i art. 112 af Värneplikts-
lagen fastställda ordning.»2) 

Studenter vid Polyteknikum som uteblivit från uppbådet, 
relegerades på 6 månader, räknat från den 15 mars; 80 procent 
av samtliga vid denna högskola inskrivna studenter beslöto då 

Nedanstående utgör ett referat af innehållet i en underdånig hem- 
ställan — — Mimeogr. 

I denna artikel stadgas bl. a. i vilken nummerföljd värnpliktige 
skola hemförlovas, sedan från uppbådet uteblivna »blifvit anhållna eller 
sjelfrnant inställt sig». 
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att avhålla sig från undervisningen, så länge deras kamrater 
voro relegerade)) Vad Universitetet beträffar ankom beslut 
om relegation på t. f. kansler Plehwe. Universitetets rektor, 
Edvard Hjelt, hade lyckats utverka ett uppskov härmed, så 
att den räknades först från den 14 maj, då vårterminens före-
läsningar redan voro avslutade, och av relegationstiden, 6 
månader, 4 månader inföll() under sommarferierna. De rele-
gerades antal var 81 — uppgifter om de från uppbådet ute-
blivne hade insänts till kanslersämbetet genom guvernörernas 
försorg — men efter Hjelts uppskattning 2) hade sannolikt 
dubbla antalet uteblivit. 

Även bland Universitetets alumner planerades en sympati-
strejk, i likhet med polyteknikernas, men blev icke igångsatt, 
förmodligen främst på den grund, att vid relegationens verk-
ställande vårterminen redan gått till ända. Dock avhöllo sig 
studenterna icke helt och hållet från demonstrationer. Den 
11 maj, då Universitetets konsistorium var samlat, infunno 
sig vidpass 250 studenter — det är att märka, att vid läs-
terminens slut flere studenter redan lämnat universitets-
staden — i Universitetet, och en deputation, bestående av 
sju personer 3), representerande var sin studentavdelning, 
under anförande av magister Herman Gummerus anhöll om 
företräde hos rektor samt uppläste följande skrivelse: 

»Till Universitetets Herr Rektor. 
På det djupaste upprörda af det relegationsstraff, som 

dekreterats emot våra från senaste års värnepliktsuppbåd ute-
blifna kamrater, anhålla vi studerande vid Finlands universi-
tet, att Herr Rektor ville till t. f. Kanslers kännedom meddela: 

att vi och med oss det stora flertalet af Finlands student-
kår betrakta våra kamraters uteblifvande från uppbådet så-
som i allo berättigadt och med gällande lag öfverensstäm- 

') Hjelt, Från händelserika år, 1, s. 95. 
Anf. arb., s. 97. 
dessa voro: Herman Gummerus, Herman Lavonius, Ola Castr6i, 

Gösta Zetterman, Allan Grönroos, Oiva Fyrö, J. A. Pärnänen. 
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mande, hvarför vi måste anse hvarje med anledning af detta 
deras handlingssätt dem ådömdt straff såsom orättmätigt 
och stridande emot vårt folks nedärfda rättsuppfattning, 

att vi sålunda ställa oss fullt solidariska med våra bestraf-
fade kamrater, 

att endast den långt framskridna terminen tillsvidare för 
studenterna omöjliggör att mangrant och omedelbart pro-
testera emot den ådömda relegationen, 

men att oron inom den studerande ungdomen icke kommer 
att lägga sig innan nämnda straff återtagits.» 

Härjämte överräckte deputationen till rektor en till kon-
sistorium ställd skrivelse »däri konsistorii åtgärd påkallas. 
Rektors svar innehöll, att han icke kunde officiellt framföra 
skrifvelsen till konsistorium och att han i öfrigt förbehöll sig 
betänketid». 1) 

Samma dag upplästes vid konsistorii sammanträde av 
prof. R. A. Wrede en diktamen till protokollet, undertecknad 
av honom samt professorerna J. A. Palm&I, E. A. Hom61, 
I. A. Heikel, G. G. Rosenqvist, Th. Hom61, W. Ramsay och 
A. Krogius. Efter uppläsandet förenade sig om densamma 
professorerna G. Henricius, W. Söderhjelm, A. Rindell, G. 
Grotenfelt, E. Lindelöf och Hj. Grönroos, och »i hufvudsak 
ense om skrifvelsen förklarade sig vara: W. Chydenius, E. N. 
Setälä m. fl.», såsom det heter i de i två olika upplagor utgivna 
mimeograferade reproduktionerna av denna skrivelse. 2) 

Undertecknarna av denna diktamen förklara sig »gifva ut-
tryck åt den känsla af rättskränkning sagda åtgärd hos oss 
framkallat — — —. Det, som i denna sak kränker rättskänslan, 

Enligt den mimeograferade redogörelse, som utgavs dagen efter 
deputationens uppvaktning. (Med anledning af den relegation — — —.) 
Jfr även Hjelt, anf. arb., s. 98 f. 

Chydenius och Setälä »hyste formella betänkligheter på grund där-
af, att skrifvelsen ej slutade med något positivt yrkande. Ett par andra 
medlemmar talade h. o. h. emot skrifvelsen och dess intagande i pro-
tokollet, hvilket dock ss. synes utan betänklighet medgafs af Rektor». 
Brev från R. A. Wrede av den 15 maj 1903 till V. M. von Born (Sarv-
laksarkivet). 
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är icke straffets storlek, utan fastmera den omständigheten att 
i ett fall, sådant som detta, öfverhufvud ett straff, och därtill 
ett akademiskt straff, blifvit ådömdt. De studerande, hvilka 
nu relegerats från universitetet, hafva i sitt handlingssätt icke 
följt individuella tycken och meningar, utan varit ledda af en 
rättsuppfattning, som folkets lagliga representanter oförtyd-
bart gjort gällande. Deras pliktkänsla har bjudit dem att, 
utan afseende på egen fördel, hålla fast vid denna uppfattning, 
som hvilar på en i vårt samhällsskick djupt rotad rättsprincip.' 

Att personer straffas, då de endast följt samvetets och 
pliktens bud samt visat trohet mot landets lagliga rättsord-
ning, är i hög grad principvidrigt och upprörande. Det inne-
bär i själfva verket en djup kränkning af människovärdet 
på samma gång det är egnadt att rubba grundvalarna för all 
laglig ordning. 

Men en sådan straffåtgärd kränker äfven universitetets 
kallelse och uppgift. Ty om denna uppgift är en annan och 
högre än blott att meddela allehanda kunskaper eller att ut-
bilda nödiga länkar i ett ämbetsmaskineri, om vår högskola 
fastmera bör vara kulturens, rättens och sanningens främsta 
vårdarinna i detta land, samt i sådan egenskap bär ansvar 
äfven för ungdomens karaktärsutbildning, då innebär ifråga-
varande åtgärd ett slag jämväl emot denna universitetets 
höga kallelse — — —.» 

Konsistorium omfattade senare enhälligt en skrivelse till 
kansler, i vilken delvis de i denna diktamen ingående synpunk-
terna tagits ad notam. Förslag om denna skrivelse väcktes 
redan vid konsistorii sammanträde den 11 maj, och behandla-
des vidare den 19 och 31 maj. Skrivelsen expedierades den 6 
juni och var undertecknad av samtliga konsistoriales, med un-
dantag av rektor, som icke presiderade vid konsistorii samman-
träde den 31 maj, utan i hans ställe prorektor, prof. Anders 
Donner. Rektor förenade sig i en till vicekansler ställd skrivelse 
om de i konsistorii framställning anförda synpunkterna. 

I början av konsistorii ganska utförliga skrivelse fram-
hålles, att frågan om studenternas uteblivande »ansetts helt 
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och hållet falla utom området för den akademiska jurisdik-
tionen, hvilken hänför sig endast till handlingar, som bryta 
mot gällande ordning vid Universitetet, eller förseelser, hvilka 
innebära någonting i moraliskt afseende straffvärdt». Då 
nu emellertid genom kanslers åtgärd ett akademiskt straff 
tillämpats, finner sig konsistorium »föranledt att för Univer-
sitetets högsta styrelse vördsamt yttra sig om den stude-
rande ungdomens förhållande till den nya militärförordnin-
gen», samt framhåller härvid »att en del studenters uteblif-
vande från värnpliktsuppbåd ingalunda är ett uttryck af 
ungdomligt öfvermod och trots eller en missaktning för dem 
åliggande samhällsplikter. De studerande, om hvilkas för-
hållande här är fråga, hafva i sitt handlingssätt icke följt in-
dividuella tycken och meningar i strid med allmänna i landet 
gällande rättsbegrepp. De hafva varit ledda af samma, hos 
det finska folket djupt rotade uppfattning om lag och rätt, 
hvilken detta folks representanter enhälligt och oförtydbart 
för monarken uttalat. Deras pliktkänsla har bjudit dem att 
utan afseende å egen fördel eller fara äfven i handling fasthålla 
vid denna rättsuppfattning, hvilken delas äfven af dem, som 
ansett de rådande politiska förhållandena kräfva underka-
stelse under ett maktbud. Consistorium måste därför såsom 
sin öfvertygelse uttala, att deras handlingssätt — efter hvil-
ken politisk måttstock det än bedömes — icke innebär någon-
ting i moraliskt afseende straffvärdt.» 

Längre fram i skriften uttalar konsistorium de farhågor 
som relegationen och övriga straffpåföljder innebära för 
universitetets egen uppgift. »Att ungdomens sinnen under 
förhållanden som de antydda dragas från studierna och dess 
intellektuella utbildning följaktligen måste lida betänkliga 
störingar, är redan i och för sig en stor olycka; men af än 
större betydelse är, att en ungdom som tidigt upprörts i dju-
pet af sin rättskänsla och sitt sedliga medvetande icke mera 
eger samma mottaglighet för den karaktärsutbildning, hvars 
bibringande utgör ett mål för högskolans värksamhet samt 
att Universitetet under tider, då rättsordningen är rubbad 



Kap. XX I I. Åtgärder ang. relegerades studier i utlandet. 89 

och på pliktöfvertygelsen grundade handlingar bestraffas 
såsom svåra förbrytelser, icke skall kunna, såsom det bör, 
hos ungdomen väcka och befästa kärlek till sanning, rätt och 
plikt. Följden häraf måste blifva en osäkerhet i och förvirring 
af alla rättsbegrepp, en förslappning i rättskänslan och en 
alt mera kring sig gripande demoralisation, hvarjämte den 
goda anda och ordning, som hittills utmärkt vårt Uinversi-
tet, på det allvarligaste hotas genom att själfva grunden 
för densamma ryckes undan.» 

Skriften slutar med en anhållan »att Kanslersämbetet 
ville bringa denna Consistorii allvarliga och af alla dess med-
lemmar delade bekymmer till Hans Kejserliga Majestäts 
kännedom» och med en förhoppning att »Han skall skänka 
dem Sitt nådiga beaktande». 1) 

1 här skildrade konflikter och åtgärder hade kagalen såsom 
organisation varken anledning eller tillfälle att på något 
sätt ingripa; endast de av organisationens medlemmar, vilka 
tillika hade säte och stämma i konsistorium, professor R. A. 
Wrede, Th. Homål och W. Chydenius, deltogo, såsom ovan 
framställts, i ärendenas handläggning. Då emellertid flere 
studenter blifvit relegerade, och det kunde befaras att fram-
deles relegationsstraffet måhända i ännu vidare utsträck-
ning och med större skärpa komme att tillämpas, vidtogos 
inom kagalen åtgärder för att bereda studiemöjligheter för 
de relegerade vid utländska universitet, och för detta ända-
mål riktades av till akademistaten hörande kagalmedlemmar 
ävensom av övriga för saken intresserade universitetslärare 
förfrågningar till olika länder angående villkoren för de rele-
gerade studenternas mottagande i dessas högskolor. För dem 
som voro verksamma i detta syfte uppsattes en hektogra-
ferad promemoria. 2) Här framhålles att förfrågningarna »lämp- 

De för bestraffning av de från uppbåden uteblivna studenterna 
vidtagna åtgärderna och dessas påföljder behandlas utförligt av Edv. 
Hjelt, anf. arb., ss. 84 —Hl . 

De till Universitetslärare riktade förfrågningarna — — 
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ligast inledas med en framställning därom, att de ifrågava-
rande finska studenterna uppfattat det som en medborgerlig 
plikt att uteblifva från uppbåd för fullgörande af en värne-
plikt, som blifvit finska folket påtvungen genom ett i strid 
med landets lagar utfärdadt maktbud. I denna sin vägran 
att bidraga till tillämpningen af den olagliga författningen 
kunna de finska studenterna åberopa sig på det i landet gäl-
lande rättsmedvetandet sådant det tog sig uttryck vid Ur-
tima landtdagen 1899. Äfven torde det vara skäl att fram-
hålla, i synnerhet för tyska korrespondenter, att studenterna 
ingalunda velat undandraga sig fullgörandet af militärtjänst. 
Vid sin vägran att infinna sig till uppbådet hafva de varit 
medvetna om att de härvid komme att ådraga sig vidtgående 
uppoffringar». 

Vidare bör framhållas, att de relegerade studenterna icke 
kunna erhålla pass och det gäller att utröna, »huruvida student 
kan inskrifvas vid resp. utländsk läroanstalt utan att förete 
pass för utrikes resa; huruvida polismyndighet å orten af-
fordrar pass, huruvida den omständigheten att vederbörande 
icke fullgjort finsk värneplikt kan invärka på hans emotta-
gande vid anstalten; huruvida och i hvilken utsträckning han 
kan bli i tillfälle att aflägga examina; slutligen, äfven om han 
icke kan immatrikuleras såsom student, huruvida han i nöd-
fall kan åtnjuta undervisning som hospitant och hvilka rättig-
heter han som sådan kan åtnjuta.» 

De på dessa förfrågningar inkomna svarsuppgifterna 
blevo sedermera sammanställda, med bifogande av diverse 
bilagor, mest tryckta prospekt från olika högskolor. Härav 
framgår, att uppgifter erhållits från universitetet och andra 
högskolor i följande länder (uppräknade i den ordning de före-
komma i sammanställningen): Sachsen, Bajern, England, 
Norge, Danmark, Österrike, Baden, Schweiz, Frankrike och 
Sverige. Några av dessa uppgifter äro rätt detaljerade, sär-
skilt påpekas i vilka länder pass erfordras (Sachsen och Ba-
jern; i övriga länder fordrades icke pass). 
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Utöver här skildrade bestraffningsåtgärder tillgreps redan 
under tiden för uppbådsförrättningarna våren 1903 ännu en, 
som under föregående år, då uppbådet formellt skulle verk-
ställas enligt bestämningarna i 1878 års lag, icke kommit till 
användning. Detta bestraffningssätt har redan tidigare an-
tytts.'-) Det grundade sig på art. 120 i den nya värnpliktsför-
ordningen, som stadgade att »intyg öfver inställelse till värne-
pligtens fullgörande — — — skall af dem, som öfverskridit 
värnepligtsåldern, företes vid äktenskaps ingående». I åt- 
lydnad av detta stadgande hade en del präster vägrat utfärda 
lysning eller förrätta vigsel för ynglingar, som uteblifvit från 
uppbåden. 2) Detta torde dock knappast hava varit allmän 
praxis: antagligen ryggade många präster tillbaka från denna 
särskilt även ur moralisk synpunkt betänkliga åtgärd. Hösten 
1903 upptogs emellertid frågan i kyrkliga kretsar vid kyrko-
mötet i Åbo. Enligt framställningen i Fria Ord (12 okt. 1903, 
s. 6) hade ärkebiskopen under senare hälften av september sam-
mankallat alla vid kyrkomötet närvarande biskopar och med-
lemmar av domkapitlen samt föreslagit, att alla domkapitel 
skulle utsända cirkulär till prästerna med uppmaning att icke 
viga eller till äktenskap förelysa ynglingar, som utblifvit från 
uppbåden. »Förslaget vann», heter det i Fria Ord, »efter lång-
varigt meningsutbyte majoritetens bifall. Men då saken blef 
känd för öfriga deltagare i kyrkomötet, prästmännen icke undan-
tagna, blef oviljan mot ärkebiskopen så stor, att han vid ett 
tio dagar senare hållet 'justeringsmöte' lät sitt förslag falla.» 

Denna redogörelse bekräftas åtminstone i huvudsak av 
Th. Rein 3), som skriver, att »denna åtgärd, som tyckes rent 
af egnad att befrämja lösa könsförbindelser genom att i en 
del fall lägga hinder i vägen för deras legalisering, väckte 
vårt starka ogillande». 

1 redogörelsen för pastor Elis Bergroths skrift, kap. XX, s. 40, 
samt för Tekla Hultins flygblad, kap. XX I, s. 56. 

Fria Ord uppräknar några sådana fall. 
Lefnadsminnen, s. 436 f. 



KAP. XXIII. 

NYA RÄTTSKRÄNKNINGAR. LAHTISMÖTET. 

Från hösten 1902 till våren 1903 inträffade flere nya syn-
nerligen allvarliga rättskränkningar. 

Bland dessa må här främst erinras om det regeringsför-
fogande, enligt vilket postförsändelse, som av »vederbörande 
myndighet» anmälts vara misstänkt för att innehålla regerings-
fientlig litteratur, skulle å postkontor i adressatens närvaro upp-
brytas. Enär dåvarande generaldirektören för poststyrelsen 
Hj. Lagerborg icke ansåg sig kunna medverka till genom-
förande av denna den postala hemligheten kränkande åtgärd, 
anhöll han den 6 december 1902 om sitt avsked)) 

Hans avgång föranledde kagalen att utsända ett cirkulär 2), 
daterat den 23 januari 1903. Efter Lagerborgs avgång, hette 
det, kan man icke längre förlita sig på brevhemligheten. Vis-
serligen har förfogandet om brevcensur ännu icke trätt i verk-
ställighet men man »måste göra sig beredd på att anstalter i 
antydt syfte skola vidtagas och är det därför nödvändigt att på 
lämpligt sätt skydda sig mot kränkningar af brefhemligheten». 
Korrespondenterna i Helsingfors uppmanas att för sina lands-
ortskorrespondenter uppgiva nya adresser. »Lämpligast torde 
vara att såsom skenadress uppgifves personer, som i intet af- 

Det beviljades den 9 januari 1903. — Bland undfallenhetspartiet 
utspriddes i Tammerforstrakten det rykte att Lagerborg varit den, som 
för Bobrikoff föreslagit det ovan relaterade förfogandet (Enligt brev-
koncept från mag. E. Reijonen, en av kagalens ombudsmän i Tammer-
fors, till generaldirektör Lagerborg). 

Till Korrespondenterna i Helsingfors. Sedan generalpostdirek- 
tören Lagerborg — Mimeogr. 
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seende kunna väcka spioners uppmärksamhet, samt att för- 
sändelser sändas under dubbla kuvert.» 

Det här befarade förfogandet om brevcensur vidtogs även 
i början av februari 1903 då tvenne cirkulär »sub secreto» ut-
sändes till samtliga postanstalter1), undertecknade av P. Jama-
lainen, som efter Lagerborgs avgång utsetts till t. f. generalpost-
direktör, och kontrasignerade av Eljas Uotila. Kagalen sände 
i slutet av mars till samtliga posttjänstemän en skrift 2) med 
påskrift »konfidentiellt» och med följande underrubrik: »Huru 
bör poststyrelsens 'sub secreto' meddelade cirkulär N:o 1 och 
N:o II af den 7 Februari 1903 å postanstalterna tillämpas?» 
Den uppsattes av V. M. von Born och A. Törngren, som till sin 
ledning vid avfattningen av den med postaltekniska detaljer 
fullspäckade framställningen haft en av generaldirektör 
Lagerborg uppgjord promemoria. Skriftens slutord må an-
föras: »Reducerade jemlikt ordalydelsen till sina rätta pro-
portioner innebära de sekreta cirkulären såsom ofvan visats 
mera ett skrämskott för allmänhetens vidkommande, än en 
överhängande verklig fara. Men deras skamliga syfte ligger 
för öppen dag och kan vidare fullföljas. Så länge landets 
högtskattade posttjenstemannakår icke sjelf vill medverka 
till detta syfte, skall det ej kunna förverkligas. Funnes det 
inom denna kår någon som vore dertill villig, så skall han ej 
våga det — gentemot en ädel kåranda, gentemot strafflagen 
-och gentemot det medborgerliga föraktet.» 

Ungefär samtidigt utsändes en annan skrifvelse 3), daterad 
i »1 februari 1903» och undertecknad »Ett antal medborgare». 
Den är populärt hållen och inlåter sig icke på någon annan 
juridisk-postal utredning än att citera strafflagens straffbe-
stämningar för »posttjänsteman, hvilken olofligen öppnar, 

Cirkulären finnas avtryckta i Fria Ord för den 18 februari 1903, 
p. 3; här meddelas även de invändningar mot åtgärden som av general-
direktör Lagerborg gjordes, då densamma tidigare, sommaren 1902, 
varit ifrågasatt. 

Till rättrådiga postmän. 1,000 exx. 
S. 1-1. T. Vårt folk har i närvarande stund — — —. 3,500 exx. 
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förstör, undanskaffar eller undanhåller bref — — —», samt 
ett utlåtande av prof. jaakko Forsman i hans föreläsningar 
över kriminallagfarenhet om tjänstemans skyldighet att vägra 
lyda en av förman honom meddelad föreskrift som »innebär 
en olaglighet eller saknar stöd i lag». »Såsom tillförene», sä-
ges vidare, »många olika samhällsklasser och många enskilda 
medborgare, så hafva nu Finlands posttjänstemannakår och 
dess enskilda medlemmar blifvit kallade att i handling ådaga-
lägga sin kärlek till rätt och plikt och sin kärlek till foster-
land. Det förtroende, hvarmed landets posttjänstemannakår 
omfattats, skall förvisso följa densamma uti dess nu före-
stående kamp.» 

Kort före årsskiftet och under vårvintern 1903 följde en 
lång rad av avskedanden. I början av december 1902 nöd-
gades guvernören i Kuopio län, E. Krogius, inlämna avskeds-
ansökan. Flere andra guvernörer, W. von Kraemer i Åbo 
och Björneborgs län, L. Munck i S:t Michels län, F. Björn-
berg i Vasa län och Edv. Furuhjelm, t. f. guvernör i Uleå-
borgs län, entledigades i början av 1903. Den 19 mars avske-
dades protokollssekreteraren Elis Furuhjelm; protokollssekre-
teraren K. J. Ståhlbergs avskedande har redan i ett annat 
sammanhang omnämnts.1) 

Särskilt upprörande var massavskedandet av Åbo hov-
rätts ledamöter. Av hovrättens aderton ledamöter hade vid 
behandlingen av senatens skrivelse av den 11 november 
1902 därom, att samtliga vid domstolarna anhängiggjorda 
mål mot tjänstemän för av dem begångna tjänsteförbrytelser 
skulle inställas, femton röstat för vägran att »fullgöra de i 
Senatens ifrågavarande bref ingående lagstridiga föreskrif-
ter». Dessa femton, ävensom hovrättens advokatfiskal, blevo 
den 23 februari 1903 avskedade utan rätt till pension. 2) 

Kap. XX, s. 27, 
Dessa voro: hovrättsråden G. M. Tenkn, J. L. Lindström och 

J. A. von Knorring, assessorerna F. A. Kumlin, J. F. Lundenius, A. A. 
jusaus, C. A. Almqvist, P. E. Svinhufvud, A. Ålenius, Hj. F. Broni- 
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Bland de sexton med våld avsatte uppstod frågan, huru 
de borde förhålla sig till det olagliga avskedsförfarandet. Den 
mening uttalades, att de icke godvilligt skulle foga sig i av-
skedandet, utan fortfara med sin tjänsteverksamhet ända tills 
de med polismakt hindrades däri. Ett sådant, utan tvivel 
något melodramatiskt förlopp fick saken dock icke. Men 
vid hovrättens sammanträde den 28 februari, då avskedet 
offentligt meddelades, inlade de avskedade en allvarlig pro-
test. Efter meddelandet bad presidenten Streng de icke av-
skedade ledamöterna, assessorerna Jägerskiöld och Meur-
man samt adjungerade ledamöterna Grönfeldt och Lönnblad, 
att stanna kvar. Hans avsikt var tydligen, att de avskedade 
skulle avträda. Så skedde emellertid icke, utan anmälde 
hovrättsrådet Ten163, att han på egna och sina avskedade 
kollegers vägnar önskade till protokollet göra ett protest-
uttalande, varvid presidenten avlägsnade sig, men samman-
trädet fortsattes det oaktat och hovrättsrådet TenWn yttrade: 
»Dessa avskedanden hava skett, ehuru vi, advokatfiskalen 
Schybergson i egenskap av hovrättens officiella åklagare, och 
vi andra, i egenskap av domare, vid handläggning av mot 
tjänstemän väckta åtal, i enlighet med vår domared hava 
ställt oss till efterrättelse vad vi efter samvetsgrann prövning 
funnit vara lag och laga stadgar; och ehuru vi enligt av Hans 
Majestät högtidligen bekräftade grundlagar icke kunna lag- 
ligen avsättas utan föregående rannsakning och dom. Här-
emot inlägga vi protest, jämte det vi fordra att detta uttalande 
intages i hovrättens protokoll. Efter att härmed hava fram-
ställt vår protest och förbehållande oss vår lagliga rätt, vika 
vi för maktbudet och avgå från våra befattningar.»1) 

Samma dag förklarade de ovan nämnda adjungerade 
ledamöterna Grönfeldt och Lönnblad att de vägrade att vi-
dare tjänstgöra i hovrätten, och följande dag, den 1 mars, 

kowsky och 0. E. Idestam, adjungerade ledamöterna, sekreteraren 
F. H. Hartman, viceadvokatfiskalen K. A. S. Grun6-, notarierna H. W. 
Pere och E. C. N. Furuhjelm, samt advokatfiskalen G. A. Schybergson. 

1) Översättning av hovrättens protokoll för den 28 februari 1903. 
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inlämnades avskedsansökningar av ytterligare icke mindre 
än 21 av hovrättens ordinarie och extra tjänstemän. 1) 

Av hovrättens ledamöter kvarstodo sålunda endast presi-
denten Emil Streng samt assessorerna Jägerskiöld 2) och 
Meurman samt trenne ordinarie tjänstemän. I de avskedades 
ställe utnämndes huvudsakligen jurister, som tillhörde det 
gammalfinska partiet. 

Det slag, som sålunda drabbade den äldsta av landets hov- 
rätter, väckte en oerhörd förbittring, som bl. a. fick sitt ut-
tryck i en hyllningsadress 3) till de avskedade hovrättsleda-
möterna. Den är daterad Helsingfors den 2 Mars 1903 och 
undertecknades av ett antal medborgare i Helsingfors, till 
mycken stor del medlemmar i kagalorganisationen, från vil-
ken initiativet till adressen utgick; den var författad av L. 
Mechelin. 

»Hårdt är det öde, som drabbat Er», säges här, »då I plöts- 
ligen beröfvats såväl Eder utkomst som den verksamhet för 
hvilken I utbildat Er och som utgjorde Eder lifsgernings 
främsta innehåll. 

Men det oaktadt skatta vi Er lyckliga att i de konflikter 
inför hvilka I varit ställda hafva handlat så, som I det gjort. 
Ty medvetandet att hafva handlat rätt skänker ljus åt lifvet 
äfven i motgångens mörker. Och denna Eder fasta hållning 
har sin djupa betydelse ej blott för Eder personliga ställning, 
utan ock, än mera, för hela rättsväsendets ställning och fram- 
tid i vårt land. 

Röster, som föra den politiska klokskapens talan, torde 
insinuera, att Edert handlingssätt varit ett ofruktbart trots 

Dessa voro: notarien Paul Schnitt, fiskalerna K. W. Isaksson och 
Birger Arrhenius, kanslisterna G. J. Arrhenius, S. B. af Björksten och 
W. von Willebrand samt vicehäradshövdingarna H. Bäckström, K. 
Wirtzenius, W. 0. Tenkn, J. E. Jansson, A. G. Timgren, J. B. Sten-
ström, G. Granberg, G. Idestam, K. Eriksson, Y. Pulkkinen, H. Carstens, 
E. Ekelund, A. Hinnerichsen, G. Cedercreutz och E. P. Thome. 

Jägerskiöld anhöll senare om avsked, vilket beviljades den 7 maj 
1903. 

Till Herrar Hofrättsråden Tenkn — 
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mot öfvermakten och att det utsatt domstolarna och landet 
för stora faror, som kunnat undvikas genom fogligt tillmötes-
gående af Senatens fordringar. 

Förvilladt och hattlöst är dock ett sådant omdöme. Dom-
stolarnas anseende kan ej förstöras därigenom att regeringen 
utöfvar orättfärdighet och våld mot domare som handlat rätt. 
Men om domstolarna själfva, vikande för de maktegandes 
bud eller påtryckning, skulle svika sin höga uppgift att i alla 
mål, utan menniskofruktan, döma och besluta i enlighet med 
gällande rättmätig lag, då ginge deras anseende ohjälpligen 
förloradt, då upphörde de att vara rättvisans härd, de för-
orättades hägn, de fasta pelare som stöda lagens herravälde i 
samhällslifvet — —. Om domarene hade beträdt den po- 
litiska undfallenhetens slippriga stråt, så skulle detta hafva 
försvagat folkets moraliska motstånd mot den lagvidriga 
politiken. Men I hafven genom Edert handlingssätt gifvit 
ökad kraft åt detta motstånd, hvilket håller fast vid lagen 
och e; vill bruka andra än lagliga medel för att värna vår rätts-
ordning och bevara dess kärna och anda åt kommande slägten. 

Att Eder pligttrohet ådragit Eder lidanden, innebär ej 
någon seger för regeringens politik. Dess våldshandling mot 
Åbo Hofrätt är endast ett ytterligare bevis på frånvaron af 
sedliga grundsatser i de maktegandes rådslag. En sådan po-
litik kan ej hafva någon varaktig lifskraft. 

Vi tacka Er, och genom Eder de yngre, ur våra hjertans djup 
för att I uti denna sorgernas tid beredt Edert fädernesland 
den trösterika tillfredsställelsen att se konstitutionen man-
ligt försvarad af landets älsta Hofrätt. Vi tacka Eder alla 
för det stöd 1 därmed gifvit åt medborgarnes rättsuppfattning. 
Vi hafva slutligen äran anmäla att det är på talrika invånares 
i denna stad vägnar vi till Er frambära denna enkla hyll-
ningsgärd.» 

Medan de i adresserna framträdande åsikterna tvivels-
utan uppburos av den motståndsvänliga opinionen, hade 
man på ledande håll inom det gammalfinska partiet en all-
deles annan syn på tingen. I en antagligen från regeringshåll 

7 
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inspirerad artikel i Uusi Suometar för den 11 mars 1903 stämp-
las Åbo hovrätts förfarande såsom skadligt för landet och 
dess rättsvård. Att vika, säges här, hade varit klokare, utan 
att folkets aktning för lagens helgd därigenom skulle i någon 
mån rubbas. I artikeln förklaras vidare såsom fullkomligt 
säkert, att Finlands folk och särskilt dess tjänstemän hava 
det passiva motståndet att tacka för tillkomsten av de år 
1902 utfärdade lagvidriga påbuden angående tjänsters be-
sättande, tjänstemäns avsättlighet och ordningen för åtals 
anställande mot tjänstemän. Vidare göres i artikeln gäl-
lande, att domare enligt finsk rätt ej egde pröva grundlags-
enligheten av utfärdade författningar; en sådan prövnings-
rätt hade endast teoretisk betydelse, men hade aldrig i prak-
tiken utövats. 

I överensstämmelse med denna uppfattning stå även de 
hyllningar, som från gammalfinskt håll egnades president 
Streng och dem av hovrättens ledamöter, som icke avgått. 
Den 7 mars hyllades de med blommor från »nationellt sin-
nade» damer i Åbo, och den 12 mars uppvaktades de på hov-
rätten av en tolvmannadeputation från Halikko domsaga, 
varvid jordbrukaren J. A. Fagerström förklarade, att folkets 
stora flertal och i synnerhet dess djupa led med tacksamhet 
gillade deras handlingssätt, då de följt sin fosterländska plikt 
och beslutat fortfara med sitt arbete vid hovrätten. Och den 
19 mars avsändes från ett gammalfinskt möte i S:t Michel 
ett hyllningstelegram till president Streng av följande ly-
delse: »Medborgarmötet i S:t Michel framför sin hjärtligaste 
tacksägelse till Eder, herr president, och till de hovrättens 
tjänstemän, som genom manligt och fosterländskt uppträ-
dande räddade vårt folks äldsta rättsinstitution.» 

På enahanda grunder som Åbo hovrätt drabbades även 
något senare Vasa och Viborgs hovrätter av liknande hem-
sökelser. Den 19 mars avskedades i Vasa tre ledamöter 1) 

1) Assessorerna R. W. Montin och G. E. Ekholm samt viceadvokat-
fiskalen A. J. A. Cederberg. 
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och i Viborg tio. 1) Fyra av Viborgs hovrätts övriga tjänste-
män avgingo i anledning härav.2) Samma dag entledigades 
samtliga borgmästare i Nylands och Viborgs läns städer, till 
ett antal av elva. 3) 

Med anledning av dessa entlediganden utarbetades inom 
kagalen en skrift 4), daterad den 27 mars 1903, som avsåg »icke 
att vara annat än ett referat af synpunkter, som vid förtroliga 
samtal i frågan trängt i förgrunden. Enhvar af de afskedade 
måste själf för sig klargöra huru han bör handla». 

Skriften börjar med en hänvisning till den opinion, som 
på motståndshåll gjort sig gällande, att de avsatta hovrätts-
ledamöterna, enär deras avskedande icke var lagligt, borde 
fortfara med att infinna sig till hovrättens sessioner, och på-
pekar att, om även detta förfarande icke iakttagits av hov-
rättens tjänstemän, de nu avsatta borgmästarne, såsom 
varande kommunens tjänstemän, intogo en starkare position 
än de förra. Ty även om borgmästarna utnämnas av regerin-
gen, sker utnämningen dock på grund av kommunala val, 
och de uppbära sin avlöning av kommunerna. »Detta är 
således det första angreppet mot den kommunala själfsty-
relsen, och det är detta det nu gäller att parera.» »Då emel-
lertid borgmästarene icke kunna anses eller få anse sig såsom 
lagligen afsatta, borde de fortfara med sitt ämbete ända tills 
de af polismakt därifrån hindras.» Borgmästare bör anmäla 
hos magistraten att han blivit urståndsatt att handhava 
sin befattning, men att han icke anser sig lagligen avsatt. 

Hovrättsråden A. J. A. Spåre och G. W. Hom&i, assessorerna E. 
Paldani och A. W. Brunou, advokatfiskalen A. W. Forsman, notarierna 
K. G. V. Furuhjelm, A. W. Winter, U. J. 0. Gadd, och J. B. Nordgren 
samt extra fiskalen 0. E. Broms. 

Kanslisten W. Fagerström samt v. häradshövdingarna A. Lilius, 
K. Söderhjelm och Otto Åkesson. 

Dessa voro: borgmästarne i Helsingfors Elias Öhman, Hangö F. 
Stenström, Borgå A. M. Schauman, Lovisa G. K. F. Kuhlefelt, Ekenäs 
B. Schauman, Kotka 0. A. Backman, Fredrikshamn I. G. Alopaeus, 
Kexholm K. A. W. Grönlund, Willmanstrand 0. J. Lundson, Sorda-
vala A. A. Hallonblad och t. f. borgmästaren i Viborg A. L. von Knorring. 

Huru skola de afskedade borgmästarna förfara? Mimeogr. 
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Skriften förutsätter, att detta förfarande skall leda till 
en konflikt, vari även stadsfullmäktige bleve inblandade. 
»Ty om lönen fortfarande utbetalas åt de afskedade och om 
val af efterträdare icke äger rum, så skall regeringen påtag-
ligen skrida till egenmäktigt tillsättande af efterträdare och 
möjligen äfven till andra ingrepp i den kommunala själfsty-
relsen. Men äro vi väl säkerställda mot denna fara, om vi 
nu foga oss i olagligheten? Näppeligen! Skall icke tvärtom 
en så lätt seger mana till nya bragder af samma slag? Det 
heter att påbud vore att emotse därom att kommunalstämmo-
ordförande på landet framdeles komme att utses. af  länets 
guvernör. Borde icke åtminstone på denna position hållas 
stånd och kommunalstämmorna fortgå som hittills samt den 
olagliga ordföranden icke godkännas? Men kan man vänta 
sig detta af landskommunerna, om städerna nu föregå med ett 
exempel af motsatt slag?» 

Frågan hur ärendena skola hava sin gång, om borgmästa-
ren förhindras att fungera, besvaras sålunda, att förfarandet 
blir detsamma som vid annat förfall för borgmästaren. »Hem-
ställan om utseende af vikarie torde emellertid ej böra ske. 
Skulle hofrätten, för att ärendena icke må ligga nere, till-
sätta vikarie intill dess hindret upphört, kunde man må-
hända anse att en sådan vikarie borde tillåtas tjänstgöra lik-
som eljes vid förfall för borgmästare. Men någon åtgärd om 
utsättande af val till ny borgmästare borde i ingen händelse 
tillåtas. 

Om hofrätt eller regeringen utan vidare utnämner ny borg-
mästare, bör en sådan naturligtvis i ingen form godkännas. 
Öfriga medlemmar af magistrat och rådstufvurätt böra icke 
samarbeta med honom. Stadsfullmäktige upplösa sin. session om 
han tillstädeskommer. Lönen utbetalas icke m. m. — Alla 
af honom utförda embetshandlingar måste slutligen beteck-
nas såsom olagliga och åtminstone i en framtd, då lagliga för-
hållanden åter inträda, såsom värdelösa, medan alla de rätts- 
akter, som tillkommo under de olagligen afskedades ordfö-
randeskap, äro rättsligen bindande. 
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Vanskligt är naturligtvis att säga hvad slutet blir. Men 
hvarje minut som vinnes kan vara dyrbar.» 

En åtgärd, som icke innebar någon formell rättskränk-
ning, men dock väckte ett mycket stort uppseende, icke blott 
inom akademiska kretsar, vilka närmast berördes därav, utan 
även bland medborgare i hela landet, var vicekanslersom-
bytet våren 1903, då den av alla partier högt skattade Th. 
Rein nödgades träda tillbaka för att, den 2 april 1903, efter-
trädas av J. R. Danielson. En utförlig framställning av samt-
liga i sammanhang härmed stående omständigheter har läm-
nats av Edv. Hjelt 1), som vid denna tid var universitetets 
rektor. Kagalen tog såsom sådan ingen annan befattning 
med denna episod, än att den ombesörjde och bekostade 
tryckningen av det flygblad 2), som från den motståndsvän-
liga majoriteten inom universitetslärarkåren vid denna tid 
utsändes. 

Utöver dessa rättsvidriga avskedanden äro från denna 
tid att anteckna flere andra fall av lagöverträdelser från de 
maktägandes sida. Här må endast omnämnas det påbud — 
föredraget i senatens ekonomiedepartement den 24 februari 
1903 — varigenom alla de åtgärder, som av domstolar vid-
tagits i strid mot förordningen av den 14 augusti 1902 
angående ordningen för väckande av åtal mot tjänsteman 
för tjänsteförbrytelse, förklarades ogiltiga, samt generalguver-
nörens samma dag meddelade befallning, att rådstuvurät-
tens i Helsingfors till den 26 och 27 februari utsatta samman-
träden skulle inställas. Vid dessa sammanträden skulle det 
mot guvernör Kaigorodoff väckta åtalet för olaga häktning 

Från händelserika år I. ss. 64 —78. 
En skriftväxling i anledning af det förestående vicekanslersom-

bytet våren 1903. 1) De 87 universitetslärarenas skrifvelse till professor 
J. R. Danielson (daterad den 17 februari 1902). 2) Professor Danielsons 
svar, adresserat till professor J. W. Runeberg (daterat d. 24 febr.). 

Professor J. W. Runebergs svar (daterat d. 27 febr.). »Berlin», 1903. 
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och anstiftande av kosackkravallerna den 18 april 1902 be-
handlas. Rådstuvurätten åtlydde icke denna lagvidriga be-
fallning, men dess sammanträde blev av polisen med våld för-
hindrat att försiggå, i det att parter, vittnen och allmänna åkla-
garen vägrades tillträde till rättens sessionssal. I mars lät 
guvernören i Viborg, Mjasojedoff, från fängelset uttaga en 
för stöld häktad tatar, som i egenskap av spion stod under 
hans särskilda hägn. Detta blev t. o. m. senaten för starkt, 
så att den den 25 maj ingick med hemställan till kejsaren 
om åtals väckande mot Mjasojedoff. 

Rättskränkningar sådana som de ovan relaterade upprörde 
i hög grad sinnessstämningen, men samtidigt låg den faran 
nära till hands, att allmänheten vid bevittnandet av all denna 
våldsmakt skulle låta skrämma sig till underkastelse. För att 
motarbeta detta utsändes av kagalen en skrivelse 1), på upp-
drag av dess folkskriftskommitte författad av Ernst Estlander 
och daterad Helsingfors den 21 mars 1903, vari de ovan rela-
terade händelserna och andra tidigare begångna rättskränk-
ningar uppräknas. Slutet av skriften lyder: 

»Vi veta alla, att upphofvet till det onda ligger hos våra 
fiender i Ryssland, som vilja beröfva det finska folket dess 
frihet och dess lag. Men huru har det blifvit för våra fiender 
möjligt, att på några år förändra och förstöra så mycket här 
hos oss? 

Ja, därtill måste man, om än med tungt sinne, svara att 
detta blifvit möjligt, genom att några af våra egna män hjälpt 
våra fiender. Det har funnits finska män nog förblindade 
att tro, att anfallen mot oss skulle upphöra, om vi blott vi-
sade oss efterlåtna och underdåniga gentemot alla olagliga 
fordringar, som ställas på oss. 

Emellertid har denna eftergifvenhetspolitik icke kunnat 
hindra oss från att nu stå vid brädden af en afgrund. Och 
om denna politik får leda oss, så skola vi säkert störta i denna 

1) Hvart hafva vi kommit? »Berlin* 1903. 8,000 exx. 
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afgrund. Hela vårt samhällsskick skall då för alltid förstöras 
och förryskas. 

Endast om medborgarena öfverallt i vårt land vakna till 
medvetande om hvart eftergifterna emot förryskningssträf-
vandena ledt och skola leda, kan vårt land hoppas på rädd-
ning. Blott ett enigt och fast motstånd på lagens grund kan 
hindra vårt fördärf. 

Men ingen tid är att förlora, om vi ännu skola förmå rädda 
vårt land. Ty redan har mycket gått förloradt genom att man 
icke allmänt insett hvari den enda räddningen ligger. Vår 
enda räddning ligger i ett ihärdigt, kraftigt motstånd mot all 
olaglighet, genom att ingen finsk man medvärkar till det som 
förstör vår lag och vår frihet. 

Det gäller nu närmast att icke gifva efter uti värneplikts-
saken. Och att, när det blir landtdag, välja endast sådana 
folkets företrädare, som orubbligt stå på lagens fasta grund.» 

I en annan, ävenledes av Ernst Estlander författad pub-
likation 1), som utkom i maj 1903, lämnas en på officiella akt-
stycken baserad utförlig redogörelse för de tre hovrätternas 
handläggning av senatens skrivelser angående inställandet 
av åtal mot tjänstemän, generalguvernörens och prokuratorns 
därav föranledda åtgärder och justitiedepartementets anmälan 
om händelserna till kejsaren ävensom de å högsta ort beslutade 
straffåtgärderna; vidare meddelas de aktstycken, som stå i 
sammanhang med hindrandet av rådstuvurättens i Helsing-
fors sammanträden. Broschyren slutar med ett gendrivande 
av den ovan refererade i Uusi Suometar offentliggjorda advo-
katyren för eftergifvenhetspolitiken på rättsväsendets om-
råde. 

Vid sidan av denna regeringsförföljelse mot de medbor-
gare, som vägrat ställa sig olag till efterrättelse eller motar-
betat olags insteg, igångsattes ett allt mera utvecklat och 

') Angrepp på vårt lands domstolsväsende. (Fosterländsk läsning 
N:o 15). Stockholm, 1903. 10,000 exemplar. Finsk upplaga i 8,000 
exemplar. 



10-1 Kap. XXI I I. Förfrågningar med anl. av angivelser. 

utsträckt spioneringssystem, huvudsakligen lett av den i Fin-
land förlagda avdelningen av den ryska gendarmkåren, vars 
härvarande numerär i februari 1900 betydligt ökats. Hand 
i hand härmed uppspirade såsom en giftig svampvegetation 
och på ett för varje rättänkande medborgare rent av skräm-
mande sätt en vämjelig angivarmani, som bar ett allt annat 
än hugnesamt vittnesbörd om folkmoralen och hedersbe-
greppen i landet. Om ock angivarne till största delen stodo att 
söka bland samhällets mera vanlottade element, funnos dock 
även inom samhällslager av högre bildningsnivå och bättre 
ekonomisk ställning sådana, som blevo anstuckna av denna 
farsot. Enär föremålen för slika angivelser mycket ofta voro 
tjänstemän, inträffade det icke sällan att dessa av myndig-
heterna fingo sig tillställda förfrågningar med uppmaning att 
avgiva förklaringar. Då osäkerhet rådde om huru tjänstemän-
nen borde förhålla sig gentemot sådana förfrågningar, gick 
kagalen i författning om en utredning i detta avseende och 
utsände ett den 24 mars 1903 daterat flygblad.1) Här säges: 

»Ehuru det i allmänhet måste skarpt ogillas att myndig-
heter fästa afseende vid dylika hemliga rapporter, torde dock 
tjänsteman vara skyldig besvara öfverordnad myndighets 
förfrågning, i händelse angifvelsen hänför sig till hans för-
hållande i tjänsten. Annat är det däremot då förfrågningen 
har avseende å sådant, som icke står i samband med tjänsten 
och dess utöfvning, utan hänför sig till tjänstemannens hand-
lingssätt som medborgare eller hans uppträdande såsom en-
skild person. I sådana fall innebär dylika förfrågningar ett 
öfverskridande af högre myndighets befogenhet gentemot 
underordnad — — —.» 

I skriften anbefalles följande förfarande: »för så vidt dylik 
förfrågan rör omständigheter, hvilka intet hafva att skaffa 
med den tillfrågades tjänst, ej häller innefattar beskyllning 
för sådan omoralisk handling, som vore egnad att ådraga 

1) Till vårt lands tjänstemän. »Berlin», 1903. 5,000 exx. svenska, 
6,000 finska. 
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själfva embetet missaktning, är den tillfrågade icke skyldig 
att ingå på något som hälst svaromål — — —. Det kan emel-
lertid förutsättas att personer finnas, hvilka ansåge det vara 
deras plikt emot sig själfva att, därest de beskyllas för någon-
ting som enligt deras rättsuppfattning på intet sätt vore 
brottsligt eller oförenligt med tjänsten, i svar till den öfver-
ordnade, med framhållande af att denna icke äger anspråk 
på svar, likväl öppet tillkännagifva såväl hvad de gjort, som 
ock att de anse sig fullkomligt berättigade därtill. En så 
dan öppenhet är utan tvifvel i allo aktningsvärd. 

Men häraf följer ingalunda, att ett motsatt handlingssätt 
vore förtjänt af ogillande. Tvärtom kan det under nuvarande 
förhållanden ofta vara riktigast, att de personer, till hvilka 
ohemula förfrågningar riktas, lämna desamma obesvarade. Då 
man vet att ett systematiskt kunskapande och spioneri be-
drifves och då regeringen såsom brottslig förföljer och under-
trycker den frihet, som hör till en medborgares naturligaste 
rättigheter, är det icke skäl att göra regeringspolitikens tjän-
steandar meddelanden hvilka af dem missbrukas till skada 
ej blott för enskild person utan ock för vårt fäderneslands 
allmänna intressen». 

De förföljelser, för vilka landets tjänstemän, särskilt de 
till justitiestaten hörande, voro utsatta, gjorde en närmare 
sammanslutning mellan jurister önskvärd. Särskilt ivrade en 
av kagalbestyrelsens medlemmar, Carl Mannerheim, härför, 
och så beslöts sammankallandet av ett möte av konstitutionellt 
sinnade jurister. En kommittéav äldre jurister tillsattes för 
utarbetande av mötets program och referat av de frågor som 
vid detsamma skulle tagas under behandling. Kapten Aug. 
Fellman, en förmögen industriidkare i Lahtis, ställde bered-
villigt sitt rymliga hem till mötets förfogande. Ett medde-
lande om mötet utsändes den 6 april. Det var märkt »Absolut 
konfidentiellt» och undertecknat: »Talrika jurister i Helsing-
fors», samt hade följande lydelse: »Inom kort kommer Ni att af 
enskild person emottaga inbjudning till ett privat samkväm, 
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hvilken inbjudning Ni härmed enträget anmodas att hör-
samma, enär Eder därigenom beredes tillfälle att samman- 
träffa med ett större antal andra finska jurister och med dem 
öfverlägga i fosterlandets läge berörande vigtiga frågor. Några 
af dessa frågor finnas här antydda.» Dessa frågor uppräknas 
i en skild, meddelandet bilagd lapp. — Mottagarne av detta 
meddelande erhöllo kort därpå bjudningskort från kapten 
Fellman att »andra dag påsk den 13 april 1903 kl. 1/2  2 e. m. 
i mitt hem i Lahtis intaga en enkel middag». 

I mötet deltogo 176 jurister. Det öppnades av Aug. Ny-
bergh, på vars förslag till ordförande utsågs P. E. Svinhuf-
vud, till sekreterare tvenne jurister från Helsingfors. 

För återfärden från mötet hade extra tåg beställts. Må-
hända var det detta, som varskodde polisen, ty vid ankomsten 
till Helsingfors, som skedde långt efter midnatt, emottogs 
tåget av en mängd gendarmer, detektiver, poliskommissarier 
och konstaplar. Enär icke blott mörker, utan även tät dimma 
rådde, lyckades de flesta mötesdeltagare skynda sig hem utan 
att bliva av polisen identifierade eller på något sätt moleste-
rade. Endast fyra blevo polisens byte: den kort förut av-
skedade assessorn i Åbo hovrätt Hj. Bronikowsky, v. härads-
hövdingarna 0. Procop, Axel Palmgren och V. Forsman. 
De kvarhöllos på polisvaktkontoret långt in på följande 
morgon, och deras papper granskades. Procope hade fört an-
teckningar, upptagande bl. a. namnen på de personer, som 
yttrat sig vid mötet. 

Ett par av mötesdeltagarne fingo i uppdrag att redigera 
mötets beslut; detta torde dock icke hava fullgjorts, ej heller 
blevo några protokoll utskrivna. Mannerheim hade emeller-
tid lyckats rädda en del mötesförhandlingar, bestående av 
de på förhand utarbetade referaten och sekreterarnes me-
morialanteckningar; dessa finnas bevarade i kagalens arkiv, 
men äro så knapphändiga, att de icke möjliggöra ett fullstän-
digt återgivande av mötesförhandlingarna. 

Av dessa papper framgår emellertid, att mötets första 
diskussion gällde »betydelsen av att en lagtrogen ståndpunkt 
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från Finlands tjänstemäns sida fortfarande upprätthålles». 
Mötesförhandlingarna inleddes med att Mannerheim uppläste 
en skrift1), författad av W. Chydenius, som själv ej kunnat 
infinna sig till mötet. Den är daterad april 1903. 

I skriften framhålles att ett lands rätt kan upphävas icke 
blott i laglig ordning, utan även genom våld, »så framt näm-
ligen den nya rättsordningen vinner erkännande och förmår 
göra sig regelrätt gällande», samt påvisar hurusom en sådan 
regelrätt tillämpning icke kunnat ega rum på något av de om-
råden, som berörts av regeringens mot den gamla rättsordnin-
gen stridande förfoganden. Så har i värnpliktsfrågan, den 
enda som därintills i någon mån handlagts i enlighet med de i 
februarimanifestet utstakade normerna, de nya påbuden i 
följd av motståndet icke kunnat regelrätt tillämpas. Öv-
riga regeringsförfoganden hade vidtagits på ett sätt, som av-
vikit från februarimanifestets stadganden, och utgöra så-
lunda icke en regelrätt tillämpning av en ny rättsordning. 
Skriften tillbakavisar den mening, som uttalats, »att hela 
Finlands rättsordning i själfva värket blifvit upphäfd och 
ersatt af Generalguvernörens godtycke såsom uttryck för 
envåldsmakten», ty genom motstånd »kan det blifva möjligt, 
att olagliga påbud icke i Finland få den kraft, stadga och var-
aktighet, som kännetecknar värklig lag, och så kan Finlands 
konstitution bevaras». 

Denna skrift blev av mötet godkänd såsom motsvarande 
det där rådande tänkesättet. Diskussionen, vari deltogo Jonas 
Castr6i, E. v. Troil, Aug. Nybergh, K. J. Ståhlberg, f. d. sena-
torerna Clouberg och Nummelin, ävensom herrar F. Lunde-
nius och Hj. Hellström, rörde sig huvudsakligen därom, huru 
skriften skulle delgivas en större allmänhet, framför allt lan-
dets vid mötet icke närvarande tjänstemän och jurister. Baron 
Erik von Troils förslag att skriften skulle tryckas och förses 
med de vid mötet närvarandes namn motsades av Aug. Ny-
bergh, ävensom av K. J. Ståhlberg och senator Clouberg, på 

1) Bidrag till belysning af Finlands rättsliga läge. Mimeogr. 



108 Kap. XX I 1 I. Fråga om ansökning av tjänster. 

den grund att de i tjänst varande mötesdeltagarne därigenom 
komme att drabbas av avsättning. På förslag av Hj. Hell-
ström, understödd av J. Nummelin och andra, beslöts att vid 
publiceringen skulle uppgivas antalet av de jurister (176, eller 
i runt tal: inemot 200) som omfattat de i skriften uttalade åsik-
terna. — Någon publikation av detta slag torde dock icke 
hava skett. 

De frågor, som härefter upptogos till behandling, hade 
enligt programmet följande lydelse: »Hvilken ställning böra 
landets jurister taga till frågan om ansökande af tjänst, från 
hvilken förre innehafvaren blifvit i följd af nuvarande poli-
tiska förhållanden afsatt?» och »Under hvilka förhållanden 
kan tjänstemans frivilliga afgång från tjänsten vara påkallad?» 

För dessa frågors besvarande förelågo tvenne betänkanden, 
det ena avfattat på finska av K. J. Ståhlberg, det andra på 
svenska av F. Lundenius. Det i dessa tvenne skrifter fram-
ställda resonemanget är rätt olika, men båda utmynna i med 
varandra, oavsett språkformen, identiska resolutioner. Dessa 
lyda i den svenska skriften som följer: 

»1:0 att det särskildt under de förhållanden som nu råda i 
vårt land är af yttersta vigt, att dess ämbeten och tjänster 
beklädas med därtill kompetenta, samvetsgranna och lag-
trogna finska medborgare; 2:o att det tillkommer dem som 
innehafva tjänst i landet att alltid uti sin tjänsteutöfning 
ställa sig på laglighetens grund och ej vika från denna grund 
ens om tjänstens förlust däraf följer; 3:0 att frivillig afgång 
från tjänst är principielt förkastlig, om den ock måste med-
gifvas vara berättigad i särskilda undantagsfall, nämligen då 
uppenbar visshet föreligger därom att tjänsteman äfven om 
han skulle qvarstanna i tjänsten, icke kunde uträtta något 
i densamma för laglighetens upprätthållande samt för mot-
arbetandet af laglöshet och annan samhällsundergräfvande 
värksamhet; samt 4:o att det från allmänt medborgerlig syn-
punkt är önskligt att lediga tjänster, jämväl i de fall då ledig-
heten uppkommit genom olaglig afsättning, ansökas af kom-
petenta personer bland landets egna medborgare, blott möj- 
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lighet finnes att genom tjänstens handhafvande bidrages till 
laglighetens försvar mot våldet samt tjänsten ansökes i fast 
uppsåt att vid dess handhafvande samvetsgrannt följa endast 
grundlagsenligen gällande lag.» 

1 diskussionen om dessa resolutionsförslag deltog ett 
tjugutal personer: förutom betänkandenas författare Furu-
hjelm, v. Troil, Nummelin, L. Hornen, Harald v. Hellens, Ernst 
Estlander, N. W. v. Wendt, Emil Schybergson, v. Born, W. 
Blåfield, Clouberg, 0. Tammelin, Jonas Castrb, Hj. Broni-
kowsky, Kaarlo Ignatius, Aug. Nybergh, Axel Palmgren. 
Härvid yrkade Furuhjelm på strykande av fjärde klämmen, 
enär rättsinnade sökande i alla fall icke komme att utnäm-
nas, utan lycksökare; v. Troil ansåg den onödig, emedan 
sådana tjänster i de flesta fall icke komme att lediganslås. 
Estlander fruktade, att denna punkt lätt kunde vantolkas; 
om den bibehölles, borde ett tillgigg göras: »om genom ansökan 
eller anförda meriter olag ej befrämjas», vilket understöddes 
av v. Troil med särskilt framhållande av att intyg över kun-
skap i ryska språket icke borde bifogas en ansökan. 

För fjärde punktens bibehållande i dess ursprungliga for-
mulering talade bl. a. Ståhlberg, Lundenius, Tammelin och 
L. Hom6-1. Punkten bibehölls, dock med någon omstilisering. 
Sålunda föranledde ordet »möjlighet» ett livligt meningsut-
byte; i stället härför föreslogs »visshet», »sannolikhet» eller 
»påtaglig sannolikhet». Omröstning företogs mellan det ur-
sprungliga uttrycket samt de två senare här nämnda alterna-
tiven, med det resultat att för »möjlighet» avgåvos 8 röster, 
för »sannolikhet» 76 och för »påtaglig sannolikhet» 53. 

Utöver det ursprungliga programmet, och i anslutning 
till det under diskussionen gjorda uttalandet rörande ryska 
språkintyg, upptogs denna fråga som ett särskilt ärende. 
Flere talare yttrade sig. Det påpekades att, ehuru ett utta- 
lande mot sådana intygs användning fanns i motiveringen 
i Lundenius' betänkande, det saknades i Ståhlbergs skrift, 
varför ett särskilt beslut borde av mötet fattas, vilket även 
skedde i anslutning till det uttalande i frågan, som finnes i 
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den vid 12-novembermötet föredragna skriften »Om tjänste-
männens ställning». 1) 

Härefter upptogs frågan om en sammanslutning av lan-
dets jurister bl. a. för ekonomiskt understöd. Den refererades 
av Mannerheim, som även förslagsvis formulerade resolu-
tioner, vilkas lydelse dock icke framgår ur memorialanteck-
ningarna. 1 ärendet uttalade sig herrar Schybergson, Johan-
nes Castrén och Ossian Procop6 Mötet tillsatte en kommitt 
för omhändertagande av de penningmedel, vilka för ända-
målet skulle uttaxeras ävensom för ombesörjande av övriga 
förvaltningsärenden. 

Den sista frågan på det i förväg uppgjorda mötespro-
grammet kom nu till behandling: »Om ständiga skiljonämder». 

Denna fråga hade inom juristkretsar uppstått efter den 
decimering, som landets hovritter — i synnerhet Åbo hovrätt 
— undergått genom avsättning av ett så stort antal medlem-
mar, dels för att bereda de avsatte en utkomstmöjlighet, dels 
emedan man förutsåg att många målsegande ogärna ville 
vädja till hovrätterna i deras genom avsättningarna för-
ändrade sammansättning. 

Redan den 7 mars hade saken ingående diskuterats vid en 
sammankomst hos den två veckor förut avskedade hovrätts-
assessorn F. Lundenius, varvid, förutom honom, närvoro 
hovrättsrådet Tenlb, hovrättsassessorerna Kumlin, Jus6-
lius, Almquist och Ålenius samt senator Mechelin, som förde 
protokollet. Enligt detta »upplästes en P. M. från Helsing-
fors och några anteckningar i saken af V. M. v. B(orn)». 2) 
Vid den härunder förda diskussionen enades man om att 
skiljenämnden skulle hava karaktären av en kollegial dom- 

Här säges, s. 9 f.: »Hit hör ock att tjänstsökande icke må begagna 
sig af den gunst som intyg om rysk språkkunskap kunna medföra och 
därmed eller på annat sätt söka vinna ett oberättigadt företräde fram-
för mera värdiga medsökande.» 

I Sarvlax arkivet finnes en utförlig promemoria i ämnet, daterad 
den 1 mars 1903. 
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stol, sammansatt av lagfarne män, samt främst vara avsedd 
för den del av landet, som underlyder Åbo hovrätts jurisdik-
tion. Den skulle såsom andra instans handlägga mål, vilka 
blivit avdömda i underrätt samt därjämte, såsom första in-
stans, mål som omedelbart hos densamma anmälas. Nämnden 
skulle utgöras av tio ordinarie medlemmar förutom fyra sup-
pleanter och arbeta på två avdelningar. Såsom sista instans 
skulle fungera en »appellationsnämnd» eller »gransknings-
nämnd», »sammansatt af de tre äldsta ledamöterna i den af 
Skiljenämndens afdelningar, som icke handlagt ifrågavarande 
mål», ävensom fyra enkom härför, förslagsvis för två år, ut-
sedda lagfarne män. 

Nämndens ordinarie ledamöter skulle i årligt arvode upp-
bära 4,000 mark; dess tvenne sekreterare 3,000 mark. 

För ärendets vidare behandling tillsattes vid samman-
komsten en kommitt, bestående av herrar Lundenius, Jus-
lius och Grun& från Åbo samt Aug. Nybergh och Lars Hom61 
från Helsingfors. Denna kommitt, förstärkt med ytterligare 
två medlemmar, skulle till Helsingfors sammankalla ett möte av 
jurister och framstående affärsmän från Helsingfors, Åbo, 
Tammerfors och Björneborg, förslagsvis 23 å 30 personer, 
inberäknat de kommitt&ade. På detta möte skulle ankomma 
att »utse en Delegation af sju medlemmar hvilken eger att utse 
ledamöter i Skiljenämnden, bland de från Åbo hovrätt af-
gångne ledamöter och tjänstemän, äfvensom förstärknings-
män för Granskningsnämnden; samt det organ genom hvilket 
anslagsmedlen tillhandahållas Skiljenämnden, dennas redo-
visningar granskas samt öfriga uppkommande förvaltnings-
frågor handläggas». 

Osäkert är, huruvida detta möte av jurister och affärsmän 
kom till stånd; saken tyckes hava hänskjutits till Lahtismötets 
avgörande. 

Här öppnades diskussionen med ett andragande av Aug. 
Nybergh och i densamma deltogo herrar V. M. v. Borra, Jonas 
CastrU, 0. Procop& B. Procop, Hj. Hellström, Charpen-
tier, 0. Tammelin, Lennart Cajander. Härunder uttalade 
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sig B. Procop(1, Hj. Hellström och Charpentier för tvenne in-
stanser, medan v. Bom, 0. Procop samt Jonas Castrén be-
tvivlade deras nödvändighet. Den sistnämnde menade, att 
en »grånskningsnämnd» senare kunde tillsättas, sedan skilje-
nämnden blivit tillräckligt anlitad. Han framhöll de svårig-
heter som komme att vidlåda det nya rättsinstitutet med 
avseende å exigibiliteten och möjlighet att kunna höra vitt-
nen å ed. 

Såsom resultat av diskussionen framgick, att alla voro ense 
om tillsättande av en skiljenämnd, som skulle hava sitt säte i 
Åbo. Något beslut angående granskningsnämnden fattades 
icke; diskussionen skulle betraktas som svar på frågan därom. 
Alla närvarande skulle sprida kännedom om saken och verka 
därhän, att rättssökande skulle anlita skiljenämnden. Särskilt 
borde advokater intressera sina klienter härför. 

På initiativ av Jonas Castrén upptog mötet i Lahtis frågan 
om de kort förut avskedade borgmästarne. Den tidigare i detta 
kapitel refererade skriften om de avskedade borgmästarne 
var påtagligen bekant för flere av deltagarne i mötet, men 
den tyckes icke hava lagts till grund för diskussionen i borg-
mästarfrågan därstädes. Jonas Castr6is förslag gick fastmer 
ut på att i de städer, vilkas borgmästare avskedats, protest 
skulle inläggas av stadsfullmäktige och vid rådstuvurättens 
sammanträde med framhållande av den oreda, som uppstått 
genom våldsåtgärden. Sådana protester skulle förebygga att 
allmänheten försjönke i liknöjdhet. I diskussionen deltogo 
Schybergson, Ståhlberg, Clouberg, v. Born och Stenström. 
Härvid omformulerade Ståhlberg Castr6is förslag därhän, 
att mötet skulle såsom ett önskningsmål uttala, att städernas 
invånare på lämpligt sätt giva uttryck åt sina känslor, men att 
något recept för huru detta skulle ske icke borde givas. Clou-
berg ville att mötet icke skulle fatta något beslut i saken. Vid 
omröstning avgåvos 62 röster för Ståhlbergs förslag, 11 för 
Cloubergs. 
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Såsom ovan uppgivits vidtogos inga antalter för delgivande 
åt en större allmänhet av mötets förhandlingar och beslut, 
utöver vad deltagarne själva var i sin stad i detta avseende må 
hava uträttat. Orsaken härtill torde kunna sökas i den känsla 
av förlamning, som inställde sig genom den två dagar efter 
Lahtismötet proklamerade diktaturen. Men vidpass ett halvt 
år senare, således flere månader efter diktaturens införande och 
medan landsförvisningarna pågingo, fann sig kagalen föran-
låten att i en skrift 1), daterad den 1 oktober 1903, »för till-
mötesgående af derom uttalade önskningsmål 2) i samman-
drag meddela de grundsatser, hvilka en talrik mängd af Fin-
lands jurister vid möte den 13 april 1903 omfattade under 
öfverläggning om det svåra läge, hvari landet råkat, och vid 
pröfning af hvad pligten under sådana förhållanden kräfde 
af dem, som redan egnat sig eller framdeles ville egna sig åt 
landets tjänst». 

»Dessa grundsatser», säges här, »hafva icke i någon mån . 
förlorat i giltighet genom de hårda slag och pröfningar, hvilka 
vårt land och folk sedan dess upplefvat — — —. Faktiskt 
har enväldet visserligen under den senaste tiden på särskilda 
områden riktat djupare slag mot vårt samhälle än tidigare, 
men rättsligen är det lagliga samhällsskicket orubbadt. Fort-
farande äro därför de principer för ett riktigt tillvägagående 
under denna pröfningstid, om hvilka landets jurister senaste 
vår allmänt enade sig, egnade att erbjuda hvarje rättänkande 
finsk medborgare ledning för hans verksamhet i fädernes-
landets tjänst, om ock påföljderna af ett lagtroget handlings-
sätt kunna blifva svårare än förut». 

Skriften reproducerar härpå de fyra vid Lahtismötet god-
kända resolutionerna i tjänstemannafrågan 3). Den spriddes 
särskilt bland senatstjänstemän. 

Tjänstemännens ställning. Mimeogr. 
Detta skedde vid den s. k. »Stockholmsriksdagen» (se kap. XXV, 

s. 144). 
Resolutionerna hava här en något avvikande lydelse. 1 punkt 

3 har »uppenbar visshet» utbytts mot »sannolikhet», varigenom punkten 
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Lahtismötet medförde för flere av de däri deltagande 
rätt kännbara efterräkningar: många blevo landsförvista och 
ännu flere avskedade. 

blivit betydligt svagare, medan i punkt 4 ordet »möjlighet» kvarstår. 
Skriftens redaktör har påtagligen icke erinrat sig att enligt omröstnin-
gen »sannolikhet» här skulle insättas. 1 samma punkt står, i stället för 
»genom tjänstens handhafvande»: »genom tjenstens ansökande i laglig 
ordning och dess handhafvande». 



KAP. XXIV. 

DIKTATUREN. 

De rättskränkningar som skildrats i föregående kapitel, 
så upprörande de än i och för sig voro, förbleknade dock i 
jämnbredd med det våldsregemente, som vidtog i och med att 
general Bobrikoff beklätts med en diktators makt och myn-
dighet i Finland. 

Diktaturen kom icke alldeles oväntat. Bland motstån-
dets anhängare hade man redan tidigt gjort det klart för sig, 
att diktaturen var något, som man måste räkna med och göra 
sig beredd på, men en eventualitet, som icke fick avskräcka 
från ett ståndaktigt fasthållande vid lag och rätt. Bland de 
»konsekvenser», som V. M. v. Born i sitt i kap. II refererade 
flygblad uppräknar i början av år 1899 tages även möjligheten 
av införandet av diktatur, t. o. m. av belägringstillstånd, i 
betraktande. Fria Ord för den 1 juni 1901 omtalar såsom en 
bekant sak, att Bobrikoff redan då »allra minst ett par 
gånger hos kejsaren-storfursten anhållit om bemyndigande 
att extra judicielt få behandla misshagliga individer i vårt 
land, att få förvisa dem eller visa ut dem från landet», samt 
meddelar, att Bobrikoff med anledning av demonstrationerna 
den 18 februari 1901 förnyat sin hemställan om denna makt-
befogenhet.1) Ur artiklar i F. 0. för den 25 juni, 10 juli och 25 
september 1901 framgår, att allmänheten vid denna tid liv-
ligt diskuterade möjligheten av landsförvisningar. Även på 
regeringsvänligt håll sökte man göra sig förtrogen med tan-
ken på något dylikt. Här må erinras om den gamle Agathon 

1) Härom skrifves utförligt i senator Hornborgs uppsats En till-
ämnad diktaturförordning år 1901 i Historisk Tidskrift för Finland, 
årg. 1927, 6, s. 26 ff. 
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Meurmans morska yttrande vid mötet av f. d. landtdagsmän 
i riddarhuset i Helsingfors den 22 juni 19001} — således innan 
något undfallenhetsparti ännu bildats — att senaten icke 
borde promulgera språkmanifestet, »även om följden därav 
för landet bleve ett krigstillstånd». 

Officiellt framträdde uttryck, som förebådade en dikta-
tur, t. ex. i kejsarens svar på senatens hemställan i värnplikts-
frågan (kap. V, s. 103, noten) och ännu tydligare i reskriptet 
av den 20 april 1902 (kap. X I, s. 232). 

Hotelser sådana som dessa åberopades sedermera på und-
fallenhetshåll såsom en maning att avstå från ett bryskt 
motstånd — så t. ex. i prof. Danielsons yttrande i Suoma-
lainen Nui ja med anledning av det sist anförda reskriptet 
(se kap. XIV, s. 303). 

De åtgärder man sålunda länge nog varit beredd på vid-
togos våren 1903. Den 15 april — två dagar efter Lahtis-
mötet och samma dag årets första värnpliktsuppbåd skulle 
försiggå —innehöllo de officiella tidningarna kejsarens reskript 
till generalguvernören av den 9 april (27 mars) 1903 och en 
»Nådig Förordning angående åtgärder för vidmakthållande i 
Finland af den statliga ordningen och det allmänna lugnet» 
av den 2 april (20 mars), tillkommen, såsom det heter i re-
skriptet »för att återställa ordningen i Finland och värna det 
laglydiga folket emot de upproriskes inflytande». Samtidigt 
promulgerades tvenne förordningar av den 26 (13) mars 1903, 
innehållande nya instruktioner för generalguvernören och 
länsguvernörerna. 

Det viktigaste och grundläggande av dessa nya förfogan-
den var förordningen av den 2 april, den egentliga »diktatur-
förordningen». Enligt denna överlämnades åt generalguver-
nören, för en tid av tre år, »a) att foga anstalt om stängandet 
för viss tid af hoteller, boknederlag och boklådor, samt i all-
mänhet af handels- och industriela inrättningar; b) att för- 

1) Se kap. III, s. 58. 
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bjuda allmänna och enskilda sammankomster af alla slag; 
c) att upplösa enskilda föreningar och filialer av dem; d) att 
förbjuda personer, hvilka Generalguvernören anser skadliga 
för den statliga ordningen eller det allmänna lugnet, att vistas 
i Finland; denna åtgärd vidtages, utom i de fall, som icke tåla 
uppskof, endast med Allerhögsta begifvande samt kan åtföljas 
af sådana personers förflyttning till någon viss bestämd ort i 
Kejsaredömet». Angående sådana landsförvista eller till 
Ryssland deporterade personer stadgas vidare, att de kunna 
»tillika förklaras förlustige åt dem af statsmedel utgående pen-
sioner, dock endast sedan Allerhögsta tillstånd dertill i hvarje 
särskildt fall utverkats». Förordningen innehåller vidare 
bestämmelse därom, att ifall vederbörande guvernör två gån-
ger ansett sig böra vägra stadfästelse av val av borgmästare, 
rådmän, ordförande och viceordförande i stadsfullmäktige 
ävensom andra kommunala förtroendemän, befattningen be-
sättes av senatens ekonomiedepartement efter överenskom-
melse med generalguvernören; ovan uppräknade befattnings-
havare kunna även i administrativ väg skiljas från tjänsten 
av ekonomiedepartementet efter överenskommelse med ge-
neralguvernören. 

Redan den 18 april var kagalen färdig med ett upprop 1), 
författat av J. N. Reuter och granskat av kagalbestyrelsen. 
Det var till sitt huvudsakliga innehåll avsett att förebygga 
den sinnenas nedslagenhet, som befarades komma att hos 
mången inställa sig inför det våldsregemente diktaturförord-
ningen förebådade. 

I flygbladet uppräknas först det viktigaste av diktatur-
förordningens innehåll: »Icke ens sken af laglighet bryr man sig 
numera om att bibehålla. I stället för laglig ordning införes 
godtycklig oreda.» Man har redan länge varit beredd på att 
generalguvernören skulle förskaffa sig den makt han nu er- 

1) Medborgare! Såsom enhvar af tidningarna sett — — —. En mi-
meograferad upplaga, 1,000 exx. svenska och 1,000 exx. finska utde-
lades den 19 april. I tryck utgavs en svensk upplaga »Berlin», 1903 om 
10,000 exx. den 28; den finska upplagan, 16,000 exx., var färdig redan 
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hållit. »Finlands folk har härintill gjort motstånd mot olag-
ligheterna utan att låta skrämma sig af hot. Och nu då ge-
neralguvernören fått den åstundade makten får man ännu 
mindre låta modet sjunka. Nu skall folket visa, att det vet 
livad det vill. Den makt som generalguvernören nu har fått 
är emellertid ett tecken på regeringens svaghet. Den ryska 
regeringen har nu erkänt att den icke med lagliga medel kan 
kämpa mot folkets rättsmedvetande, och nu måste den taga 
sin tillflykt till medel som intet land skulle tåla. Skola nu vi 
finnar, som alltid hållit på lag, och som ha rätten på vår sida, 
låta förskräcka oss häraf? Skola vi ömkligt falla till föga så 
att våra förtryckare kunna glädjas öfver att våldet segrat 
öfver rätten? Ingalunda! Om våra förtryckare afvika från 
laglighet, så ämna vi icke göra det. Det kan ju hända att en 
och annan af landets förtroendemän blir förvist ur landet 
eller drabbas af svåra ekonomiska förluster. Men dessa män 
äro beredda på det. De lida för det rättas skull. 

Den makt som våra förtryckare nu hafva förskaffat sig 
får därför icke invärka på vår hållning. På ett vis är det nä-
stan bättre nu än för någon tid sedan. Ty nu veta vi hvad 
man vill med oss. Nu återstår ju intet af den ordning och inre 
styrelse, som Kejsaren gång på gång lofvat vidmakthålla, och 
läget i landet kan icke bli värre. Alla de, som tyckt att man 
måste underkasta sig för att icke reta våra förtryckare till 
svårare våldshandlingar, måste nu inse att underkastelse och 
eftergifvenhet hjälper till intet. Folkets motstånd kan nu 
mindre än någonsin förvärra läget, men endast göra det bättre. 
Det är därför att hoppas, att större enighet i landet skall fås 
till stånd.» 

Med anledning av diktaturförordningen inbjöd vidare 
bestyrelsen i ett hektograferat cirkulär av den 19 april 19031) 
representanter för landsorten till ett möte i Helsingfors den 

den 23 april. — Slutet av detta flygblad, som närmast rörde pågående 
värnpliktsuppbåd, har redan anförts i framställningen härom, kap. XX I, 
s. 61. 

1) Medan det program — 
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25 april; mötets syftemål anges i följande ord: »Medan det 
program, som legat till grund för det passiva motstånds-
arbetets bedrifvande själffallet alt fortfarande måste fullföljas 
oberoende af det hot, som senast vidtagna regeringsförfogan-
den innebära, kan det dock vara anledning att diskutera vissa 
detaljer vid motståndsarbetets ordnande, främst i syfte att 
få till stånd en fastare och mer effektiv sammanslutning.» 

Innan detta möte ännu hunnit hållas, knappt en vecka 
efter diktaturförordningens publicering, begagnade sig general-
guvernören av sin på denna grundade nya myndighet för 
att den 22 april landsförvisa sex »upproriska», nämligen baron 
V. M. v. Born, bankdirektören greve Carl Mannerheim, juris-
kandidaten Jonas Casti*i, konsul Eugen Wolff, dennes bro-
der herr Reguel Wolff samt magister Wentzel Hagelstam. 
Valet av dessa personer såsom de första offren för general-
guvernörens diktatorsnit, likasom överhuvud övriga utvis-
ningar, tyckes giva vid handen, att han och hans agenter icke 
voro underkunniga om kagalorganisationens sammansättning. 
Av dessa sex tillhörde endast tre kagalen. Helt utanför 
densamma stodo Hagelstam och Reguel Wolff. Den förre 
innehade vid denna tid en bokhandel och bokförlagsrörelse 
och hade i denna egenskap samt även för övrigt upprepade 
gånger lagt i dagen sitt oppositionella sinnelag. För Reguel 
Wolffs landsförvisning kan man ej spåra andra motiv än 
broderns meriter. Ehuru fosterländskt och oppositionellt 
sinnad hade han icke intagit någon framträdande plats i 
det politiska arbetet. Jonas Castrén hörde icke heller till or-
ganisationen, ehuru han visserligen tagit del i dess första upp-
komst och särskilt varit verksam i »prästkagalen» och var 
motståndet lidelsefullt hängiven; såsom landsförvist fick han 
ett vidsträckt fosterländskt verksamhetsfält. 

Vad de tre återstående beträffar, var det knappast på 
den grund, att de voro kända såsom medlemmar av det orga-
niserade motståndet som de drabbades av utvisningsordern, 
titan fastmer emedan de eljest, var för sig, genom sin politiska 
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verksamhet fäst uppmärksamheten vid sig. Eugen Wolff 
var en av kagalens förtroendemän i Karelens vidsträckta 
kagaldistrikt, men orsaken till hans landsförvisning torde 
närmast böra sökas i det manligt fosterländska tal han på den 
stora deputationens vägnar höll i Petersburg våren 1899 och 
den för Ryssland pinsamma uppmärksamhet som väcktes 
genom att han på ryskt yrkande avskedades från sin befatt-
ning som engelsk vicekonsul i Viborg. 

V. M. von Born var, såsom upprepade gånger framhållits, 
en av organisationens mest energiska medlemmar. Dock var 
det knappast hans intima samarbete med kagalen, vilket 
icke kan hava kommit till myndigheternas kännedom, som 
gjorde att han utpekats som ett av de första offren för dikta-
torns nya maktutveckling, utan hans orädda och oböjligt lag-
trogna offentliga uppträdande som kommunalman. Att den 
initiativrike, i lagar och författningar, särskilt i allt vad kom-
munalväsendet beträffar, förfarne baron von Born sålunda 
sattes ur stånd att bistå kagalbestyrelsen med sina städse 
beredvilligt givna råd var för denna en mycket kännbar 
förlust. 

Carl Mannerheim var en verksam medlem av kagalens cen-
tralbestyrelse. Det är dock föga sannolikt, att denna omständig-
het var känd för polisen — bestyrelsens sammansättning torde 
till det sista förblivit en hemlighet för utomstående — men 
Mannerheim hade av andra orsaker ådragit sig de ryska makt-
ägandes misshag. Sålunda hade han i inlagor till prokura-
torn 1) yrkat på straff — t. o. m. avsättning — för polismästa-
ren Carlstedt och general Kaigorodoff, som då beklädde gu-
vernörsposten i Nylands län, med anledning av honom nära 
rörande olagliga åtgärder från deras sida. Dessa hade näm-
ligen förbjudit en konsert, som till förmån för »den foster-
ländska folkbildningen» annonserades av Mannerheims maka, 
sångerskan Aina Mannerheim, och med polismakt den 14 maj 
1901 upplöst ett samkväm, till vilket Mannerheim inbjudit 

1) Avtryckta i Fria Ord, d. 7 juli 1901 s. 2 ff. 
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ett antal Helsingforsbor för att vid denna enskilda tillställ-
ning åhöra den förbjudna konserten. 1) 

De landsförvisningsdekret, som tillställdes de utvisade, vore 
hektograferade med tomrum lämnade för namn, data o. s. v. 
Det som gällde Mannerheim hade följande lydelse: 

»Guvernören 

Nylands län. 
Landskansliet. 

Helsingfors den 22 april 1903. 
N:o 233. 

Till Grefven Karl Mannerheim. 
Hans Exellens Generalguvernören har underrättat mig, 

att Hans Majestät Kejsaren Allerhögst bifallit till förbju-
dandet åt Er att vistas inom Finland, på de grunder som äro 
stadgade i Nådiga Förordningen af den 27 Mars (9 April) 
1903, 2) angående åtgärder för vidmakthållande i Finland af 
den statliga ordningen och det allmänna lugnet, och har Hans 
Excellens tillika uppdragit åt mig att bringa denna Aller-
högsta vilja i verkställighet. På grund af detta förpliktas Ni 
att senast inom sju dagar, räknadt från den 22 April 1903, 
utresa från Finlands gränser. Därjämte är Ni förekommad, 
att ifall Ni icke afreser från Finland inom den utsatta tiden 
eller egenmäktigt återvänder till Finland, med Er blifver för-
faret såsom i § 2 af ofvansagda Nådiga Förordning stadgadt 
är, d. v. s. Ni blifver anhållen af behörige personer och bosatt 
å någon viss bestämd ort i Kejsardömet. 

Guvernör 
Generalmajor vid Generalstaben 

M. Kaigorodoff 
Rheinbotb> 

I en marginalanteckning till ett exemplar av Estlanders Person-
liga Hågkomster fäster v. Born uppmärksamhet vid att samtliga de 
personer, som undertecknade broschyren Relation angående förrysk-
ningsåtgärderna (se kap. IV, s. 76), blevo landsförvisade. 

Bland övriga, i synnerhet språkliga kuriositeter i detta aktstycke 
är att märka, att den åberopade förordningens datum rätteligen bör 
vara den 2 april. Den 9 april är datum för det kejserliga reskriptet! 
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Intill dess de utvisade avreste ställdes de under bevakning 
av detektiver. Åtminstone var detta fallet med Carl Manner-
heim. En egendomlig tillfällighet fogade så att den detektiv, 
som beordrats att bevaka honom, tidigare varit vaktmästare 
vid den bank — Nordiska Aktiebankens filial i Helsingfors — 
där Mannerheim var chef. Om ock det forna subordinations-
förhållandet icke helt och hållet hade hunnit gå f. d. vakt-
mästaren ur blodet, och det sålunda kunde inträffa, att han av 
sin förre chef lät skicka sig på ärenden, var bevakningen icke 
desto mindre så pass noggrann, att den omöjliggjorde Manner-
heims närvaro vid ett bestyrelsemöte — denna gång förstärkt 
med några medlemmar av de äldres råd — där man för sista 
gången ville profitera av hans kloka rådslag och framför allt 
önskade i samlad krets säga den högt skattade kamraten far-
väl. Mötet egde rum i författarens bostad, belägen i en då för 
tiden litet besökt stadsdel, och anordningar hade vidtagits 
att Mannerheim skulle infinna sig i en angränsande lokal, 
belägen runt hörnet, och därifrån på bakvägar införas i 
möteslokalen. Mannerheim fick emellertid blott tillfälle att 
telefonera att han icke riskerade komma för att icke leda spår-
hundarna fram till kagalens tillfälliga högkvarter och förhjälpa 
våra vedersakare att i ett enda varp infånga så gott som hela 
ledningen av de »upproriske». — Ett annat förslag var att 
sammanträffa med Mannerheim på Åggelby hos en broder till 
kagalmedlemmen Adolf von Bonsdorff. Meningen var att Man-
nerheim skulle resa dit ut med en till hans förfogande ställd 
snabb travare, som skulle rycka honom ur klorna på hans väk-
tare. Även denna något romantiskt uttänkta plan fick förfalla. 

Nyheten om dessa första utvisningar spridde sig som en 
löpeld icke blott i Helsingfors stad utan kring hela landet, 
och undanträngde alla intressen för dagen. Också i utlandet 
väckte de en stor och för Ryssland ingalunda smickrande 
uppmärksamhet. Times' korrespondent i Petersburg, D. D. 
Braham, hade efter diktaturförordningens emanerande berett 
sig att besöka Helsingfors för att på ort och ställe utröna sin-
nesstämningen i landet, och han inträffade i staden den 22 
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april på morgonen, ett par timmar efter det utvisningsordern 
hade tillställts Mannerheim, med vilken Braham även fick sam-
manträffa. Han avsände samma dag ett långt telegram till 
sin tidning, vilket telegramcensuren icke fördristade sig att 
undertrycka. — Ett antal av de utvisades meningsfränder 
avfattade en protest, daterad den 28 april, som publicerades 
i flere utländska tidningar, såsom Times, Morning Post och 
Berliner Tageblatt.1)  

Några dagar senare tillställdes kapten August Fellman för-
visningsordern. Han hade fungerat som ett av kagalens ombud 
i Lahtis, men detta var knappast känt för vederbörande. All-
männa meningen inom motståndskretsar var den, att Fellmans 
utvisning var en följd av att Lahtismötet hölls hos honom. 

Emellertid försiggick det ovan nämnda till den 25 april sam-
mankallade kagalmötet med landsortsbor, varpå kagalen ut-
sände ett den 1 maj daterat cirkulär 2): »Enär det torde vara 
fallet att flerstädes nedstämning gjort sig gällande äfven hos 
personer, som hittills med hängifvenhet och framgång befräm-
jat det lagliga motståndsarbetet, och då till följd häraf det är 
fara värdt, att vår fosterländska sak lider betänkligt afbräck 
på en tid, då okuflig energi parad med lugn och sans mer än 
förut är af nöden, hafva vi, efter öfverläggning med flere till 
Helsingfors tillstädeskomna landsortsbor, velat till lands-
orten rikta en uppmuntrande maning till oförtrutet arbete i den 
fosterländska angelägenhet, som nu mer än någonsin bör 
gå utöfver alla hvardagslifvets hänsyn. 

Då allehanda öfverdrifna rykten mångenstädes äro i 
omlopp, torde det vara skäl att påpeka att, såvidt värkliga 
förhållandet är oss bekant, dessa rykten reducera sig till föl-
jande: Antalet af de ur landet förvisade personerna utgör 
sju, ett tiotal husundersökningar har verkställts, de flesta i 
de utvisades bostäder; sammanlagt ungefär ett dussin per-
soner hafva å olika orter i landet blifvit häktade på grund af 

Protesten ingår i svensk översättning i Fria Ord, 20 maj 1903. 
S. H. T. Enär det torde vara fallet — — Mimeogr. 
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att de sökt invärka på den uppbådade ungdomen, af dessa 
senare har emellertid ungefär halfva antalet redan blifvit 
stälda på fri fot. 

Man må emellertid erinra sig att dessa åtgärder äro så-
dana, som vi allt från början gjort oss beredda på. Det är 
visserligen att beklaga, att landet lidit förlust genom förvis-
ningen af ett antal medborgare, men denna förlust utgör 
just en kraftig maning till ökad värksamhet. 

Såsom ett värksamt medel att uppmuntra till en sådan 
ökad värksamhet kan rekommenderas anordnande af smärre 
sammankomster, hvilka man med iakttagande af nödig akt-
samhet naturligtvis fortfarande kan och bör hålla. Med hvarje 
till buds stående medel, om möjligt personligen, bör man för-
vissa sig om att arbetet oafbrutet bedrifves i hvarje kommun, 
särskildt där uppbåd ännu förestå.» 

Slutet av cirkuläret innehåller uppmaningar att verka för 
ungdomens uteblivande från uppbådsförrättningarna. 

Något senare utsändes konsul Wolffs ovan, kap. XX I, s. 62 
omtalade skrift »Hedra din fader och din moder». Kagalens 
organisation gav även spridning åt den dikt 1), som Björn-
stjerne Björnson författade under intrycket av budskapet 
om de första landsförvisningarna. Denna av djup harm och 
kränkt rättskänsla dallrande dikt må här införas på original-
språket: 

VED MODTAGELSEN 
AV 

SISTE POST FRA F INLAND. 

Det klager hidover fra Skogen 
bag Botniske Bugtens Vover, 
og Ravnene kredser over. 

1) Tryckt åtminstone i två upplagor, den ena i Stockholm i 1,000 
exemplar, den andra utan angiven tryckningsort. Den ingår även i 
Fria Ord, 20 maj 1903, jämte översättning till svenska. En annan, del-
vis avvikande översättning, finnes i kagalens arkiv i maskinskri vet 
exemplar. Finsk översättning i Vapaita Lehtisiä, 17 sept. 1903. 
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Det er som der drxbes nogen. 
Hid sejlede herlige Sange 
paa Skogenes Foraarsbrusen; 
nu Klageskrik, skjxrend elange; — — 
det er som der drzebes tusen. 

Aa, hor, som den vokser, Vaanden: 
Langt flere end tusen kalle, 
langt flere end om de var alle, — 
ja, ja, det er Folkeaanden! 
Dens Dode i Skriket sig blandet, 
og de, som den Tiden skal fode, 
de Levende, Ufodte, Dode, 
de skriker for Fxdrelandet. 

Og ved I, hvad ligger i Raabet? 
Det Stille, det Lyse i Viljen, 
som samlede Folkefamilien, 
de drxber. De drzeber jo Haabet. 
De drxber — gid Boddel'n forstod det! — 
de drzeber det Indeste inde 
i Livstraadens fineste Tvinde 
om Gud som det evige Gode. 

De drxber det retskafne Txnkning, 
som helt ifra Hedenolds Guder 
har opbygget Landet. Det luder; 
ti Grunden har faaet en Sxnkning. 
De drxber al Troskyld i Barnet. 
Det blir som de gamle Erfarne. 
Det lzerer at mistro og hade. 
De drxber det Unge og Glade. 

Men han, som et Folk henretter 
(det lykkes dog ingensinde!), 
er fodt av en nordisk Kvinde 



126 Kap. XX IV. Skrift med anl. av politiska angivelser. 

og legte paa danske Sletter. 
Aa Danmark, hvis Boddelen kommer, 
da \feer ham en folkesund Dommer: 
Forbyd ham at traede paa Jorden; 
ti den er de Fries i Norden. 

Björnstjerne Björnson. 

Med anledning av dikten reste tre av de landsförviste, 
v. Born, Castrén och Eugen Wolff, till Kristiania, där de den 
12 maj avlade ett besök i Björnsons hem för att betyga honom 
sin tacksamhet. Castrén talade därvid på de landsförvisades 
vägnar. Hans tal blev sedermera tryckt i ett särskilt flygblad 1) 
och spriddes i Finland genom kagalens försorg. 

Här må även nämnas en annan dikt 2), som tillkom under 
intryck av landsförvisningarna. Den är daterad Helsingfors, 
april 1903 och var författad av Bernhard Estlander. Den 
utsändes i slutet av juni. 

Den i föregående kapitel omtalade angivarmanin tyckes 
efter diktaturens införande hava tagit ny fart, och allt tätare 
haglade angivelserna över motståndets män. Mindervärdiga 
individer aktade icke för rov att genom angivelser skada sina 
personliga vedersakare. För att i någon mån söka motarbeta 
detta samhällsonda utsände kagalen i slutet av juni, såsom 
N:o 17 i Fosterländsk läsning, en skrift, i dialogform 3), där 
angiveriet på det skarpaste gisslas. Om angivare hörande 
till de högre samhällsklasserna — ty även sådana funnos — 
göres följande uttalande: »Det finnes också sådana, som 
tillhöra den s. k. bildade klassen och af egen drift och vilja 

i) De ord, med hvilka advokat Jonas Castrén å de landsförvisade 
finnarnes vägnar hälsade Björnstjerne Björnson — — —. Stockholm, 
1903. 

1 pröfning. Stockholm 1903. 4,000 exemplar, den finska översätt-
ningen, ävenledes i Stockholm, utkom i 10,000 exemplar. Dikten in-
går som N:o 1 i Fosterländsk läsning, Serie II. 

Samtal mellan Gustaf och hans far. Stockholm, 1903. 4,000 exem-
plar. Finsk upplaga i 16,000 exx. 
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angifva sina kamrater, sina egna landsmän», säger fadern till 
den lille Gustaf. »De erhålla stora löner, blifva rika och stiga i 
yttre glans och ära, de sitta lugna och trygga, då goda och 
hederliga människor beröfvas både inkomst och frihet. Men 
tro mig, Gustaf, de drabbas nog redan i detta lifvet af ett straff, 
som är det största och tyngsta af alla jordiska straff — — 
Det är egna landsmäns förakt. Hederliga människor sky dem 
och förakta dem; de njuta sina timliga fördelar under sitt folks 
förbannelser.» 

Den i samhället rådande demoralisationen föranledde även 
R. A. Wrede att gripa till pennan. I en ganska omfångsrik 
skrift 1) — 8 ss. folio — med mottot » Justitia fundamentum 
regnorum», går Wrede allvarligen till rätta med den depra-
vation som på olika håll framträtt. Efter en inledning om 
rättsordningens teoretiska betydelse för ett samhälle uttalar.  
Wrede sitt djupa beklagande av de följder som härröra av 
att »folket icke aktar sin rättsordning utan kränker den-
samma eller låter den kränkas, utan att allvarligt söka hindra 
det». 

»Detta», fortsätter Wrede, »är hvad vi för närvarande upp-
lefva här i Finland. Hvem har icke iakttagit den demoralisa-
tion, som under den senaste tiden framträdt hos vårt folk?» 
Härmed avser Wrede icke i främsta rummet att så många 
ynglingar infunnit sig vid senaste uppbåd, ty de hava låtit 
sig vilseledas av »personer, till hvilka de ansett sig kunna hysa 
förtroende», och skrämts genom våld och hot. »Om brist på 
fosterlandskärlek och djupt moraliskt förfall vittna däremot 
de adresser till upphofsmannen och ledaren af den nuvarande 
våldspolitiken, som på olika orter kommit till stånd och i hvilka 
denna politik prisas ofta i de mest servila ordalag, samt de 
otaliga angifvelserna mot dem, hvilka själfva stält sig på lag-
lighetens ståndpunkt och sökt upplysa andra om hvad rätt 
och plikt bjuda. Det har gått så långt att bland de främmande 

1) Om rättsordningens hälgd. Mimeograferad i 180 exemplar den 29 
augusti 1903. 
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officerare, som användts vid uppbåden, mången uttalat sin 
häpnad öfver den låghet i sinnelaget, som visat sig i de tal-
rika angifvelserna. Och hvad skall man säga, då egna lands-
män, tillhörande den bildade klassen, uttala sin fägnad öfver 
sådana våldsåtgärder, som landsförvisningen af laglydiga 
medborgare?» Från många orter, tillägger Wrede, »klagas 
öfver en tilltagande tygellöshet samt en likgiltighet för skick 
och ordning, ett förakt för lag och rätt, som förut varit okända». 
I landet härskar »en oerhörd förvirring, ja förvildning i fråga 
om rättsbegreppen, en fruktansvärd demoralisation hos vida 
lager af vårt folk, som är »en naturlig och nödvändig följd af den 
behandling, som vår rättsordning erfarit, däraf att denna 
icke hållits i hälgd». 

Som exempel härpå anför Wrede: »Regeringen ej blott 
bryter i enstaka fall emot landets lag, den åsidosätter syste-
matiskt hela grupper af lagbud och bland dem jämväl, ja 
kanske företrädesvis, sådana som äro af största vikt, i det 
de h afva hälgden af grundlag eller röra medborgares dyr-
baraste rättigheter.» Härefter följer en uppräkning af ett antal 
lagstridiga förfoganden. 

»Det skall måhända anmärkas att alt detta varit ett värk 
af den ryska generalguvernören och de på hans tillskyndelse 
tillsatta ryska guvernörerna, utan att 'den inhemska rege-
ringen' däri haft någon del. Men så förhåller det sig tyvärr 
icke. Väl har senaten icke direkt medvärkat till alla de ifråga-
varande åtgärderna, och många af dem hafva äfven varit af 
den art att senaten officiellt icke haft att med dem taga befatt-
ning. I andra fall åter är det svårt att för närvarande utreda 
huru långt senatens medvärkan sträckt sig. Men härpå kom-
mer det icke häller an. Ty det är i hvarje fall klart att senaten 
samtyckt och medvärkat till den allmänna riktningen af den 
nuvarande regeringspolitiken, hvilken ytterst går ut på lan-
dets russifikation och etablerande af envåldsmakten. Detta 
följer redan af senatens ställning såsom högsta organ för lan-
dets administration, hvilken ställning gör det för senaten 
omöjligt att endast såsom passiv åskådare följa med regerings- 
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ärendena, utan att i dem taga del. Det minsta, hvartill se-
natens roll kunnat inskränka sig är att hafva viljelöst värk-
stält de bud som från högre ort gifvits. Äfven om senatens 
medvärkan bestått endast i ett sådant värkställande, vore 
det nog att göra senaten ansvarig för det skedda. Emellertid 
har senaten härutöfver i de båda hufvudfrågorna, om den nya 
värnepliktens införande och om ämbetsvärkens förryskande, 
själfmant utvecklat ett icke ringa mått af nit. Sålunda är det 
bekant att åtgärden att genom orimligt höga viten söka tvinga 
kommunerna att välja medlemmar i de förstärkta uppbåds-
nämnderna anvisats guvernörerne af senaten och dess pro-
kurator. Från senaten utgick äfven den fullkomligt opåkal-
lade åtgärd, som ledde till den första konflikten med landets 
hofrätter och åtskilliga andra myndigheter samt det första 
olagliga afskedandet af oafsättliga ämbetsmän)) Andra om-
ständigheter att förtiga.» Den inhemska regeringen, konsta-
terar Wrede, »har således gjort sig fullt solidarisk med den 
bobrikoffska politiken». 

En ljuspunkt ser Wrede emellertid däri, »att det stora fler-
talet af landets domare jämte talrika grupper af administra-
tiva tjänstemän, oaktadt all påtryckning och alt våld, troget 
fasthållit vid den rättsliga ståndpunkten». Han påminner 
om »huru efter ständernas enhälliga uttalanden vid 1899 och 
1900 års landtdagar samt de gemensamma folkadresserna en 
anda af ädel lyftning genomgick vårt folk». Men nu hade »alt 
talrikare grupper af folket öfvergifvit rättsståndpunkten och 
samtyckt till våldspolitiken». 

»Orsaken till denna förändring måste hufvudsakligen sökas 
däri att en grupp af landets ledande män, tillhörande det af 
Yrjö-Koskinen ledda s. k. gammalfinska partiet och således 
på grund af partiförhållandena i landet utöfvade ett betydande 

1) Härmed åsyftas militieexpeditionens rundskrivelse, som omtalas 
kap. XVI, s. 344. — På ett tidigare ställe i sin skrift uppger Wrede att 
»antalet tjänstemän, som af politiska skäl antingen blifvit afsatta eller 
tvungna att taga afsked, redan nu uppgår till den för våra förhållanden 
oerhörda siffran af omkring 100». 

9 
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inflytande på den finska allmogen, först något tveksamt och 
försiktigt, men sedan alt mera öppet och bestämdt begynt 
taga regeringen i försvar samt genom ströskrifter och annan 
agitation arbeta på genomförandet af dess program.» Wrede 
är dock öfvertygad därom, »att desse män eller åtminstone 
en del af dem ingalunda gilla alla de excesser af regeringens 
värktyg, till hvilka dess politik gifvit anledning. ja, äfven 
de betrakta utan tvifvel de mot Finland vidtagna åtgärderna 
såsom en olycka för landet. Men de eller de bästa af dem, hos 
hvilka man måste förutsätta värklig fosterlandskärlek, anse 
det vara för landet nyttigast att man icke motsätter sig lag-
lösheten, utan underkastar sig densamma. De synas icke hafva 
betänkt att en sådan underkastelse för alla dem, hvilka hafva 
med de olagliga påbuden att skaffa, innebär en medvärkan 
till deras genomförande — — För att kunna förorda en 
dylik medvärkan vid nedbrytandet af vår rättsordning har 
man proklamerat satsen att hvad för land och folk är nyttigt 
äfven är rätt, och att det, som icke är för landet gagneligt, 
ej häller kan vara rätt.') Härmed har man i själfva värket 
öfvergifvit rättsståndpunkten samt, i stället för den enda 
säkra ledstjärnan för människans handlingssätt, som är hvad 
samvetet efter noggrann pröfning godkänner såsom rätt, gifvit 
sina landsmän en fullkomligt oberäknelig och sväfvande 
norm.» 

Den största olyckan för landet ligger däri, att »domare 
och andra tjänstemän uppmanas att i strid mot sin ed och lan-
dets lag tillämpa olagliga påbud samt ynglingarna att, obe-
roende af sin öfvertygelse om hvad som är rätt 2), infinna 
sig vid de olagliga uppbåden». 

Wrede tänker här måhända främst på ett uttalande af ärkebiskop 
Johansson i en rundskrivelse till prästerna av den 19 december 1901: 
»Sedligt förpliktande på statslivets område kan icke vara något som län-
der folket till skada». Jfr. även ärkebiskopens ovan, kap. XX, s. 35 an-
förda yttrande. 

Ett yttrande i denna riktning av Agathon Meurman anföres i 
början av kap. XXX, s. 238. 
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»Då män», fortsätter Wrede, »hvilka genom sin ställning 
i kyrkan eller sin roll af partiledare samt sina framstående 
personliga egenskaper stälts högt på folkgunstens piedestal 
och utöfvat ett dominerande inflytande i de vidsträcktaste 
kretsar, då sådana män under en tid, när landets rättsordning, 
håller på att bit för bit sönderstyckas, öppet predika en utili-
tetspolitik, däri rättsståndpunkten icke har något rum, ja 
uppmana sina landsmän att understöda regeringen i dess 
destruktiva åtgärder samt uttala sin förkastelsedom öfver 
dem, som fasthålla vid landets lag och rätt, då måste rätts-
begreppen förvirras hos ett folk, som ej har högre och djupare 
bildning än vårt och därför hvarken känner sin rättsordning 
eller kan fatta dess betydelse för folkets fortbestånd.» Det är 
icke att undra över att »likgiltighet, ja förakt för landets lag 
vinner insteg och känslan för skilnaden mellan rätt och orätt 
förslöas.» »Vi glida», anser Wrede vidare, »ned mot ett poli-
tiskt förfall, som innebär den största fara för vårt folks fram-
tid». 

Skriften avser icke att upptaga till bemötande »de angrepp 
som riktats mot det passiva motståndets politik. Afsikten 
med denna uppsats har endast varit att uppvisa de moraliska 
följderna af regeringspartiets politik. Man säger gärna om 
det närvarande sakläget, att våldet triumferar öfver rätten. 
I själfva värket förhåller det sig så, att vår rätt förtrampas, 
emedan vi själfva öfvergifvit den för en ovärdig konjunktur-
politik. Häraf olyckorna och främst demoralisationen, som 
är den största olyckan. Därför har ock Finlands folk aldrig 
stått sitt fördärf närmare än i det närvarande ögonblicket. 
Man missaktar ej ostraffadt sitt lands rättsordning.» 

»Vi befinna oss i en ytterst farlig situation, men vi böra 
därför icke misströsta. Visserligen kan ingen säga när eller 
huru räddningen skall komma.» Wrede väntar sig icke mycket 
av en regimförändring i Ryssland. »Icke häller må man hoppas 
på en ändring i den inhemska regeringens tillvägagående. Ty 
så länge den ryska politiken emot Finland går ut på landets 
russifikation, skola platserna i senaten alltid besättas med 
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män, som äro villiga redskap för denna politik.» Räddningen 
»måste komma från folket själft. För att detta skall kunna ske 
är det nödvändigt att de, hvilka stält sig på den rättsliga 
ståndpunkten, ej blott troget fasthålla vid denna ståndpunkt 
utan ock arbeta på att den må omfattas af alt vidsträcktare 
kretsar och att alla goda element må sammansluta sig till 
försvar för vår rättsordning samt kamp emot depravationen. 
Särskildt är det af nöden att sådana grupper indragas i ar-
betet, hvilka kunna i högre grad än de flesta af vår rätts nu-
varande försvarare invärka på den finska allmogen. Och detta 
bör ingalunda vara omöjligt. Väl är det icke sannolikt att 
folkets nuvarande ledare skulle ändra sin ståndpunkt. Där-
emot får man hoppas att den finska talande bildade ungdomen 
skall mangrant omfatta den fosterländska saken — — 
På ungdomen beror otvifvelaktigt mycket, ja sannolikt det 
mesta.» Wrede framhåller vidare »att till arbetet för samman-
slutningen af de fosterländska elementen äfven hör sträfvan 
att aflägsna sådana sociala missförhållanden, som, där de 
finnas, kunde förhindra denna sammanslutning.» Han är 
övertygad om »att ett allvarligt samfäldt arbete för väckande 
af folkets rättskänsla och därmed för dess räddning från för-
därfvet förr eller senare måste hafva framgång. Folket är 
nämligen, trots alt, icke så fördärfvadt, som man af den se-
naste tidens företeelser kunde sluta. Mycket, ehuru ingalunda 
alt, kan tillskrifvas dess låga bildningsgrad och ringa kunskap 
om sin rätts grundsatser. Dessutom är det en af erfarenheten 
bekräftad sanning att under tider af dålig styrelse och po-
litiskt våld de sämsta elementen i samhället flyta upp och 
göra sig gällande, för att åter, när omslaget inträffar, för-
svinna i dunklet och lämna rum för de goda elementen, hvilka 
för en tid varit undanskymda.» 

Skriften slutar med följande maning: »Må vi därför med 
beslutsamhet och mod gå till arbetet, ty det är ett arbete för 
ideella makter, och ett sådant arbete kan aldrig blifva utan 
framgång.» 



KAP. XXV. 

DE LANDSFÖRVISADE: »STOCKHOLMSRIKS- 
DAGEN» OCH DÄRMED I SAMBAND STÅENDE 

ÅTGÄRDER. 

De i april 1903 landsförvisade — sju till antalet — avreste 
till Stockholm, där de även, åtminstone tills vidare, slogo sig 
ned. Deras vistelse i Sverige ingav en del svenska pressorgan 
farhågor, att den fristad Sverige erbjöd de utvisade kunde 
för detta land medföra obehagliga komplikationer med dess 
mäktiga granne. Med anledning härav offentliggjorde de lands-
förvisade i ett antal svenska tidninagar en »Öppen förklaring» l), 
daterad Stockholm den 6 maj 1903. Efter en redogörelse för 
förloppet vid landsförvisningarna och för arten av den verk-
samhet, för vilken de drabbats av utvisning, förklara under-
tecknarna: »Och äfven oni vi icke i allo dela de yttre politiska 
farhågor som här råda, skola vi veta att taga hänsyn till de 
bekymmer, som följa med tidehvarfvets mellanfolkliga rätts-
löshet. Lika litet som vi kommit hit för att inleda förbindel-
ser, riktade mot vårt lands statliga ställning, lika litet önska 
vi gifva berättigad anledning till annat missförstånd, som 
kunde störa lugnet här. Vi kunna nämligen icke tro att Sve- 
riges själfständighet skall sättas i fara af den beröring vi här 
kunna underhålla med vårt land och dess medborgare eller af 
de önskningar om rättvisa och frälsning för vårt pröfvade 
folk, dem vi sända hän öfver hafvet. 

De några tidningar, som varnat oss och allmänheten och 
t. o. m. sökt med lagen i hand länka de svenska myndighe- 

1) Den finnes avtryckt i Fria Ord, d. 20 maj 1903. — Brottstycken,  
härav meddelas även av L. Gripenberg i hans uppsats Några hågkomster-
från år 1903. (Från Brytningstider, 1, ss. 55-79). 
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ternas uppmärksamhet på oss, ha, så vidt vi förstå, under-
skattat sitt lands styrka och värdighet och på samma gång 
öfverskattat betydelsen af våra personer och vår förmåga. 
Vi älska tro att den välvilja, som vi och våra landsmän så 
ofta mött här förr, icke skall svika nu, då den vore oss dubbelt 
dyrbar.» 

De farhågor, vilka denna förklaring avser att stilla, kunna 
dock icke anses som typiska för sinnesstämningen i Sverige. 

Gripenberg 1) intygar att »om man frånser från några jäm-
förelsevis enstaka företeelser, de landsförvisade från de sven-
skars sida, med hvilka de kommo i personlig beröring, mötte en 
oskrymtad välvilja och ett förekommande tillmötesgående». 

Emellertid inträffade i Finland ytterligare landsförvis-
ningar. 1 maj utvisades förre redaktören för Päivälehti, Eero 
Erkko (en av kagalbestyrelsens medlemmar), bröderna Kaarlo 
och Pekka Brofeldt i Kuopio, där de hörde till styrelsen för 
Kuopio distrikts landsortscentral, magister Almar Fabritius, 
ett av kagalens ombud i Lovisa distrikt, • senator Lennart 
Gripenberg, bankdirektör A. Sikio, kagalombud i S:t Michel, 
dr Julius Lyly i Viborg (denne befann sig vid tiden för sin ut-
visning i Berlin, där han dog för egen hand i juni månad); 
dessutom erhöll L. Mechelin, som vistades i Stockholm, av 
dåvarande ryska minister meddelande om att han förbjudits 
återvända till hemlandet. I juni utvisades godsegaren P. 1. 
Aschan från Ekenäs samt notarien i Wasa hovrätt frih. Erik 
von Tron; i juli godsegaren i Lojo C. G. von Christierson, lektor 

Rosendal i Uleåborg, godsegaren i Urdiala Axel Wahren, 
t. f. borgmästaren i Kaskö Gustaf Aminoff, lektorn och ord-
föranden i Ekenäs stadsfullmäktige M. LinUn. 

I augusti landsförvisades domprosten i Uleåborg A. G. 
Wallin (sedermera Walli), bonden f. d. lantdagsmannen P. 
Aulin (sedermera Ahmavaara) från Ijo, förre senatorn Aug. 
Nybergh, v. häradshövdingen 0. Procop, rådmannen i Vi- 

1) Anf. arb., s. 63. 
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borg, överstelöjtnanten Ad. Aminoff, t. f. borgmästaren där-
städes K. Söderhjelm, vicehäradshövdingen Otto Åkesson. 
September månads skörd var föreståndaren för Söderkulla 
jordbruksskola C. J. Myrsten (svensk undersåte), förre asses-
sorn vid Åbo hovrätt F. Lundenius, godsägaren, greve G. Ph. 
Creutz och hans son, studeranden C. G. Creutz 1), f. notarien 
i Viborgs hovrätt Victor Furuhjelm, f. borgmästaren i Lovisa 
Georg Kuhlefelt, dr Arvid Neovius, förvaltaren på Sannäs 
gård invid Borgå Nils Månsson (svensk undersåte), redaktör 
Julius Sundblom, Mariehamn; i oktober f. gardeskaptenen 
Georg Fraser, f. viceadvokatfiskalen i Wiborgs hovrätt E. 
Broms. Härefter inträdde en paus i utvisningarna till den 22 
mars 1904, då drätselkamreraren i Villmanstrand A. J. Ge-
strin blev utvisad — den siste bland de landsflyktige. 2) 

Officiella tillkännagivanden om utvisningarna meddelades 
i regeln först flere veckor efter det de egt rum, men allmän-
heten fick i vanliga fall omedelbart kännedom om dem ge-
nom tidningsnotiser stiliserade t. ex. sålunda: »Till utlandet 
avreser inom sju dagar ---», eller: »Till utlandet har i dessa 
dagar avrest — — I ett par fall torde dessa notiser hava 
varit vilseledande. 

Utöver dessa landsförvisningar är att anteckna, att några 
personer, som fått veta att häktningsorder utfärdats mot 
dem, reste ur landet eller, ifall de befunno sig utomlands, 
sågo sig förhindrade att återvända till hemlandet. Till den 
förra kategorien hörde brandmästaren i Åbo K. V. Sohlman, 
till den senare Konni Zilliacus och kapten Henri Biaudet. 

Den 22 september 1903 föredrogs i senatens ekonomie-
departement ett kejserligt förfogande av den 13/26 augusti, 

Studeranden Creutz' förvisning gav upphov till proteståtgärder 
från hans kamraters sida, särskilt inom nyländska studentavdelningen, 
och den härav uppkomna konflikten föranledde bl. a. att nyländska av-
delningens kurator Ernst Estlander suspenderades den 25 januari 1904 
från sitt kuratel. Härom utförligt hos Edv. Hjelt, anf. arb., ss. 102 — 119. 

I denna förteckning äro icke de medräknade, som deporterades 
till Ryssland. 
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att statens och kommunala tjänstemän, som förbjudits vistas 
i landet, skola entledigas från sina befattningar. Vidare för-
ordnades, att utvisade, som åtnjutit statspension, skulle be-
rövas denna pension. Detta förfogande drabbade Mechelin, 
Nybergh och Gripenberg. 

De flesta utvisade bosatte sig i Stockholm eller på andra 
orter i Sverige, men några begåvo sig till avlägsnare länder. 
Sålunda foro Erkko och K. Brofeldt, senare även Sikio, till 
Amerika. Eugen Wolff uppehöll sig längre tider i Frankrike. 
Kontakten mellan dessa och de övriga landsförvista blev nöd-
vändigtvis rätt svår att upprätthålla. Men mellan de i Sve-
rige bosatta landsflyktiga, i synnerhet sådana som faktiskt 
tillhörde kagalorganisationen, egde täta förbindelser rum, 
och för större sammanhållnings skull bildades ett slags klubb 
av landsflyktige, där man samlades till möten. 

Det dröjde dock någon tid, innan de utvisade skredo till 
någon samfäld aktion. Först i slutet av juli väcktes av Gri-
penberg och Rosendal förslag i sådan riktning, nämligen att 
de tills dato utvisade — deras antal var då 24 — skulle förena 
sig om en skrivelse, innehållande »några öppna frågor till den 
finska styrelsens medlemmar». Saken diskuterades i Stockholm 
av de ovannämnda samt av Eugen Wolff, P. Brofeldt och von 
Born. Cirkulär härom, daterat den 30 juli, utsändes till de 
övriga landsförvisade. 

Meningen var, att skrivelsen skulle ingå i en bilaga till 
Fria Ord och Vapaita Lehtisiä i »lördagens nummer», (d. v. s. 
den 8 augusti enligt brev från v. Born till Jonas Castrén av 
den 5 augusti). Stockholmstidningen Aftonbladet »kommer 
troligen att intaga aktstycket från F. 0., men med uttryck-
ligt tillkännagifvande att det är taget därifrån, — således icke 
af oss inlemnadt», såsom det heter i cirkuläret. 

Bland de »öppna frågor» som skulle framställas kunna föl-
jande nämnas: huruvida senaten, inklusive prokuratorn, 
gjort något för att förekomma utfärdandet av diktaturför-
ordningen; huruvida senaten gjort någon hemställan med 
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anledning av landsförvisningarna;- huruvida senaten, proku-
ratorn eller guvernörerna »direkt eller rådplägningsvis eller 
indirekt genom hvarjehanda yttranden medverkat till ett 
fortskridande på denna rättsvidriga väg att aflägsna miss-
hagliga medborgare»; huruvida guvernörerna »gjort något för-
sök att afböja de olagliga förvisningarna och häktningarna, 
och hafva de saknat hvarje möjlighet därtill?» 

»Om icke dessa frågor kunna på heder och tro tillfreds-
ställande besvaras, måste deraf den slutsatsen dragas, att 
landsförvisningarna och häktningarna äro politiska medel dem 
en del finska senatens medlemmar och en del guvernörer an-
vända mot landets egna söner.»1) 

Förslaget vann dock icke allmän anslutning. Mannerheim 
ger i brev från London den 2 augusti, efter en utförlig moti-
vering, ett avböjande svar; R. Wolff vägrar i brev från Lowes-
toft sin underskrift, och K. Brofeldt samt Sikio skriva från 
Hamburg, att de underteckna blott ifall samtliga landsför-
visade göra det. De »öppna frågorna» blevo icke publicerade 
i den form som ursprungligen avsetts 2), men i stället ingick 
i Fria Ord för den 23 augusti en artikel, Landsförvisningarna 
och den inhemska styrelsen, daterad den 5 aug. och under-
tecknad Finsk medborgare, innehållande de ovan refere-
rade frågorna jämte till dem anknutna reflexioner.3) 

Av större betydelse var frågan om de landsförvisades sam-
arbete med de hemmavarande medlemmarna av kagalen. 1 
detta avseende gjorde sig, i synnerhet bland de äldre av de 
landsflyktige, en viss tveksamhet gällande 4), men samarbetet 
kom icke desto mindre till stånd, och försiggick dels genom 

Referat efter ett maskinskrivet exemplar i V. M. von Borns arkiv. 
Skrivelsen förelåg emellertid färdiguppsatt i korrektur redan den 

5 aug. (v. Borns brev till Jonas Castrén av detta datum). 
Artikeln ingår även i Vapaita Lehtisiä den 18 augusti. — 1 von 

Borns arkiv finnes ett koncept till en skrivelse innehållande liknande 
frågor »till landets biskopar, domkapitel och presterskap.» 

Se L. Gripenberg, anf. st. s. 64. 
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korrespondens, dels, och huvudsakligen, sålunda, att en eller 
annan av kagalens medlemmar reste över till Stockholm i 
och för överläggningar. 

En i detta avseende grundläggande sammankomst egde 
rum i Stockholm den 3-5 september 1903. Ett program för 
densamma hade i förra hälften av augusti utarbetats av Adolf 
Törngren och Magnus Rosendal och mötesfrågorna förbe-
reddes dels i Stockholm, dels i Helsingfors. 

Vid detta möte, den s. k. »Stockholmsriksdagen», som 
hölls i hotell Phoenix vid Drottninggatan, utstakades rikt-
linjerna för såväl de hemmavarandes som de landsförvisades 
verksamhet och planlades åtgärder i försvarets syfte. Till 
mötet hade infunnit sig de flesta av de tills dato utvisade; 
man ansåg sig icke böra utesluta sådana av dessa, som icke 
tillhört kagalorganisationen. Kagalbestyrelsen var represen-
terad av Törngren, Estlander och Lavonius. Från Finland 
hade dessutom infunnit sig Arvid Neovius och Gustaf Matts-
son samt några av de yngre krafter, som deltagit i motstånds-
arbetet, såsom Arvid Mörne, H. Gummerus och 0. Rosenqvist. 

De vid mötet fattade resolutionerna, vilka erhöllo karak-
tären av preliminära beslut, skulle i och för stadfästelse före-
läggas kagalen i Helsingfors. För detta ändamål uppsatte Est-
lander en redogörelse för mötet, vilken här meddelas med 
några förtydligande tillägg och smärre uteslutningar. 

§ 1 lyder: »Före det diskussionen vidtog framhöll en af 
de utvisade, att ledningen och afgörandet af det framtida 
arbetet borde vara i hemlandet, medan de som vistades ut-
rikes blott konsultativt kunde medverka och på anvisning 
utföra uppdrag. Flertalet ansåg dock att det för närvarande 
kunde bli såsom förut vid en fullständig likställighet och sam-
verkan mellan alla i arbetet deltagande. 

Fastställdes på förslag från Helsingfors att de fattade 
besluten komme att betraktas såsom endast preliminära och 
blott undantagsvis sättas i verket innan de underkastades 
förnyad pröfning i Helsingfors.» 

Den första egentliga diskussionsfrågan gällde åtgärder för 
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att förmå anhängare av undfallenhetspartiet att uttala sig i 
vissa frågor, »hvarigenom man hoppades ernå ett närmande 
eller modus vivendi», och meddelades att man från Stockholm 
vidtagit åtgärd i detta syfte. 

Inför mötet föredrogs i detta avseende en promemoriå 
daterad juli 1903, av följande lydelse: 

»P. M. 

Utan alla vidlyftigare utläggningar är det för enhvar klart, 
att den omständighet som för det finska folket innebär den 
största faran är den inre splittringen och den sedliga förvild-
ning och förvirring af rättsbegreppen, som på många håll i 
följd deraf gjort sig skönjbara. De försök som härintills gjorts 
att i principfrågorna öfvertyga hvarandra och få ett samman-
gående till stånd hafva ej ledt till önskadt resultat. De båda 
partierna stå hvarandra lika fjerran som någonsin tillförene, 
och hvarje dag, hvarje nytt tillgörande från den ena och den 
andra sidan synas egnade att endast vidga klyftan. Det kunde 
då återstå att göra ett försök huruvida ej, med lemnande af 
principfrågorna, som sådana, åsido, ett sammangående eller 
modus vivendi kunde ernås i de väsentligaste af de konkreta 
frågor för dagen, med afseende å hvilka den enskilde medbor-
garen, i följd af omständigheternas tvång, ser sig nödsakad 
att fatta en position i den ena eller den andra riktningen. Det 
synes derför önskligt att genom ett möte emellan lämpliga 
representanter för de båda meningsgrupperna dessa frågor 
skulle underkastas diskussion i syfte att söka utreda, huruvida 
ej med avfseende å dem något samförstånd eller åtminstone 
närmande de olika tänkande emellan kunde åvägabringas. 

Bland frågor hvilka i sådant afseende borde komma under 
diskussion torde följande få framhållas: 

Beträffande värneplikten framhölls i ett från regerings-
partiets sida utfärdadt upprop att infinna sig till uppbåden, 
att det ju nu endast gällde tjenst vid finska gardesbataljonen, 
medan ställningen naturligtvis blefve helt annan, om de 
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finska värnepliktige skulle instickas i ryska truppers led. 
Med afseende härå borde klargöras: 

1:o) Hvilken ställning anses landets värnepliktiga ung-
dom böra intaga om ett kommande år densamma komme att 
inkallas till tjenst: a) vid ryska trupper i Finland, eller b) 
vid trupper i Kejsardömet? 

Med afseende å värneplikten borde dessutom utredas: 
2:o) Huru skall den samvetskonflikt, som för en samvets-

grann person måste uppstå i fråga om afläggande af den nya 
krigsmannaeden kunna undanrödjas? 

3:o) Hvilken ställning bör presterskapet intaga gentemot 
förbudet att till äktenskap sammanviga personer, som ute-
blifvit från värnepliktsuppbåden? 

Från presterligt håll har upprepade gånger framhållits 
att i fråga om angrepp på vår religion och vår kyrka ett un-
derordnande under olaga påbud ej kan ifrågakomma. Med 
afseende härå bör upptas frågan: 

4:o) Hvilken ställning bör intagas gentemot den nyligen, 
i strid med kyrkolagen åt generalguvernören meddelade be-
fogenheten att ingripa i kyrkomötenas verksamhet? 

Uti ett uttalande från regeringspartiets sida har framhål-
lits, hurusom den hufvudsakliga grunden till de båda par-
tiernas olika ståndpunkt låg uti en olika uppfattning af det 
slutmål till hvilket den ryska politiken strävade. Man ville 
på regeringspartiets sida ej dela den pessimistiska uppfatt-
ning, att ett fullständigt förintande af vår sj älfstyrelse afsågs, 
utan trodde att de ryska statsmännen endast hade i ögnasigte 
några spörjsmål af allmännare riksintressen. Med anledning 
häraf uppstår frågan: 

5:o) Hvilken ställning böra kommunerna och deras med 
lemmar intaga gentemot de, utan någon gemenskap med för-
menta riksintressen stående ingrepp i den kommunala sjelf-
styrelsen, hvilka kunna emotses, och dels redan utöfvats, 
på grund af de i detta afseende åt generalguvernören och gu 
vernörerna meddelade ökade befogenheter, hvilka stå i tydlig 
strid med gällande kommunalförordningar? 
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1 samma tidningsartikel framhölls, med tydlig hänsyft-
ning på kapten Rheinbotts utnämning till landssekreterare i 
Nylands län och förslaget till utvidgning af Generalguver-
nörskansliet och till inskränkning af Senatens befogenheter, 
att, om det verkligen vore afsigten att inslå en sådan väg, 
regeringspartiet måste komma att ändra sin uppfattning. 
Med anledning häraf borde utredas: 

6:o) Hvilken ställning bör intagas med afseende å de 
derefter timade många utnämningarna till finska embeten af 
ryska män, i strid med gällande såväl grundlag som språk-
förordningar? 

Uti broschyren »Mihin suuntaan?» har dess förf. bland 
annat framhållit hurusom det vore den stora allmänhetens 
(icke tjenstemännens), den periodiska pressens och folkrepre-
sentationens plikt att bestämt och kraftigt samt på ett oför-
tydbart sätt häfda folkets rättsuppfattning. De flesta af de 
landsförvisade hafva för sin verksamhet just enligt detta pro-
gram drabbats af landsflykt, och beträffande en och annan 
af dessa påstås med bestämdhet att åtgärden vidtagits dels 
på förslag, dels under medverkan af finska män. Upprepadt 
har från regeringspartiets sida framhållits att man på detta 
håll aldrig gått längre än att foga sig i det tvång, som man ej 
kunde undgå. Emellertid påstås Senaten, frånsedt ofvanbe-
rörda förvisningar, af eget initiativ hafva vidtagit åtgärd 
om afskedande af en del tjänstemän i strid med tydlig grund-
lag. Häraf föranledes frågan: 

7:o) Hvad hafva finske män och myndigheter (Senaten 
och guvernörer) tillgjort med afseende å landsförvisningarna, 
husundersökningarna och de olaga häktningarna samt afske-
dande af tjenstemän, och huru bör det bedömas, om de, under 
en eller annan form, direkt gifvit anledning till sådana eller 
lemnat sin aktiva medverkan dertill? 

Som ett hufvudstöd för regeringspolitiken har upprepadt 
anförts, att densamma hade till syfte att bereda möjlighet 
för landets ständer att utan påtryckning uttala folkets upp-
fattning och söka utfinna en lösning i legal väg af alla kon- 
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flikter. Särskildt har betonats utsigten att få rikslagstift-
ningsfrågan löst genom en ständerlag. Det borde alltså klar 
göras: 

8:o) Hvilken ställning borde nästa landtdag intaga i fråga 
om värneplikten och alla de åtgärder, som på senare tider 
vidtagits i strid med landets lagar? samt 

9:o) I hvilken riktning kunde frågan om en rikslagstift-
ning tänkas löst under Ständernas medverkan?» 

Utöver de i promemorian upptagna punkterna beslöts 
tillägga följande fråga: 

»Vid hvilken punkt af skolväsendets förryskning anses 
motstånd böra vidtagas?» 

Vid mötet föredrogs vidare följande 

»Förslag till vädjan till regeringspartiet: 
Det är otvifvelaktigt, att både generalguvernören och 

innehafvaren af ministerstatssekreterareämbetet 1) i sina fram 
ställningar till monarken, angående åtgärder för fullföljande 
af den rättsvidriga styrelseregimen till stöd för sina syften 
åberopat sig på handlingssättet hos det parti hvilket omfattat 
eftergivenhetspolitiken. Det ligger gifvetvis i de nämnda funk-
tionärernas intresse att för monarken utmåla situationen i 
sådana drag, som kunna bibringa honom den uppfattningen, 
att det finska folkets stora flertal icke vidare vidhåller den rätts-
uppfattning åt hvilken landets Ständer åren 1899 och 1900 
enhälligt gåfvo uttryck och hvilken äfven häfdats i de stora 
folkadresserna. Det göres troligt, att man tvärtom begynt 
finna sig i den nya regimen och gerna fogar sig efter monar-
kens vilja. Och då Bobrikoff förmenas hafva så förträffligt 
lyckats i sin mission, att han vunnit det stora finska partiets 
medhåll, anser monarken sig med förtroende kunna lemna 
honom all möjlig makt för förryskningsprogrammets genom-
förande. 

1) W. von Plehwe. Ovanstående omskrivning i stället för »minister-
statssekreterarem användes ofta i kagalskrifter, emedan Plehwe icke lag-
ligen kunnat utnämnas till ministerstatssekreterare. 
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Man må ej underskatta den fara för landets framtid, som 
ligger däri att de mäktigaste rådgifvarne se sig kunna hos 
monarken underhålla den föreställningen, att folkets tänke-
sätt verkligt undergått en förändring till förmån för den nya 
regimen. 

Denna föreställning är dock helt visst i högsta grad oriktig. 
Det är icke tänkbart att någon afsevärd del af Finlands folk 
verkligen skulle känna sig tillfreds med den ödeläggelse som 
öfvergår landets institutioner, med den despotism som trädt 
i det konstitutionella styrelsesättets ställe, med den under-
minering för hvilken vår nationella tillvaro är utsatt, med de 
nedriga polismetoder som sprida depravation bland folket. 
Det måste tvärtom, så svårt det än är att därom åstadkomma 
någon statistisk utredning, antagas, att det öfvervägande 
flertalet äfven af dem, som bilda det s. k. eftergifvenhets-
eller regeringspartiet, känna sig djupt olyckliga öfver den rå-
dande regimen af våld och förtryck, och att äfven detta parti 
önskar en återgång till vår förra bepröfvade rättsordning, 
fastän partiet ur den politiska taktikens synpunkt ansett, att 
motstånd ej bör göras mot de rättsvidriga påbud som utgå 
från högsta makten. 

Utan att nu inlåta oss på någon kritik af partiets stånd-
punkt i öfrigt eller ingå på några reflektioner om huru förhål-
landena kunnat gestalta sig, om nationen enhälligt omfattat 
det passiva motståndets ide, ha vi trott oss böra för und-
fallenhetspartiets ledande män framhålla de farliga konsekven-
serna af deras hållning, i den förhoppning att de äro villiga 
att till objektiv pröfning upptaga frågan, huruvida det ej af 
omtanke om fäderneslandet är påkalladt, att från deras sida 
till de maktegande riktas en framställning, som gör det tyd-
ligt, att eftergifvenheten för rättsvidriga påbud egt rum en-
dast emedan man trott sig därigenom utverka en modere-
ring af den nya regimen och emedan man funnit sig sakna verk-
samma medel att hindra de rättsvidriga författningarnas ge-
nomförande, men att det ingalunda är fallet, att det allmänna 
tänkesättet skulle upphört att vara konstitutionellt eller i nå- 
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got afseende skulle känna sig tillfreds med den politik af för-
tryck och förryskning som nu kastar sina mörka skuggor 
öfver vårt land.» 

Angående detta av de landsflyktige upprättade förslag 
säges i Estlanders redogörelse: »Från Helsingfors förelåg det 
uttalande att ett närmande nu ej ansågs möjligt.» 

Härefter diskuterades följande fråga: 
»livad bör med hänsigt till motståndet mot envålds- och 

förryskningspolitiken numera fordras af a) embets- och tjenste-
männen? b) de kommunala myndigheterna?» 

I fråga om dessa punkter godkändes följande från Hel-
singfors framställda resolutionsförslag: 

»a) Enär rättsläget ännu icke undergått sådan ändring 
att påbud, som tillkommit i strid mot landets konstitution, 
kunde såsom förpliktande anses, måste det fortfarande be-
traktas såsom en tjenstemans plikt att vägra medverka till åt-
gärder, som strida mot lagen. Genom att strängt vidblifva 
lag och hällre låta afsätta sig än vika för maktbud fyller 
tjenstemannen ej blott en plikt mot sig sjelf och sitt land, 
utan gagnar ock därjämte samhället på det bästa sätt som i 
närvarande tid är möjligt. 

Ty för upprätthållandet af rättsmedvetandet och frihets-
sinnet är tjänstemännens föredöme under dessa tider af största 
betydelse. Faran af att landets tjänstemannakår rekryteras 
med usla element eller med utlänningar är såsom ett mindre 
ondt att föredragas framför utsikten att finska medborgare 
själfva betjäna förryskningsarbetet samt, under sken af att 
rädda landet, bidraga till folkets förtryck, själfva därvid 
gående en oundviklig demoralisation till mötes, hvarjämte 
uttalades önskvärdheten af att genom broschyrer eller tid-
ningsuppsatser det allmänna rättsmedvetandet borde upp-
rätthållas och stärkas, samt särskildt för tjänstemännen viktiga 
frågor exempelvis de vid Lahtismötet behandlade upptagas. 

b) En särskild betydelse har för närvarande kommuner-
nas förtroendemäns hållning, ett behjärtadt motstånd på den 
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kommunala själfstyrelsens gebit är egnadt att upprätthålla 
och uppväcka handlingskraft och rättsmedvetande i de bre-
daste lager af vårt folk och beslöts sprida en vid mötet upp-
läst och justerad skrift: »Skola kommunerna vika», som jäm-
väl skulle tryckt i tidningarna ingå, äfvensom att låta för-
fatta en uppsats om tvångstaxeringarna.» 

Nästa fråga hade följande lydelse: 
»Finnes det någon utsigt att få till stånd ett allmännare 

uteblifvande från uppbådet nästa år? — Böra ej i hvarje 
händelse nya upplysningar spridas om rätta innebörden och 
påföljderna af 1901 års militärförfattning?» 

Härom beslöts uttala: 
»Att en värnepliktsstrejk äfven vid nästa uppbåd är önsk-

värd; 
samt att till dess ernående den nuvarande organisationen 

bör upprätthållas och stärkas; 
att emellertid intill dess en förbättring af den allmänna 

moralen, särskildt med hänsyn till angifvarskap, inträdt, 
det synes vara omöjligt att på samma sätt som hitintills, ge-
nom en direkte till allmänheten sig vändande propaganda, 
ernå resultat utan oproportionerliga uppoffringar; 

att därför verksamheten t. v. bör främst bestå uti att 
stärka och leda den allmänna opinionen i politiskt afseende, 
förnämligast genom tidningar, eventuellt korta broschyrer, 
afsedda för dem som omfatta det passiva motståndet; 

äfvensom genom hvars och ens verksamhet inom mera 
enskilda kretsar. 

Därutöfver beslöts med 11 röster mot 10 tillstyrka att på 
lämpligt sätt emigrationen underlättas för de från uppbåd ute-
blifna. Med afseende å arbetssättet framhölls lämpligheten af 
att genom korta proklamationer, hälst undertecknade, som 
skulle sändas direkt till de uppbådade, vederlägga påståendet att 
underkastelse vore nyttig för landet, och framhållande främst 
och objektivt sakens rättsliga och moraliska sida. För öfrigt 
borde man hålla på att kommuner, präster och tjänstemän 

lo  
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vägra medverka vid uppbåden. Dock bör agitationen icke 
börjasför tidigt ej heller drifvas så, att den väcker stark mot- 
agitation.» 

1 frågan om underlättandet av emigrationen såsom ett 
kampmedel i militärfrågan uppstod en livlig diskussion, var-
vid L. Gripenberg, G. Mattson, W. Lavonius och L. Mechelin 
yttrade sig mot detsamma, medan det försvarades av A. 
Nybergh, E. Estlander, K. Zilliacus, A. Mörne, A. Fabritius, 
H. Biaudet, H. Gummerus och A. Neovius. 

I därpå följande fråga: 
»Hvilka medel kunna användas för att bekämpa den de- 

pravation som framträdt i angifvarenit och servilism?» 
»Omfattades förslaget till resolution från Helsingfors af 

innehåll att för bekämpande af angifvarnitet särskilda sam-
manslutningar borde åstadkommas mellan folkskolelärare och 
präster, hvarjämte ungdomsföreningar och andra borde för- 
mås verka för ändamålet.» 

Följande fråga lydde: 
»Borde ej det konstitutionella partiets män mera än hit- 

tills närma sig arbetarpartiet och söka vinna dess anslutning 
till det gemensamma fosterländska arbetet?» 

Mötet omfattade följande förslag till utlåtande, som for- 
mulerats av W. Lavonius: 

»Det nationella utvecklingsarbetet måste såsom en af 
sina viktigaste uppgifter omfatta sådana reformer, som främja 
arbetareklassens förkofran. Äfven under lugna och normala 
förhållanden eger detta sin giltighet. Under nuvarande kri-
tiska tider åter, är det i striden för bevarandet af vår lagliga 
samhällsordning synnerligen maktpåliggande, att folkets dju-
pare leder må känna sig solidariska med denna samhälls-
ordning och hafva medvetande därom att den skyddar jäm- 
väl deras intressen. 

Det ligger därför stor vigt därpå, att de bildade klasserna 
göra sig närmare förtrogna med de iU. er och önskningar 
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som röra sig inom arbetarnes kretsar och att de med värme 
egna sig åt verksamhet för undanrödjande af sociala miss-
förhållanden. Sålunda vinnes äfven möjlighet att verka för 
aflägsnandet af missriktningar som stundom framträdt i ar-
betarnes uppfattning af politiska och sociala frågor och re-
formmöjligheter. 

Men det ligger ej mindre vigt därpå att en väsentlig ut-
sträckning af arbetarnes delaktighet i de politiska rättig-
heterna varder genomförd. Så ogynnsam än den närvarande 
tiden är för politiska reformers genomförande, bör frågan 
om en rättvis och frisinnad reform af valrätten inom borgare-
och bondestånden, med aflägsnande af den på inkomst eller 
förmögenhet grundade röstskalan, fasthållas såsom ett ange-
läget reformkraf. 

Emellertid förefinnas frågor, som kunna af kommunerna 
lösas oberoende af den lagstiftande makten. Till dessa höra 
bl. a. en utsträckning till alla de större städerna af arbets-
förmedlingsinstitutioner och verksamma åtgärder för arbe-
tareundervisningens höjande. 

Om ock år kunna förgå innan lagstiftningen åter kan 
fungera normalt i vårt land, bör man under nu rådande vålds-
regim dock icke lemna arbetet för framtida lagreformer helt 
och hållet å sido. Därför tillstyrkes bildandet af en komit, 
sammansatt af delegerade för såväl arbetarepartiet, resp. 
arbetareföreningar, som de konstitutionella partier hvilka 
hittills haft en ledande ställning i det politiska arbetet — 
hvilken kornit6 uppgift det vore att utreda och till behand-
ling i lagstiftningsväg förbereda förslag till reformer, åsyftande 
att förbättra villkoren för arbetareklassens sträfvanden och 
i möjligaste grad stärka den sociala solidariteten. 

Slutligen bör beaktas, att arbetare hittills, i åtskilliga af 
landets städer, ej blifvit till skäligt antal invalde i den kom-
munala representationen. Tillfälle att i detta afseende be-
träda en annan väg, i öfverensstämmelse med ofvan framhållna 
allmännare yrkanden, erbjuder sig redan vid näst inträffande 
stadsfullmäktigeval. Vissa företeelser inom arbetarepartiet 
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på den senaste tiden böra icke betraktas såsom en anledning 
att hålla arbetarne fjärmare från den kommunala verksam-
heten.» 

Det för mötet uppgjorda programmet upptog härefter 
följande frågor: »Hvilken bör de landsförvistes ställning till 
det fosterländska arbetet vara? — På vad sätt kunna de 
nyttigast medverka däri?» Dessa frågor »behandlades endast 
i samband med det före diskussionen gjorda meddelandet.» 

Följande diskussionsämne: »Kunna och böra åtgärder vid-
tagas för att befordra ett kraftigare arbete på danandet af 
en europeisk opinion i den finska frågan?» »hänsköts till en kom-
mit, som skulle lämna sitt förslag till ett antal personer i 
Helsingfors». 

Mötesprogrammets därpå följande punkt är i redogörelsen 
antydd endast med några streck, varpå säges: »At en kom-

uppdrogs att studera densamma.» Saken gällde, såsom ur 
det av Törngren och Rosendal uppgjorda programkonceptet 
framgår, samarbete med de oppositionella elementen i Ryss-
land. 

Nästa punkt på programmet innehöll: 
»Är det önskvärdt att någon ledande organisation åstad-

kommes med hänsigt till emigrationen?» Frågan, som redan i 
sammanhang med behandlingen av värnpliktsstrejken varit 
föremål för diskussion, hänsköts till en kommittéi Stock-
holm, vars betänkande i sinom tid skulle sändas till Helsing-
fors. 

Så upptogs följande fråga: 
»Hvilken hållning böra föräldrar och skollärare iakttaga 

gentemot de nu vidtagna ingreppen i undervisningsväsen-
det? — Hvilken är öfverhufvud motståndsarbetets uppgift i 
denna fråga?» 
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Saken hade förberetts inom kagalbestyrelsen i Helsing-
fors, inom vilken olika uppfattningar framträdde, varför 
tvenne alternativa förslag till resolution uppgjordes, vilka 
båda upplästes vid Stockholmsriksdagen. Det ena, som till 
sin upphovsman hade E. Estlander, var av följande lydelse: 

»Allmänheten och särskildt lärarekåren vid landets skolor 
böra i god tid göra sig förtrogna med tanken på att det kan 
blifva nödvändigt att för den fosterländska sakens skull jem-
väl landets skolväsende uppoffras hellre än att i detta eller i 
något annat fall egna män tillmötesgå förryskningssträfvan-
dena. 

En dylik nödvändighet synes inträda, om ej förr så då 
undervisning i särskilda ämnen på ryska eller genom ryska 
lärare eller med användande af tendensiösa läroböcker på-
tvingas skolorna. 

Med tanke på att för framtiden kunna upprätthålla vår 
författnings- och kulturkamp bör inskärpas nödvändigheten 
af att undervisningen i möjligaste mån har afseende — icke 
å meddelande af kunskaper, som afse att förbereda till tjänste-
manna banan — utan å utbildande af själfständiga medbor-
gare för oberoende lefnadsställningar, icke undantagandes 
sådana, hvilka härintills betraktats såsom i socialt hänseende 
mindre eftersträfvansvärda. 

Uppfattningen bör genom tidningspressen bearbetas och 
särskildt utredas hurusom ej utan vidare får antagas att re-
geringens befogenhet att i administrativ väg lagstifta å skol-
väsendets gebit skulle implicera vidtagandet af hvilka som 
hälst förfoganden.» 

I det andra resolutionsförslaget, som främst företräddes 
av Adolf von Bonsdorff, gjordes gällande »att sådana fakta 
beträffande förryskningen af skolorna ännu icke förelåge, som 
gjorde det möjligt att nu med utsigt till framgång anordna 
om motstånd, men borde frågan redan nu till diskussion upp-
tagas». 

Vid mötet medgav tiden icke någon diskussion i denna 
angelägenhet, utan nedsattes en kommittéi Stockholm var- 
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jämte uttalades, att en liknande kommittéskulle tillsättas i 
Helsingfors. 

Slutligen heter det i redogörelsen: 
»De utvisade protesterade på det bestämdaste mot ett 

utspridt rykte om att de numera skulle kommit till insigt om 
att de grundsatser för hvilka de kämpat varit oriktiga och deras 
arbete samt det passiva motståndet i allmänhet föra landet 
till undergång. Önskade få denna dementi spridd.» 

Utöver det på förhand uppgjorda programmet diskute-
rades dessutom den hållning man på motståndshåll borde in-
taga till frågan om den till år 1904 väntade lantdagen. En 
redogörelse för de synpunkter, som härvid gjorde sig gällande, 
skall lämnas i kap. XXX. 

Verkställigheten av de vid »Stockholmsriksdagen» fattade 
besluten ankom, allt efter sakens beskaffenhet, dels på den 
hemmavarande kagalen, dels på de landsflyktige. Såsom 
naturligt är, var det dessa senare som gingo i författning om 
en dementi av de ovan omtalade ryktena angående deras ånger-
köpthet. 1) På ett »klubbmöte» av landsförvisade i Stockholm 
den 3 oktober erhöll en kommittébestående av Mechelin, 
Gripenberg, Castr63, Zilliacus och Mannerheim, med Ny-
bergh och Neovius såsom suppleanter, i uppdrag att »närmare 
öfverväga möjligheterna för de landsförvisade att till hemlandet 
rikta ett gemensamt undertecknadt upprop eller uttalande, 
egnadt att klargöra det de landsförvisade icke böjts eller för-
lorat modet, samt att stärka motståndet hemma». 2) Kom-
mitt&is arbete resulterade i ett uttalande »Till de hemmava- 

I själva verket hade en av de utvisade, domprosten Wallin, ångrat 
sig och på grund av en nådeansökan i oktober erhållit tillstånd att åter- 
vända till hemlandet. Wallins nådeansökan väckte stor förbittring 
bland de övriga landsförvisade. 

Mötets protokoll, bland L. Mechelins papper, undertecknat V. M. 
von Born. 
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rande», daterat November 1903 och undertecknat av 28 i 
Sverige sig uppehållande landsflyktige; det publicerades i Fria 
Ord den 16 november. Skrivelsen framhåller nödvändigheten 
av motståndets fortfarande och slutar med dessa ord: 

»Vår öfvertygelse är, att jämväl de som anslutit sig till 
undfallenhetspolitiken, i djupet af sin själ känna det som en 
bitter olycka, att vårt folk beröfvas sin grundlagsenliga själf-
styrelse, garantierna för den personliga friheten och rätts-
skyddet mot tjänstemäns godtycke, samt att de inhemska 
språken, af hvilka det finska språket först efter ett långva-
rigt utvecklingsarbete erhållit sin tillbörliga plats i statslifvet, 
bortträngas af ett för landet främmande språk. Vi tro, att 
missnöjet öfver allt detta våld skall varda så allmänt och 
starkt att detsamma en dag åter skall sammanföra vårt folk 
till ett gemensamt värnande af våra grundlagar.» 

Även med emigrationsfrågan togo de landsförvisade befatt-
ning, särskilt såtillvida, att de sökte bistå sådana personer som 
för värnpliktens skull, vare sig i egenskap av uppbådade eller 
såsom av myndigheterna eftersatta agitatorer, sett sig nödsa-
kade att lämna Finland och begivit sig till Sverige. Vid det 
ovannämnda klubbmötet den 3 oktober 1903 »antecknades att 
enligt tidigare beslut Fellman, von Born och Aschan hafva 
att förmedla arbetsförtjänst åt finnar af arbetarklassen» samt 
»uppdrogs åt Fellman, von Born och Procope med Aschan 
såsom suppleant och Castrén och Zilliacus såsom konsulenter 
att pröfva alla frågor om understöd åt sådana personer». 

Under begreppet emigration föll emellertid främst den, 
som hade Amerika till mål. Angående densamma utarbeta-
des i Stockholm, enligt Stockholmsmötets beslut, en pro-
memoria, där det framhålles att, om ock olika åsikter gjort sig 
gällande med avseende å emigrationen såsom medel i kampen 
mot den nya värnplikten, »ingen meningsskiljaktighet yppat 
sig därom, att något borde göras för att tillvarataga deras in-
tressen som redan emigrerat, och att på ett eller annat sätt 
bistå dem med råd och anvisningar». Ett sådant bistånd borde 
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»vara mer af moralisk än materiell art», och promemorian 
föreslår därför upprättandet av ett emigranthem i New-York. 
Promemorians författare hade vänt sig till sjömö smissionen 
i Helsingfors »med en förfrågan huruvida den ville ombe-
sörja planens genomförande i händelse ett belopp af 10,000 
mark kunde ställas till dess förfogande. Efter korrespon-
dens med sina ombud i Amerika gaf Sjömansmissionen det 
svar, att företagets upprätthållande med säkerhet kunde an-
tagas under en längre tid kräfva årliga bidrag, hvarför den 
erbjudna summan icke kunde räcka till. Med anledning häraf 
nödgades Sjömansmissionen afböja förslaget». 

Emellertid hade redaktör Erkko i brev från Amerika 
återupptagit frågan. Han anser att »medel af mindre belopp 
kunna årligen sammanbringas i Amerika», och promemorian 
föreslår »att saken skulle tagas i öfvervägande, och att en 
summa af 10,000 mark skulle samlas för ändamålet. Häraf 
beräknas 6,000 mark för den första uppsättningen samt 2,000 
mark såsom årsbidrag för de två närmaste åren». 

Vidare föreslås »att något skulle göras för att värka för 
en sammanhållning mellan de i Amerika vistande finnarna 
— — Realiserandet af denna tanke borde anförtros åt 
någon i New-York vistande person och har man skäl att an-
taga att Red. E. Erkko ville åtaga sig uppdraget. Såsom er-
sättning för hans arbete föreslås en summa af 2,000 mark». 

Även i skolfrågan föreligger en promemoria, uppgjord 
av den därför tillsatta kommittén av landsflyktige. Denna 
blev sedermera av kagalen, med ett tillägg (punkt 2), mång-
faldigad i cyklostyl, och erhöll sålunda följande lydelse: 

»1. Föräldrar, hvilkas barn besöka privatläroverk, där 
valfrihet tillåtes beträffande alla läroämnen, borde snarast 
möjligen — redan under nu pågående läseår — dispensera 
barnen från deltagande i undervisningen i ryska. 

2. Vid utgången af den tid, för hvilken statsunderstöd är 
beviljadt privatläroverk, borde dessa söka fortsätta sin verk-
samhet utan förnyad subvention och sålunda möjliggöra för 
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sina elever en undervisning, där icke ryskan som ett obliga-
toriskt läroämne i betänklig grad inkräktar på öfriga för ele-
verna bildande och utvecklande ämnen. 

I anseende till önskvärdheten af samhällets demokrati-
sering och i betraktande af nödvändigheten att så länge som 
möjligt förhindra att barnens skoltid äfven upptages af rysk 
språkundervisning, vore det lyckligt om föräldrar af alla 
samhällsklasser valde folkskolan som förberedande skola för 
sina barn. 

I sammanhang härmed må äfven framhållas den våda, 
som för barnen uppstår därigenom att de vid en tidig ålder 
nödgas egna den mesta tiden af skolarbetet åt inlärandet 
af språk på bekostnad af ämnen, som för deras intellektuella 
utveckling äro nödvändiga. 

En hittills hos föräldrar förklarlig sträfvan att för-
skaffa sina söner sådan skolundervisning, som möjliggör för 
dessa afläggande af studentexamen, är under nuvarande för-
hållanden icke fullt motiverad, i ty att många af de lefnads-
banor, för hvilkas beträdande denna examen erfordras, icke 
kunna för en nära framtid väljas af ynglingar, hvilka vilja 
med bevarande af heder och själfaktning tjena sitt land. 

Såsom förhållandena nu gestalta sig, blir det för en tid 
framåt ogörligt att som statens tjensteman verka för sitt 
land; endast på rent praktiska arbetsområden blir detta möj-
ligt. — I anslutning härtill borde eleverna i statens reallyceer 
nöja sig med femklassig mellanskolekurs, som bildar ett af-
slutadt helt. 

Då man måste förutsätta att den tid kan komma, då 
undervisning i såväl allmänna som privata skolor blir omöj- 
lig för barn, hvilkas föräldrar ej vilja uppfostra lycksökare 
och medborgare med förutsättningar att kunna tjena en re-
gering af det nuvarande slaget, är det nödvändigt att i tid 
bereda sig på möjligheten att genom hemundervisning för-
skaffa barnen tillfälle till inhemtande af erforderlig allmän-
bildning. 

En hos barnen förefintlig naturlig känsla af obehag 



154 Kap. XXV. Vädjan till svenska partistyrelsen i Helsingfors. 

för undervisning i ryska borde under inga förhållanden mot-
arbetas hvarken i hem eller skola.» 

Några sådana åtgärder, som Lavonius påyrkat för ett 
närmande till arbetarpartiet blevo icke vid denna tidpunkt 
vidtagna. För det första låg det knappast inom området för 
kagalens uppgifter att verka för sociala reformer, och dess-
utom krävdes, såsom även Lavonius framhåller, för deras ge-
nomförande en lagstiftningsakt, som tillhörde lantdagens 
kompetens. Man skred icke ens till bildande av den av Lavo-
nius föreslagna kommit-tal av medlemmar från arbetarpartiet 
och de konstitutionella. Först efter »laglighetens återstäl-
lande» blevo vid den nydaning, som genomfördes vid 1906 
års lantdag, de vid Stockholmsmötet framställda synpunkterna 
i rikligaste mån beaktade. 

Däremot är från denna tid att anteckna en hänvändning 
från några av de till svenska partiet hörande landsflyktige 
till partimedlemmar i Helsingfors om »en fullständig omge-
staltning» av partiets valorganisation i syfte att vid kommu-
nala val bereda ökat antal platser åt andra partier och sam-
hällsgrupper än det på grund av gällande valordning domine-
rande svenska elementet i huvudstaden. »Det är hufvud-
staden, som härvid bör gå i spetsen. De landsorter, der det 
svenska språket är härskande, skola nog beredvilligt följa 
exemplet. Tecken tyda t. o. m. på att man der icke vill vänta 
på signaler från huvudstaden, utan är färdig att gå denna 
i förväg.» Ett upprop i detta syfte1), daterat Stockholm, den 
25 november 1903, var undertecknat av August Nybergh, 
V. M. von Born, Arvid Neovius och Carl Mannerheim. 

1) Till medlemmarna af svenska partiet i Helsingfors kommun. Ma-
skinskr. 



KAP. XXVI. 

DE LANDSFÖRVISADE: FÖRSÖK ATT 
NÄRMA SIG UNDFALLENHETSPARTIET. 

BODENMÖTET. 

Vid »Stockholmsriksdagen» meddelades, såsom i föregående 
kapitel omnämnts, att från de landsförvisades sida åtgärder 
vidtagits för kontakt med eftergiftspolitikens anhängare. För 
att få till stånd det möte mellan olika tänkande, vars önsk-
värdhet framhålles i den i föregående kapitel, s. 139 cite-
rade promemorian, uppdrogs åt L. Gripenberg att tillskriva 
Th. Rein, som bland alla partier åtnjöt odelat förtroende och 
högaktning, samt överlämna till hans avgörande huruvida 
han ej ville taga initiativ till åvägabringande av ett sådant 
möte. 

Detta uppdrag fullgjordes av Gripenberg i brev till Rein 
av den 30 juli 1903. Härjämte tillställdes Rein den i prome-
morian upptagna förteckningen över diskussionsfrågor. 

I sitt svarsbrev till Gripenberg skriver Rein den 10 au-
gusti: 

»Vidkommande det framkastade förslaget, har jag redan 
länge hyst alldeles samma tanke, att försök borde göras till 
hävande, om möjligt, av den olyckliga schismen i tänkesätten 
just genom dylika samtal eller konferenser, där vissa konkreta 
punkter skulle bliva föremål för diskussioner av personer 
tillhörande olika meningsriktningar. Även andra här ha haft 
samma icM, och därför hava redan under de par första åren 
sådana konferenser ägt rum mellan medlemmar av det finska 
partiets båda fraktioner, nämligen de s. k. 'konstitutionella' 
och 'gamla'. Men tyvärr har frukten av dessa diskussioner 
varit ringa eller ingen. Man har stått för långt från varandra 
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för att komma till något samförstånd — märkvärdigt nog, 
då man ju ej borde stå så fjärran från varann, eftersom man 
fordom arbetat för samma idealer. Det har visat sig, att även 
om man kunnat komma något så när överens i det rent teo-
retiska eller själva rättsfrågan, ha vägarna åtskiljts så snart 
man kommit till den praktiska frågan om vad som borde 
göras. Brors antagande att jag 'bland alla partier åtnjuter 
odelat förtroende' befarar jag vara mera smickrande för mig 
än faktiskt grundat, alldenstund jag har anledning tro, att 
jag numera av regeringspartiets män anses vara alltför fan-
tastisk och idealistisk för att passa för realpolitiken. Vårt 
senaste sammanträde ägde rum i våras i början av april, enligt 
vad jag vill minnas, och slutade som sagt utan resultat. Jag 
fruktar mycket att ett nytt försök åter skulle göra fiasko. 
Måhända skall man svara att ingenting under nuvarande för 
hållanden kan göras — annat än sitta och vänta på bättre 
tider. Ty modlösheten är, Gud bättre, ganska stor. Även 
Rbg 1), för vilken jag uppläste brevet, hyste föga hopp att 
ett försök skulle lyckas. 

Icke förty beslöto vi att jag, efter H H så önska och anse 
lämpligt, skulle göra ännu ett försök att få till stånd diskus-
sioner över de frågor P. M. upptager, och måhända några 
andra likartade. Man har då åtminstone sitt samvete fredat 
att icke hava försummat något. Svårt är ju också att be-
stämt veta, huru sinnena nu kunna vara stämda, efter allt 
som senast inträffat. För närvarande äro emellertid här i Hel-
singfors människorna skingrade åt alla väderstreck, varför 
här tillsvidare intet kan göras. Under september torde jag, 
såsom vald till lekmannaombud vid kyrkomötet, komma att 
vistas i Åbo — förutsatt att det ej går med mig såsom det 
redan gått fem andra av de utsedda ledamöterna!! 2) Huru-
vida några konferenser kunna hållas i Åbo må få bero av om-
ständigheterna. Eljest skall jag söka få saken i gång här i 

Professor J. V. Runeberg. 
Rein avser här eventualiteten av landsförvisning. 
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H:fors, efter återkomsten hit. Förutsatt att en lantdag verk-
ligen är tillämnad under nästa år, varom rykte går, men vil-
ken jag, så länge nuvarande förhållanden fortfara, dock emot-
ser med största oro och hälst skulle se helt och hållet utebleven, 
vore det ju ytterst viktigt att kunna på förhand bli ense om 
något modus procedendi. Men Herren vete om detta skall 
bliva möjligt. Vänten därför inga stora resultat av försöket.» 

Om sådana konferenser, som Rein omtalar, kommo till 
stånd, ledde de i varje händelse icke till något påtagligt re-
sultat. I sina Lefnadsminnen, s. 436 f., omnämner Rein sin 
verksamhet vid kyrkomötet, men säger ingenting om de till-
ämnade underhandlingarna med gammalfinnarna. 

Däremot är det känt, att en växelverkan försiggick mellan 
de landsflyktiga, närmast von Born, och en av det gammal-
finska partiets mest bemärkta män, professorn i nordisk hi-
storia, friherre E. G. Palm&I. 

Paln-An hade icke avgjort slutit sig till eftergiftspolitiken. 
Han hade dock icke, såsom t. ex. 0. Donner, K. F. Ignatius, 
Th. Schwindt och andra, brutit med det gammalfinska par-
tiet, utan kvarstod inom detsamma och deltog i dess samman-
komster. Hans uttalande vid en sådan sammankomst, den 
27 april 1902, har ovan, i kap. XIV, s. 302, refererats. Men 
han intog i många avseenden gentemot sitt parti en fron-
derande hållning. Denna framträder t. ex. i en skrift, som han 
hösten 1903 författat och låtit sprida i ett fåtal exemplar, av 
vilka något tillställts de landsflyktige. Dess titel 1), på samma 
gång den angiver tiden för dess författande, är vald för att 
tillika i minnet återkalla det högtidliga öppnandet av 1863 års 
lantdag. 

Skriften sysselsätter sig huvudsakligen med frågan om 
en blivande lantdag, och det sätt varpå förutsättningarna för 
dess lagenliga verksamhet samt dess arbetsresultat dryftas 

1) Den 18 September 1903. Tankar, som borde, men ej kunna komma 
till offentligheten. Undertecknad: E. G. P. 

1 
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avsticker betydligt från de inom undfallenhetskretsar omhul-
dade föreställningarna 1). Även i övrigt är Palmns uppfatt-
ning en annan än regeringspartiets. Han vill icke, såsom man 
på nämnda håll titt och ofta gjorde, skylla allt vad som hänt 
på de yttringar av motstånd, som den ryska politikens åtgär-
der framkallat, och erkänner, liksom man hos motstånds-
männen länge insett, att vad det gällde att bekämpa var icke 
blott och bart några enskilda riksenheten främjande refor-
mer, utan ett genomtänkt, fullständigt förryskningsprogram. 

Senare på hösten författade Palm6-1 en ny, utförligare 
skrift. Osäkert är dock, huruvida denna framträdde till följd 
av någon tillskyndan från motståndets anhängare. Med an-
ledning av de motståndsvänliga tendenserna i den ovan refe-
rerade skriften hade författaren till denna historik på kagal-
bestyrelsens vägnar ställt sig i förbindelse med Palm63. 
Jag kan dock icke påminna mig huruvida det härvid varit 
tal om nu ifrågavarande skrift. 2) I varje händelse försiggick 
angående denna en skriftväxling mellan von Born och Pal 
m6-1. I brev av den 16 november 1903 hade von Born, så-
som framgår av Palm6is svarsbrev av den 4 januari 1904, 
uppmanat denne att komma till Stockholm i och för en över-
läggning om innehållet i skriften. Palm61 beklagar, att han 
icke är i tillfälle härtill, och tillsänder von Born sin skrift med 
en resande. 

Denna tyckes hava förelegat i olika redaktioner.3) Nedan- 

Se härom kap. XXX. 
Åtminstone tillkom såsom resultat av dessa underhandlingar en 

uppsats av Palm&I, avsedd att införas i W. T. Steads tidskrift Review 
of Reviews såsom ett från gammalfinskt håll gjort inlägg i den skrift-
växling mellan Stead och Plehwe, som försiggått sommaren och hösten 
1903 i nämnda tidskrift. Se härom kap. XXIX, s. 235. 

I kagalens arkiv finnas två versioner. Den ena bär titeln: Hvad 
som åtskiljer och hvad som kan förena. I; II. Den andra: Blick på vår 
nuvarande ställning. I. Hvad som åtskiljer. II. Hvad som bör förena 
oss. Den förra versionen är tydligen en bearbetning av en ännu tidigare 
avfattning; även i den senare ingå flera efteråt gjorda ändringar. Det är 
denna senare, som tillställdes von Bom. 
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stående referat är gjort efter den senare av de i noten om-
nämnda avfattningarna. 

Den förra delen av skriften, som skall skildra »livad som 
åtskiljer», innehåller i själva verket till största delen en hi-
storik över de rättskränkningar som övergått landet och en 
karakteristik av den olikhet i rättsuppfattning och samhälls-
ideal, som råder mellan Ryssland och Finland, samt giver 
förnyat uttryck med hänvisning till Plehwes svar till Stead 
— åt Palm6is uppfattning om den ryska politikens vittsyf-
tande planer på Finlands assimilering med den ryska sam-
hällskroppen. Förf. vill ingalunda bryta staven över dem som 
kvarstå i statstjänst eller antagit sådan efter de avskedade. 
»Man bör akta den fosterländska offervilligheten hos dem, 
som äfven under dessa förtviflade förhållanden söka bygga 
något på de ryska statsmännens förespeglingar, ty dessa fin-
nar äfventyra ju sin egen heder för att nå ett mål, hvars vansk-
lighet de väl äro de förste att på grund af bitter erfarenhet 
inse.» A andra sidan tager han avstånd från de lycksökar-
element, som begagnat sig av konjunkturerna att komma fram: 
»Då den nuvarande regimen nödgas uppsöka och stöda sig 
på element från samhällets gömslen och skrymslen, dem hvarje 
styrelse med ringaste själfaktning söker på det omsorgsful-
laste undvika, är redan detta i och för sig den skarpaste och 
mest bitande kritik en styrelse kan råka ut för.» 

Redan i början av första avdelningen gör författaren 
gällande, att ett ordnat samarbete mellan olika menings-
grupper icke vore omöjligt, »om man blott är ense om målet 
— i detta fall fosterlandets välgång eller närmast dess rädd-
ning från omedelbart öfverhängande ofärd». Till denna tanke 
återkommer han i inledningen till den andra avdelningen: 
»Då huvudsyftet är gemensamt, måste samverkan äfven vara 
möjlig med afseende å medlen.» Härvid betonar han nödvän-
digheten av politisk opportunism; ingen bestrider att »sådana 
fall kunna tänkas och förekomma, då ingen dagtingan med 
pliktens bud kan äga rum», men då individen icke ensam bär 
följderna av sin handling, utan ett beslut »har inverkan på 
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andra, måhända på tusenden och hundratusenden, som måste 
emottaga följderna af andras handlingar, blir frågan väsent-
ligen en annan, och det är då som den politiska personens an-
svar inträder». Konflikten kan ej bedömas enbart ur juri-
disk synpunkt. »Det stolta ordet: 'fiat justitia', må rättvisan 
ha sin gång, har en magiskt lockande klang, men skall det 
omedelbart eller inom räckvidden af mänskligt förutseende 
följas af tillägget: 'pereat Fennia', må Finland gå under, tro 
vi dock, att litet hvar skall stappla på målet.» 

Kagalen får icke något gott vitsord: »Lamslagna voro sär-
skildt alla de som ville försona och sammanhålla, ty intet oför-
behållsamt ord kunde i eget land fås till offentligheten, och 
missbruket af det anonyma trycket afskräckte från begag-
nandet af utvägen att trycka i främmande land. Massor af 
anonyma tryckta eller skrifna framställningar och uppma-
ningar hade snart en inverkan, som dess upphofsmän ej anat; 
vi hörde dessa tider mera än en gång, huru tänkande allmoge-
män knappast ville läsa skrifter, angående hvilka man ej 
visste, hvem som stod bakom de stora orden. Den isolerade 
ställning de från daglig samvaro med likatänkande utestängde 
intaga, underlättade emellertid tillsvidare agitationen, som 
ju också bedrefs med stor energi. 'Patentpatrioterna' hade 
merendels öfverhand; minsta afsteg från deras åsikter stämp-
lades utan vidare såsom fosterlandsförräderi. Stora delar af 
landsbefolkningen voro öfvertygade, att alla redliga finnar 
stodo bakom agitatorerna och att snar och fullständig seger 
vore att vänta.» 

Emellertid svänger Palm61 sin färla även över den gam-
malfinska undfallenheten. Det största missgreppet, anser han, 
var »det först af Yrjö-Koskinen utsagda ordet, att denna 
grupp (den gammalfinska) vore den enda, som kunde svara 
för Finlands öde. Tänkt till sina yttersta konsekvenser innebär 
satsen ingenting mindre än en expatriation af alla olika tän-
kande, och det hårda ordet kan ej behandlas såsom en i ha-
stigt mod gjord förlöpning, då detsamma fått genljud och 
praktiskt tillämpats. Ännu för ett år sedan upprepades det 
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förhatliga slagordet (i en ofvan redan nämnd skrift af kyrko-
herden Bergroth)1), nu med den anmärkningsvärda försäm-
ring, att gammalfennomanernas grupp vore det enda parti 
i Finland, som arbetade på den politiska ställningens utveck-
lande och vore i stånd därtill! Verkligheten har framtvingat 
ett slags tillämpning af grundsatsen: en mängd förut inom 
vårt offentliga lif arbetande personer, företrädesvis sådana, 
som hört till det svenska partiet, hafva fått afgå från sina plat-
ser, delvis t. o. m. nödgats lämna landet, medan i stället nya 
män kommit upp, en del af dem hörande till det finska partiet». 

Författaren riktar sig även mot det bland folket öfverhand-
tagande angivarsystemet: »Många fosterlandsvänner vända 
sig med äckel och afsky från de djupa leden, i hvilka man nyss 
lika optimistiskt som okritiskt sett idel Fänrik Ståltyper — 
hvilka ju äro och under alla tider varit tunnsådda.» 

Han uttalar ett beklagande över de »många fall, då du-
gande personer med eller utan nödtvång dragit sig tillbaka 
från viktiga värf», och han anser att alla böra »gifva sitt er-
kännande åt de kompetente landsmän, som trädt i stället för 
de afgående och sålunda, i särskilda fall med uppoffring af sin 
lugna ro, förebyggt indragandet i administrationen af äm-
betshungrige lycksökare, in- eller utländske, hvilkas för-
tjänster besticka sig däri, att de kunna ryska samt slafviskt 
utföra hvilka befallningar som hälst. Hela det passiva mot-
ståndets ide, segt och så länge som möjligt fortsatt vidhållande 
af vår lagliga rätt, talar emot ett frivilligt uppgifvande af 
positioner, som för upprätthållande af vårt nationella lif äga 
betydelse». Bland sådana positioner anför förf. särskilt hov-
rätterna. »Hufvudsaken är och förblir», fortsätter han, »att 
icke medgifva frivilligt en fotsbredd åt ryska tjänstemän eller 
deras i landet födda vederlikar». 

Medan denna senare avdelning till sin största del är av 
kritiskt och polemiskt innehåll, övergår den mot slutet till ett 
resonemang av mera positiv halt. 

1) Se härom kap. XXXI. 

11 
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»Samförstånd emellan landsmän, hvilka dock alla sträfva 
mot samma mål; ordnadt fast samarbete hvilket med full med-
vetenhet om de meningsolikheter som kunna förekomma, dock 
alltid kan respektera andras afvikande ståndpunkt, — se 
där böljan och slutet af vårt program.» Förf. medger dock 
svårigheten »att förutse hvilka de punkter äro, om hvilka 
ett flertal kan förena sig», och uppräknar bland dem flere, 
som stodo på motståndspartiets program. Han vill att »för-
hållandena och stämningen i landet framställas sanningsenligt, 
vare sig att detta väcker nuvarande generalguvernörens för-
bittring eller ej. Således icke såsom vid Viborgsmötet 1903 
själfförnedrande tal om att folket tidigare ställt sig på krigsfot 
med monarken, men numera lugnat sig och funnit att ingen 
fara är på färde; ej häller sanningslösa försäkringar, att här-
städes rådande lugn vore en omklädnad för belåtenhet och 
känsla af trygghet». Vidare yrkar han på avskaffande av dik-
taturen, att laglig kompetens vidhålles för ämbets- och tjänste-
män, återställandet av »den själfstyrelse i större eller mindre 
kretsar Finlands folk enligt grundlag och kommunallagarne be-
sitter». »Utveckling och nödigbefunna modifikationer kunna 
däremot ernås i laglig ordning.» Beträffande värnpliktsfrågan 
anser förf., att om en gång det tiodubbla antalet mot det som 
nu uttagits, komme att i framtiden indragas i krigstjänst, »så 
skall utslaget, äfven utan all agitation, äfven med användande 
af hårdaste administrativa pression, blifva klart nog». »Be-
handling af frågan inför ständerna samt medgifvandet af 
särskilda begränsningar med afseende å ståndort, fredsnume-
rär, befäl och budget kunde erbjuda utväg att återföra frågan 
till laglig grund.» 

Denna skrift blev, som sagt, av författaren tillställd V. M. 
von Born för hans och antagligen en del andra utvisades be-
dömande. Von Born sände den vidare till Rosendal jämte brev 
av den 10 januari 1904, där han säger om skriften, att den »kan 
hos enklare folk föranleda missförstånd, då skriften måste bli 
anonym; ty sagdt av P. skall det mesta nog fattas rätt, men 
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tror läsaren att det är en verkligen opartisk som yttrar sig 
så blir hans rättsbegrepp kanske förvillade. Helst P. icke 
går löst på rättssynpunkten och den stora frågan: är det ens 
pligt att icke blott lida orätt utan att demonstrera, utan äfven 
sjelf göra orätt för 'fäderneslandets skull'. Vi tycka att skriften 
icke bör helt och hållet afvisas, utan åtminstone tryckas eller 
hektograferas i 2 å 300 exx. att utdelas till sådana, som alla 
veta hvem förf. är». 

Vidare hade v. Born till skriften gjort en mängd detalj-
anmärkningar, tillsammans ett sjuttiotal, vilka han medde-
lade Palm6r. Dessa ledsagas av brev, vari säges: 

»En del af dessa anmärkningar kunna anses små, men 
de bidraga tillfen riktigare valörsättning, något hvari uppsatsen 
otvifvelaktigt felar på åtskilliga punkter. Det gör nämligen 
ett eget intryck att jämföra det sätt hvarpå rättsståndpunk-
ten och dess män behandlas i jemnbredd med eftergifvenhets-
politikens många kategorier, låt vara att fel finnas på ömse 
sidor. Skrapa och hartass. Öfverhufvud hade rättsstånd-
punktens etiska valör bort skänkas större utveckling och er-
kännande. Likaså saknas på sidd. 28-30 tillräcklig antydan 
om att massornas 'anslag' senare väsentligen var en frukt af 
fruktan. Äfven det etiska värdet af Åbo hofrätts hållning 
hade bort få erkännande, likasom öfverhufvudtaget alla li-
danden och offer. Lidandets etiska betydelse är dock mycket 
stor, både för folk och individer. — Rådplägningen har egt 
rum mellan mig, C. M(annerheim) och M. Ros-1, alla fullt 
ense. Vi anse att uppsatsen närmast på grund af anonymi-
teten icke egnar sig för folket, som i vissa delar icke skulle 
fatta tankegången och utskiftningarna. Detta gäller dock 
närmast den senare delen, hoars slutpartier dock äro af högt 
värde. Ett önskadt personligt sammanträffande skulle sä-
kert utjemna mycket. Såsom sakerna nu stå hafva vi stan-
nat vid att med ett broderligt och förstående handslag tacka 
för tankarna och enträget bedja förf, låta skriften utgå i något 
hundratal exx. till framstående och omdömesgilla landsmän 
och andra medborgare, som böra veta hvem auktor är. Skulle 
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detta icke anses böra ske hektografiskt der, kan tryckning 
här ske, men distribution härifrån efter förf:s anvisning blir 
ganska dyr. Härom emotses svar.» 

Huruvida och i vilken utsträckning Borns anmärkningar 
av Palmen tagits ad notam vid skriftens slutliga redigering 
har icke kunnat utredas. Skriften blev icke tryckt, och icke 
heller mångfaldigad på annat sätt än möjligen i maskinskrivna 
kopior, och erhöll sålunda icke någon större spridning. 
Någon betydelse för sammanjämkande av stridiga syn-
punkter erhöll den sålunda icke, och var knappast egnad 
härför. Skriften var alltför negativt kritisk, med klander 
åt vardera sidan, men utan tillbörlig strävan att taga vara på 
det goda på det ena eller andra hållet och framställa positiva 
förslag som kunnat leda till samarbete åtminstone i vissa 
konkreta frågor. Denna episod hade dock sin symptomatiska 
betydelse och utgör ett påtagligt bevis på den goda vilja och 
den uppriktiga strävan att utjämna stridigheterna i Finland 
som förefanns hos de landsförvisade medlemmarna av mot-
ståndsorganisationen. 

Bland frågor, som upptagits på det av Törngren och Ro-
sendal uppgjorda programmet för Stockholmsmötet fanns 
även den om föranstaltande av en sammankomst i norra 
Sverige av allmogemän från Finland i syfte att stärka all-
mogens motståndsanda. Vid Stockholmsriksdagen tyckes 
denna fråga emellertid icke hava kommit under behandling, 
men tanken övergavs icke av dess upphovsman, Rosendal. 
Denne hade varit tveksam angående nyttan och lämpligheten 
av det i föregående kapitel omnämnda uppropet till »de hem-
mavarande». Enligt hans mening vore ett möte av allmoge-
män av vida större gagn, men han förklarar sig i ett brev 
till V. M. von Born av den 16 oktober 1903 vara villig att 
underteckna uppropet, ifall tanken på mötet icke skulle reali-
seras. I själva verket tecknade han under uppropet utan att 
dock uppgiva planen på mötet. Härom skriver han utförligt 
i brevet till v. Born: »Wi måste uppmana ett par af de för- 
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nämsta samt för ändamålet bäst kvalificerade allmogemän 
från hvarje län till ett möte å utländsk mark och för dem fram-
lägga planen till ett samladt uttryck för folkindignationen. 
Hvad formen för ett sådant uttryck beträffar, kunna ju många 
förslag göras, men svårt torde ej vara att enas om ett. Huf-
vudsaken är ju att folket en gång talar högt, manligt och en-
stämmigt. Och det skall tala, blott det ledes rätt, därom är 
jag, trots all skenbar likgiltighet och försoffning, fullt öfver-
tygad. Det af mig framställda förslaget har dessutom den för-
delen, att uppmaningen till massorna i sådant fall utgår från 
män från de djupa leden. På oss och de bildade män där 
hemma, till hvilka vi i sådant syfte vända oss, beror natur-
ligtvis att välja mötesdeltagarna så att de, ej vi, framstå så-
som initiativtagare i massornas ögon. Wår uppgift blir att 
så klargöra situationen för denna elithop, att de ej längre 
kunna förhålla sig stilla, utan måste skrida till handling. Det 
är af ytterst stor vikt, att de mest framstående allmogemän 
från skilda delar af landet få träffas på ett sådant möte. Så-
dant förenar och stärker solidaritetskänslan, hvilken det nu-
varande regeringssystemet håller på att utrota. Man skall 
utan tvivel mot mitt förslag invända: de utvisades antal blir 
blott så mycket större, något annat vinnes ej därmed. Myc-
ket möjligt, men om man börjar utvisa allmogemän i massor, 
skall däraf allt tydligare framgå, att missnöje verkligen råder 
i de djupa leden. Och dessutom: hvarför skola blott stånds-
personer drabbas af detta lidande, då kampen är en kamp för 
hela folkets sak? Blott genom lidanden vinnas sanningens och 
rättens segrar. Deltager ej folket i dessa lidanden, är det 
själft snart inne på den egna fördelens sluttande plan och 
dukar under för sin egen uselhet. Blott om folkets män själfva 
beträda den hårda väg, på hvilken våra fäder i mulna dagar 
räddade fosterlandet blir kampen hela folkets kamp. Och 
blott då folkets män själfva lida, vaknar folket. Ju längre 
detta lidande med den försiktighet som hittills undvikes, 
desto större blir regeringspartiets fördärfvande inflytande 
på massorna, tills allt motstånd blir omöjligt. För öfrigt tror 
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jag, att ett möte, sådant jag tänkt mig detsamma, kan hållas 
hemligt. Om t. ex. 20 allmogemän på olika vägar (en del 
via Åbo, andra via G. Karleby—Luleå samt största delen 
från olika delar af Torneå älf) komma öfver till Sverige och 
mötet förlägges t. ex. till någon stad i Norge, är det ej omöjligt, 
att saken förblir en hemlighet.» 

I ett P. S. tillägger Rosendal: »Såsom deltagare i det af 
mig föreslagna mötet har jag tänkt mig jämväl några af ar-
betarpartiets förnämsta män, men inga herremän. Må denna 
gång allmogen vända sig till herremännen, ej tvärtom.» 

Kort efter brevets mottagande drog von Born försorg om 
förslagets omprövning vid en sammankomst av landsför-
vista, vari även tvenne personer från hemlandet deltogo, 
inalles nio personer 1). Förslaget blev av dessa »hufvudsakligen 
godkändt». 

Innan mötet kom till stånd utbröt emellertid kriget mel-
lan Ryssland och Japan, vilket återverkade på mötesförhand-
lingarna. I samband med krigsutbrottet står även en episod 
som här lämpligen kan inskjutas. 

Med anledning av kriget hade Finlands senat avlåtit till 
kejsaren ett högst underdånigt hyllningstelegram, där det 
bl. a. säges, att »Senaten jämte hela Storfurstendörnets be-
folkning» »förenande sig i en med sanna ryska män gemensam 
känsla» till Kejsaren »frambära uttrycken af sin orubbliga 
tillgifvenhet och gränslösa kärlek». På initiativ av medlem-
mar i den finska (d. v. s. finskspråkiga) församlingen i 
Stockholm (antagligen hade de landsflyktige sin hand med i 
spelet) föranstaltades i Folkets hus därstädes ett möte den 
6 mars 1904, där en protestresolution mot detta uttryck för 
senatens servilism antogs och publicerades i svensk översätt-
ning i olika tidningar i Stockholm 2), samt trycktes, på finska 

L. Gripenberg, Ur mina levnadsminnen, s. 98, uppger att över-
läggningar om Bodenmötet ägde rum »med tvenne representanter för 
'kagalen' i Helsingfors, en f. d. gammalfenoman och en ynglre man av 
obestämd partifärg.» 

Den ingår även i Fria Ord d. 14 mars 1904. 



Kap. XXV I. Bodenmötet. 167 

och svenska, i ett särskilt flygblad 1) för spridning i Finland. 
Senaten har, heter det, »förverkat folkets förtroende och ådra-
git sig alla rättänkande finske medborgares förakt. En sådan 
senat har ingen rätt att tala i det finska folkets namn». 

Kort därpå, den 15 mars, egde det av Rosendal så varmt 
förordade allmogemötet rum. Det försiggick i Boden i norra 
Sverige. Likvisst hade mötet fått en något annan karaktär 
än Rosendal ursprungligen tänkt sig: det blev icke ett möte 
av idel allmogemän, utan däri deltogo även flere herremän, 
och till detsamma hade icke infunnit sig representanter för 
samtliga län i Finland, utan så gott som uteslutande från 
Uleåborgs och Vasa län. 

De landsflyktige representerades av V. M. von Born, 
J. Cast6n, L. Gripenberg, M. Rosendal och E. von Troll; 
från hemlandet hade infunnit sig forstmästaren (sedermera 
landshövdingen) Th. Heikel och garvaren Heikkinen från 
Uleåborg, hemmansegarne Punkari från Frantsila, Koukkola 
från Pattijoki, Knuuttila och Suvanto från Ylivieska, Kallio 
från Nivala 2), herr Finell från Vasa, kyrkovärden Niks 3) från 
Närpes, affärsmannen Niemi från Kauhava, hemmansegarne 
Pekkarinen från Viitasaari samt såsom representanter för 
Uleåborgs arbetare Kemppainen och Määttä, samt för Tam-
merfors arbetare, Mechlin. 4) 

Såsom ordförande fungerade M. Rosendal och som sekrete-
rare dennes son, Lauri Rosendal. 5) 

Suomalainen vastalause — Finsk protestresolution. Stockholm 
1904, 

Kyösti Kallio, sedermera statsminister. 
Detta, likasom övriga här uppräknade namn, är taget från mötes-

protokollet. Bör rätteligen vara Nix. 
Härmed avses Yrjö Mäkelin. Gripenberg uppgav anf. arb. s. 99, 

att även en representant för kagalen väntades till mötet, men att denna 
fått förhinder. — För bekostande av de från Finland anlända mötesdel-
tagarnas resa utanordnades av kagalen i Helsingfors den 23 februari 3,000 
mark. Övriga kostnader, som bestriddes ur de av de landsförvisade för-
valtade medlen, stego till kr. 762: 20. 

Originalprotokollet finnes bland Jonas Cast6ns papper. 
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Förhandlingarna började med en framställning av ord-
föranden om regeringspartiets politik och dess följder. Han 
framhöll hurusom överallt i Ryssland frihetsivrarne efter 
krigets utbrott vågat höja sina huvud, medan det i Finland 
såg ut som om där intet missnöje rådde. Detta är just vad 
senaten velat göra troligt. Talaren berörde senatens hyllnings-
telegram med anledning av krigsutbrottet och uppläste den 
i Stockholm antagna protestresolutionen, samt omnämnde 
senatens åtgärd att för krigsbehov anvisa en miljon mark finska 
statsmedel. 

Jonas Castrén hade härpå ett längre anförande, varvid 
han särskilt uppehöll sig vid den oppositionella rörelsen i 
Ryssland och de framtidsmöjligheter denna ställt i utsikt för 
Finland. Talaren hänvisade till Plehwes yttrande i dennes 
svar på Steads öppna brev, att det egentliga folket i Finland 
hyste förtroende till den ryska regeringsmakten. Om denna 
uppfattning, som underblåstes av senaten och regeringspar-
tiet, bibragtes de frisinnade elementen i Ryssland, skulle 
dessa, då de kommo till makten, i förlitan på att folket fogat 
sig i den nuvarande regimen, icke känna sig föranlåtna att 
återställa våra förlorade rättigheter. 

Talaren övergick härpå till frågan om den lantdag, som 
möjligen komme att sammankallas under loppet av år 1904. 
Regeringens avsikt med lantdag vore att förmå densamma att 
legalisera de hittills vidtagna åtgärderna. Påtryckning komme 
utan tvivel att utövas för att i lantdagen få invalda personer, 
som skulle gå regeringens ärenden. Men om även någorlunda 
redliga män bleve valda, komme de att utsättas för allehanda 
hotelser och tvångsmedel, för vilka mången kunde duka under. 
Det vore dock olämpligt att motsätta sig lantdags inkallande, 
enär detta kunde giva eftergivenhetsmännen anledning att 
klandra det passiva motståndets män för att de omintet-
gjorde den möjlighet till laglighetens återställande, som enligt 
regeringspartiets mening en lantdag innebär. Men man bör för 
lantdags sammankallande uppställa för regeringen svårantagliga 
villkor. Sålunda bör folket oförtydbart fordra, att dess repre- 
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sentanter icke må legalisera något som står i strid med dess 
gamla rättigheter, och att lantdag icke må sammankallas utan 
att diktaturförordningen och därav föranledda förfoganden 
återkallas. Man skall tvivelsutan invända, att om lantdag icke 
sammankallas, regeringsmakten skall övertaga dess funktioner, 
men t. o. m. detta vore att föredraga framför den eventualiteten, 
att folkets representanter godkände de rättsvidriga påbuden. 

För att vinna dessa syftemål framställde talaren tvenne 
förslag: 

En mäktig folkrörelse borde fås till stånd och mass-
demonstrationer anordnas. Om myndigheterna försökte hindra 
dessa med våld, skulle man sätta sig till motvärn. 

Deputationer skulle sändas till eftergifvenhetspartiets 
mera bemärkta män för att för dem klargöra folkets tänkesätt 
och sakernas verkliga tillstånd samt låta dem förstå, att de 
få svara för följderna, ifall de icke i sista stunden ändra sin 
ståndpunkt. 

Om dessa förslag utspann sig en ivrig diskussion, varvid 
flere talare på grund av sin kännedom om ortsförhållandena 
uttalade tvivelsmål om möjligheten att förmå allmogen till 
deltagande i de föreslagna protestmötena. Resultatet blev 
emellertid ett beslut, att försök skulle göras att anordna 
protestmöten, som borde försiggå samtidigt i olika delar av 
landet, åtminstone i sådana för vilka representanter infunnit 
sig till Bodenmötet. Vid mötena borde en protestresolution 
framläggas. Denna resolutions ordalydelse föredrogs och god-
kändes ävenledes. 1) 

Det andra av Castrén framställda förslaget om deputa-
tioner till medlemmar av undfallenhetspartiet återtogs av 
förslagsställaren, enär protestmötena enligt nyss fattade be-
slut komme att ega rum långt senare än han ursprungligen 
tänkt sig, och han ansåg lämpligt, att frågan härom åter-
upptoges beroende på resultatet av protestmötena. Detta 
blev även Bodenmötets beslut. 

1) Resolutionens ordalydelse meddelas av Tekla Hultin, Taistelun 
mies, s. 89. 
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Till behandling upptogs vidare frågan om de uppbåda-
des uteblivande. Castrén framhöll, att om de uppbådade tal-
rikt infunne sig, detta skulle giva stöd åt Plehwes framställ-
ning om sinnesstämningen i Finland. Nu, då kriget brutit 
ut, vore ett uteblivande mer än någonsin påkallat. De libe-
rala i Ryssland hade låtit förstå, huru viktigt det vore, att 
ynglingarna uteblevo. Samtliga övriga talare voro eniga 
om önskvärdheten av ett talrikt uteblivande, och att an-
strängningar i denna riktning borde göras. Härvid borde 
kriget med Japan giva stoff till nog så talande argument. 
Ett förslag väcktes även om författandet av ett flygblad, 
som enligt mötesdeltagarnas åsikt icke borde vara anonymt, 
utan undertecknas av några bland de landsförvista. Härom 
fattades dock intet beslut, utan skulle de landsförvisade sins-
emellan överlägga huruvida ett sådant flygblad borde förses 
med underskrifter eller icke. 

Forstmästaren Heikel framställde till övervägande, huru-
vida det icke vore skäl att handgripligen tukta sådana läns-
män, lantpoliser och andra, som tillämpade olag och med 
hotelser om straff sökte tvinga kommunerna. Mötet mottog 
förslaget överhuvud sympatiskt, men ansåg det gå för långt, 
och uttalade blott en förhoppning »att kommunerna skulle 
skrida till en behandling av ifrågavarande personer efter för-
tjänst». 

Mötet avslutades med andraganden av M. Rosendal och 
Kallio. 

Bodenmötets huvudsakliga resultat bestod i beslutet om 
protestmötena, som skulle föranstaltas den 5 juni: Protesterna 
försiggingo även på utsatt dag och fingo överhuvud karaktären 
av arbetardemonstrationer. I Helsingfors deltogo 8 å 10,000 
personer. Den protestresolution, som här upplästes på finska 
och svenska, var av följande lydelse:1) 

1) Avtryckt, med några smärre olikheter i texten, i Fria Ord, d. 15 
juni 1904. Den utdelades vid mötet, mångfaldigad i tryck på finska 
och med mimeograf på sx enska. 



Kap. XXV I. Arbetardemonstrationer. 171 

»Medborgare! 

Då vi åter i talrika skaror samlats under Guds fria himmel 
under frihetens, jämlikhetens och broderlighetens fana, är 
det vår pligt att aftvå den skymf som ligger i påståendet att 
finska folket med jämnmod fördrar det regemente som nu 
råder i landet. Detta påstående är en fräck lögn! Bland folket 
jäser tvärtom ett växande missnöje, som icke skall försvinna 
innan laglösheten och godtycket upphört. 

Vi fordra upphäfvandet af alla olagliga förordningar! 
Vi fordra att den diktatorsmakt, som gifvits general-

guvernören upphäfves, att våra landsförvisade medborgare 
återkallas och att Finlands ständer sammankallas till landt-
dag ! 

Vi fordra att våra i fängelserna försmäktande skuldfria 
kamrater försättas på fri fot och att alla medborgare åter 
komma i åtnjutande af sina lagbestämda rättigheter! 

Vi fordra för finska medborgare fullständig förenings-, 
församlings-, yttrande- och prässfrihet. 

Ned med godtycke och förtryck! Ned med Plehwe, Bobri-
koff och deras redskap: vår krypande senat! 

Lefve friheten!» 

Likalydande resolutioner upplästes vid enahanda protest-
möten åtminstone i Åbo, Kuopio och Kotka. 1) Till sin orda-
lydelse avvika de i flere avseenden från den avfattning som 
antogs vid Bodenmötet. Från Stockholm utsändes en hyll-
ningsskrivelse till dem som deltagit i demonstrationerna 2) 
undertecknad: Landsförvisade finska medborgare. Från finska 
arbetare i Amerika anlände en tacksägelseskrifvelse, under- 

Fria Ord, 18 juni 1904, s. 2. — Ur Helsingfors-kagalens medel 
utbetalades för bestridandet av kostnaderna för dessa protestmöten 
tillsammans 1,160 mark. 

Till de medborgare, som tagit del i demonstrationerna den 5 inne-
varande juni. Stockholm 1904. 
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tecknad å arbetarföreningen Imatra I I:s i Brooklyn vägnar 
av dess ordförande och korrespondent.1) 

En del tidningar i Helsingfors, även sådana som hörde 
till motståndets läger, uttalade sig rätt förbehållsamt, t. o. 
ogillande om demonstrationerna. 

1) Kiitoslause. 



KAP. XXVII. 

1904 ÅRS UPPBÅD. 

När kagalen hösten 1903, efter den politiska stiltje, som 
mer eller mindre plägade känneteckna somrarna, åter samlats 
och begynte överlägga om de återgärder som vore att vidtagas, 
fann den utsikterna för sina strävandens framgång i många 
avseenden minskade. Dess krafter hade avsevärt decimerats 
genom landsförvisningarna: i bestyrelsen saknades numera 
C. Mannerheim och E. Erkko samt F. Lundenius, som efter 
sitt avsked från Åbo hovrätt plägat deltaga i bestyrelsens 
sammanträden. Bestyrelsens städse redobogne rådgivare 
V. M. von Born var även borta. Av de »äldres råd» befunno 
sig L. Mechelin och A. Nybergh i landsflykt. Flere av kagalens 
medarbetare i landsorten hade försatts ur verksamhet. Men 
ett än svårare hinder för framgång i kagalens arbete utgjorde 
den modstulenhet som efter diktaturens våldsdåd begynte 
bemäktiga sig allmänhetens sinnen. Stämningen i landet 
karakteriseras av A. Törngren i ett brev till v. Born av den 14 
februari 1904 på följande sätt: »Modlösheten har här varit 
många gånger större än ni tyckas kunna föreställa er. På den 
finska landsbygden är tillståndet hopplöst. Ingen där har på 
länge tänkt på annat än gifva efter, ungfennomaner lika väl 
som gammalfennomaner, och de svenska ha ej varit bättre. 
Däraf vår overksamhet, som dock blott varit skenbar.» 

Inom kagalens ledning var man dock ingalunda benägen 
att uppgiva striden. För att uppliva modet och arbetsenergin 
hos sina representanter i landsorten utsände bestyrelsen ett 
cirkulär 1), daterat den 29 oktober 1903, som börjar med föl-
jande allmänna betraktelser: 

1) Som svar på särskilda — — Mimeogr. 
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»Som svar på särskilda från olika delar af landet ingångna 
förfrågningar om den i Helsingfors rådande uppfattningen af 
det nuvarande sakläget, meddelas här nedan följande syn-
punkter, om hvilka man här förenat sig. 

Genom det i landet rådande våldsregementet och i följd af 
den oenighet, som yppat sig bland landets egna män, har 
motståndsarbetets hittills framträdande resultat icke mot-
svarat förhoppningarna hos dem, som väntat sig stora och 
omedelbara frukter af detsamma. På grund häraf har det 
mångenstädes visat sig, att modlöshet bemäktigat sig sinnena 
äfven hos personer, som dock med värme omfatta motståndets 
sak. Emellertid får det icke förbises, att trots den beklagliga 
oenigheten dock på det område, där motståndet varit omfattadt 
af själfva folket och förty varit mer effektivt, d. v. s. i värne-
pliktsfrågan, den framgång vunnits, att mer än fyra år efter 
urtima landtdagen ryska regeringen icke ansett det rådligt 
att uttaga finska rekryter till tjänstgöring i rent ryska trup-
per, utan tvärtom funnit sig föranlåten att inskränka års-
kontingenten till en bagatell. 

Generalguvernörens diktatorsmakt, regeringspartiets mot-
agitation och en mångenstädes framträdande demoralisation 
äro företeelser, som emellertid äro egnade att försvåra mot-
ståndsarbetet. Dessa omständigheter berättiga dock icke till 
den uppfattning, som på en del håll gjort sig gällande, att 
hvarje motstånd för närvarande är omöjligt, och därför måste, 
om icke helt och hållet nedläggas, dock tillsvidare afbrytas. 
Tvärtom är motståndets oafbrutna fortsättande öfverallt där 
en konflikt med gällande lag uppstår af en vidtgående praktisk 
betydelse, utom att detsamma ur principiell synpunkt i intet 
afseende förlorat sin karaktär af en medborgerlig plikt. Ty 
det är klart att ett afbrott i motståndet skulle tolkas som ett 
tecken, att det finska folket funnit sig i förlusten af sina dyr-
baraste rättigheter, och att sålunda intet hinder förefinnes 
för ett snabbare genomförande af förryskningsprogrammet, 
om hvars förefintlighet väl ingen, efter Plehwes därom afgifna 
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förklaring 1), kan hysa något tvifvel. Däremot kan endast ett 
fortsatt motstånd hos den ryska regeringen ingifva betänklig-
heter angående lämpligheten af att drifva på förryskningen. 
Äfven finnas tydliga bevis därpå, att den ryska regeringen 
ingalunda varit likgiltig mot yttringarne af den utländska opi-
nionen, hvilka klarligen icke kunna framträda, ifall motstånd 
icke förefinnes. 

De förändrade omständigheterna betinga emellertid ett 
förändradt arbetssätt. Den relativa offentlighet, hvarmed 
motståndsarbetet hittills bedrifvits, är icke längre möjlig. 
Däremot bör motståndets ide vidmakthållas genom personlig 
invärkan, hvarjämte upplysningar kunna erhållas genom för-
medling af de censurfria tidningsorganen samt, där sådant 
befinnes önskligt, i form af broschyrer eller andra medde-
landen.» 

I cirkuläret framställas därpå en del av de frågor, som 
avhandlats vid Stockholmsriksdagen, i samma anda om ock 
icke i samma ordalag som där fattade resolutioner. Vad 
tjänstemännen beträffar betonas, »att de rättsgrunder, som 
tidigare varit bestämmande för deras hållning, icke genom 
senaste årets händelser undergått någon förändring». Det 
måste, »äfven på bekostnad däraf att tjänstemän blifva af-
skedade, anses som en praktisk vinning, att en stamtrupp af 
i allmänna värf förfarne män, hvilka i allo bibehållit sin med-
borgerliga integritet, finnas att tillgå för den händelse att 
ordnade förhållanden skulle inträda i landet». 

Vidare inskärpes plikten för kommunernas förtroendemän 
och kommunerna själfva att motsätta sig lagstridiga påbud. 

Cirkuläret framhåller önskvärdheten av de uppbådades 
uteblivande, även om deras antal bleve jämförelsevis ringa, 
»ty så länge icke värnepliktspåbudet allmänt efterlefves, har 
åtminstone denna olycksdigra författning, den första punkten 
i förryskningsprogrammet, icke kunnat genomföras». 

Ytterligare yrkas på motarbetande av »depravationen, 

1) Se härom kap. XX IX, s. 231. 
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särskildt angifvareskapet», samt framhålles, att »det natio-
nella utvecklingsarbetet måste såsom en af sina viktigaste 
uppgifter omfatta sådana reformer som befrämja arbetare-
klassens förkofran». Åtgärder i detta syfte påyrkas i enlighet 
med Stockholms-riksdagens resolution i denna fråga. 

Men redan innan detta programuttalande kom till stånd 
hade åtgärder vidtagits för att stärka motståndskraften inom 
kommunerna, vilkas självstyrelse var på det allvarsammaste 
hotad genom de i sammanhang med diktaturförordningen ema-
nerade förfogandena. I detta avseende utsändes redan som-
maren 1903 en odaterad skrivelse 1) enligt ett utkast av V. M. 
von Born, som genomgåtts av K. J. Ståhlberg, Aug. Nybergh, 
J. Grotenfelt och W. Chydenius, redigerad av Ernst Estlander, 
vari dessa förfoganden refereras under hänvisning till de lag-
kränkningar de innebära. Skriften slutar med följande ord: 

»På kommunerna sjelfva berör att genom fasthet och lag-
lydnad göra de nya bestämningarna till väsentligen en död 
bokstaf. Ju flere kommuner som orubbligt hålla fast vid vår 
lagliga rätt till kommunal sjelfstyrelse, dess säkrare skola de 
olagliga angreppen studsa tillbaka. Må ändtligen ingen kom-
munal funktionär låta sig påverkas af de s. k. ut- och förvis-
ningarna, ty dessa skrämskott äro närmast beräknade för 
dem som icke i egenskap af tjenstemän eller kommunalfunk-
tionärer kunna i direkt tjänsteväg förföljas med skrifvelser 
och viten samt godtyckliga eller lagstridiga afsättningar.» 

Medan denna skrift huvudsakligen var av refererande in-
nehåll, utgavs på hösten en ny skrivelse 2), daterad den 5 
september 1903, och innehållande förslag till försvarsåtgärder. 
Den åtföljdes av ett vehikel till landsortsombuden 3) av den 
19 september, med anmodan om skriftens utsändande »till 
sådana kommunalstämmo- och kommunalnämndsordförande, 
äfvensom ordförande för stadsfullmäktige, om hvilka man 

Landskommunerna och den statliga ordningen och allmänna 
lugnet. Mimeogr. 300 exx. 

Skola kommunerna vika? Stockholm, 1903. 
Medföljande skrift: Skola kommunerna vika? Maskinskr. 
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har skäl att antaga att de skola sympatisera med de i skriften 
uttalade åsikterna. Äfven andra inflytelserika personer, som 
stå på motståndets ståndpunkt, torde skriften tillställas, i 
synnerhet å orter, där ordförandena icke äro att räkna på.» 

Skriften, som författats av V. M. von Born, samt före-
drogs och godkändes vid »Stockholmsriksdagen», börjar: 
»I vårt folks på lagen stödda motstånd mot förstörelsen bilda 
landets öfver 500 kommuner den bredaste och den djupaste 
försvarslinien. Uppgifves denna ordnade linie, så flyttas 
försvaret till de spridda hemmen, där motståndet måste taga 
gestalt av enskildt nödvärn. 

På kommunerna och deras ledande män har försvarsbördan 
redan länge legat tung och ansvarsfull. Uppgiften växer större 
dag från dag. Skola kommunerna förblifva vuxna denna höga 
uppgift? 

Sedan urminnes tid hafva odalmän och borgare här burit 
upp ett fritt och lagbundet samhällsskick, och i snart fyratio 
år hafva nya, fasta former för den kommunala sjelfstyrelsen 
utvecklats. Icke förgäfves har denna samhälliga arbets- och 
värneplikt fostrat medborgare med offervillighet och mod, 
med vaket sinne för lag och laga former. Nu behöfver foster-
landet all deras ståndaktighet.» 

Här följer en resuméav de viktigaste punkter, på vilka 
den kommunala självstyrelsen hotas genom diktaturförord-
ningen. »Hvilken hållning kommunerna i dessa viktiga delar 
böra intaga, om de vilja bevara rättsståndpunkten, ligger för 
öppen dag, och något tvifvel om hvad kommunalförfattningen 
härutinnan innebär har aldrig gjort sig gällande. Men rätts-
ståndpunkten är icke blott den riktiga, den är äfven den 
enda, som bevarar möjligheten af ett återgående till laglig 
ordning.» 

De åtgärder som i skriften anbefallas, kunna samman-
fattas i en anvisning att på alla punkter vägra att alls rätta 
sig efter diktaturförordningens bestämmelser. Så t. ex. bör 
en kommun, vid anställande av val av förtroendemän, icke 
i enlighet med diktaturförordningen anhålla om högre myndig- 

12 
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hets fastställelse av valet, utan endast, såsom kommunal-
författningen föreskriver, hos guvernören anmäla om valets 
utgång. Om guvernör i kraft av diktaturförordningen vägrar 
att stadfästa ett av kommunen anställt val, bör kommunen 
icke fästa något avseende vid en sådan vägran. »Därigenom 
försvårar också kommunen för vederbörande tillämpningen 
af diktaturförordningen och undandrager sig äfven formelt 
hvarje medansvar för händelsernas gång. Men göres valet 
om, låt ock vara att den förre återväljes, så är kommunen 
underkastad denna tillämpning och glider in på ett slut-
tande plan.» Sammalunda om en kommunal förtroendeman 
olagligen avsättes. »Endast genom att hos administrationen 
enständigt yrka på en behandling inför laga domstol kan rätts-
ståndpunkten bevaras — — —. Att välja annan i hans ställe 
vore däremot att bana väg för en fullständig tillämpning af 
diktaturförordningarna.» 

Skriften slutar: »Ett på lagen fotadt motstånd skall möjligen 
afvärja eller begränsa anloppen mot den kommunala själf-
styrelsen, medan eftergifvenhet innebär ett säkert och ohjälp-
ligt undergräfvande af densamma under kommunernas egen 
medverkan. Dock, äfven om genom motståndet hela kom-
munalinstitutionen ginge sin undergång till möte, så hellre 
detta än att kommunernas styrelse råkade i händerna på 
personer, som under lagens sken vilseleda folkets rätts-
medvetande och därmed till roten fördärfva detta folk. Ännu 
gäller, att ej förlora modet och tron på en slutlig seger. Må 
landets kommuner häfda den laglighetsgrundsats, som en-
hälligt uppbars af det finska folkets representanter vid 1899 
och 1900 årens evigt minnesvärda landtdagar.» 

En annan skrift 1), vars utgivande beslöts vid Stockholms-
mötet, författades på basen av en av V. M. von Born upp-
satt och av Aug. Nybergh granskad promemoria av Ernst 
Estlander och Edvin Castr&L Den föranleddes därav, att 

1) Om kommunala tjänstemäns afskedande och om de kommunala 
vitenas uttaxering. Daleiail den 12 september 1903. 
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kommunernas funktionärer i en del fall erhållit uppmaning 
att lägga in om avsked från sina befattningar, ävensom att, 
då det visat sig ogörligt att genom utmätningar uttaga de 
vitesbelopp som ådömts vissa kommuner för deras vägran att 
medverka till värnpliktförordningens genomförande, myndig-
heterna begynt anlita den utvägen, att av kommunens skatt-
skyldige medlemmar, eller de förmögnare bland dem, uttaxera 
vitessummorna. 

Beträffande den förra av dessa åtgärder säges i skriften: 
»Att hoppas är, att också de kommunala tjänstemännen visa 
den aktning för lag samt kommunens och egen värdighet, att 
de icke åtlyda dylika olagliga uppmaningar. Från laglighetens 
ståndpunkt är nämligen frågan klar. En i laga ordning vald 
kommunal tjänsteman kan icke lagligen skiljas annorlunda 
än genom åtals anställande vid domstol på sätt § 109 af 
kommunalförordningen utvisar — — Om de kommunala 
tjänstemännen åtlyda regeringens uppmaningar att taga af-
sked, så underlätta de endast arbetet för den laglösa makt, 
som nu herrskar i landet och vill göra också kommunerna till 
sina lydiga redskap. Genom att lämna uppmaningarna oåt-
lydda och obesvarade förorsaka de däremot åt förstörelse-
verkets handtlangare ett icke ringa besvär, som upptar 
deras tid och fördröjer deras framfart. Dessutom visa de 
därigenom i hvarje händelse, att landets kommuner och 
deras förtroendemän icke frivilligt vilja afstå från sin lagliga 
rätt och nedsjunka till främmande förtryckares lydiga red-
skap.» 

I fråga om tvångsuttaxering av viten uttalas i skriften 
förhoppningen, att först och främst kommunerna själva och 
deras tjänstemän ej skola låna sin medverkan till densamma. 
»Men viktigt är därjämte att kommunernas skattskyldiga 
medlemmar icke godvilligt erlägga dessa lagvidriga vitesan-
delar. Ty därigenom tvingas kronobetjäningen i hvarje kom-
mun till utmätningar i flere hundratal, kanske tusental. För 
ett särskild (! bör vara: sådant) jättearbete är kronobetjä-
ningen själffallet alldeles otillräcklig och det kommer sålunda 
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att skrida långsamt framåt, synnerligast som viten skola en-
ligt lag indrifvas utan arvode.» 

För övrigt meddelas anvisningar huru dessa uttaxeringar 
ytterligare kunde försvåras. 

En uppmaning till kommunerna att även vid 1904 års upp-
båd ställa sig till motvärn utgick från kagalbestyrelsen den 
11 december 1903.1) »Med fasthållande af den principiella 
rättsståndpunkten, enligt hvilken hvarje medvärkan till ge-
nomförande af olag är förkastlig, måste det anses vara de kom-
munala myndigheternas plikt att vägra utlysa rådhus-, resp. 
kommunalstämma. Hvarest någon utsikt finnes att sådan 
myndighet kunde vägra, bör den i detta uppsåt stärkas. Ifall 
emellertid stämma utlyses, borde samma förfarande iakttagas 
som hittills 1 enahanda fall: Stämma sammankallas för att 
emottaga ett meddelande om guvernörens skrifvelse i ämnet, 
och bör man försöka vid stämman få det beslut till stånd, 
att något val tili förstärkta kretsnämnden icke eger rum.» 

I denna skrift polemiseras mot den uppfattning, som gjorde 
sig gällande vid ett kort förut den 5 och 6 december i Helsing-
fors hållet möte av anhängare till undfallenhetspolitiken »vid 
hvilket man tyckes hafva utgått från den förutsättningen, att 
man borde underkasta sig den nya värnepliktsförordningen. 
Mötets härom fattade resolutioner kunna dock icke af Fin-
lands folk godkännas. Väl torde mötet hafva uttalat förhopp-
ningar om att värnepliktspåbudet icke måtte i allo tillämpas, 
men äfven dessa förhoppningar komma helt säkert att grusas 
i fall intet motstånd i värnepliktsfrågan längre förefinnes. 
Ty det är klart att om ett årsuppbåd värkställes utan den rin-
gaste protest eller motståndsyttring, den ryska regeringen 
kommer att tolka detta som ett tecken på att inga hinder från 
befolkningens sida möter för ett fullständigt genomförande 
af förordningen». 

Vid detta gammalfinska partimöte, för vars hållande hög- 

1) Om ock vid senaste värnepliktsuppbåd — — Mimeogr., 200 
svenska, 500 finska exx. 
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vederbörligt tillstånd utverkats hos generalguvernören, hade 
ett uttalande i värnpliktsfrågan av den kort förut, den 13 no-
vember, avlidne Yrjö-Koskinen upplästs och tjänade som 
grund för mötets behandling av denna fråga. Enligt Uusi 
Suometar för den 8 december 1903 fattades vid mötet föl-
jande beslut i militärfrågan: »Överhuvud godkännande de i 
referatet framställda synpunkterna, uttalade mötet, utan att 
denna gång frambära förhoppningar, som vårt folk hyser med 
hänsyn till den slutliga lagstiftningen rörande värnplikten, sin 
förhoppning därom att 'truppavdelningar, som kompletteras 
företrädesvis med finska infödingar', må bildas till sådant 
antal, att allt det manskap, som komme att uttagas från Fin-
land, finge plats i dem. — Vidare betraktade mötet det såsom 
oundgängligen nödvändigt, att de ryska officerare, som må-
hända komme att vid dessa truppavdelningar anställas, äro 
mäktiga finska språket, samt ansåg önskligt att finska ynglingar 
sökte inträde i ryska militärläroverk för att förbereda sig till 
att såsom officerare tjänstgöra vid finska truppavdelningar.» 

Kommunerna tyckas detta år endast i ringa antal hava 
ställt sig till motvärn i fråga om val av ledamöter i förstärkta 
kretsnämnden. Den 25 november anmäler guvernören i 
Vasa län hos senaten, att magistraterna i 4 av länets städer 
vägrat utlysa stämma för utseende av ledamöter med den mo-
tiveringen, att dessa val ankomme å stadsfullmäktige, icke 
å rådhusstämma: Den 7 december resolverar senaten, att rna-
gistraten icke varit berättigad att underlåta att utlysa stämma. 
Enligt senatens protokoll blev Jakobstads stadskommun 
den 12 februari 1904 fälld till böter för uraktlåtenhet att 
välja ledamöter i kretsnämnden. Kommunens besvär här-
över förkastades i senaten den 7 juni. Kommunalstämmo-
ordföranden i Sibbo vägrade utlysa stämma för val av leda-
möter i kretsnämnden, och fälldes till 500 marks böter. 

Även magistraten i Helsingfors hemställde att val icke 
borde ske vid rådhusstämma, men ålades av senaten den 7 
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december att utlysa stämma. På kagalens vägnar försökte 
F. Stjernvall, P. E. Svinhufvud och Ernst Estlander förmå 
magistraten att icke desto mindre vägra detta. Borgmästaren 
Johannes von Hartman lovade även att för sin del vara med 
om att vägra, men de övriga ledamöterna, ehuru motstånds-
tanken varmt tillgivna, ville icke utsätta sig för påföljderna: 
man väntade sig allra minst landsförvisning, sannolikt t. o. m. 
deportation till Ryssland. Dessa påföljder, resonerade man, 
stodo icke i rimlig proportion till de vinningar en vägran 
skulle innebära. Resultatet blev, att stämman utlystes till 
den 16 januari 1904. 

Det gällde nu för kagalen att leda stämmans beslut där-
hän, att intet val bleve förrättat. Kagalen hade sig bekant, 
att magistraten icke ansåg sig kunna tillämpa det tillväga-
gående, som påyrkats vid 1903 års uppbådl), att nämligen 
resolvera att val icke finge ega rum. Emellertid borde, såsom 
även tidigare varit fallet, någon person vid stämman yrka på 
att valet icke förrättades. Det var dock icke så alldeles lätt 
att förmå någon att åtaga sig detta värv. V. M. von Born 
skriver i en marginalanteckning till Estlanders Hågkomster 
(s. 182): »Så nedtryckt var stämningen i hemlandet att t. o. m. 
den eljes så yfverborne N:o 123 (prof. 0. I. Engström), hvil-
ken af N:o 3 (von Born) uppsöktes i Stockholm, förklarade, 
att det var omöjligt för någon att vid rådhusstämman föreslå 
att val icke borde ega rum, ja, icke ens på N:o 3:s enträgna 
uppmaning stälde i utsigt någon protest vid valet.» Kagalen 
var dock icke lika pessimistisk. Estlander antecknar (anf. 
st.): »Enär vi ej blott under föregående år utan äfven med af-
seende å nu förestående uppbåd låtit utgå en uppmaning till 
kommunerna att icke förrätta sådana val, var det en själfklar 
sak att vi skulle se till att det åtminstone gjordes ett försök 
att förhindra vala Att vi själfva i sista hand skulle uppträda 
var altså gifvet. Men vi ansågo att saken bättre skulle vara 
betjänt af att icke någon af oss, ökända personer, skulle upp- 

1) I skriften Kommunerna och uppbådet, 1903. Se kap. XIX, s. 19. 
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träda, utan en för staden mer representativ, så att det ej måtte 
se ut som om motståndet leddes af en enda fanatisk och terrori- 
serande klick.» Här kan tilläggas, att bestyrelsen i det längsta 
ville undvika, att dess medlemsantal, som redan genom ut-
visningarna förminskats med tre, ytterligare skulle på samma 
sätt decimeras. Bestyrelsen vidtalade därför några perso-
ner utanför sin krets. De två först vidtalade visade sig icke 
villiga, men så förklarade ingeniör V. Pipping samt magister 
Johannes .Cygnaeus — den senare en av kagalens »Helsing-
fors-korrespondenter» —, båda representativa kommunalmän, 
sig beredvilliga att uppträda. 

Innan dessa personer anträffats övervägde man inom ka-
galbestyrelsen vem av dess medlemmar som, för den händelse 
att ingen annan kunde erhållas, lämpligast borde komma i 
fråga att uppträda med yrkande på att val icke skulle ega 
rum. Det var t. o. m. fråga om att genom lottning avgöra vem 
som skulle träda i redet, och flere anmälde sig villiga att taga 
risken på sig. Särskilt ivrig var Adolf von Bonsdorff. Han 
»enade sig endast motvilligt om att det skulle bli en utom 
vår krets stående person, i det han lade mest vikt vid att 
vår bestyrelse nu borde för alla medlemmar af organisatio-
nen offentligen träda fram och stå kastet». 1) 

Till rådhusstämman hade infunnit sig något över ett trettio-
tal personer. Sedan t. f. borgmästaren J. von Haartman till-
sport de närvarande huruvida de voro beredda att skrida till 
val, anhöll magister J. Cygnaeus om ordet och yrkade, på skäl 
som vore allmänt bekanta, att val icke skulle ega rum. Redak-
tören i Uusi Suometar, Samuli Sario, uttalade som sin mening, 
att val självfallet borde verkställas. Efter överläggning resol-
verade magistraten, att yrkandet på att val icke skulle för-
rättas måste förkastas, enär medlem av kommunen icke kunde 
hindras att utöva sin valrätt. Missnöje med utslaget anmäldes 
av vicehäradshövding Ludvig Hjelt. Härefter avlägsnade sig 
flertalet närvarande, och i valet deltogo endast nio personer. 

1) Estiander, Hågkomster, s. 184. 
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Härvid föreslog herr Sario som kandidater distriktslä-
karen 0. F. Hästesko, förre senatskanslisten G. Poppius och 
stabskaptenen G. Procop6 Samtliga dessa tillhörde svenska 
partiet och voro kända som motståndsmän, och hade natur-
ligtvis av förslagsställaren icke tillfrågats huruvida de ville 
mottaga uppdraget, vilket kunde ställa dem i en nog så bryd-
sam situation. Det var antagligen såsom en protest mot detta 
tilltag, som litteratören Aug. Sundholm såsom kandidater 
föreslog statsrådet Danielson, bokhandlaren N. T. Resvoy 
och pressombudsmannen Edv. Wainio. 

Det högsta röstetalet tillföll herrar Hästesko (12 röster), 
Poppius (12 r.) och Procop (10 r.), vilka sålunda förklarades 
valda. De ovan anförda röstetalen angiva dock icke antalet 
röstande, ty vid ifrågavarande tid beräknades de röster en 
person förfogade över efter hans skattören. I själva verket 
hade endast två personer röstat på herrar Hästesko och Pop-
pius, nämligen ovannämnde Sario, som förfogade över 10 
röster, samt en medarbetare i Uusi Suometar, Tukiainen. 
Procope blev vald med Sarios tio röster, medan Tukiainens 
valsedel som tredje man upptog senatskanslisten Björn 
Wasastjerna, som erhöll två röster. På Sundholms kandi-
dater röstade endast han själv med fyrar öster. Dessutom 
upptogo 6 valsedlar, inlämnade av lika många, tydligen 
av vederbörande tillkommenderade poliskonstaplar, följande 
namn: borgmästaren E. Öhman, rådmannen Edv. Loo och 
redaktören Arthur Frenckell. 

Förloppet vid stämman och valresultatet väckte allmän 
förbittring inom motståndskretsar, särskilt inom kagalen. 
Dennas bestyrelse publicerade i Fria Ord (2 febr. 1904) en 
protestskrivelse, författad huvudsakligen av Ernst Estlan-
der.1) Om magistratens hållning skrives här: »Att magistra-
ten i år tagit befattning med samt utlyst rådhusstämma i och 
för val till förstärkt kretsnämnd kan icke innebära annat, 
än att denna viktiga myndighet slagit in på eftergifvenhets- 

1) Skrifvelsen är signerad: »Från P. M.» (= passiva motståndet). 
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och kompromisspolitik, som redan fört så mycket fördärf och 
en så omfattande depravation med sig. Magistratens försök 
att genom besvär i senaten undandraga sig att direkte nödgas 
taga ställning i saken, kan lika litet förmildra detta omdöme, 
som senatens å besvären följande befallning till magistraten 
att utlysa rådhusstämma för valet kan göra denna stämmas 
sammankallande samt valet lagliga.» Angående magistratens 
resolution att låta valet äga rum säges, att magistraten i sin 
motivering »fullkomligt kringgick huvudsaken». »Det inses 
lätt att här ingalunda var fråga om att betaga enskilda röst-
berättigade en dem lagligen tillkommen valrätt — — 
Uppenbart är, att om engång ett val icke lagligen kan ega rum, 
icke heller någon rätt finnes för enskild medlem af kommunen 
att välja.» 

Protestskrivelsen uttalar sig även om valets utgång. »Att 
rösta på personer, de där offentligen visat sig höra till dem, 
som befrämja eller dock finna sig uti förryskningen och därför 
böra vidkännas sitt handlingssätts konsekvenser, kunde anses 
hafva logik uti sig och vore i viss mån naturligt samt jämväl 
försvarligt därest deltagande i valet kunde gillas. Men att välja 
personer, om hvilka man icke vet, att de höra till ens eget 
parti, utan fastmer har anledning tro, att de skola af uppdraget 
känna sig djupt kränkta; detta utvisar en låghet i karaktär 
och en hänsynslöshet, som äro egnade att äfven i dessa djupt 
sorgliga tider väcka förvåning.» 

Valet fick för övrigt ett efterspel. Poppius anhöll om be-
frielse från uppdraget, vilket beviljades honom vid rådhus-
stämma den 7 maj. Vid förnyad stämma, den 27 maj, då det 
gällde att utse annan person i hans ställe, hade ingen infunnit 
sig, och valet kunde sålunda icke förrättas. Hästesko och 
Procope uteblevo från kretsnämndens sammanträden, på 
grund varav åtal väcktes mot dem inför rådstuvurätten, som 
frikände dem från ansvar. Rättens ledamöter, justitieråd-
männen W. F. Heimbiirger och E. Idestam samt t. f. rådman-
nen 0. Hj. Granfelt, förständigades i oktober 1904 att taga 
avsked. 
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Under de föregående åren hade svårigheter beretts myn-
digheterna vid uppbådens verkställande därigenom att landets 
civila läkare i allmänhet vägrat att låta förordna sig att bi-
träda vid besiktning av de uppbådade. Nu förspordes emel-
lertid, att en och annan läkare numera icke ansåg sig bunden 
av den förbindelse, som de flesta av landets läkare före 1903 
års uppbåd avgivit. Med anledning härav utsändes en skrift, 
daterad Mars 1904 och undertecknad Provincialläkare, där 
förf. riktar en uppmaning') till sina kolleger att framhärda i 
beslutet att vägra åtlydnad gentemot ett eventuellt förord-
nande att fungera som besiktningsläkare. »Att döma af fjol-
årets uppbåd kan någon allmän sträjk af den värnepliktiga 
ungdomen icke väntas instundande vår. Måhända blir för 
den skull läkarnes vägran att medvärka vid uppbåden det 
enda påtagliga bevisat på att folket icke är tillfreds och att 
Bobrikoffs uttalande vid ekonomiedepartementets plenum 
den 3 dennes i anledning af senatens hemställan om anslående 
av en miljon mark finska statsmedel för krigsbehof, är en 
vämjelig lögn.» Skriftens författare meddelar vidare att av 
de sex provincialläkare, med hvilka han trätt i direkt korres-
pondens beträffande saken, »två ännu icke lämnat svar, en 
är tveksam och tre liksom jag, icke komma att ställa sig till 
efterrättelse ett eventuellt förordnande att medvärka vid upp-
bådet». 

Det florerande spionaget, i förening med angivarnitet, 
höll generalguvernören underkunnig om kagalens åtgärder 
och cirkulär, vilka han besvarar med ett sekret cirkulär till 
guvernörerna av den 13/26 december 1903. 2) 

»Missbrukande det tryckta ordet och postens förtroende, 
hafva agitatorer under senare tid med sina hemliga cirkulär 
återigen vändt sig till kommuner och enskilda personer jämte 

Ärade kollega: »Djupt och fast öfvertygade» — — Hektogra- 
ferad. ( Jfr. läkarnes förbindelse ovan, kap. XIX, s. 15). 

Enligt den officiella svenska översättningen, Civilexpeditionens 
sekreta protokoll N:o 81d. 
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anhållan såväl till de förra som de senare att fortsättningsvis 
hårdnackadt motsätta sig lagliga myndigheters åtgärder för 
sammankallande af kommunalstämmor och dessas val af med-
lemmar till uppbådsnämnderna. 

De i cirkulären uppräknade anvisningarna intyga om de 
anonyma författarenas brist på fosterlandskärlek och deras 
brottslighet samt tyda därjämte på dessa uppviglares tendens 
att åstadkomma uppror bland den fredliga befolkningen. 

Ehuru det finska folkets sunda förnuft torde efter för-
tjänst värdera all orimlighet af dylik till dem stäld vädjan, 
finner jag, icke dess mindre, på sin plats att, af omtanke 
att skydda lättrogna och vacklande från tillfälliga förvil-
lelser, öfverlemna åt Herr Guvernören att oförtöfvadt för 
befolkningen i det Eder anförtrodda länet klargöra all den få-
fänglighet af dylika i smyg af agitatorer utförda gärningar, 
hvilka vid framgång endast kunna framkalla de mest ödes-
digra följder för de lättrogna. För Finländarene borde det 
vara bekant, att de från Tronens höjd till dem af Monarken 
riktade förordningarna äro för dem lika heliga som för andra, 
Hans Kejserliga Majestäts trogna undersåter, och bör där-
för Monarkens vilja, kosta hvad det vill, fullföljas nödvän-
digt, strängt, noga och ovedersägligt, såsom i det öfriga oom-
fattliga området af Kejsardömet Ryssland. 

Härjämte vill jag yttermera göra Herr Guvernören upp-
märksam på nödvändigheten att stärka polisuppsikten öfver 
utspridande af förbjuden litteratur bland länets befolkning.» 

På Stockholmsriksdagen uttalades att i och för ett fram-
gångsrikt bedrivande av arbetet för uppbådsstrejken kagalens 
organisation borde stärkas. 1 detta syfte kringsändes under 
vårvintern 1904 en 'maskinskriven promemoria, vars full-
ständiga text härnedan meddelas: 

»P. M. 
»Under snart tilländalupna vinter har det fosterländska 

motståndsarbetet icke i nämnvärd mån bedrifvits. Den för- 
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nämsta orsaken härtill ligger naturligtvis däri, att några 
sådana nya rättskränkningar icke inträdt, att medborgare 
beredts den konflikt som ledt till nya yttringar af motstånd. 
Beträffande åter på förut bestående olagliga förordningar 
grundade regeringsåtgärder, särskildt de med uppbåden 
sammanhängande förberedelserna vid rådhus- och kommunal-
stämma, hafva några upprop i detta afseende icke utgått, 
emedan all den utredning som tidigare i frågan gifvits, ansetts 
vara tillfyllesgörande. 

Denna ovärksamhet från motståndspartiets sida torde 
emellertid hafva medfört den olägenheten, att partiorganisa-
tionen på flere orter förslappats, och att den uppfattning 
spridt sig bland utomstående, att arbetet för motståndet 
afstannat. Bägge dessa missförhållanden måste emellertid nu 
så mycket kraftigare motarbetas, som värnepliktsuppbåden 
snart stunda. 

Det har visat sig att motståndet på intet område burit 
så påtagliga frukter som i värnepliktsfrågan, i det att myn-
digheterna sett sig föranlåtna att inskränka antalet rekry-
ter till den obetydlighet som erfordras för komplettering 
af finska gardesbataljonen, i stället för att i enlighet med det 
nya värnepliktspåbudet uttaga finska ynglingar till tjenst-
göring i ryska trupper. Ett upprepande af uppbådssträjken 
är därför nu af stor vikt, särskildt som det synbarligen ligger 
i herrar Plehwes och Bobrikoffs intresse att framhålla stäm-
ningen i landet som gynsam för deras regim. Den åsikt torde 
visserligen vunnit ganska allmän utbredning, att någon upp-
bådsstrejk i nämnvärd utsträckning icke kan fås till stånd 
denna vår. Men det bör dock icke förbises, att sakläget nu-
mera som en följd af flere samverkande omständigheter, sär-
skildt krigets utbrott, i icke ringa mån förändrats. Det beslut 
som senaste höst fattades, att ett försök i hvarje händelse bör 
göras, bör sålunda sättas i värket. Äfven en jämförelsevis 
blygsam procent af uteblifna har den praktiska betydelsen, att 
myndigheterna kunna fortsättningsvis tveka att i sin helhet 
genomföra värnepliktspåbudet, äfvensom den teoretiska bär- 
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vidden, att det framgår att den uppfattning som omfattades 
af 1899 års landtdag fortlefver hos folket. 

För att ett försök till åstadkommande af uteblifvande 
från uppbåd skall kunna bära frukt, är det af vikt att arbetet 
bedrifves systematiskt och lämpadt efter tidsförhållandena. 
Å centralerna böra i detta afseende följande anordningar 
vidtagas: 

Å centralen ställa sig ett antal personer (kategori a) 
i förbindelse med en, eller där så befinnes lämpligt, flere re-
presentanter (kategori b) för hvarje till distriktet hörande 
kommun, antingen genom att själfva besöka dem, eller vid-
tala dem då de äro inresta till orten. 1 de fall där förut an-
vända agenter icke visat sig lämpliga, böra nya personer 
anskaffas. 

De kommunala representanterna vidtala i sin tur ett 
antal, förslagsvis 5, personer (kategori c), hälst bosatta i olika 
trakter af kommunen. 

Dessa sistnämnda böra i sin ordning enhvar ställa sig 
i förbindelse med ett antal personer (kategori d) i de olika 
byarna och gårdarna. 

Genom denna anordning vinnes icke allenast en betydande 
fasthet i organisationen, utan därjämte den fördelen, att de 
som sålunda arbeta för motståndet undgå den offentlighet, 
som tidigare varit förenad med motståndsarbetet, och som 
kunnat leda till obehagliga påföljder. De till samma kategori 
hörande personerna böra icke ega någon kännedom om hvar-
andras värksamhet, i det att de till kategorin d) hörande 
personerna kommunicera endast med en medlem af grup-
pen c), enhvar medlem i gruppen c) med sin meddelare i ka-
tegorin b) o. s. v. 

Denna anordning bör träffas med det allra första för att 
arbetet skall kunna snart vidtaga. 

De uppgifter som nu föreligga för den sålunda förstärkta 
organisationen äro följande: 

1) att söka genom personligt samtal bereda opinionen 
för en uppbådsstrejk. 
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Att gifva spridning åt en skrift, som snart blir till-
gänglig, afsedd att bland medborgare i allmänhet och sär-
skildt bland de uppbådades föräldrar och andra anhöriga 
få en sådan opinion till stånd. 

Att så vidt möjligt till hvarje uppbådad yngling fram-
befordra ett kort till de uppbådade riktadt upprop, hvilket 
inom kort torde blifva tryckt. 

Att genom upptagande af prenumeration värka för 
spridning af »Fria Ord» och »Vapaita Lehtisiä». — Härvid bör 
framhållas att dessa tidningar numera införa notiser om kriget. 

Att så fort som möjligt införskaffa notiser om resul-
tatet vid uppbåden. 

Då det visar sig ogörligt att utföra någon af här upp-
räknade åtgärder bör därom från socknarna så snart som 
möjligt inrapporteras till centralerna och sedermera till ve-
derbörande korrespondent i Helsingfors. Särskildt böra genom 
den nya organisationen noggranna uppgifter införskaffas om 
i hvilka socknar man genom organisationens försorg kan få 
det i punkt 3) omnämnda uppropet tillställdt de uppbådade 
ynglingarna och i hvilka socknar sådant blir omöjligt. Dessa 
uppgifter böra så snart sig göra låter från centralerna insän-
das till Helsingfors korrespondenterna. 

Centralerna anmodas slutligen att senast den 15 April 
till korrespondenterna i Helsingfors anmäla hvad som i di-
striktet tillgjorts för den nya organisationens genomförande 
och att särskildt för den händelse att det visat sig omöjligt 
i någon kommun att genomföra organisationen, härom in-
berätta.» 

Denna promemoria tillsändes Helsingfors-korresponden-
terna jämte ett vehikel 1), daterat den 19 mars, i vilket kor-
respondenterna påminnas om ett vid möte den 19 mars fat-
tat »beslut därom att så vidt möjlgt hvarje central skulle 
af vederbörande Helsingfors korrespondent besökas, eller, 
där sådant icke låter sig göra, annan pålitlig person måtte till 

1) S. H. T. Vid möte den 19 Mars — — Maskinskr. 
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centralen afresa. Där äfven detta visar sig ogörligt, borde 
någon till centralen hörande person förmås att infinna sig 
i Helsingfors». 

För sådana från landsorten inresta personers räkning för-
anstaltades under april månad olika möten i Helsingfors. 
Kallelse till dessa utsändes omkring den 13 april. 1) De höllos 
hemma hos någon av organisationens medlemmar, hos dr 
W. Zilliacus, magister J. Cygnaeus och vicehäradshövding 
E. W. Walld61. Vid ett av dessa höll Ernst Estlander ett 
föredrag, i vilket han särskilt uppehöll sig vid värnplikts-
strejken. Han framhöll att denna var det mest verksamma 
frihetsvapen som stod land och folk till buds; tack vare mot-
ståndet på detta område ha landets söner förskonats från 
att i tusental släpas till krigstjänst i Ryssland, och utan 
detta motstånd hade de säkerligen, såsom polackerna, sänts 
främst i striden mot japanerna. Värnpliktsstrejken vore ett 
medel, som måhända komme att vinna efterföljd i andra delar 
av ryska riket; sålunda hade polackerna utfärdat ett upprop, 
manande till en sådan. Här hos oss komma detta år säker-
ligen studenter och polytekniker att giva ett gott föredöme, 
och även de organiserade arbetarne voro för en värnplikts-
strejk. En motagitation från gammalfinskt håll vore detta år 
icke att förutse, åtminstone icke i samma utsträckning som 
senaste år. 

Även i en del landsortsstäder, såsom i Kuopio, höllos lik-
nande möten, till vilka organisationens medlemmar inbjudits; 
en del deltagare i Kuopiomötet blevo angivna och av guver-
nören bötfällda. 

Såsom av ovanstående referat framgår, berörde Estlander 
även det krig, vari Ryssland vid denna tid var invecklat 
med Japan — det utbröt med japanernas anfall på Port 
Arthur natten mellan den 8 och 9 februari 1904 — och en hän-
syftning härpå ingår även i den nyss citerade promemorian. 

1) S. H. T. Från olika delar af landet — — —. Daterad den 9 april 
1904. Maskinskr. 
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De nyheter om kriget, som fingo ingå i den censur underkastade 
tidningspressen, voro givetvis allt annat än tillförlitliga, 
men det var av vikt att allmänheten hölls underkunnig om 
krigshändelserna sådana de i verkligheten voro. K. Zilliacus 
utsände från Stockholm en subskriptionsanmälan om en publi-
kation »Krigsnyheter», och hoppades på kagalens biträde 
vid upptagande av abonnemang. Bestyrelsen föredrog emel-
lertid att i stället arbeta på ökad spridning av de censurfria 
tidningarna, vilka strax efter krigets utbrott infört en speciell 
avdelning om kriget. Ett särskilt abonnemang till nedsatt pris 
anordnades även för den publikation, Bilaga till Fria Ord, 
som sedan den 16 oktober 1904 utgavs under ett års tid med 
ett nummer i månaden, där krigsnyheterna beretts stort ut-
rymme. För spridningen av denna bilaga voro flere studenter, 
manliga och kvinnliga, verksamma. 

Något senare utgav kagalen en fristående skrift %), författad 
av J. N. Reuter. Den är daterad den 1 mars 1904, och ut-
sändes omkring den 18 mars, bl. a. skickades den i brev till 
personer inom undfallenhetspartiet. 

Skriften var avfattad i populär form och avsåg att mot-
verka de föreställningar om krigets uppkomst och skulden 
till kriget som myndigheterna genom sina officiella kommuni-
ker sökte bibringa befolkningen. »Det är sålunda orätt att 
säga, att Japan har skulden till kriget, såsom våra tidningar 
framställa saken. Censuren tvingar dem att göra så, likasom 
censuren äfven befaller tidningarne att uppmana till insam-
lingar för krigets skull. Allmänna meningen i Europa och 
Amerika är att Japanerna hafva rätt — — —. Man får emel-
lertid icke skjuta skulden för krigets utbrott på hela Ryss-
land. Det ryska folket har icke velat hafva krig och hvad 
Rysslands kejsare beträffar, vet man ju att han uppriktigt 
önskat freden. Men skulden för kriget drabbar de herrar, som 
nu hafva makten i Ryssland. Att de mot kejsarens vilja och 
mot folkets vilja fått kriget till stånd, bevisar återigen, att 

1) Hvad skall kriget medföra? 2,900 expl. Finsk upplaga 5,800 expl. 
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det är en liten hop ryska ministrar och deras vederlikar som 
i själfva värket för närvarande leda Rysslands öden. Det är 
samma män, som hållit det ryska folket i ett tillstånd af and-
ligt och lekamligt förtryck och som arbeta på att införa det 
ryska förtrycket hos oss i Finland.» 

Men särskilt ville skriften klargöra vilka förändringar 
kriget komme att medföra i Ryssland och huru dessa förän-
dringar kunde återverka på Rysslands politik i Finland. Här 
förutsäges den omvälvning, som faktiskt inträffade hösten 
1905. »Måhända skall kriget till och med leda till den följd, 
att det ryska folket skall blifva i tillfälle att genom själfvalda 
representanter deltaga i lagstiftningen. Då skulle Ryssland 
icke längre vara jämte Turkiet det enda rike i Europa med 
själfhärskaremakt. Men äfven om själfhärskaremakten icke 
kommer att afskaffas, så är det dock säkert, att de som nu 
hafva makten i Ryssland, skola nödgas vika för redliga män. 
Sådana finnas nog i Ryssland i alla samhällsklasser, i de 
högsta som i de lägsta, men i den nuvarande tiden hafva de 
haft intet inflytande. När sådana män komma till makten, 
skall förtrycket i Ryssland upphöra, ty de förstå att folkets 
lycka beror på en frisinnad styrelse. Då skall äfven bättre 
tider randas i Finland. Ty dessa män förstå oss, och de 
harmas öfver den orätt som nu föröfvas mot Finland likaväl 
som öfver det förtryck som härskar i Ryssland — — —. Vi 
veta att vi hafva rätten på vår sida. Hvad vi böra göra är 
att stadigt hålla fast vid vår rätt. Sålunda bevara vi icke 
allenast vårt eget rättsmedvetande utan ingifva äfven akt-
ning hos andra såväl hos våra motståndare som särskildt hos 
de män i Ryssland, som hädanefter komma till makten där. 
Ju tydligare vi visa, att vi förblifva våra lagar trogna och 
att vi sätta värde på vår själfstyrelse, desto lättare skall det 
bli att återvinna våra rättigheter, då vedergällningens timme 
slår för de orättfärdige fogdarne i Ryssland.» 

De följder kriget kunde tänkas medföra användes även 
som ett argument -i den skrift (uppsatt av Edvin Castrb), 
som i den ovan citerade promemorian förebådas såsom av- 

13 
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sedd att påverka de uppbådades föräldrar och andra anhö-
riga 1) och som utsändes i senare hälften av mars. »Det före-
faller sålunda», heter det, »som om försynen skulle beredt oss 
ett tillfälle att med nytt mod försvara våra dyrbaraste rättig-
heter.» Emellertid utgjorde kriget ingalunda det huvudsakliga 
temat i skriften. Den vänder sig till en början mot »undfallen-
hetens förlamande lära», som »tyvärr vunnit en så stor ut-
bredning», samt vill göra gällande, att den förhoppning »visat 
sig vara helt och hållet falsk», som »senaten och många andra 
som hafva någon myndighet» gjort sig, då de »utan att blinka 
följt underkastelsens förödmjukande väg, bedragande sig 
själfva och andra». Härpå följer ett uppräknande av några 
bland de viktigaste våldsåtgärder som övergått landet. »Om 
vi fortfara att vandra undfallenhetens väg», heter det vidare, 
»så komma vi, såsom erfarenheten visar, att helt och hållet 
blifva underkastade ett ryskt våldsregemente, som finska män 
väsentligt hjälpt upp till makten. Det är gifvet, att vi i sådan 
händelse icke kunde hafva det ringaste hopp att någonsin 
återvinna vår förra ställning, äfven om en mera frisinnad 
och mänskligare styrelse blefve rådande i Ryssland. Ty det 
är icke troligt, att ens de män, som då hafva makten, vore 
benägna att återkalla förändringar, som åvägabragts med 
finnarnas medgifvande och hjälp. Vi finge sålunda öfvergifva 
hvarje hopp att framdeles lefva som ett fritt och -själfständigt 
folk. Vi blefve i ordets sanna bemärkelse själfspillingar. 

Huru helt annorlunda gestalta sig icke förhållandena, om 
vi vägra att åtlyda och verkställa olagliga maktbud. Då få vi 
framför allt den mäktiga kraft och förtröstan, som upplifvar 
människan, då hon följer sitt samvetes röst och gör hvad hon 
vet vara rätt och lagenligt. Då står på ena sidan det finska 
folket — på den andra de ryska förtryckarne. Då är icke 
mera den sedliga förvildning möjlig, som nu får uttryck i låg-
sinnade och skamliga angifvelser mot egna medborgare, och 

1) Med anledning af stundande uppbåd (1904). Stockholm 1904; 
även en mimeograferad upplaga, svensk och finsk, vardera i 1,000 expl. 
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som otvifvelaktigt har sitt ursprung i den begreppsförvirring, 
som hos mindre utvecklade människor uppstått därigenom, 
att fordom högt aktade medborgare och partimän tillmötesgå 
den ryska regeringens fordringar. Äfven om lidandena och 
förtrycket i detta nu ytterligare ökades, vore dock framtids-
hoppet bevaradt, och så snart en bättre tid grydde för Ryss-
land, kunde äfven vi hoppas på återställandet af den förra 
ordningen.» 

1 fråga om värnplikten framhålles det, att motståndet 
faktiskt visat sig effektivt. Oaktat den nya värnplikten åsyf-
tade att öka det finska krigsmanskapets antal, har man icke 
ansett sig kunna uttaga mer än ett löjligt ringa antal, och 
»härtill kan ingenting annat vara orsak än folkets motstånd 
mot den olagliga värnepliktsförordningen. Och då våra fiender 
anse detta motstånd för så utomordentligt betydelsefullt, 
att de därför från år till år uppskjuta utförandet af sitt pro-
gram, så borde också vi inse, hvilken makt vi i själfva verket 
äga i detta motstånd. Men om ynglingarne nu talrikt infinna 
sig vid uppbådet, kan det lätt hända att nästa år långt flere, 
kanske tusentals män, uttagas till aktiv tjänst.» 

Slutligen upptages till bemötande det redan vid föregående 
uppbåd använda argumentet, att sammankallandet av lantdag 
skulle göras beroende av de uppbådades hörsamhet mot upp-
bådskallelsen. Då hade Plehwe uppställt som villkor för sam-
mankallande av lantdag, att minst 50 procent av de uppbådade 
skulle infinna sig, och ehuru detta villkor uppfylldes, hade man 
ingenting hört om lantdag. »Det är inte omöjligt, att man 
ännu en gång försöker samma lockbete. Men detta skulle 
endast bevisa, att Plehwe hyser mindre fruktan för en landt-
dag än för en uppbådsstrejk. Och detta är äfven naturligt, 
ty en landtdag kan generalguvernören, med stöd af den obe-
gränsade makt han för närvarande har, när som hälst upplösa, 
men uppbådsstrejken bringar honom och Plehwe mycket 
större svårigheter. För öfrigt bör man komma ihåg, att en 
landtdagskallelse icke är synnerligen mycket värd, om ingen 
säkerhet gifves därför, att landtdagsvalen få försiggå fritt och 
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att landtdagen får fritt uttala sin mening. Ty hvad har man 
för en nytta af en landtdag, om den icke får till behandling 
upptaga de nuvarande skriande missbruken af regerings-
makten.» 

Med den i promemorian antydda för de uppbådade själva 
avsedda skriften åsyftas antagligen ett flygblad 1), daterat 
i mars 1904 och undertecknat Medborgare. Det är författat 
av Adolf von Bonsdorff och har karaktären av ett upprop 
och en vädjan till ynglingarnas rättskänsla och heder, och 
slutar: »Fosterlandet fordrar af Er laglydnad, det väntar 
af er offervillighet. Det är lydnad för egna lagar, att ej böja 
sig för orättfärdig, främmande lag! Det är offervillighet att 
glömma sig själf! Infinnen Er icke till värnepliktsuppbåden! 
Ty så kunna Ni icke, minnens det, värna Edert 'torftiga, 
gömda, heliga fädernesland'.» Uppropet utsändes den 7 april. 

Ett litet flygblad 2), daterat Helsingfors den 11 april 1904, 
är undertecknat »Förtröstansfulla medborgare» och hänvisar 
till den inom studentkretsar allmänt rådande opinionen om 
det förkastliga i de tio studenternas vid föregående uppbåd 
utsända maning att foga sig, och framhåller hurusom åt-
minstone numera ingen tvekan om den studerande ungdomens 
hållning kan råda, samt omtalar hurusom vid polyteknikum 
fyra elever relegerats för vägran att infinna sig vid uppbåden 
och som följd härav 270 av läroverkets elever avgått däri-
från, intill dess de fyras relegationstid gått till ända. »Detta 
de flesta polyteknikernas manliga handlingssätt har öfver-
allt mottagits med glädje.» 

Från de uppbådades egna led utgick en annan skrift 3), 
daterad april 1904 och undertecknad »Flere af Sydösterbottens 

Till Finlands i år uppbådade ynglingar. Stockholm, 1904; dess-
utom en mimeogr. upplaga om 1,000 exemplar. 

Manlig kamratanda, Stockholm 1904. 5,000 expl.; finsk upplaga 
15,000 expl. 

Till värnepliktige uppbådskamrater af år 1904. De svenska och 
finska texterna äro icke alldeles överensstämmande; vardera föreligger 
i två tryckta upplagor. 
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värnepliktige af år 1904». Förutom till de argument af mera 
ideell natur, som i tidigare skrifter av enahanda slag plägat 
anföras — t. ex. den nya krigsmannaeden — hänvisas jämväl 
till den möjlighet som under det pågående kriget förefinnes, 
att långt flere ynglingar än de 190 man, som bestämts som års-
kontingent, kunde komma att uttagas. »Dunkla rykten gå dock 
att man beslutit taga ut flera tusen. Ingen vet hvad som är sannt. 
Denna regering har visat att man ej kan tro hennes ord. Nu 
då kriget brutit ut långt borta i Asien och den ryska regerin-
gen, stadd i stor nöd,, behöfver mycket soldater, kan man 
mindre än någonsin vara säker för öfverrumplingar. 1 Polen 
har samma regering helt nyligen utskrifvit 40,000 rekryter.» 
Längre fram: »Må man slutligen komma i håg, att det nu är 
krigstid. Äfven om nu vid uppbådet endast 190 man skulle 
uttagas till aktiv tjänst, äro icke de, som sluppit lotten säkra. 
De inskrifvas ju vid reserven och under krigstid kan det när 
som helst hända att regeringen behöfver kalla in till aktiv 
tjänstgöring den ena åldersklassen efter den andra ur reser- 
ven -- —». Bland andra argument må följande passus 
anföras: »Men huru går det med den som infinner sig till upp-
bådet? Han skall hela sitt liv pinas af medvetandet att ha 
förrått sitt lands lagar för sin egen fördels skull. Och denna 
fördel är endast inbillad, ty han har därigenom jämnat vägen 
in till sitt land för främmande envälde och godtycke, hvilket 
han och ännu mera hans efterkommande skola på det smärt-
sammaste få sota för.» 

Från april 1904 är ytterligare ett litet flygblad att an-
teckna.1) Det säges här, att »från några socknar har meddelats 
att länsmännen och poliserna försöka skrämma ynglingarna 
till uppbådet genom hotelsen, att de uteblifna skola föras till 
kriget i Asien». Avsikten med skriften är att påvisa grundlös-
heten i detta hot. »Den, som tror på hotelser och frestelser», 
heter det vidare, »må komma ihåg, att enhvar som går till upp- 

1) Polisens ständiga försök att skrämma. Stockholm, 1901. 5,000 
exx. Finsk upplaga: en tryckt i Stockholm i 15,000 exx., en annan inom 
landet. 
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bådet förbereder ankomsten af den tid, då hans yngre bröder 
och kamrater bli tvungna att tjäna långa år i Ryssland som 
ryska soldater. Den åter, som blir borta från uppbådet, han 
skyddar sina yngre bröder och hela vårt folk mot förrysk-
ningen och mot de ryska lagarna. Läsaren frågar kanske, hvem 
som skrifvit detta, och saknar något kändt namn härunder. 
Men hvad verkar det på saken om författaren är känd eller 
icke. Det ankommer ju på hvarje ung man att själf pröfva 
de här framförda skälen och att afgöra, hvilket handlingssätt 
är det riktiga och det manliga.» 

Från regeringshåll utgavs en vidlyftig broschyr 1), av 
vilken förf. icke lyckats överkomma något exemplar. Till 
broschyrens tendens och huvudsakliga innehåll kan man dock 
sluta sig av en av kagalen författad motskrift, som finnes 
i kagalens arkiv, men som icke torde hava blivit tryckt och 
spridd. Enligt här lämnade uppgifter var denna i fullkom-
ligt rysk anda författade broschyr tryckt på stabens för det 
Finländska militärdistriktet tryckeri och spriddes i ett stort 
antal exemplar genom lantpolisen och det ryska gendarmeriets 
agenter. Den var rikt illustrerad och späckad med bibel-
språk »för att sålunda, genom missbrukande af Guds ord, 
falskeligen gifva stöd för de orättrådiga afsikterna». Broschy-
ren bemödar sig om att framställa krigstjänst vid ryska trup-
per i Ryssland i den gynnsammaste möjliga dager, och såsom 
bevis för huru bra de ryska soldaterna hava det, meddelas en 
fotografisk avbildning av en kaserninteriör, som emellertid 
i kagalens motskrift uppgives vara tagen från en av den finska 
militärens kaserner. Det förefaller som om avsikten med 
broschyren varit att avlägsna de finska ynglingarnas motvilja 
mot krigstjänst i Ryssland och förbereda dem på en förflytt- 
ning till Ryssland  en omständighet, som även motskriften 
tagit fasta på. 

Distributionen av de för de uppbådade avsedda skrifterna 
förorsakade ett icke ringa besvär. Först och främst stötte det 

1) Sotilaan palvelus Hallitsijalle ja isänmaalle. 
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på svårigheter att erhålla förteckningar över de uppbåd 
underkastade ynglingarna, och fullständiga sådana kunde icke 
överallt åstadkommas. Skrifterna sändes till ynglingarna i 
slutna kuvert och adresserna utskrevos av kvinnokagalen 
biträdd av ett antal kvinnliga studenter. Skrifterna blevo 
flerstädes innehållna av posttjänstemän eller konfiskerades 
av kronobetjäningen. 

Likasom under åren 1902 och 1903 bedrevs även under 
1904 års uppbåd personlig propaganda bland de uppbådade, 
varvid studenter och arbetare verkade vid sidan av varandra. 
Centralledningen var förlagd till Helsingfors och propaganda-
chef var dåvarande studeranden Ola Castr6i. Från hans hand 
förskriver sig en i kagalens räkenskaper förvarad plan för 
agitationen, med uppgift på de anlitade personerna, beteck-
nade enbart med initialer, samt orterna och tiderna för deras 
verksamhet. Agitatorerna erhöllo en ersättning av 250 mark 
i månaden, varav 150 mark beräknades för uppehälle och 
100 mark i resekostnader. Ytterligare föreligger en berättelse, 
avgiven i slutet av juni 1904, av Ola Castr6-1, där det heter, 
att »agitationen har fortgått i hufvudsaklig öfverensstäm-
melse med den tidigare inlämnade planen». Emellertid upp-
gives att »agitationen icke kunnat fortgå i Kuopio- och S:t 
Michels-län på grund af de häktningar som där företagits. 
Dessutom har agitationen blifvit något inskränkt i Tavastehus 
län. Kostnaderna för agitationen ha dock icke kunnat inskrän-
kas i samma grad, ehuru de flesta räkningar, som agitatorerna 
efter sin hemkomst framlämnat, lämnats utan afseende. 
Agitatorerna ha rätt ofta haft större utgifter än man be-
räknat, men de orsaker, som mest bidragit att stegra kostna-
derna, ha varit dels att agitatorerna på många orter ha anskaf-
fat medhjälpare och dels att de häktade i allmänhet behöft 
penningehjälp för att reda sig efter sitt frigifvande. I ett fall 
har komit61 dessutom utgifvit 300 mk till respängar, emedan 
agitatorn ifråga ansågs äfventyra andras säkerhet genom 
sin närvaro i Helsingfors och själf bestämdt yrkade på att 
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erhålla denna summa. För arbetet i Helsingfors åtgick också 
en oväntad stor summa, emedan det icke lyckades komit6 
att anskaffa tillräckligt folk, som åtogo sig att besöka de 
uppbådade, och komit&I därför blef tvungen att mot af-
löning låta de agitatorer, som återvändt från landsorten, 
göra det. 

Inalles uppgå utgifterna i enlighet med här bifogade kvit-
ton och närmare uppgifter 

för agitationen  till 6,906 mk 
och för distribution  till 2,280 mk 48 penni 

Summa 9,186 mk 48 penni 

Utgifterna torde dock ökas något, emedan Hjort och 
ltkonen, hvilka sedan april äro häktade i S:t Michel, sanno-
likt efter sitt frigifvande behöfva hjälp.» 

I Uleåborgs stora kagaldistrikt omhänderhades propagan-
dan bland de uppbådade självständigt av distriktets central, 
under ledning av distriktets chef forstmästaren Theodor 
Heikel. 

Såsom av framställningen i detta kapitel nogsamt framgår, 
bedrevs motståndet mot verkställigheten av 1904 års uppbåd 
icke i samma utsträckning och med samma tillförsikt som under 
de föregående åren. Flere försvarspositioner hade kagalen 
nödgats uppgiva, då på vederbörligt håll intet hopp fanns om 
gensvar på kagalens uppmaningar. Sålunda ansågs det lön-
löst att ytterligare upprepa de argument, som tidigare anförts 
mot inlämnande, kungörande och granskning av uppbåds-
längder. Såsom ovan framhållits föllo de kommunala myndig-
heterna och organen nästan överallt undan, och uppbåds-
förrättningarna kunde försiggå utan större svårigheter och 
formella avvikelser. Också beträffande de till uppbåd kallade 
ynglingarnas uteblivande var resultatet ur motståndets syn- 
punkt nedslående. Visserligen satte undfallenhetspartiet 
icke, såsom även av Estlander i hans ovan refererade före- 
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drag förutsatts, i gång en sådan agitationsapparat till förman 
för ynglingarnas inställelse vid uppbåden som det föregående 
året, men en agitation för detta ändamål var obehövlig. Und-
fallenhetsmännen hade en mäktig bundsförvant i den allmänna 
modlöshet, som härflöt ur diktaturens våldsregemente. 



KAP. XXVIII. 

EFTER BOBRIKOFTS OCH PLEHWES DÖD. 

Under sommaren 1904 inträffade tvenne händelser, som 
mer än några andra under detta eller föregående år allt 
sedan det ödesdigra året 1899 inverkade på sakernas ut-
veckling i Finland. 

Den ena, och mera betydande, händelsen var att Eugen 
Schauman med offer av sitt eget liv tog Bobrikoffs. Det 
vore måhända för mycket att säga, att det icke funnits 
någon medborgare i Finland, som icke vid nyheten om Bob-
rikoffs död, natten mellan den 16 och 1'7 juni, skulle hava 
känt som en tyngd lyft från sitt sinne. Det fanns måhända 
förryskningens hantlangare, som med Bobrikoffs bortgång 
kände marken svikta under sina fötter. Det fanns sådana 
som på teoretiskt-moraliska grunder fördömde Schaumans 
gärning och beklagade den. Andra åter fruktade repressalier. 
Men den förhärskande sinnesstämningen utlöste sig i en känsla 
av lättnad, och detta icke blott på motståndshåll utan även 
bland undfallenhetens förespråkare. Visserligen ansåg sig t. ex. 
Uusi Suometar böra uttala sitt ogillande av Eugen Schaumans 
gärning, men dess kommentarier däröver, publicerade den 17 
juni under rubriken Rikos (Brott), voro jämförelsevis behärs-
kade. Brott är alltid ett brott, säges här, avsikten därmed 
må vara vilken som helst, och alldeles vettlös är den, som 
tror att brott och våldsdåd i det svåra läge, vari Finland nu 
befinner sig, kan leda till annat än folkets fördärv.1) 

1) Estlander antecknar i sina Hågkomster, s. 201: »Hufvudstadens tre 
konstitutionella tidningar vägrade att gifva uttryck af sorg och afsky öfver 
generalguvernörens bane. För att stöda redaktionerna härutinnan hade på 
vårt föranstaltande ett mindre möte af inflytelserika personer hållits.» 
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Det var att vänta att senaten skulle göra ett uttalande 
med anledning av vad som timat, och från motståndsvänligt 
håll sökte man förmå senaten att begagna tillfället att fram-
ställa läget i landet i dess rätta dager. Ett uttalande redige-
rades, som gick ut på att visa nödvändigheten av en regimför-
ändring, och en del senatorer torde hava varit benägna att 
låta senatens skrivelse erhålla ett så beskaffat innehåll, men 
generalguvernörsadjointen Deutrich godkände icke en sådan 
avfattning. l stället publicerade senaten den 22 juni i Finlands 
Allmänna Tidning ett uttalande som gick i en helt annan 
riktning. Här har senaten »funnit sig manad att uttala sin 
djupaste afsky för det upprörande, i landet enastående lömska 
brott, för hvilket Generalguvernören Bobrikoff fallit offer 
och hvilket af alla rättänkande i landet på det högsta för-
dömes. Tillika har senaten velat för landets befolkning fram-
hålla, till hvilka djupt beklagliga följder den under de senaste 
åren af dels illasinnade, dels vilseförda personer i landet be-
drifna uppvigling till ohörsamhet emot öfverheten redan ledt 
och de faror, som en fortsatt ohejdad agitation i framtiden 
kan för landet medföra, samt allvarligen uppmana alla rätt-
tänkande medborgare i landet att hvar i sin stad på det kraf-
tigaste medverka till återställande af en lugn sansad upp-
fattning af bestående förhållanden samt söka förebygga 
hvarje handling, egnad att rubba det Höga förtroende Finska 
folket allt sedan landets snart sekelgamla oskiljaktiga före-
ening med det mäktiga Ryska riket haft den oskattbara för-
månen att åtnjuta hos sina Monarker, under hvilkas Nådiga 
beskydd Finland nått sin såväl i andligt som materiellt af-
seende lyckliga utveckling.» 

På regeringshåll arbetade man även på att från olika 
orter få till stånd underdånighetsadresser med beklagande 
av Bobrikoffs död. Ett upprop 1) i detta syfte utsändes den 
6 juli från Uleåborg, undertecknat Konr. Relander (sedermera 

') Här nedan refererat efter den i Fria Ord, d. 3 augusti 1904 pubr.-
cerade svenska översättningen. 
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Reijo-Waara), J. Santaholma, F. A. Riekki, J. H. Pekuri, 
K. F. Kivekäs (redaktör för Uleåborgstidningen Kaiku) och 
Fr. Ockenström. Efter en redogörelse för de förhoppningar 
man hyste om lantdagens sammankallande säges här bl. a.: 
»Detta hopp syntes också berättigadt. Då spred sig kring 
världen ett sorgligt bud, ett bud om ett skurkstreck sådant 
som veterligen icke någonsin begåtts af någon ur det finska 
folkets led och hvarom dess historia ännu aldrig haft att för-
tälja. H. M. Kejsarens förtroendeman, Finlands generalguver-
nör, hade lömskt blifvit mördad. Hvilket mördarens upp-
såt varit, hvad som ledt honom till hans fasansfulla dåd, det 
veta vi ej. Men det vet varje förnuftig medborgare i vårt 
land, att han icke hade kunnat göra sitt folk och sitt fädernes-
land en sämre tjänst. Det är beklagligt, att några ryska blad 
genast efter det mordet begåtts ropade på hämnd på det 
finska folket för denne endes hemska dåd, som uti folkets oför-
därfvade rättsuppfattning aldrig skall få ens det ringaste 
stöd, utan tvärtom mötas af det strängaste fördömande.» 

Följer så en uppmaning att samla namnunderskrifter till 
adressen. »Någon ersättning för Edert arbete kunna vi ej 
utlofva. Men den tillfredsställelse uppfyllandet af en med-
borgerlig plikt skänker, är säkert en tillräcklig ersättning åt 
de medborgare, som sträfva för sitt fosterlands bästa.» 

Den här föreslagna adressen hade följande lydelse (enligt 
Fria Ords översättning): 

»Allernådigste, Stormäktigste Kejsare och Storfurste! 
Djupt upprörda öfver det i finska folkets historia hit-

tills okända afskyvärda nidingsdåd hvarigenom Eders K. 
M:s förtroendeman, Finlands generalguvernör, på ett lömskt 
sätt nyligen mördades, hvilket dåd blir ännu afskyvärdare 
därigenom att det Ryska riket, under hvars hägn det finska 
folket njutit af en hundraårig freds välsignelse som medfört 
verksamhet och förkofran på alla områden, nu råkat i krig 
med en främmande makt, anhålla vi, medlemmar af - --
'fflmmun, att i djupaste underdånighet, i dessa för riket svåra 
tie .r, liksom då fred råder, gifva uttryck för vår oryggliga 
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trohet till Eders K. M. och det mäktiga rike, med hvilket 
Finland genom den Högstes vilja är oskiljaktigt förenadt. 

Vi förblifva ständigt, Stormäktigste och Allernådigste 
Kejsare och Storfurste, Eders Kejserliga Majestäts ödmjukaste 
och trognaste undersåtar.» 

På en del orter försökte präster — åtminstone kyrkoher-
den i Räisälä, Elis Bergroth — samt guvernörer och länsmän 
förmå befolkningen att underteckna liknande adresser.1) 
Insamlingen av namnunderskrifter måtte dock hava gått rätt 
trögt, ty först den 30 januari 1905 antecknades i ekonomie-
departementets protokoll, att »enskilda personer i åtskilliga 
kommuner i Finland» med anledning av mordet på Bobrikoff 
»insändt beklaganden öfver denna i Finlands häfder så ena-
stående händelse, i hvilka skrifter tillika af bemälda personer 
uttalats önskningsmål om att Ständernas sammankallande 
till ordinarie landtdag icke måtte i följd häraf fördröjas.» 

Företeelser sådana som dessa betraktades på motstånds-
håll som vämjeligt kryperi. Det där rådande tänkesättet fann 
ett nog så adekvat uttryck i ett av kagalen utsänt flygblad 2), 
där Eugen Schaumans gärning i populär form skärskådades 
ur religiös-etisk synpunkt. Budet »Du skall icke dräpa» eger 
sin giltighet och vi gilla icke ett blodsdåd såsom sådant. Men 
vi få icke fälla vår slutliga dom utan att granska de omstän-
digheter, som föranlett dråpet. Skriften övergår till en skild-
ring av den ryska förtryckspolitiken och hurusom man slut-
ligen fann en man nog hård och känslolös att genomföra för-
störelseverket, samt huru Bobrikoff skoningslöst fullföljde den 
uppgift han åtagit sig och härvid gjorde sig skyldig till de grövsta 
brott mot hela det finska folket. Så skildras Eugen Schaumans 
personlighet. En man av god familj, väluppfostrad, en ärans 
man i all sin vandel — en av de bästa av män. I korthet redo- 

Fria Ord, 12 augusti och 14 sept. 1904. 
Kenraalikuwernööri Bobrikoffin kuolema. Stockholm 1904. 5,000 

exx. Det torde, enligt Estlanders Hågkomster, vara författat av redak-
tör V. Peltonen. 
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göres för det till kejsaren adresserade brev, som Schauman 
bar på sig då han sköt Bobrikoff och därefter sig själv. Vad 
Eugen Schauman gjorde var icke en hämndakt, ty hämnden är 
Herrans, men ett försök att rädda folket. Den som gjorde vad 
han gjorde var icke någon dålig man. En annan sak är om han 
valde det bästa sättet att gagna fosterlandet. I alla fall till-
kommer det icke oss att döma honom. I alla länder hava unga 
av fosterlandskärlek brinnande män och kvinnor (man erinre 
sig blott Bibelns Judith!) mot förtryckare förfarit på samma 
sätt. Låtom oss därför överlämna domen åt Gud. 

Och hans gärning kan vara oss till gagn, icke blott där-
för att Bobrikoff nu är borta, eller att Eugen Schaumans blod 
nu ropar till kejsaren att orätt och våld förövats mot oss. 
»Men de skott som lossades i senatshusets trappor rikta all-
varliga samvetsfrågor till varje Finlands innebyggare. De 
fråga först vår senat, om den manligt försvarat oss eller i usel 
feghet varit Bobrikoff behjälplig i förstörelsen av vår rätt, 
såsom Bobrikoff kort före sin död sade åt en ryss. De fråga 
alla dem, som predikat krypande undfallenhet, om de handlat 
rätt. De fråga envar av oss, om vi var i sin stad gjort vad vi 
kunnat för att bevara våra fäders arv. Det på senatens golv 
utgjutna blodet ropar till svar, att så sant Gud lever vi icke 
gjort så, och att om vi endräktigt och manligt försvarat våra 
rättigheter, sådant blod aldrig gjutits i detta land.» 

I utlandet väckte mordet på Bobrikoff ett mycket stort 
uppseende och kommenterades livligt i tidningspressen, i 
regeln på ett för Ryssland föga smickrande sätt. Efter det 
obligatoriska beklagandet av blodsdådet framträdde i allmän-
het sympati för förövaren och beundran för hans karaktärs-
storhet. 

Då nu Bobrikoff var borta gjorde sig lite var frågan vem 
som skulle bliva hans efterträdare. Samma dag Bobrikoff 
dog planlades inom kagalen en åtgärd att söka verka i den rikt-
ning, att en man av annan läggning skulle utnämnas. Åt-
gärden bestod i en hänvändning till änkekejsarinnan Maria 
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Feodorovna, som ofta visat prov på välvilja mot Finland 
och som, enligt vad man visste, djupt ogillade den politik 
hennes son inslagit. I ett brev 1) till kejsarinnan, skrivet på 
franska, anhålles om hennes förord att till generalguvernör 
måtte utses »en person, hvars vilja att gagna landet och folket 
är uppriktig. Om denna höga ämbetsman, i stället för att 
genom osanna framställningar föra Monarken bakom ljuset 
samt med särskildt förlänad diktatorisk maktbefogenhet 
genom godtycke och våld demoralisera såväl den inhemska 
regeringen som vida lager af landets befolkning, visar aktning 
för detta lands lagar, kultur och säregna förhållanden samt 
förtroende till folkets redliga och lojala tänkesätt, skall han 
snarligen kunna återställa det goda förhållande, som i nära 
ett sekel rådt mellan Finlands inbyggare och dess Storfurste.» 
Skrivelsen är undertecknad »Finnar» och sändes av Törngren 
omedelbart till L. Mechelin i Stockholm för att genom Jonas 
Castrén frambefordras till änkekejsarinnan. I Köpenhamn 
beslöt dock Castr6i, i samråd med Lennart Gripenberg och 
Ivar Berendsen, att icke framlämna skrivelsen, utan framföra 
ärendet muntligen, vilket han även gjorde, dock icke person-
ligen hos änkekejsarinnan utan genom förmedling av annan 
person, förmodligen hennes sekreterare, furst Chervachidze. 2) 

Vad änkekejsarinnan verkat i denna sak är icke känt, ej 
heller om hennes eventuella ingripande hade något att göra 
med valet av den nya generalguvernören. Ryktet hade utpekat 
bl. a. gendarmchefen von Wahl, »f. d. judepiskaren från Vilna», 
såsom Fria Ord (23 juni 1904) karakteriserar honom.3) Emeller-
tid utsågs den 30 juni furst Ivan Obolenski, tidigare guvernör i 
Harjkoff, där han, enligt Fria Ord (15 juli) skaffade sig »en be-
dröflig ryktbarhet genom det barbariska sätt, hvarpå han vå-
ren 1902 undertryckte bondeoroligheterna i sitt guvernement». 

En ofullständig avskrift av brevet i dess franska version finnes i 
kagalens arkiv, såmt en fullständig svensk version. 

Brev från Jonas Castrén till L. Mechelin av den 9 juli 1904. 
Fria Ord 15 juli 1904 uppräknar ytterligare flere personer, som 

ansågos ha varit påtänkta. 
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Vid sin utnämning hugnades Obolenski med sedvanligt 
»Nådigt Reskript» daterat den 30 juni 1904, där kejsaren, 
jämte det han förklarar sig ärna för framtiden bibehålla »den 
särskilda form af lokal förvaltning och inre lagstiftning», 
som Finland sedan sitt införlivande med det ryska riket åt-
njutit, tillika betonar, att »omsorgen om Finlands intimaste 
förening med det öfriga riket alltid utgjort statsmaktens 
oryggliga uppgift och bör så äfven framgent förblifva», samt 
anbefaller åt den nya generalguvernörens särskilda omsorg 
»att i det finska folkets medvetande befästa öfvertygelsen, 
att dess historiska öden äro oskiljaktigt förenade med Ryss-
lands öden och att Finlands vidare förkofran under hägnet 
af ryska riket och åt landet förlänade institutioner beror 
därpå att lifvets gång i landet varaktigt gestaltar sig fredligt.» 

Obolenski tillträdde icke omedelbart sitt ämbete; först 
den 18 augusti anlände han till Helsingfors. Intill denna dag 
handhades generalguvernörsämbetet av general Nikolai Turbin. 
Under hans tid vidtogos de repressalieåtgärder med anled-
ning av Bobrikoffs dödande, som man i Finland motsett. 
Sålunda blev Eugen Schaumans fader, geheimerådet, general 
W. Schauman, häktad den 28 juni. Tvenne unga män, som 
misstänktes för delaktighet i attentatet, magister H. Gum-
merus och mejerikonsulenten A. J. Collan hade redan den 23 
juni häktats. 1) Samtliga dessa tre fördes senare till Peters-
burg, där de höllos inspärrade flere månader. 

Långt större uppseende än dessa häktningar väckte det 
dock, då trenne universitetslärare, R. A. Wrede, Th. Hom&I 
och E. Estlander häktades och deporterades till Ryssland. 
Professor Hom&I häktades den 3 juli på aftonen på Helsing-
fors bangård, just då han var i beråd att stiga på ett tåg för 
att resa till mosskulturföreningens möte i Jyväskylä. Han 
hölls över natten häktad i Helsingfors och fördes tidigt på 
morgonen med häst till Malm station, utanför Helsingfors. 
Här sammanträffade han med sin kollega, icke blott vid uni- 

1) Se liäium närmare H. Gummerus, Aktiva Kampår, ss. 82 ff. 
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versitetet utan även i kagalbestyrelsen, docenten E. Estlander, 
som tidigt samma morgon, den 4 juli, häktats i Helsingfors 
och ävenledes med häst förts till Malm. Härifrån gick färden 
med tåg till Petersburg. Samma dag häktades professorn frih. 
R. A. Wrede på sitt gods Wredeby och fördes också han till 
Petersburg. Man spanade även efter bankdirektör Emil 
Schybergson, som emellertid var bortrest. Likasom hos 
Homb, Estlander och Wrede — hos denne senare såväl i 
hans bostad i Helsingfors som på hans lantgods — verk-
ställdes husundersökning hos Schybergson, i hans hem i Hel-
singfors och på hans egendom Hitå i Sibbo. Härom, samt 
om de tre ovannämndes deportation, fick Schybergson under-
rättelse på Möhkö bruk i Karelen, där han för tillfället uppe-
höll sig, och ehuru den nådde honom i så god tid att han hun-
nit sätta sig i säkerhet, försmådde han detta och inväntade 
lugnt gendarmernas ankomst. 

1 Petersburg internerades Hom61, Estlander och Schy-
bergson i Spalernaja fängelset. Wrede, som anlände till Pe-
tersburg ett halft dygn senare, med nattåget den 5 på morgo-
nen, möttes vid stationen av ett ekipage, som förde honom 
direkt till Plehwe, med hvilken han hade ett längre samtal. 
Under de 9 dygn Wrede vistades i Petersburg tilläts han bo 
på Grand Hotel. De tre förstnämnde förpassades till Novgo-
rod, som även till en början var bestämt som vistelseort för 
Wrede. Greve Carl Armfelt lyckades emellertid utverka, att 
Wrede fick bosätta sig i Reval, där han hade större möjligheter 
att idka forskningar i och för ett vetenskapligt verk, som 
han hade under arbete. Plehwe visade honom t. o. m. det 
tillmötesgående, att han meddelade honom tillåtelse att utan 
censur från utlandet införskaffa för hans arbete nödig litte-
ratur. 1) 

1) Wredes, HonAns och Estlanders deportation skildras utförligt av 
Edv. Hjelt, Från händelserika år, I, ss. 120-142. — Här må även an-
tecknas, att förvisning till Ryssland även tidigare förekommit. Hösten 
1903 förvisades till olika orter i Ryssland borgmästaren i Sordavala A. 
Hallonblad, folkskolläraren J. Wainio från Kexholm, ordf. i Pernå soc- 

14 



210 Kap. XXVIII. Protester mot deportationerna. 

Deportationerna inträffade under högsommaren, medan 
kagalens medlemmar till stor del voro skingrade åt olika håll. 
Initiativ till åtgärder med anledning av desamma togs emel-
lertid bland de landsförvisade i Sverige, vilka planlade en pro-
test från universitet och andra högskolor i Europa och Amerika. 
Ett antal professorer vid de skandinaviska universiteten sonde-
rades, och stämningen tyckes hava varit gynsam för en slik 
aktion, men en samfäld sådan under pågående ferier erbjöd stora 
svårigheter. Det hela resulterade i en protest författad av 
Georg Brandes och införd i »Politiken» för den 1 augusti 1). 
»Det går icke an», säger han, »att det öde som nu senast drab-
bat Helsingfors universitet, i Europa mottages med en tyst-
nad, som liknar ett samtycke.» Han uppmanar den studerande 
ungdomen samt universitetslärarne i de tre nordiska länderna 
att inlägga sin protest, och hoppas att rörelsen skall fortplanta 
sig till andra länders universitet. 

Närmast till hands låg det emellertid att vid Helsingfors 
universitet åtgärder skulle vidtagas med anledning av det 
våld som förövats mot dess lärare. För dessa åtgärder, och 
särskilt för de protester som från den studerande ungdomens 
sida kommo till synes, har Edv. Hjelt givit en av dokument 
styrkt redogörelse 2). Såsom ett förfullständigande härav må 
blott anföras, att sedan universitetets konsistorium vid in-
skriptionssammanträdet den 13 september beslutit till kan-
slersämbetet avlåta en skrivelse, 62 medlemmar av univer-
sitets lärarekår, som icke hade säte och stämma i konsisto-
rium, till detsamma inlämnade en inlaga, daterad den 19 
september, med en försäkran om »att öfriga universitetslärare 
i allo dela Consistorii allvarliga bekymmer samt med stor 
tillfredsställelse erfarit, att Consistorium ingått med en hem- 

kens kommunalnämnd, mag. G. Meinander, assessor J. V. Segerstråle 
från Pernå — dessa två voro v. Borns ivriga medhjälpare i propagan-
dan för motståndet i Pernå socken —, samt i början av 1904 stude-
randena K. Westlin och 0. Eriksson. 

Avtryckt i original i Fria Ords bilaga, 4 september 1904. 
Anf. arb., ss. 143-154. 
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ställan med anledning af de Universitetet tillfogade rätts-
kränkningarna och därjämte sökt utvärka de deporterade 
universitetslärarnas återkallande.» Inlagans undertecknare 
överlämna till Konsistorii avgörande huruvida deras fram-
ställning, »i anseende till sakens vikt, bör delgivas högre 
myndighet». 

Studenternas protest väckte ett livligt gensvar i Europa. 
1 anslutning till denna, och på förslag av Georg Brandes, ut-
färdade Studentersamfundet i Köpenhamn den 21 september 
en sympatiadress till Helsingfors-studenterna; den 11 oktober 
beslöts av studenter i Lund en liknande adress; i Lige i Bel-
gien likaledes den 12 december; t. o. m. i Algier antogs en 
adress med hänvisning till uttalanden av Georg Brandes och 
Louis Havet. Brandes hade nämligen, utom den ovan om-
talade artikeln i »Politiken», ytterligare i »L'Aurore» för den 
23 oktober publicerat ett upprop, som avtrycktes i flere franska 
tidningar. En vecka senare hade Havet i »L'Aurore» anmält 
sin anslutning till uppropet. Bland framstående utlänningar, 
som med anledning av våldet mot universitetslärarne grepo 
till pennan, märktes även G. Clemenceau, som skrev en artikel 
i Toulouse-tidningen »La DOche» för den 9 augusti. 1) 

Medan dessa opinionsyttringar pågingo eller förbereddes 
inträffade den andra av de händelser, som så djupt skulle 
ingripa i Finlands öde. Den 28 juli 1904 kastade Boris Saso-
noff en bomb mot Plehwe, som så gott som omedelbart avled. 

Likasom efter Bobrikoffs död sysselsatte sig ryktena nu, 
men ännu intensivare, med frågan om den dödes efterträ-
dare på de många olika poster han beklätt. Den viktigaste 
av dessa var, ur allmän synpunkt, utan tvivel hans befatt-
ning såsom rysk inrikesminister; för Finlands vidkommande 
betydde det dock ännu mera, vem som skulle efterträda 
honom såsom ministerstatssekreterare för Finland, och det 
var ingalunda en given sak, att båda dessa poster framdeles 

1) Utförligt refererad i Fria Ords bilaga, 4 september 1904. 
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komme att förenas på en hand. Men den nya inrikesministern 
skulle sannolikt i varje händelse hava en tungt vägande röst 
vid utnämningen av ministerstatssekreterare. 

Bland de landsförvisade begynte man diskutera möjlig-
heten av att få en inhemsk man på ministerstatssekreterarens 
plats. Mechelin skrev redan den 30 juli — således två dagar 
efter Plehwes död — ett brev till Lennart Gripenberg i denna 
angelägenhet. Han anför ryktet att Witte skulle utnämnas 
till inrikesminister och t. o. m. utses till rikskansler, samt 
framhåller, hurusom Witte varit fiende till Plehwe, och icke 
godkänt hans finländska politik. Han föreslår att överste 
F. Björnberg skulle sändas »att uppsöka Witte med en skrift, 
hvari nödvändigheten att åter utnämna finsk man till mini-
sterstatssekreterare skulle såväl ur legalitetens som den prak-
tiska politikens synpunkt ådagaläggas». Mechelin medgiver 
att en finländsk mans ställning såsom ministerstatssekrete-
rare bleve svår »om ej systemförändring samtidigt utlofvas, 
och om Obolensky bibehålles såsom generalguvernör samt 
senatens sammansättning t. v. blefve oförändad. Men ingen 
skulle af honom begära underverk. Han skulle dock kunna 
hindra olagliga förslag af Obolensky och efterhand få ärendena 
in på riktigare bas. Och han skulle helt visst kunna afvärja 
de faror hvarmed den kommande landtdagen hotar oss. Skulle 
sedan det konstitutionella partiet i Ryssland framträda med 
den stora aktionen, så stode vi starkare vid deras sida, om 
vi redan hade en finsk patriot som minsterstatssekreterare. 
— — Utsikterna till framgång må vara än så små, bör 
dock något göras. Just i en sådan situation, som den nuva-
rande, är det extraordinära personliga ingripandet påkalladt, 
och utsikterna ökas i någon mån därigenom att man kunde 
utverka änkans 1) understöd åt Wittes tillgöranden.» 

Gripenberg besvarade brevet redan följande dag den 31 
juli. Han beklagar attentatet på Plehwe, ity att han anser 
att en fortsättning av Plehwes hårda regim ännu varit nöd- 

1) Änkekejsarinnan Dagmar, som då vistades i Köpenhamn. 
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vändig för att ytterligare väcka och stärka oppositionen i 
Ryssland, som nu vore för svag för att kunna göra slut på 
självhärskarmakten. Han anser det därför vara bäst, »om 
de rykten skulle besanna sig, som utpeka en Wahl, Clayhills 
eller Obolensky som Plehwes efterträdare». Olyckligt vore 
däremot, om Witte bleve utnämnd. Från honom vore icke 
att förvänta] några verkligt frisinnade reformer, men han 
skulle införa ett i jämförelse med Plehwes humanare rege-
mente, med den påföljd att oppositionen bland Rysslands kon-
stitutionalister skulle dö bort. »Och dermed framskjutas ut-
sigterna för en verklig systemförändring och en verkligt fri-
sinnad regim i Ryssland i det obestämda.» Vad Finland be-
träffar, menar Gripenberg, kunde Witte såsom inrikesmi-
nister måhända förmås att återkalla diktaturförordningen, 
men intet av det, som gjort intrång på Finlands nationella och 
statligt autonoma ställning komme att upphävas. 

Om emellertid Witte verkligen utnämnes, anser Gripen-
berg dock att underhandlingar om situationen i Finland borde 
med honom inledas. Dock anser han ej att man härvid främst 
bör yrka på att en inhemsk man utnämnes till ministerstats-
sekreterare, utan på ett återställande av den rubbade rätts-
ordningen, såsom en konsekvens varav skulle följa utseendet 
av en finländare till ministerstatssekreterareposten. Skulle 
det första yrkandet icke vidhållas, bleve en inhemsk minister- 
statssekreterares ställning ohållbar. Han skulle snart nog 
ställas i valet mellan att antingen avgå eller »'för att rädda 
landet' kvarstå, och då beträda det sluttande plan, som 
fört vår senat från fall till fall och som också skall föra 
honom till att blifva ett russifikationens redskap». Endast 
under förutsättning att återställandet av rättsordningen göres 
till huvudsak, samt utnämningsfrågan till en konsekvens 
härav, vill Gripenberg vara med om det väckta förslaget, 
men anser det »under alla förhållanden synnerligen önskvärdt, 
ja nödvändigt, att B  2) jemte någon annan lämplig 

2) Resten av namnet är till oläslighet överkorsat; härmed torde med 
säkerhet åsyftas Björnberg. 
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skulle söka få beröring med W(itte), helst de senaste notiserna 
tyda på att han skulle hafva temmeligen stora chanser». 

1 sitt brev till Gripenberg uppger Mechelin att han redan 
dagen förut skrivit utförligare om saken till v. Boras och bett 
honom, »om han godkände mitt förslag, aflåta bref i sådan 
riktning till A. T(örngren) med uppmaning till denne att för-
anstalta konfidentiell öfverläggning samt att, om man enades 
om förslaget, så begå att Björnberg, åtföljd af A. T., skulle 
resa till P:burg och framlägga saken för Witte». Vidare lovar 
Mechelin författa en skrift avsedd att föreläggas Witte. 

1 Helsingfors var kagalen icke heller overksam, ehuru 
dess medlemstal nu var starkt reducerat. Av bestyrelsens 
medlemmar hade, som redan nämnts, kort förut Estlander och 
Hornen deporterats till Ryssland, och flere andra voro under 
sommaren bortresta. Av de äldre åter hade Wrede och 
Schybergson deporterats. Men i Helsingfors fanns en av 
organisationens verksammaste män, dr Adolf Törngren. 

Denne vidtog i samråd med de medlemmar av kagalen, 
som då befunno sig i Helsingfors, den åtgärden, att redan 
den 30 juli en person 1) sändes med nattåget till Petersburg 
för att där uppsöka en av Wittes bekanta, en ryss 2), och 
bedja honom gå till Witte genast efter dennes återkomst 
från Berlin 3) och sondera honom särskilt angående möjlig-
heten att få en finländsk man på ministerstatssekreterare-
posten. Tillika överlämnades åt den ryska förtroendemannen 
en på franska avfattad promemoria. 

Av denna P. M. föreligger ett av Törngren några dagar 
senare verkställt sammandrag av följande lydelse: 

}) Kapten Igelström? 
Denna torde hava varit professor v. Dehn, med vilken Törngren 

och Reuter sammanträffat vid ett besök i Petersburg i januari 1904. 
Se härom närmare Törngrens arbete Med ryska samhällsbyggare och 
statsmän, s. 7 ff. 

Witte hade dessa dagar uppehållit sig i Berlin för att underhandla 
om en rysk-tysk handelstraktat. Traktaten hade just undertecknats, 
och Witte väntades endera dagen hem till Petersburg. 
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»För att åvägabringa lugn i landet är det till en början 
nödvändigt, att den förra rättsordningen återställes. 

De närmaste åtgärderna därför äro: 
1:o återkallandet af diktaturfullmakterna och alla på 

grund af dessa vidtagna åtgärder (således äfven utvisningarna), 
ingen skall kunna beröfvas sin frihet eller egendom utan 
finsk domstols utslag enligt finsk lag; 

2:o upphäfvandet af förbudet mot församlingsfriheten; 
3:o afskaffandet af alla nya censurbestämningar och 

bringandet af censurens handhafvande i öfverensstämmelse 
med 1867 års förordning. 

Vidare har det under de närmaste åren följda systemet 
själffallet fört till landets högsta embeten personer af den 
qualitet, att regeringen förlorat hvarje spår af aktning. Skall 
aktningen för regeringen kunna återställas, så måste dessa 
personer aflägsnas. 

Slutligen är det af allra största vikt, att ministerstats-
sekreterareplatsen besättes med en finsk man. Då tjänste-
män, fullkomligt obekanta med finsk lag och tidigare iakt-
taget förfarande vid statssekretariatet på senare tid hand-
haft ärendena, vore det högeligen önskvärdt, att platsen nu 
till en början anförtroddes åt en med det förra arbetssättet 
vid statssekreteriatet fullt förtrogen man. Skulle emellertid 
af någon anledning det anses lämpligare att platsen denna 
gång besattes med någon finne, som personligen vore för 
majestätet behaglig, och som tillika visat sig förstå och res-
pektera landets lagar, vore man äfven därmed tillfreds.» 

Angående de synpunkter, som gjorde sig gällande vid upp-
sättandet av denna promemoria, skriver Törngren till Arvid 
Neovius den 10 augusti 1904: 

»Då vi uppsatte vårt koncept resonerade vi på följande 
sätt: W(itte) hade åt någon sagt, att våra förhållanden kunde 
återgå till det gamla, men att detta ej läte sig göra med ett 
penndrag, utan måste ske småningom. Vidare ansågo vi, 
att om man vill uppnå något hos en person som W., man måste 
taga något hänsyn till hans uppfattning, samt att W:s ställ- 



216 Kap. XXVIII. Underhandlingar med Witte. 

ning ej var sådan till oss eller vårt sätt att vända oss till ho-
nom af det slag, att vi voro skyldiga att komma fram med 
ett fullständigt program för våra fordringar, utan snarare 
voro vi af den mening, att W. var ett medel för oss, och vi 
möjligen ett medel för honom, att uppnå ett föresatt mål. 
Vi ansågo dessutom, att det för W. vore bättre att en af hans 
landsmän framförde ärendet, än att vi utsatte honom för att 
blifva angifven för intriger med oss.» 

Längre fram i brevet skriver Törngren: 
»Vid komponerandet af vår P. M. tänkte vi på ställningen 

inom landet. Vi visste att adresser med beklaganden af det 
skedda 1) preparerades på många håll, att erkebiskopen i 
herdabrev till prästerna uppmanat dem att värka för saken, 
och att sålänge våra tidningar skrifva, som de det göra i följd 
af censur och dumhet, det icke finnes utsikt att medels agita-
tion nämnvärdt invärka på opinionen. Vi kommo därför att 
lägga största vikt vid sådana omedelbara åtgärder som skulle 
bereda möjlighet till att påvärka opinionen. Det kan före-
falla egendomligt, att vi icke yrkade på pressfrihet utan på 
1867 års förordning. Detta kom sig däraf, att vi ansågo oss 
böra drifva på status quo ante 1899.» 

Törngren tillägger, att hans brev »tillkommit efter öfver-
läggning med de andra, särskildt Th. R(ein).» 

Emellertid hade Törngren erhållit del av Mechelins upp-
maning att Björnberg skulle uppsöka Witte. Törngren tele-
graferade till Björnberg, som då vistades i Karlsbad, men 
denne var icke hågad att avbryta sin kur där, så mycket mindre 
som enligt hans förmenande Witte icke komme att utses till 
Plehwes efterträdare. 

Medan detta förehades i Helsingfors hade Mechelin för-
fattat sin för Witte avsedda skrift. Han kallar den »Konfi-
dentielt memorial». Den är ett ganska utförligt aktstycke, 
mer än fem tättskrifna foliosidor, och den beledsagas av en 
såsom »sekret» betecknad »P. M. i frågan om hänvändning till 

1) Attentatet på Plehwe. 
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Witte», daterad den 3 augusti 1904. Till Mechelins memorial 
hade von Born, i samråd med Lundenius, Nybergh, Neovius 
och Kuhlefelt, fogat ett antal ändringsförslag. Memorialet, 
promemorian och ändringsförslagen, ävensom Gripenbergs 
brev till Mechelin, sändes till Helsingfors. 

Memorialet kom dock icke till användning. I Helsingfors 
ansåg man, att för den händelse Björnberg komme att upp-
söka Witte, han kunde hava nytta av memorialet, men Björn-
bergs resa blev aldrig av. Emellertid hade kagalens ryska 
förtroendeman i Petersburg fullgjort sitt uppdrag. Härom 
skriver Törngren i det ovan citerade brevet. 

»Nu har emellertid svaret från W. ingått. Han sade sig 
icke blifva inrikesminister, han hade fått den uppfattning, 
att M-n 1) ej ville ha honom — ännu så länge. Han trodde 
systemet komme att fortsättas, ehuru kanske i dämpad form, 
många kandidater funnos, men troligen skulle det räcka 
länge, par veckor, förrän en utnämning komme till stånd. 
Han hade läst vår P. M. mycket grundligt och uppmärksamt. 
Öfverbringaren hade blifvit orolig och framkastat något om 
att våra pretensioner ej voro små. Därtill hade W. sagt: Nej, 
deras fordringar äro berättigade, men de måste gifva sig till 
tåls. Hvem som än må blifva utnämnd, så är han ej sådan 
som den förra, det blir icke svårt att reda sig med honom.» 

Såsom Witte förutsett blev det icke han, utan furst Svja- 
topolk-Mirski, som utsågs till inrikesminister. Posten som 
ministerstatssekreterare för Finland hölls obesatt till den 18 
januari 1905, då C. Linder blev utnämnd. Detta innebar visser-
ligen en återgång till lagens fordran på att en inhemsk man 
skulle innehava detta ämbete, men Linders tjänsteutövning 
såsom viceordförande i senatens ekonomiedepartement ut-
gjorde alls ingen borgen för en återgång till lagliga och nor-
mala förhållanden. 

1) M—n = Mattsson; detta namn eller fullständigare: H(ans) Matts-
son) användes vid denna tid rätt allmänt som omskrivning för H(ans) 
M(ajestät). 
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Emellertid hade Obolenski den 18 augusti på morgonen 
anlänt till Helsingfors. För det sätt varpå han mottogs där-
städes samt på de orter som han besökte under en kort därpå 
företagen rundresa i landet utgavs i tryck på finska en ut-
förlig redogörelse 1), omfattande 16 ss. i kvartformat, med 
återgivande av de tal, med vilka den nya generalguvernören 
uppvaktades av olika deputationer. I ingressen till denna 
redogörelse uppgives det, att endast en del av deputationerna 
fingo företräde. Generalguvernörens färdledare senatorn 
0. Wuorenheimo 2) och prokurator E. Johnsson ävensom de 
olika länens guvernörer »gjorde sig städse på förhand under-
kunniga om samtliga personer och deputationer, som önskade 
erhålla företräde hos generalguvernören, och fordrade att få 
genomläsa deras adresser. Några deputationer förvägrades 
helt och hållet audiens, — och av andra fordrades, att de skulle 
ändra sina framställningar. Flere deputationer gingo in på 
att efter anvisning lappa upp och förbättra sina tal, och då 
tiden ej medgav detta strökos delar av talen.» 

Den viktigaste av dessa deputationer var en gammalfinsk 
sådan, som redan den 19 augusti av senator Wuorenheimo 
infördes till generalguvernören. Deputationen anfördes av 
kontraktsprosten J. Johansson (en broder till ärkebiskopen), 
sedan kommunalrådet A. Meurman avsagt sig detta uppdrag, 
enligt den citerade redogörelsen, »emedan samtliga partier 
icke deltagit i deputationen». 3) 

Prosten Johansson uttalade den förhoppning, att den nya 
generalguvernörens verksamhet skulle lända honom själv till till-
fredsställelse och landet till gagn. »Vi uttala denna förhoppning 
under intrycket av den fasa, som mordet på den högsta mak-
tens representant i Finland, detta i våra hävder förut okända 

Kenraalikuvernööri, ruhtinas J. Obolenskin matka Suomessa. 
Skriften utkom synbarligen på föranstaltande av motståndspartiet, 
men förekommer icke i kagalens räkenskaper. 

Har tidigare förekommit i denna historik under namnet Bergbom. 
Hufvudstadsbladet (20 aug.) uppger att Meurman av sjukdom 

var hindrad att närvara. 
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brott, vari Finlands folk icke har del, väckt hos landets befolk-
ning.» »Minnet av forna lyckliga dagar har under de senaste 
tunga tiderna upprätthållit vårt hopp att, vilka förändringar 
Hans Majestät även kan hava ansett nödiga, i förhållandet 
mellan vårt land och kejsardömet, Han likväl icke kunnat avse 
att frångå sin åt Finlands folk givna regentförsäkran. Detta 
hopp har nyligen fått ny styrka, sedan Monarken i Sitt nådiga 
reskript till Eders Furstliga Höghet värdigats tillkännagiva sin 
avsikt att för vårt land bevara den inre lagstiftning och sär-
skilda förvaltning, som Finland allt ifrån sin förening med Ryska 
riket åtnjutit. Innerligt längtar Finlands folk i denna stund 
tillbaka till ordnade förhållanden. Ständerna skola otvivel-
aktigt vara beredda till uppoffringar för att vinna ordning i 
sakerna på ett med våra livsvillkor överensstämmande och 
vårt folks rättsmedvetande tillfredsställande sätt. Med varmt 
sinne emotse Hans Majestäts finska undersåtar den dag, då de 
efter försoningens och förtroendets återställande få för Monar-
ken frambära undersåtars bästa gärd: en djup och oskrymtad 
kärlek.» Följer så uttryck av glädje över tronföljarens födelse, 
en anhållan till generalguvernören att begagna sitt inflytande 
i fridens och försoningens anda och att göra sig bekant med 
förhållanden, lagar och åskådningar i Finland. »Samlade här 
från olika delar av vårt land och representande olika stånd 1), 
veta vi att våra ord uppbäras av hela Finlands folk.» 

I sitt svarstal, som tolkades till finska av senator Wuoren-
heimo, försäkrar Obolenski, att kejsaren nu, likasom till-
förene, varmt älskar sina finska undersåtar och önskar Fin-
lands folk allt gott. Det är därför lätt att förstå huru djupt 
de för alla kända tunga händelserna i Finland berört Mo-
narkens älskande hjärta. Obolenski hänvisar för övrigt till 
det till honom utfärdade reskriptet av den 30 juni. Han 

1) Adeln var företrädd av den kort förut adlade bankdirektör K. F. 
Nybom, prästeståndet, förutom av deputationens ordförande, av prosten 
R. Grönvall, borgarståndet av kommerserådet H. Saastainoinen och 
handlanden J. Lallukka, samt bondeståndet av jordbrukarna F. F. Björni, 
H. G. Brander (senare Paloheimo) K. Kiipula och J. R. Wuolijoki. 
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försäkrar att det icke är Hans Kejs. Majestäts avsikt att skrida 
till nya åtgärder, varigenom samhällslivets nu bestående ord-
ning skulle förändras, och han hoppas att sådana frågor icke 
uppstå, som kunna bringa befolkningens sinnen i oro. »För 
icke länge sedan förnummos bl. a. sådana röster, att Rege-
ringens och dess ämbetsmäns tillvägagående givit upphov till 
missnöje bland finnarne. Men har det icke fallit eder in, att 
orsaken härtill kan ligga även hos finnarna? Minnens de 
oberättigade anfallen mot Ryssland i utländska och revolu-
tionära tidningar, där, såsom känt, även röster från Finland 
förenat sig. Detta har naturligtvis varit ägnat att väcka ovilja 
hos varje ryss och i synnerhet har det bedrövat Hans Majestät 
Kejsarens hjärta, som är uppfyllt av kärlek till Finland och 
vill dess bästa.» 

1 slutet av sitt andragande anhåller Obolenski att han icke 
måtte bedömas efter de framställningar om honom som varit 
synliga i mot Ryssland fientliga och revolutionära tidningar; 
man skall i honom finna en försonligt stämd man, som städse 
är redo att lyssna till folkets behov. »Jag är övertygad därom, 
att med tillhjälp av ett mognat förnuft och osminkad sanning 
vi skola finna en redlig gemensamhetens väg, som även för-
mår rädda eder ungdom från farliga förförelser.» 

Den gammalfinska pressen plägade med förtjusning anföra 
Obolenskis försäkran om sin beredvillighet att »gärna höra på 
varje rättframt uttalad åsikt, även om jag icke kan förena 
mig med den». Denna försäkran förlorar dock i betydelse i 
betraktande av att prosten Johanssons tal, enligt uppgift i 
den citerade redogörelsen, på förhand delgivits Obolenski och 
av denne icke godkänts i dess ursprungliga form. Sålunda skulle 
ur talet hava strukits uttalandet, att det sätt, varpå vårt lands 
närmare förenande med ryska riket bedrivits, bragt Finlands 
rättsordning och nationella tillvaro i fara, att förhoppnin-
garna om en lycklig framtid bragts att vackla, att en känsla 
av personlig otrygghet bemäktigat sig sinnena ävensom att en 
av dessa omständigheter härrörande förtvivlan givit upphov 
till ett i våra hävder hittills okänt brott. Vid det ställe i an- 
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dragandet, där det talas om att ständerna vore beredda till upp-
offringar, gick man in på att utelämna en passus om det oefter-
givliga villkoret, att ordningen och freden återställes på sätt i 
lantdagsordningen stadgas. I den ursprungliga avfattningen 
hade deputationen sagt sig hava stöd i befolkningens ojäm-
förligt stora flertal; detta ändrades till »hela Finlands folk». 

Ett referat av de under Obolenskis rundresa framlämnade 
adresserna skulle endast upptaga onödigt utrymme, och kan 
så mycket hellre underlåtas som deras av censuren betingade 
avfattning icke gåve ett riktigt uttryck för vad deputatio-
nerna velat framföra. Ett par episoder må dock, med ledning 
av redogörelsen, här meddelas. 

I Kuopio, där en gammalfinsk deputation erhöll företräde, 
avvisades en annan från den oppositionella riktningen. Se-
nator Wuorenheimo utfrågade ordföranden, huru denna de-
putation tillkommit och vem som författat dess adress. En-
ligt hans förmenande innehöll den alltför mycket politik, och 
bönder borde icke blanda sig i politiska frågor. I adressen hade 
man icke bort tala om de landsförvisade, då ju bönder icke 
landsförvisats. På generalguvernörens befallning anställdes 
senare polisundersökning angående deputationens och adres-
sens tillkomst. 

I Tammerfors, där Obolenski inträffade den 5 september, 
tilltvungo sig de organiserade arbetarne gehör. Redan mer 
än en vecka tidigare hade medlemmarna i en tiomanna-de-
putation utsetts samt hos t. f. politieborgmästaren Schreck 
hört sig för, huruvida den kunde få företräde, och på vilket 
sätt. Länets ryske guvernör, Papkoff, fordrade att få se adres-
sen, vilket förvägrades honom; den skulle lämnas i general-
guvernörens egna händer, och om deputationen icke finge fram-
lämna den, skulle adressen omedelbart spridas kring landet i 
tiotaltusen exemplar. Inför detta hot föllo vederbörande till 
föga, och deputationens ordförande, redaktören för Kansan 
Lehti, Yrjö Mäkelin, uppläste adressen. 1) Den börjar med en 

1) Dess ordalydelse läses i den ovan citerade redogörelsen samt i svensk 
översättning i Fria Ord, 23 sept. 1904. 
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hänvisning till Obolenskis försäkran att han gärna lyssnar 
till en rättframt uttalad mening. Den framhåller spionväsen- 
det och polisväldet, avskaffandet av förenings- och försam-
lingsfriheten, den stränga presscensuren, beklagar att det 
som rör sig inom folkets djupa lager icke kan komma till 
monarkens kännedom. I adressen göres en vädjan till Obo-
lenski, att hos kejsaren hemställa om fullständig förenings-, 
församlings-, yttrande- och pressfrihet. »Bringa vidare till 
hans kännedom, att om denna frihet medgifves oss gå tusen 
och åter tusen redliga medborgare i borgen för, att den åter-
bekomna friheten i intet fall skall missbrukas. Försäkra mo-
narken att han, sedan denna frihet, vi här omnämnt, åter-
ställts, ingenstädes skall finna trognare undersåtar än Fin-
lands arbetare — — — och efter att hafva sagt allt detta, 
fråga honom sedan, hvad som länder en monark till större 
ära, en inom sig sluten, i tvungen underdånighet lefvande 
hop, eller ett redligt, öppenhjärtigt och sin monark verk-
ligen älskande folk — — —.» 

Om ock intrycket av Obolenskis eriksgata på grund av 
den därvid utövade censuren och den alla försäkringar om 
motsatsen till trots ådagalagda obenägenheten att höra den 
osminkade sanningen var föga ägnat att väcka förtroende, 
blev det dock genom densamma och genom senare inträffade 
händelser tydligt nog, att Finland i Obolenski hade att göra 
med en man av fogligare och humanare typ än Bobrikoff 
varit. Svårt är dock att avgöra, i vilken mån Obolenskis 
uppträdande betingades av hans eget temperament eller 
därav, att ett bryskt tillvägagående inom bestämmande 
kretsar i Ryssland nu icke ansågs opportunt. I varje händelse 
hade ett något mildare regemente begynt göra sig gällande. 
Man fann, att det vore klokt att en smula släppa efter på de 
strama tyglarna. Ett frångående av förryskningsprogrammet 
tänkte man knappast på. Men man ville försöka med andra 
metoder. 



KAP. XXIX. 

BOBRIKOFFS OCH PLEHWES FINLÄNDSKA 
POLITIK. 

Med Bobrikoff och Plehwe hade sålunda de två förgrunds-
figurerna i dramat om Finlands förtryckande avträtt från 
skådebanan. En karakteristik av deras politiska personlig-
heter är här på sin plats, och omständigheterna hava fogat 
att autentiskt material för en sådan står till buds. 

Särskilt gäller detta beträffande Bobrikoff. Om hans po-
litik föreligger ett synnerligen upplysande dokument i den av 
honom till kejsaren avgivna redogörelsen för förvaltningen av 
hans ämbete i Finland från hösten 1898 till hösten 1902, av 
vilket sekreta aktstycke dr Törngren genom sina intima för-
bindelser med medlemmar av den liberala ryska oppositionen 
förvärvat ett exemplar. Berättelsen översattes till svenska 1) av 
kapten Georg Procop, trycktes genom kagalens försorg och ut-
bjöds, naturligtvis på hemliga vägar, till salu för 10 mk. Då 
kagalen emellertid var angelägen om att bokens innehåll skulle 
bekantgöras i så vida kretsar som möjligt, fogades till den sub-
skriptionsanmälan, som spriddes kring bygderna, i övertryck 
hela det av »utgivaren» utarbetade företalet, som med avsikt 
var så avfattat att det tillika utgjorde ett referat av bokens 
huvudsakliga innehåll. 

Berättelsen är daterad den 15 oktober 1902, men utkom på 
svenska först i början av år 1905. Det är att beklaga, att detta 
viktiga aktstycke så sent råkade i kagalens händer, enär ett 
tidigare offentliggörande av detsamma hade i hög grad varit 

1) Generalguvernör Bobrikoffs berättelse öfver Finlands förvaltning 
från sept. 1898 till sept. 1902. Stockholm 1905. Även en finsk upplaga 
utgavs. 
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ägnat att vederlägga många av undfallenhetens favoritargu-
ment, såsom även i företalet framhålles. Detta meddelas här 
nedan med några oväsentliga uteslutningar. 

Företalet framhåller den i berättelsen »genomgående ten-
densen att hos kejsaren gång på gång, där blott något tillfälle 
yppat sig, inprägla den öfvertygelsen, att det mot förrysknings-
åtgärderna och de olagliga förordningarna i Finland förekom-
mande motståndet varit 'ett resultat af ett forceradt under-
jordiskt arbete af separatister', av en 'kamarilla', hvars verk-
samhet 'hotar den fredliga befolkningens i gränsmarken 1) lycka.' 
Naturligtvis återfinnes här äfven legenden, om att motståndet 
inskränker sig till det svenska partiet. 'De finska infödingar, 
hvilkas tankeriktning ej öfverensstämmer med svekoma-
nernas oppositionella handlingssätt, hotar man med död', 
heter det bland annat. På samma gång som general Bobri-
koff sålunda vill skjuta skulden för jäsningen i landet på en 
grupp agitatorer, har det emellertid legat i hans intresse för 
att kunna tillskansa sig den länge åtrådda diktatorsmyndig-
heten att framställa orostillståndet i så bjärta färger som möj-
ligt. Det har icke varit någon lätt uppgift för honom att få 
teorin om kamarillan att passa ihop med uppgiften om den 
öfverallt i landet utbredda upphetsningen. Men han söker 
hjälpa sig med ett vitsordande af agitatorernas energiska 
verksamhet, med frånvaron af administrativa medel att 
stäfja densamma, samt med den omständigheten, att 'det 
hemliga patriotiska förbundet' understödes af olika folk-
klasser, presterskapet, pressen, domstolarna och administra-
tionen — — —». 

»Den teoretiska ståndpunkten, sådan den framträder i 
general Bobrikoffs skrifvelse, är, såsom man kunnat vänta 
sig, i allo öfverensstämmande med de mot Finland mest fient-
liga, ryska publicisters uttalande. Det är ju kändt, att kejsar 
Nikolais rådgifvare kunnat förmå honom till hans vålds-
politik gentemot Finland genom ständiga framställningar om 

1) En med förkärlek använd beteckning av Finland. 
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det med själfhärskaremaktens ide oförenliga däri, att denna 
makt i någon af rikets delar kunde vara på något sätt inskränkt. 
Det är på denna sträng, som Bobrikoff flerstädes i sin redo-
görelse spelar; icke så att han skulle plädera för autokratins 
införande i Finland, i det han tvärtom framställer det som ett 
axiom, att Rysslands kejsare är själfhärskare äfven i Finland. 
Denna grundtanke finner sig Bobrikoff manad att gång på 
gång upprepa; det förefaller som om han vore angelägen om 
att hos sin kejserlige herre nedtysta de betänkligheter, som 
kunde uppstå hos denne med afseende å åtgärder, som redan 
vidtagits, eller som af Bobrikoff föreslås till utförande. Så-
lunda framställer Bobrikoff i ett till kejsaren ställdt memo-
randum af den 29 juli (g. st.) 1902, som citeras i kap. III i 
berättelsen, att den själfbestämmelserätt, som kejsaren för-
behållit sig i februarimanifestet, angående hvilka frågor äro 
att hänföras till rikslagstiftningen, är ägnad bl. a. att 'vid-
makthålla och vårda sj älfhärskarernaktens oantastlighet, 
hvars inskränkande utgör finländarnes länge närda och in-
nersta önskan'. Genom februarimanifestet ha emellertid, 
skrifver Bobrikoff, 'åt Finland såsom fullt oantastliga bevarats 
dess inre själfstyrelse och gällande ordning för den lokala 
lagstiftningen, d. v. s. just det, som i nåder förlänats det-
samma af de Allryska Monarkerna'. — — — Landtdagen 
har, heter det bl. a. 'tillskansat sig en densamma icke tillkom-
mande betydelse af en konstitutionell kammare.' Landtdagen 
år 1900 framställde 'fräcka fordringar, gående ut på ett för-
nekande af all rätt för Högsta Makten att styra landet med 
förbigående af lokala, rådgifvande institutioner'. Landtdagen 
har sträfvat till 'inskränkning af de ryska Monarkernas Själf-
härskaremakt'; den har 'ställt sig i öppen och skarp opposition 
mot afsikterna och önskningarna hos det Ryska landets Själf-
härskande Styresman'. 'Ledarna af allmänna opinionen i Fin-
land, de där önskade en möjligast fullständig särställning 
vis-å-vis Ryssland, sökte envist göra lösningen af alla frågor 
rörande Finland beroende af »den andra statsmakten,» d. v. s. 
den finländska provinslandtdagens samtycke' --- — ---.» 

15 
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Efter denna redogörelse för Bobrikoffs teoretiskt-poli-
tiska ståndpunkt övergår företalet till en framställning av 
hans praktiskt-politiska program. 

»I sin berättelse afråder Bobrikoff från att någon förteck-
ning skall uppgöras öfver de ärenden, som äro att hänföras 
till rikslagstiftningen. 'Ett uppgörande af den fullständigaste 
förteckning öfver föremålen för nämda lagstadganden' säger 
han, 'skulle åter icke leda till afsedt resultat, emedan det i 
ständig utveckling stadda lifvet i alla delar af det Ryska riket 
allt jämt kan framskjuta en tidigare oförutsedd räcka frågor, 
hvilka ha karaktären af för hela riket gemensamma angelägen-
heter'. Han vill på det bestämdaste hålla på kejsarens oin-
skränkta bestämmanderätt i detta afseende, 'för att åt de 
Allryska Krönta Hufvudena bevara möjligheten att lägga Sin 
Mäktiga hand öfver Finland i alla de fall, då detta land kom-
mer att vägra att följa den ryska politiken.' I ingen händelse 
bör en sådan förteckning föreläggas Ständerna. 'Landtdagen 
bör alls ej deltaga i arbetet rörande själfva lagen af den 3 
februari, 1) hvarför det vore försiktigare att alls icke tala om en 
ständerproposition. Ej heller är det önskligt att ingifva fin-
ländarne en förhoppning om någonting dylikt ens i form af 
en enkel antydan, emedan man ej bör förgäta den speciella 
finländska logiken och den finländska lättrogenheten. An-
modar Eders Majestät en gång Senaten att uppgöra en landt-
dagsproposition, skola finländarne fatta detta medgifvande 
som en Allerhögsta tillåtelse till frågans behandling af landt-
dagen och, i händelse förteckningen icke sedermera förelägges 
ständerna, begynna tala om ett Allerhögsta löftesbrott — -- 
En sådan antydan skulle, säger Bobrikoff vidare, innebära 
'en regeringens själfbeskyllning och ett erkännande af, att den 
ursprungligen inkorrekt utgifvit lagen af den 3 februari. 

»Med afseende å landtdagen hänvisar Bobrikoff till ett af 
honom afgifvet utlåtande, dateradt den 16/29 maj 1902, 
hvari han 'påpekat en mängd önskvärda förändringar af reg- 

') Manifestet av den 15 februari 1899. 
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lementet, motiverade af erfarenhetsrön och den nuvarande 
situationens kraf. Dessa förslag gälla afskaffandet af pe- 
riodiska landtdagar, reform af valrätten, noggrannare pre- 
cision af petitions- och motionsrätten, inskränkning af möj-
ligheten till missbruk af yttrandefriheten, afskaffande af 
onödiga formaliteter, förkortning af särskilda tidsperioder 
och slutligen förlänande af rättighet åt landets ortodoxa och 
ryska befolkning att vid landtdagen hafva sina representan-
ter.' I ett annat sammanhang föreslår Bobrikoff, att inga per-
soner skulle få väljas till landtdagen, 'hvilka generalguver-
nören anser vara i politiskt hänseende opålitliga.' Landtdagen 
bör ombildas på så sätt, att åt generalguvernören gifves 'ställ-
ningen af en verklig chef öfver landet.' 

»I värnepliktsfrågan ledes Bobrikoff af synpunkten att 
'minska antalet finnar, som befinna sig under gevär'. 'Sepa-
ratismen, föraktet för Ryssland och den finska lokala pat-
riotismen tillväxte i Finland i samma proportion som dess 
trupper', heter det. För närvarande anser han, att det 'i 
rikets allmänna intresse måhända vore riktigast att tillsvidare 
alldeles afsäga sig värnepliktens utgörande in natura och ut-
byta densamma mot en krigsgärd i penningar, ända till dess 
att i Storfurstendömet hunnit införas en fast inre ordning, 
motsvarande dess ställning såsom en del af det Ryska riket.' 

»Att Bobrikoff uppställt som en allmän fordran att inga 
'personer, hvilka icke äga kunskap i ryska språket, få till-
träde till ämbeten', är ju en känd sak. Men han ställer nog 
sitt mål högre än så; 'de blivande familjemödrarna böra äfven 
lika väl som männen i skolan göras förtrogna med rikssprå-
ket', säger han; och vidare: 'utbredningen af det ryska språket 
i Finland kommer först då att vara fullt säkerställd, då det-
samma genom kvinnan intränger i familjen'. För att höja 
ryska språkets anseende i befolkningens ögon bör detsamma 
benämnas 'riksspråket'. 

»De mest ansvarsfulla posterna böra besättas med pålit-
liga ryska män. Det ryska inflytandet i landet bör vidare 
förstärkas, heter det på ett ställe, 'genom att förbättra den lösa 
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befolkningens ställning'. Samma tanke finnes äfven utförd 
på ett annat ställe. 'Sedan den ryska makten ernått en grund-
lig förbättring af de obesuttna, finska böndernas ställning, 
skall denna makt utan ringaste tvifvel i massan af landets be-
folkning — som icke är bortskämd af synnerlig omvårdnad 
från lokala innevånares och institutioners sida — vinna ett 
pålitligt och fast stöd, hvilket verkligen är i stånd att under-
lätta genomförandet af de statliga unificeringsåtgärderna. 

»Bland öfriga 'unificeringsåtgärder', som af Bobrikoff 
föreslås, må anföras inrättande af en filial af ryska riksbanken 
i Finland, en 'fullständig unificering i alla afseenden af de 
finska järnvägarna med de ryska', sammanslåendet af det 
finska tull- och myntväsendet med det ryska. 

»Emellertid vill han icke, att reformerna skola genom-
föras alltför brådstörtadt. På tal om den ofvan berörda frå-
gan om uppgörandet af en förteckning på rikslagsärenden 
säger Bobrikoff: 'infördes i en dylik förteckning t. ex. myntet, 
tullen o. s. v., skulle finländarne däraf se, att de blifvande 
reformerna åsyfta att omfatta högst väsentliga sidor af deras 
lif, hvilket oundvikligt skulle leda — icke till lugnets åter-
ställande, utan tvärtom till en skärpning af agitationen'. 
Och i kap. VIII, som just handlar om 'enhetlighet i fråga om 
tull- och myntväsendet', gifver Bobrikoff det rådet, att 'för 
närvarande uppskjuta med genomförandet af förenämnda 
åtgärder. Den i landet uppkomna jäsningen, som hufvud-
sakligen uppstått genom utgifvandet af Manifestet af den 3 
februari 1899 och värnepliktsfrågan, erfordrar å ena sidan, 
att man uppmärksammar och koncentrerar hufvudomsor-
gerna på genomförandet af denna viktiga, militärpolitiska an-
gelägenhet samt å andra sidan, att man samtidigt undviker 
anhopandet af unificeringsåtgärder, hvilka fördubbla den för-
bittring, som bland ortsbefolkningen framkallats af separa-
tisterna'. I kap. XIII om 'folkupplysningen' säger Bobrikoff, 
efter att hafva framställt särskilda förslag, såsom att general-
guvernören finge rättighet att godkänna läroböckerna i histo-
ria och geografi: 'De uppräknade åtgärderna skulle i betyd- 
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lig grad säkerställa spridandet af ryska språket i landet och 
bidraga att hos befolkningen inplanta grunderna för den 
ryska riksiUn. Emellertid har jag, i betraktande af de nu-
varande förhållandena och önskande handla med stor försik-
tighet, ansett möjligt att meddela mig med Finlands Senat en-
dast angående det obligatoriska införandet af ryska språket 
i de lokala lyceerna och Sordavala seminarium från hösten 
1902-1903 äfvensom om uppbringandet af antalet lektioner i 
detta ämne — i de förra till fyratio och i det senare till tio 
veckotimmar. — Frågan om upptagandet af de öfriga för-
slagen, åt hvilka bör egnas den allvarligaste uppmärksamhet 
och ett opartiskt bedömande, har jag uppskjutit till längre 
fram, då den nuvarande jäsningen hunnit lägga sig och lifvet 
åter inträtt i sitt lugna, vanliga lopp'. 

»Dessa senast anförda citat äro synnerligen belysande i 
tvänne afseenden. De ådagalägga med ovedersäglig evidens 
hvad en del personer i Finland i det längsta envisats att icke 
vilja se, att det på laglig grund bedrifna motståndet i Fin-
land haft till följd ett hämmande af det ryska föreningspro-
grammets tillämpning, samt vidare tillvaron af ett sådant 
program. Af ett alldeles särskildt intresse äro bekännelserna, 
att Bobrikoff icke ansett det klokt att yppa vidden af för-
ryskningsplanerna, och att han icke ens riskerat att fullstän-
digt inviga Senaten i desamma. 

»Skulle det emellertid finnas personer, som af de ofvan 
anförda antydningarna ännu icke känna sig öfvertygade om 
tillvaron af ett program och dess syfte, så innehåller Bobri-
koffs berättelse uttalanden, som äro egnade att skingra alla 
tvifvelsmål. Här talas om 'den från ryska tronens höjd ut-
stakade sammansmältningspolitikens program', 'den af Högsta 
Makten utstakade planen för Finlands sammansmältande 
med Ryssland', 'de fundamentala enhetlighetsåtgärder, hvilka 
Eders Kejserliga Majestät föreskrifvit till vinnande af en 
fast sammangjutning af den finländska gränsmarken med den 
ryska statskroppen'. 

»Det är sålunda tydligt, att Bobrikoff arbetat efter ett 
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gifvet program, som icke var afsedt att stanna vid genom-
förandet af värnepliktsförordningen och införandet af ryska 
språket i en del finska ämbetsverk, såsom en del personer 
i Finland älska tro. Det skall icke allenast 'fastslå enväldet 
i Finland', utan det har till slutmål Finlands fullständiga 
sammanslutning med Ryssland. Bobrikoff afslutar en berät-
telse med ett förslag om 'att småningom förbereda ett af-
görande af frågan om afskiljandet af Viborgs län från Stor-
furstendömets område för att underordna det den för hela 
Kejsardömet gemensamma regeringen'. Men icke nog härmed: 
'Viborgs läns återförening borde betraktas endast såsom det 
första steget till ett statligt införlifvande af Finland med 
den ryska statsorganismen'.» 

Bobrikoff skrev ytterligare en berättelse, omfattande pe-
rioden sept. 1902 till sept. 1903. Denna hölls ytterst sekret. 
Ett exemplar fanns hos den nya generalguvernören, furst 
Obolenski, och visades av en grevinna Schuvaloff åt general 
P. v. Etter, som i sin tur lämnade exemplaret på några timmar 
till överste F. Björnberg. Av dess, såsom det uppgives, högst 
intressanta innehåll har endast antecknats, att Bobrikoff 
säger sig hava använt sin utvisningsrätt med största var-
samhet, och att han, för att ej begå någon orättvisa, innan 
han för H. M. föreslagit någon utvisning, överlämnat frågan 
till granskning av en sekret kommitt, sammansatt av hans 
adjoint, viceordföranden i senatens ekonomiedepartement och 
prokuratorn. Det var nödvändigt att utse dessa personer 
icke-officiellt, emedan de annars skulle blivit bojkottade. 

Även med avseende å Plehwes politiska vyer gentemot 
Finland föreligger ett uttalande av honom själv, men enär 
detta var avfattat i akt och mening att inför den europeiska 
opinionen söka rättfärdiga den ryska regimen i Finland, kan 
man här icke vänta sig samma oförbehållsamma öppen-
hjärtighet, som karakteriserar Bobrikoffs berättelse. Plehwes 
kommunikéavfattades hösten 1903 och föranleddes av ett av 
den kända engelska journalisten W. T. Stead i augustinumret 



Kap. XX I X. Steads öppna brev och Plehwes svar. 231 

av hans tidskrift Review of Reviews offentliggjort »Open 
Letter to M. de Plehve». 

I detta sitt »öppna brev» hade Stead, i sin egenskap av 
»en gammal, beprövad vän till Ryssland», till Plehwe riktat 
den frågan, huruvida icke den dåvarande regimen i Finland, 
för vilken han icke önskar göra Plehwe, men Bobrikoff, an-
svarig, skadat icke blott Finland, utan även Ryssland. Ryss-
lands vänner i utlandet hava genom den politik, som drives 
i Finland, berövats de argument de plägat anföra till Ryss-
lands försvar, och Rysslands ovänner hava samtidigt erhållit 
vapen för sina attacker. Stead vädjar till Plehwe att inställa 
denna regim. 

På detta brev svarade Plehwe med en artikel, daterad 
St. Petersburg d. 19 augusti (1 september) 1903, först införd 
i septemberhäftet av La Nouvelle Revue — en tidskrift som 
även tidigare använts av Plehwe som språkrör — och senare 
reproducerad i flere franska pressorgan, samt i engelsk dräkt 
i oktoberhäftet av Review of Reviews. 

Plehwe gör åtskillnad mellan den ryska politikens i Fin-
land »fundamentala principer» och det sätt, varpå denna 
politik finner sitt uttryck. Åtgärder hänförande sig till 
denna senare kategori äro av tillfällig och övergående na-
tur och kunna återkallas, så snart lugna och normala för-
hållanden inträtt. Däremot är den ryska politiken i Finland 
till sina grundprinciper oföränderlig. Plehwe karakteriserar 
densamma i korthet som en samverkan mellan autokrati och 
självstyrelse, sådan denna är genomförd i Ryssland — Plehwe 
tänker förmodligen på semstvoinstitutionen —, men med 
den skillnad, att i Finland självstyrelsen är av äldre datum 
och vidsträcktare. Manifestet av den 15 februari 1899 innebar 
icke någon förändring i detta avseende. Det utgjorde en till-
lämpning av förenämnda princip, en av faserna i utvecklingen 
av Finlands förhållande till Ryssland, resultatet av händelser-
nas naturliga gång, som förr eller senare skulle hava lett till 
dess utfärdande. Riktlinjerna för detsamma voro uppdragna 
redan år 1893. Det utgjorde en kombination av autokratiens 
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och den lokala självstyrelsens principer, utan att i avsevärd 
grad göra intrång på den senares område. 

Plehwe vill korrigera Steads uppfattning därom, att Ryss-
lands politik i Finland vore Bobrikoffs politik; tvärtom vore 
kejsarens samtliga rådgivare, som hava något med Finlands 
styrelse att göra, ense med honom i sin fasta övertygelse att 
de åtgärder, som nu vidtagits i Finland, äro påkallade av 
viktiga statsskäl. Förverkligandet av de mål, den ryska re-
geringen föresatt sig för Finlands vidkommande, d. v. s. 
befästandet i detta land av riksenhetens ide, måste fortgå. 

I Finland, säger Plehwe, inser den förståndigare delen av 
befolkningen, att de lagar, som tillförsäkra Finland provins-
autonomi, bibehållits. Den nuvarande oron i Finland har 
framkallats av mot Ryssland fientliga agitatorer, men helt 
annorlunda förhåller sig den stora massan av befolkningen. 
Såsom bevis för detta påstående anför Plehwe den i kap. 
XX I I I, s. 98 omnämnda hyllningsadressen till presidenten 
Streng från lantbrukare i Åbo-trakten. 

Plehwe slutar sin artikel med att anföra, att i broschyrer 
från auktoritativt håll som då cirkulerade i Finland det för-
säkrats, att det finska folket måste medgiva det berättigade 
i de ryska kraven. 

Såväl Steads öppna brev som Plehwes svar refererades 
utförligt i den reaktionära ryska tidningen Moskovskia Vjädo-
mosti och en översättning av detta referat fick därför oför-
hindrat av censuren ingå i ett antal finländska tidningar, så-
väl finska som svenska (Hufvudstadsbladet och Helsingfors 
Posten 9 oktober, Päivälehti och Uusi Suometar 10 oktober; 
under senare hälften av oktober infördes åtminstone i några 
tidningar Plehwes artikel in extenso). 

Plehwes här avgivna förklaringar gjorde föga intryck på 
gammalfinskt håll. Visserligen hade, såsom vi sett i kap. 
XXV I, E. G. Palm&I tagit ett starkt intryck av Plehwes av-
slöjanden angående den autokratiska regimens tillämpning 
i Finland. Men å andra sidan hade Pleliwe i sin diploma-
tiskt avfattade artikel så inbäddat sin framställning om den 
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ryska politikens oföränderliga slutmål i försäkringar om de 
»lokala institutionernas» bibehållande, att undfallenhetsmän- 
nen, som redan fogat sig i att landets statliga existens gått för-
lorad, och vant sig att nöjas med skenets bevarande, försåvitt 
man av deras offentliga uttalanden kan bedöma, icke tyckas 
hava låtit sig påverkas av denna Plehwes utläggning om den 
ryska politikens destruktiva avsikter. 

Men den som icke lät sig dupera var W. T. Stead. Han 
beledsagade införandet i sin tidskrift av Plehwes artikel med 
reflexioner, som höra till det kraftigaste, som någonsin ut-
slungats mot den ryska våldsregimen. Plehwes framställning 
är, säger Stead, »helt enkelt olycksbringande, Rysslands värsta 
fiender kunna knappt hava hopsmitt beskyllningar, som vore 
mera skadliga för Rysslands anseende, för den ryska själv-
härskarmakten och för den ryska regeringens heder, än den 
som i all oskuld framträder i ryska inrikesministerns brev». 

Stead karakteriserar i korthet Plehwes uttalande sålunda, 
»att den kejserliga regeringen hyser den ur dess synpunkt 
självklara föreställningen, att den i sitt handlingssätt mot 
dess finska undersåtar, enligt sakens natur, icke kan vara 
bunden av några som helst förpliktelser — — —. Regeringen 
kan icke avkläda sig sin inneboende rätt att åsidosätta sina 
löften, att lämna sina förbindelser utan avseende, och att 
bryta sin kejsares ed, när helst den finner ett sådant förfa-
ringssätt nödvändigt för rikets säkerhet och välfärd. Detta 
förvånande, ja häpnadsväckande blottande av självhärskarens 
maktlöshet att säkerställa sina undersåtar för det godtyck-
liga utövandet av hans egen självhärskarmakt är ett slag 
riktat mot själva roten av den tillit man kunnat hysa till 
Ryssland. Hittills hava vi vägrat att skänka tilltro till en så 
vidunderlig inskränkning av Kejsarens högsta makt. Men 
med hr Plehwes brev inför oss är det svårt att längre låta bli 
att erkänna tillvaron i den ryska byråkratins högkvarter av 
en regeringsteori, som jag hittills tillbakavisat såsom en för-
hatlig art av majestätsbrott och en smutsig tillvitelse mot den 
ryska Kejsarens heder och makt.» 
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För att förtydliga sin mening gör Stead det antagandet 
att samma otillförlitlighet, som framträder på det politiska 
området, även skulle förefinnas på det finansiella, och att en 
rysk finansminister skulle utverka ett kejserligt manifest »till-
kännagivande helt enkelt på grund av den befogenhet som 
hans självhärskarmakt förlänar honom, vilken befogenhet inga 
förbindelser mot kreditorerna kunna beröva honom, att räntan 
icke längre betalas i guld, vilken verkan tror hr Plehwe ett 
sådant manifest skulle hava på börserna i St. Petersburg, 
Berlin, Paris och London?» 

Med en icke utsagd, men alldeles tydlig hänvisning till 
värnpliktsförordningens stadgande om att denna tills vidare 
icke skulle i sin helhet genomföras

. 
 (varom även Plehwe ordar 

vitt och brett i sin artikel), fortsätter Stead sin parallel: »Och 
katastrofen skulle icke avvärjas ens om hr `)Vittes efterträdare 
skulle förklara, att Hans Kejs. Majestät i nåder funnit för gott 
att för innehavare av ryska obligationer underlätta övergån-
gen till den nya ordningen för dividendernas utbetalande, och 
därför stadgat att tills vidare, och intill dess särskilda be-
stämningar härom utfärdats, endast en liten del av räntan 
skall betalas i papper, medan resten betalas i guld såsom här- 
intills. Statens fordringsägare skulle ögonblickligen svara 
att sådana handlingar av kejserlig nåd, uttryckligen begrän-
sade med ett 'tills vidare', gjort ingenting för att återställa 
deras förtroende till Rysslands kredit.» 

»Detta belysande exempel», fortsätter Stead, »skall, hoppas 
jag, vara tillfyllest för att sätta hr Plehwe i stånd att förstå 
med vilken bestörtning alla Rysslands vänner skola läsa hans 
ödesdigra ursäkt, som i själva verket utgör den värsta ankla-
gelse som gjorts mot den ryska regeringen, på mången.  lång 
dag. Och den naiva öppenhjärtlighet, varmed hans excellens 
framställer sitt lugna påstående, att rätten att icke infria 
ett kejserligt löfte, helgat förmedelst en högtidlig ed, klarligen 
är inneboende i själva det ryska rikets natur, är endast ägnat 
att göra vår förtvivlan djupare.» 

De censurunderkastade tidningarna i Finland fingo givet 
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vis icke återgiva hr Steads kommentarier, men kagalen lät 
översätta dem till svenska och utgav dem med en kort orien-
terande inledning. 1) 

Såsom i en not i kap. XXV I, s. 158 uppgives, hade även 
E. G. Palm61 gripit till pennan för att i Steads tidskrift 
från gammalfinskt håll belysa Plehwes påstående om stäm-
ningen i Finland. Palm6is artikel blev emellertid, till följd 
av en rad motiga omständigheter, aldrig publicerad. 2) Han 
var först sinnad att underteckna den med sitt namn, men den 
torde faktiskt hava signerats »medlem av gammalfinska par-
tiet.» 

Redogörelser för den uppfattning man i Finland bildat sig 
om Plehwe och hans politik hava under de gångna åren till 
icke ringa antal publicerats. 3) Dessa skildringar kunna här 
lämpligen kompletteras med ett referat av det i föregående 
kapitel omnämnda samtal 4), som ägde rum mellan Plehwe 
och prof. R. A. Wrede vid dennes ankomst som deporterad 
till Petersburg den 5 juli 1904. Plehwes där gjorda uttalanden 

Herr von Plehwe och Mr Stead. 1,700 exx. 
Artikeln sändes i engelsk översättning med en resande till greve 

Carl Mannerheim i Stockholm för att genom honom frambefordras till 
London. Mannerheim erhöll manuskriptet en söndag, och då det var av 
vikt att det med det snaraste skulle expedieras avsände han det samma 
dag. Intet postkontor var öppet på söndagen, varför Mannerheim be-
lade paketet med alla de frimärken han hade hemma och förde det själv 
till det avgående tåget. Då artikeln icke ingick i följande nummer av 
Review of Reviews, anställdes efterforskningar, och det befanns, att pa-
ketet var ofullständigt frankerat och att Stead givit sin kontorspersonal 
en generell order att refusera alla sådana försändelser. (Brev från Stead 
till förf. av den 10 nov. 1903.) 

Här må erinras om följande uppsatser: Th. Rein, Några person-
liga minnen af W. K. von Plehwe såsom styresman för Finlands universi-
tet. (Från Brytningstider, I. s. 3 ff.) — V. M. von Born, Ett politiskt 
besök hos Plehwe (anf. arb., I, s. 167 ff.) — C. A. Armfelt, Tvänne upp-
satser om W. K. von Plehwe (anf. arb., II, s. 191 ff.) — Edv. Hjelt, 
Från händelserika år, I. s. 13 ff., s. 28 ff. 

Ovanstående referat är gjort enligt anteckningar: »Samtal mellan 
ryska inrikesministern v. Plehwe och undertecknad d. 5 juli 1904», upp-
tecknat i Reval av R. A. Wrede. 
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äro särdeles karakteristiska för den uppfattning Plehwe hyste, 
eller föregav sig hysa, angående förhållandena inom det fin-
ländska motståndet och särskilt de landsförvisades roll häri. 

Under samtalet blev det tal om Eugen Schauman. Plehwe 
var övertygad om att Schauman haft medbrottslingar, och 
sade sig hava bevis härpå. Härvid tog han en portfölj från 
bordet och slog på den med handen. 

Längre fram under samtalets lopp, då Wrede gjort fram-
ställning om att få bo i Berlin och göra resor till Stockholm 
och Uppsala i och för biblioteksstudier, svarade Plehwe att 
det icke ginge för sig. »Det är absolut nödvändigt — och härpå 
lägger jag den största vikt — att inga förbindelser få äga rum 
med de utvisade finnarna i Stockholm. Ty det är från dem 
som all agitation i Finland utgår. De hålla sina möten, där 
beslut fattas, hvilka sedan utföras i Finland. Nyligen hafva 
de hållit ett stort möte i Norrköping 1). Det är de som inspi-
rerat de båda skrifvelserna i det akademiska konsistorien, 
och det är de, som äro upphofsmän till mordet på Bobrikoff.» 

Detta bestreds av Wrede, vartill Plehwe genmälde, att 
han åsyftade Zilliacus och Hagelstam. Wrede förklarade, att 
icke heller dessa varit med om mordet. Härtill yttrade Plehwe: 
»livad säger Ni då, herr baron, om följande förhållande? Den 
i Stockholm utkommande tidningen Aftonbladet innehöll i 
det nummer, som utgavs på kvällen samma dag som mordet 
skedde, och ungefär vid den tid då Bobrikoff dog, jämte 
notis om attentatet porträtt af Bobrikoff och Schauman. 
Huru kan Ni förklara att dessa porträtt redan då ingingo i 
tidningen, om man ej på förhand varit medveten om mordet 
i Stockholm?» 

Wrede sade sig ej kunna förklara detta; vad beträffar 
skrivelserna i konsistorium så hade Wrede varit med om 
förberedelserna från början, och de hade ej tillkommit på 
initiativ från Stockholm. 

Denna uppgift är oriktig. — Förf:s anm. 
Se kap. XX I I, s. 85 f. 



KAP. xxx. 

FIZA.GAN OM LANTDAG». 

De Sveriges rikes grundlagar, som vid Borgå lantdag fast-
ställdes såsom gällande för Finland efter föreningen med Ryss- 
land, innehöllo ingen bestämmelse om periodiska ständer-
möten. Denna brist, som gjorde sig så kännbar i Finlands 
historia under senare delen av Alexander I:s regeringsår och 
hela Nikolai I:s tid, avhjälptes genom Lantdagsordningen av 
år 1869, även denna av grundlagsnatur, där det stadgas, att 
lantdag skall sammankallas åtminstone vart femte år. Så-
som redan i kap. I omnämnts, förkortades efter år 1882 tiden 
mellan lantdagarna till tre år. 

År 1900 hade senaste lagtima ständermöte ägt ruin; det 
nästa borde därför_ inkallas till början av år 1903. Man hop-
pades i Finland, i synnerhet på gammalfinskt håll, att vid denna 
blivande lantdag komma till ett samförstånd med de ryska 
makthavande och möjliggöra en återgång till lagliga och nor-
mala förhållanden)) För de gammalfinska politikerna blev 
lantdagen en fetisch, för vilken allt annat skulle offras. Så-
lunda skrev ärkebiskop Johansson i sin ovan (kap. XIV) ci-
terade artikel i Uusi Suometar den 1 maj 1902, att »vi med 
besinning och skicklighet böra förbereda oss till lantdagen. 
Allt som kan störa eller hindra den blivande lantdagens vik-
tiga värv länder till folkets fördärv. Det nu bedrivna mot-
ståndet vill väl hålla lantdagen i heder, men om det omöjlig-
gör dess arbete, blir resultatet i själva verket alldeles tvärtom. 
Vi böra lugna oss och frångå det oskickliga motståndet, om 
vi önska lantdagen framgång.» 

1) Jfr. t. ex. den gammalfinska broschyren Jokainen suomalainen 
kansalainen, se ovan, kap. XXI, s. 70. 
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Lantdagskallelsen hade regelrätt bort utfärdas i slutet 
av 1902, men någon sådan hördes icke av, och det blev tyd-
ligt att lantdagen komme att uppskjutas. Det gjordes nu• 
gällande, att lantdagskallelsens utfärdande vore beroende 
därav, »att ett besinningsfullt och fredligt sinnelag kommit 
till synes i vårt land», såsom det säges i den nyss citerade 
broschyren, som betonar nödvändigheten av att den värn-
pliktiga ungdomen talrikt infinner sig vid uppbåden. Samma 
argument anföres i de i kap. XX I omnämnda gammalfinska 
skrifterna Muutaama sana nykyhetkellä, Kutsuntanuorukaisille 
och »decemvirernas» upprop. Agathon Meurman framhåller 
i sin broschyr Sana kansalle (s. 13) de ungas fosterländska 
plikt att åtlyda uppbådskallelsen »icke därför, att de skulle 
afstå från sin allmänna uppfattning, utan därför, att de denna 
gång uppoffra den, för att jämna vägen för folkets represen-
tation, så att den utan yttre tryck må kunna fritt besluta 
om vår framtid, vilket beslut vi sedan, gamla och unga, under-
kasta oss». 

Lugn och ro i landet, d. v. s. ett inställande av det 
passiva motståndet, betraktades såsom ur sistanförda citat 
framgår, som en nödvändig förutsättning, icke blott för lant-
dagens sammankallande, utan även för ständernas framgångs-
rika arbete. Detta utsäges ännu tydligare på ett annat 
ställe i Meurmans broschyr (s. 12): »Om den uppfattning, som 
nu råder får fortfara, om bland lantdagsrepresentanterna 
härskar ett sinnelag, som misstror allt och alla, och missmod 
gnager på hjärtat, då kommer lantdagen att föra oss till slut-
ligt fördärv.» Elis Bergroth säger i sin broschyr Mikä menet-
telytapa (s. 7): »Vi böra få till stånd fred på alla områden, så 
att det blir möjligt att sammankalla ständerna, och då kallelse 
utfärdats böra vi så begå, att till ständermötet sändas besin-
ningsfulla, politiskt skarpsynta män, som icke fordra och 
vänta sig omöjligheter, och som inse, att om vi en gång ånyo 
komma till lagliga förhållanden, allt med tiden kan förändras 
till gott igen.» 
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Också bland motståndets anhängare ansåg man åtminstone 
före diktaturförordningens utfärdande sammankallande av 
lantdag såsom önskvärt, främst i den förhoppning, att lant-
dagen med sin auktoritet skulle föra motståndets talan, och 
såsom ett stöd för lantdagen härutinnan framhölls den hos 
folket levande motståndsandan. I kap. XIX (s. 10) har redan 
meddelats ett utdrag ur broschyren Råd och anvisningar om 
uppbådet, där det framhålles, att ett talrikt uteblivande från 
uppbåden vore ägnat att åt en blivande lantdag förläna ett 
stöd, som den oundgängligen behövde, »icke allenast för värne-
pliktsfrågans skull, utan äfven för samtliga konstitutionella 
frågor som röra Finlands statsskick och nationella tillvaro».1) 
I den kap. XX 1, s. 75 omnämnda broschyren Tvänne pro-
memorior heter det (s. 22): »För att nästa landtdag skall 
blifva hvad den bör vara, en landtdag som kraftigt vid-
håller landets rätt och söker uppvisa nödvändigheten att 
försöka leda styrelsen åter till laglighetens väg, kräfves 
oundgängligen att landtdagen kan hänvisa till folkets opi-
nion, folkets uppfattning om de åtgärders om olagligen vid-
tagits.» 

Samma tankegång framträder i senator Ignatius' broschyr 
Några tankar om det nuvarande sakläget, då han på tal om 
undfallenhetspolitikens anhängare säger (s. 6): »Partiet synes 
vilja spara alla opinionsyttringar till den blifvande landt-
dagen; men om den nya värnepliktslagen faktiskt är genom-
förd innan dess, om en hel mängd andra lagstridiga författ-
ningar utan minsta motstånd likaledes fått (läs: fritt?) tilläm-
pas, hvad kan landtdagen då göra? Skall den kunna styrka att 
förordningar, som utan hinder blifvit satta i verket och efter-
lefvas af tjänstemän och de styrda, verkligen af allmänna 
tänkesättet i landet betraktas såsom lagstridiga? Skall icke 
dess underdåniga petition i dessa frågor — förutsatt att den 
alls förunnas tillfälle att framkomma med en sådan — mera få 

1) Det var sannolikt detta stöd, som Meurman fruktade för, då han 
yrkar på att »lantdagen skulle kunna utan yttre tryck fritt besluta om 
vår framtid.» 
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utseende af att vara uttryck för majoritetens inom de privi-
legierade klassernas teoretiska rättsbegrepp, än vara ett 
omisskänbart bevis på ett helt laglydigt folks djupt kända 
besvär öfver olagligheter?» 

I de konstitutionella finsksinnades i kap. XIX s. 13 ci-
terade broschyr Nykyinen asema perustuslaillisten suomen-
mielisten kannalta heter det: »dessutom är att märka, att om 
folket före lantdagen frivilligt underkastar sig olaglighet, 
lantdagens arbete för laglighetens återställande i hög grad 
försvåras. Lantdagen skall man då säga —företräder endast 
den separatistiska öfverklassen, vars ord och beslut icke åter-
gifva folkets verkliga tänkesätt».1) 

Gentemot Elis Bergroths ovan citerade resonemang an-
märker P. Schwindt i sitt genmäle till dennes broschyr: »De 
enskilda medborgarne borde således mangrant godkänna och 
tillämpa alla i lagstridig ordning utfärdade förordningar och 
sålunda få regentens självhärskarmakt i praktiken erkänd i 
vårt land, på det att — 'det bleve möjligt att sammankalla 
ständerna'. Vilken uppgift hava väl ständerna, om en gång 
enskilda medborgare anse sig kunna godkänna och tillämpa 
lagar, vilka enligt lag icke kunna tillämpas utan ständernas 
samtycke? Finlands laglydiga folk hyser en uppfattning 
alldeles motsatt den som hyses av hr E. B. Enligt dess åsikt 
böra ständerna sammankallas för att 'få till stånd fred på alla 
områden', ty ständerna enbart hava befogenhet att i folkets 
namn med regenten överenskomma om lagar och förordningar. 
Då ständerna sluta fred med regenten, kommer allt in i lagliga 
gängor, och motståndet upphör av sig självt.» 

Den hittills refererade diskussionen hänför sig till tiden 
före diktaturförordningens utfärdande. Även bland mot- 
ståndets män hyste man vissa förhoppningar på lantdagen, 
men man var icke beredd att av opportunitetsskäl inställa 

1) I samma riktning uttalas sig även 5;Passirintx> (Th. Ho ih) i bro-
schyren Nykyisestä asemasta (s. 7). 
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motståndet och uppgiva den rättsståndpunkt på vars grund 
och för vilken man kämpat. Att regeringspartiet måhända 
hade rätt däri, att motståndet skulle äventyra lantdagens 
sammankallande, kunde icke bestridas. Och i själva verket 
fingo dessa farhågor officiell bekräftelse. Den 18 maj 1903 — 
således några veckor efter diktaturens tillkomst — hade 
kejsaren överlämnat åt generalguvernören att före den 10 
juni 1904 inkomma med definitivt utlåtande i frågan om lant-
dagens sammankallande, »hvarvid i betraktande bör tagas, 
att Landtdagens arbeten kunna vidtaga blott under förut-
sättning, att en lugn sinnesstämning råder i landet». Det i 
detta villkor inneliggande hotet gjorde dock föga intryck på 
motståndets anhängare, för vilka nyttan och önskvärdheten 
av en lantdag under diktaturens tryck föreföllo rätt proble-
matiska. 

Lantdagsfrågan diskuterades rätt ingående vid »Stock-
holmsriksdagen». Det ansågs här ännu icke lämpligt att i 
offentligheten bringa frågan på tal och söka bilda en mot 
lantdagskallelsen avvisande opinion. Dock borde motstånds-
partiet redan nu klargöra sin hållning för den händelse, att 
kallelse skulle utfärdas. Om lantdagskallelsen gåve vid han-
den, att den avsåg en lantdag med grundlagsenlig befogenhet, 
borde densamma hörsammas och val till lantdag verkställas. 
1 Finland rådde emellertid ett tillstånd av våld och olag, 
särskilt framträdande i den generalguvernören tillagda dik-
tatoriska befogenheten. Den omständigheten, att medbor-
gare, vilka antingen enligt lantdagsordningen åtnjöto själv-
skrivenhet såsom landets representanter eller ock kunde ifråga-
komma vid val till lantdag, blivit utvisade, gåvo vid handen 
ett sakläge, som icke var förenligt med den lantdagen enligt 
konstitutionen tillkommande ställningen i statsskicket. Emei-
lertid var det tänkbart att kejsaren skulle vidtaga åtgärder 
för återställandet av det kränkta rättsläget. Ifall ett sådant 
förfogande icke gjorts kunde det t. o. m. vara skäl att icke 
välja representanter. Dock borde regenten lämnas möjlighet 
att mellan lantdagskallelsen och ständernas sammankomst 

16 
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vidtaga antydda åtgärder. Ifall olaglighetstillståndet fort- 
bestode, vore representanternas enda lagliga plikt att konsta-
tera detta samt till monarken rikta en motiverad redogörelse 
varför deras arbete ej vore grundlagsenligt, möjligen med en 
protest, samt därefter åtskiljas. Skulle så ej ske, kunde och 
borde deras arbete på förhand stämplas såsom olagligt och icke 
bindande. 

På nyåret återkommo de landsförvisade till frågan, och 
en promemoria uppsattes av L,. Mechelin (daterad den 16 
februari 1904). Avsikten var att inom undfallenhetspartiet 
söka vinna anslutning till de här framställda tankarna. Pro-
memorian översändes till kagalbestyrelsen i Helsingfors, och 
dess ordförande, Th. Schwindt, fick i uppdrag att genom 
besök hos representativa personer inom detta läger sondera 
deras ståndpunkt och utröna möjligheten att från deras sida 
få till stånd ett sådant uttalande, som i promemorian åsyfta-
des. Resultatet blev emellertid negativt. De personer, som 
Schwindt besökte — Danielson, 0. Hallsten, V. Löfgren, 
Y. K. Yrjö-Koskinen m. fl. — uttalade sig privatim för 
Schwindt därhän, att de alla ansågo det för en nödvändighet 
att folkets missnöje med den rådande regimen komme i dagen, 
men de ville icke vara med om någon praktisk åtgärd i denna 
riktning. De tycktes anse att detta missnöje skulle finna sitt 
uttryck vid lantdag.1) 

Mechelins promemoria föredrogs inför bestyrelsen samt 
ytterligare vid ett möte av hela Helsingfors-centralen, varvid 
ett antal ändringsförslag framställdes, bl. a. sådana, som 
förestavats »med hänsyn till undfallenhetsmännens ömtålig-
het», såsom det säges i ovan citerade brev. Den sålunda om-
arbetade skriften återsändes till »Stockholmskonirnitt&i» 
och för godkännande. 

Promemorian blev senare mångfaldigad. 2) Den skildrar i 

Enligt brev från J. N. Reuter till L. Mechelin av den 26 mars 
1904. 

P. M. Ordet landtdag liar god klang hos Fin lands folk — — —.  
Mimeogr. 
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inledningen de förhoppningar, man på olika håll ställt på 
lantdagens sammankallande, såsom varande det medel som 
mera än något annat kunde rädda folket ur dess förtvivlade 
belägenhet, och fortsätter: »Men de, som så längta efter landt-
dag, synas icke hava tillfylles uppskattat vådorna av att folk-
representationen nu skulle sammanträda under förhållanden, 
som kunde förvandla landtdagen till en farlig vrångbild af 
hvad den rättsligen bör vara och härförinnan alltid varit.» 

I skriften uttalas farhågan, att generalguvernören i kraft av 
sin diktatoriska befogenhet skulle ingripa i valens gilla gång, 
landsförvisa misshagliga kandidater, i ridderskapet och adeln 
»genom hvarjehanda intriger införa tvetydiga personer så-
som befullmäktigade ombud eller nyadlade», varigenom lant-
dagen komme att »till största delen» bestå av personer »hvilka 
antingen icke representera folkets värkliga tänkesätt, eller 
ock sakna mod att föra dess talan». — — »De, som nu 
längta efter landtdag, ha dessutom icke beaktat, att regerings-
maktens främsta ändamål med densamma, på sätt v. Plehwe 
offentligt uttalat, är att vinna Ständernas godkännande af 
alla de påbud som i strid med grundlag utfärdats, och sålunda 
få för alla tider fastslaget, att den finska folkrepresentationen 
själf erkänt monarkens berättigande att enväldigt afgöra 
alla de ärenden, i hvilka han ej finner skäl att påkalla den till 
en provinsförsamling degraderade landtdagens medverkan. 
Sammansatt under påverkan af Bobrikoff, är det att frukta 
att landtdagen skulle gå detta syftemål till mötes. Därmed 
vore dödsdomen öfver vår politiska tillvaro beseglad.» 

Vidare förutsättes, även om generalguvernören icke skulle 
försöka inverka på lantdagens sammansättning, och om man 
finge antaga att lantdagens medlemmar icke läte sig påverka 
av hot om förföljelse, den »högst sannolika möjligheten att 
talmännen, särskildt de af regeringen utsedde 1), skulle för-
bjuda hvarje diskussion om frågor af politisk natur. Det 

1) D. v. s. alla utom talmannen i prästeståndet, där ärkebiskopen var 
ex officio talman. 
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kan äfven låta tänka sig, att ett allmänt förbud af regeringen 
utfärdas mot sådana frågors upptagande till behandling, 
möjligen förknippadt med hot om den pågående landtdagens 
upplösning eller om en indragning af hela landtdagsinstitu-
tionen.» 

Efter anförandet av ytterligare betänkligheter säges: »De 
maktegandes plan med landtdagen är uteslutande den att 
vinna ett sken af lagligt medhåll från landets sida för deras 
orättfärdiga politik, — att göra landtdagen medansvarig för 
förrysknings- och envåldspolitiken. Väl vore det bekymmer-
samt, om funktioner tillhörande landtdagen, t. ex. de finan-
siella, omhändertoges af regeringen, hvilket kunde blifva 
fallet, därest regeringen hällre inhiberar landtdagen än den 
aflägsnar hindren för dess i grundlagen förutsatta själf-
ständighet. Men för landet är det en mindre olycka, om 
regeringsmakten gör sig skyldig till ytterligare våld, än om 
landtdagen komme att motsvara de maktegandes nyss an-
tydda planer. Det är därför en lifsviktig sak för vårt lands 
framtid att landtdag ej må komma till stånd innan diktatur-
förordningen och öfriga grundlagsvidriga förordningar, som 
förstört sådana rättsgarantier som ha betydelse äfven för 
landtdagsarbetet, blifvit upphäfda.» 

Promemorian är närmast att betrakta som ett uttryck 
för de bland de landsförvisade rådande tänkesätten. Inom 
Helsingforskagalen togs initiativ till en annan framställning 
i frågan, i vars första stycke hänvisas till »en från konstitu-
tionellt håll nyligen utgiven P. M.» 

Ett kort utkast 1) gjordes av R. A. Wrede, vilket utarbe-
tades inom juridiska kommittén i betydligt utvidgad form 
och med beaktande av vissa från de landsflyktiga framställda 
förslag, som meddelades kommittén av von Born. Denna 
skrift 2) väckte emellertid betänkligheter hos några av be- 

Landtdagen 1904. Maskinskr. 
Frågan om landtdag. Daterad: 9 maj 1904. Mimeogr. 500 exx. 
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styrelsens medlemmar, särskilt hos P. E. Svinhufvud, och den 
utgavs därpå i en ny upplaga, med några, icke synnerligen 
väsentliga ändringar och tillägg.1) Nedanstående referat är 
gjort efter denna senare version. 

Skriften rekapitulerar till en början de i promemorian 
anförda argumenten, och kommer härvid till samma slutsats 
som denna: om ständerna av fruktan för våldsåtgärder under-
låta att »sin plikt likmätigt med kraft häfda landets rätt» 
och »sålunda sanktionera våldspolitiken, hafva de själfva 
gräft en graf för konstitutionen». 

Härpå heter det: »Men å andra sidan är det uppenbart, 
att en landtdag, om den — rådande diktatur och tvångs-
regemente till trots — enigt och kraftigt, likasom 1899 och 
1900 häfdar rättsuppfattningen, kommer att hafva en ofant-
lig betydelse för vårt motstånds- och försvarsarbete — — 
1 alla händelser måste vi dock vara beredda på den even-
tualiteten att ständerna sammankallas. utan att diktaturen 
därförinnan upphäfts eller herrar Plehwes och Bobrikoffs 
inflytande minskats. Och vi måste följaktligen söka göra 
klart för oss huru vi vid en sådan eventualitet skola förhålla 
OSS.» 

Frågan huruvida val böra och kunna företagas under de 
av diktaturen betingade förhållandena besvaras jakande. 
I annat fall skulle resultatet bliva en lantdag, som »är färdig 
att mer eller mindre fullständigt foga sig efter maktens före-
skrifter och sålunda blifva ett redskap för förvärkligandet 
af planerna om själfhärskarmaktens genomförande och landets 
russifikation». Det erinras vidare därom, att »de politiska 
rättigheterna tillika äro medborgerliga plikter», och att »det 
vore stridande mot landtdagsordningens anda, om hela grup-
per af valmän afsiktligt skulle afhålla sig från deltagande i 
valen — — —». Dessutom anföres, »att pröfningen, huruvida 
de utlysta valen lagligen kunnat ega rum och ständerna grund-
lagsenligt fungera, ankommer närmast på ständerna själfva. 

1) Daterad: i maj 1904. Mimeogr. 400 exx. 
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Genom en valstrejk skulle denna pröfningsrätt undanryckas 
ständerna för att i stället utöfvas af valkorporationerna eller 
de enskilda valmännen». 

Efter en längre diskussion sammanfattas denna i följande 
satser: 

»Enär en folkrepresentation icke kan behörigen fungera 
under ett godtyckligt diktaturregemente och utan att dess 
lagliga rättigheter respekteras, måste den fordran uppställas 
att den generalguvernören förlänade oinskränkta diktators-
makten upphäfves och att det tillåtes ständerna att fritt ut-
tala sig angående landets tillstånd samt besluta med den rätt 
grundlag stadgar. 

Skulle emellertid landtdag sammankallas utan att dikta-
turen upphäfts eller dess afskaffande ställts i utsikt, böra 
dock val ega rum samt både valda och själfskrifna represen-
tanter infinna sig vid ständermötet. 

För de konstitutionelt sinnade är det en bjudande plikt 
att värka därhän att själfständiga och författningstrogna 
representanter till så stort antal som möjligt väljas och in-
finna sig till landtdag. 

Därest vid tiden för landtdagens sammanträdande dikta-
turen ej är upphäfd och grundad anledning icke finnes att 
förutsätta det ständerna skola få åtnjuta sin rätt efter landt-
dagsordningen, böra ständerna omedelbart göra en framställ-
ning härom till Hans Majestät. Äfven i öfrigt bör det be-
traktas såsom ständernas främsta och viktigaste uppgift att, 
såvidt möjligt, söka göra slut på det nuvarande laglösa till-
ståndet samt återställa lagens auktoritet och tillämpningen 
af landets konstitution. 

Slutligen torde det böra framhållas att förestående utta-
landen så mycket mindre afse att på förhand ingripa i stän-
dernas beslutanderätt som förhållandena till dess ständerna 
sammanträda, kunna gestalta sig på ett sätt, som ännu icke 
kan öfverskådas.»1) 

1) Detta sista stycke finnes icke i den tidigare versionen. 
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På gammalfinskt håll besvärades man i allmänhet icke 
av något tvivel med avseende å önskvärdheten av lantdagens 
sammankallande ens efter diktaturens införande. I denna, 
likasom i flere andra frågor, intog emellertid E. G. Palmb 
en från hans meningsfränder avvikande ståndpunkt. I sin 
redan i kap. XXV I omnämnda skrift Den 18 September 1903 
förutsätter han, att lantdagen icke erhölle fri yttranderätt i 
politiska frågor, men »vi vore ej värda förtroendet att repre-
sentera Finlands folk och ännu ofödda släktens rätt, om vi 
skulle underlåta att inlägga en gensaga mot de oerhörda vålds-
dåd som följt på hvarandra i svindlande snabb följd». Härav 
kunde följden bliva »ett af alla ryssars kejsare publiceradt 
organiskt statut eller hvad det må nämnas, i kraft hvaraf det 
förra storfurstendömet proklameras som 8 ryska län och 
underlägges de ryska ministerierna». I bredd härmed »skulle 
det vara en relativt liten olycka om det närvarande laglöshets-
tillståndet skulle utsträckas därhän att ständerinstitutionen 
till en tid förblir latent, utan att formligen aboleras». 

Ett villkor för lantdagens sammankallande uppställer Pal-
m&I i och med kravet, att diktaturförordningen »antingen helt 
och hållet återkallas eller något slags undantagsskydd garante-
ras åt folkrepresentanterna (af hvilka emellertid flere särskildt 
framstående på förhand landsförvisats!)».1) I annat fall bleve 
ställningen för den enskilda representanten synnerligen pre-
kär. »Säkert skall det icke i något stånd vara brist på perso-
ner, som detta oaktadt skola vara ärliga nog att uttala sig 
enligt L. 0. §§ 46 och 8, men vi kunna väl ej förbise, att i och 
med detsamma, måhända omedelbart, de till landsflykt eller 
proskription bestämdes antal får en motsvarande ökning.» 

Även valmanskåren råkar i mellanhand. »Skall icke hvar 
valman med heder fråga sig, huru han ens skall kunna välja 
någon, då hans röst medelbarligen blir en åtgärd ledande till 
den valdes medborgerliga undergång? För mig framstår ett 

1) Palm&I avser härmed de utvisade adelsmännen, såsom Mechelin, 
v. Born, L. Gripenberg ni. fl. 
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såsom klart: en valförrättning borde genast åtföljas af för-
klaring, att alla väljande, ja alla som hafva rätt att i valet 
deltaga, i förväg förklara sig öfvertaga del i alla de påföljder 
för den valde, som af hans grundlagsenliga uppträdande kunna 
härleda sig.» 

Palrn&I anser dock att den inhemska regeringen icke kan 
»underlåta att framhålla, att sammankallandet af landets 
ständer i laga ordning är det enda, som kan bereda en utgång 
ur det närvarande sakläget, men de måste på samma gång 
för sig och höga vederbörande framhålla, att ett fullkomligt 
oryggligt villkor härvid är, att L. 0. verkligen respekteras och 
ej med sedvanlig rysk trolöshet begagnas till en snara, ett 
försåt. 

De måste göra för sig klart, och äfven bibringa höga ve-
derbörande den insikten, att det ingalunda varit en hand-
full agitatorer som med växande oro ja förtvivlan åsett det 
inledda destruktionsarbetet, hvarvid allt står på spel som 
för finska folket sedan århundraden är kärt och dyrbart, utan 
att härvid folkets stora massa är med. Vill Bobrikoff för-
visa alla som äro emot honom, måste han skaffa ur landet en 
eller två miljoner människor med ens.» 

Emellertid anser författaren att »huru litet de gifna, äfven 
de allerhögsta försäkringarna än betydt, äro sådana löften väl 
det enda man i vårt läge har att hålla sig till, och synes det 
nog sannolikt att Finlands representation skall kunna förmås 
till stora eftergifter, för att kunna bevara det som för oss är 
viktigast. Men att den direkt eller indirekt skulle gå in på 
det rent orientaliska envälde, där lag, domar, förvärfvade 
personliga rättigheter, ja allt utan ringaste undantag låge i 
den borne herrskarens d. v. s. hans rådgifvares och interloku-
törers hand, det kan man ej tänka sig.» 

Den i slutstycket av juridiska kommitténs skrift »Frågan 
om landtdag» förutsatta möjligheten av en förändring i för-
hållandena före lantdagens sammanträdande blev inom kort 
i rikt mått förverkligad. Några veckor efter skriftens utsän- 
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dande inträffade Bobrikoffs, och senare på sommaren Plehwes 
död. En månad därefter utfärdades, den 26 augusti, kallelse 
till lantdag att sammanträda den 6 december. 

Härigenom hade »frågan om landtdag» återigen inträtt i 
ett nytt skede. Diskussionen behövde nu icke längre röra 
sig därom, huruvida lantdag vore önskvärd eller ej, huruvida 
lantdagskallelse skulle motarbetas eller påyrkas; läget hade 
såtillvida vunnit i klarhet. 

Den första yttring från motståndets sida gentemot detta 
nya faktum föreligger i en skrift, daterad september 1904, 
utsänd av landsförvisade 1), i samråd med »några ärade med-
borgare från hemlandet». Här uttalas först en anslutning till 
»den redan tidigare i hemlandet omfattade åsikten, att de 
konstitutionelt sinnade icke böra afhålla sig från valen», var-
efter med hänsyn därtill, att lantdagskallelsen utfärdats utan 
att diktaturförordningen upphävts, följande resolutioner med-
delas: 

»att den olagliga tvångsmakt, som genom nämnde för-
ordning blifvit satt i styrelsemyndigheternas händer, står i 
skärande motsats ej blott till de enskilda samhällsmedlem-
marnas i lag grundade rättigheter öfverhufvud utan ock sär-
skildt till de rättigheter, som tillkomma medborgarena med 
hänsikt till val af landtdagsmän och utöfvandet af represen-
tantkallet; 

att landtdagens sammansättning, under påverkan af de 
medel änsagda förordning ställt till myndigheternas förfo-
gande, kan gestalta sig till en vrångbild af hvad densamma 
under rättsenlig frihet skulle vara; 

att ständernas beslut under sådana förhållanden icke 
skulle blifva sanna uttryck af nationens tänkesätt, önsk-
ningar och behof; 

att ständerna i ingen händelse kunna med tillit och för-
troende arbeta på lagarnas utveckling medan regeringen 
håller gällande lagar suspenderade; samt 

1) Under deltagande af några ärade medborgare -- —. Stock- 
holm, 1904. 
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att det i all synnerhet är nödvändigt att ständerna vid be-
handlingen af frågor om återställandet af normala förhållan-
den i politiskt hänseende äro i åtnjutande af alla de rätts-
garantier grundlagarna innehålla.» 

Skriften rekommenderar vidare hållande av valmansmöten, 
vid vilka resolutioner med krav på diktaturförordningens 
återkallande skulle antagas. Resolutioner borde tillställas 
generalguvernören och åtgärder ofördröjligen vidtagas för 
att valen måtte utfalla i gynnsam riktning. Ävenså uttalas, 
att »deportatioh eller landsförvisning under inga omständig-
heter borde anses få utgöra hinder för att personer, som drab-
bats däraf men vore i åtnjutande af valmännens förtroende 
blefve till landtdagen invalde. Det vore tvärtom högeligen 
önskvärdt, såsom protest mot det härintills utöfvade vålds-
regementet, att icke allenast sådana deporterade eller lands-
förvisade finska medborgare, som tidigare blifvit behedrade 
med landtdagsmannaskap, utan ock öfriga bland dem, hvilka 
kunde befinnas förtjänta af ett sådant förtroende, blefvo 
valda.» 

Ungefär samtidigt, i september 1904, spriddes från mot-
ståndshåll en annan, inom landet tillkommen skrift 1), vars 
förra del yrkar på att valen skola få försiggå utan varje på-
tryckning, att lantdagsman icke hindras att tillträda sitt 
mandat 2), att lantdagsmännens yttrandefrihet och säkerhet 
till person respekteras samt att ständerna tillåtas deltaga i 
avgörandet i samtliga lagstiftnings- och beskattningsfrågor 
enligt grundlag; vidare att diktaturen upphäves och de finska 
medborgare, »som för närvarande äro förbjudna att vistas i 
landet eller af politiska skäl hållas fängslade inom eller utom 
detsamma böra återinsättas i sina fulla medborgerliga rättig-
heter», att församlingsfriheten och överhuvud det tjänste-
män, kommuner och enskilda medborgare tidigare tillkom-
mande rättsskyddet återställas. 

Då Finlands Ständer numera blifvit kallade att sammanträda 
— — — Mimeogr. 

Delta liar väl närmast avseende på de landsförvisade. 
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Senare delen innehåller ett kortfattat program för stän-
dermötet. »Spörsmålet om rikslagstiftningens ordnande, och 
däraf föranledda ändringar i vårt lands konstitution kan 
sålunda rättsligen lösas endast med Ständernas bifall och 
samtycke. Utan tvifvel skola folkets representanter vid i 
grundlagsenlig ordning tillkommen och funktionerande landt-
dag, oafsedt partiståndpunkt, nu såsom tillförene vara vil-
liga att taga under allvarlig ompröfning de förslag och fordrin-
gar, som i rikets gemensamma intresse kunna uppställas för 
landet samt äfven gifva sitt bifall till dem, såvida landets 
materiella resurser och vårt folks rätt till nationell och po-
litisk inre själfständighet på den år 1809 lagda grund sådant 
medgifva.» 

Ordnandet av militärväsendet kräver ständernas med-
verkan, enär endast dessa kunna i samråd med monarken av-
göra i vilken utsträckning frågan härom kan överföras till 
rikslagstiftningens område. Likaledes fordras ständernas 
medverkan vid »lagstiftningen rörande myntet och posten, 
om tillsättande af tjenstemän samt deras ansvarighet för i 
tjensten begångna fel såsom ock frågan om ryska språkets 
ställning i landet». 

Vidare pläderar skriften för en lagstiftning »i syfte att för-
läna ökadt politiskt inflytande åt allt vidsträcktare lager af 
befolkningen». 

Denna publikation var icke i egentlig mening en kagal-
skrift: den utgjorde det konstitutionella blockets i Finland 
valprogram.1) 

Även undfallenhetspartiet, eller såsom det officiellt kal-
lade sig, det finska partiet, rätt och slätt, antog sitt program 
vid ett partimöte den 6 och 7 oktober. 

Det inledes med ett yrkande att lantdagen bör »sträva till 
laglighetens fullständiga återinförande och våra statliga för- 

1) Det publicerades i Hufvudstadsbladet den 10 oktober 1904, i 
Helsingin Sanomat den 11 oktober och återgavs samma dag i Uusi Suo-
metar. 



252 Kap. XXX. Det gammalfinska programmet. 

hållandens ordnande på ett bestående sätt». Detta bör ske 
i grundlagsenlig ordning. 

Likasom de »konstitutionella» yrkar även »det finska par-
tiet» på undantagsstadgandenas upphävande: »Varje finne 
bör därför genom lugn och ett värdigt handlingssätt visa 
deras obehövlighet» — en indirekt men dock fullt tydlig in-
sinuation, att motståndsarbetet gjort eller framdeles kunde 
göra diktaturförordningen behövlig. Mötet uttalar som sin 
åsikt att »de utvisades berättigande att återvända till landet 
är egnat att förmildra motsatser och förhindra uppkomsten 
av nya». 

Medan det konstitutionella programmet med avseende å 
rikslagstiftningen särskilt betonar nödvändigheten av att 
denna angelägenhet ordnas »med ständernas bifall och sam-
tycke», framhåller det gammalfinska i främsta rummet att 
en »begränsning däraf torde böra ega rum äfven på rikslag-
stiftningens väg», detta enär februarimanifestet »rör hela 
riket och förpliktar vederbörande även i kejsardömet», ett 
uttalande som, tvärtemot den tidigare allmänt hysta upp-
fattningen, innebär att manifestet vore förpliktande i Fin-
land. Dock framhålles såsom »lika nödvändigt» att »de finska 
ärenden, till vilka nämnda manifest hänför sig, därförinnan 
genom samfällt beslut av Kejsaren-Storfursten och ständerna 
skiljas från Finlands särskilda, vårt lands grundlagar under-
lydande lagstiftning». 

Med avseende å militären, posten och myntet, prokla-
merar det gammalfinska programmet 1) partiets benägenhet 
att låta lantdagen för framtiden avstå från sin lagstiftnings-
rätt i dessa viktiga frågor. Det säges nämligen: 

»De viktigaste av de ärenden, som av regeringen antingen 
redan överförts till rikslagstiftningens område eller med hän-
syn till vilka ett sådant överförande kan komma att föreslås, 
äro värnpliktsfrågan, postfrågan och frågan om det ryska 
guldmyntets gångbarhet i Finland. Det förefaller naturligt, 

i) Publicerat i Uusi Suometar den 11 oktober 1 904. 
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att representationen, inseende ställningens krav, skall gå in 
på att överflytta dessa frågor till området för rikslagstift-
ningen. Beträffande post- och myntfrågorna kan detta av-
göras genom tillämpning i huvudsak av nådiga förordningarna 
av den 12 juni 1890 och d. 9 juni 1904.» 

I värnpliktsfrågan göras dock särskilda förbehåll: 
»Men värnpliktsfrågan kan icke betraktas såsom för be-

ständigt och på tillfredsställande sätt ordnad, förrän en av 
ständerna och regenten antagen lag fastställt vissa för det 
finska folkets livsvillkor betryggande stadganden, av vilka 
särskilt må nämnas, att de finska värnpliktiga -- och, om 
regeringen finner sådant nödigt, i vårt land bosatta ryssar 
fördelas på särskilda truppdelar och icke spridas bland det 
ryska manskapet, vars språk de icke förstå och vars seder 
äro dem främmande; samt att offiCerare och underofficerare 
vid dessa finska truppavdelningar böra kunna finska, vilket 
språk ensamt manskapets stora flertal förstår; varjämte åt-
minstone för en längre period de gränser borde fastslås, vilka 
det till aktiv krigstjänst uttagna manskapets antal och de 
för militära ändamål anslagna penningmedlens belopp icke 
finge överskrida.» 

Med dessa medgivanden skulle militären såsom en inhemsk 
institution tillspillogivas.1) 

Det rättsskydd som tjänstemännen lagenligt åtnjutit att 
icke utan rättegång kunna avskedas är programmet med om 
att avskaffa till förmån för »ett enklare disciplinärt förfarings-
sätt»; dock bör saken ordnas genom ständerlag. Ävenså är 
programmet redo att låta lantdagen sanktionera den grund-
lagskränkning, som bestod i ryssars tillträde till finländsk 

1) Här må citeras kommentarierna i »Finlands Författningskamp» 
(s. 120 f.): »Under förutsättningen af, att de finska värnepliktiga hållas 
samlade och icke spridas bland det ryska manskapet, kunna de äfven i 
fredstid förläggas utom landets gränser, ställas under rysk strafflag och 
ryskt befäl, som dock bör känna finska språket, samt böra aflägga rysk 
krigsmannaed. De skola sålunda tjäna i ryska trupper, undandragas den 
finska lagens skydd — — —». 
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statstjänst; dock göres härvid det förbehåll, att »de ryssar, 
som användas i vårt lands tjänst icke erhålla en privilegierad 
särställning, utan äro mäktiga landets språk och även i övrigt 
uppfylla de kompetensvillkor, som gälla för finnar». 

Även de ryska språkförordningarna bringas på tal, dock 
utan något yrkande på deras återkallande. Under framhål-
lande av den »plågsamma oro» de väckt överallt i landet 
»väntar det finska partiet, att dessa förordningar granskas i 
sådant syfte, att för Finlands folk bevaras de välsignelser, 
som härflyta ur den under senaste århundrade påbörjade och 
av H. K. M. själv till avslutning bragta lagstiftningen om 
insättande av finska språket i de naturliga rättigheter dess 
ställning av nationalspråk medför.» 

Beträffande det ryska gendarmeriet i Finland uttalas 
den förhoppningen att dess befogenheter begränsas; om dess 
avskaffande är här icke tal, även uttalas önskningsmål om 
församlingsfrihetens återställande och ordnande av pressför-
hållandena; detta senare under hänvisning till den »under-
jordiska, på allt ansvar blottade litteratur» som av det nu-
varande tillståndet tillskapats. 

Programmet slutar med följande ord: 
»Om regeringen av en eller annan orsak skulle anse att 

ovan antydda frågor icke kunde vid denna lantdag behand-
las, bör representationen i en underdånig petition för regenten 
klargöra sin uppfattning av det i landet rådande tillståndet. 
Detta bör göras med lojal öppenhjärtighet, men därjämte på 
ett sätt, som tydligen ådagalägger att det finska folket ivrigt 
hoppas åter få till stånd ömsesidigt förtroende mellan Mo-
nark och undersåtar.» 

1 en efter lantdagens avslutande utgiven broschyr (varom 
mera i kap. XXX I I) uttalar sig L. Gripenberg om pro-
grammet på följande sätt: 

»Vid bedömandet af detta program bör ihågkommas att 
å ena sidan såväl Bobrikoff som Plehwe då voro döda, medan 
å andra sidan motgångarna vid valet gjorde det nödvändigt 
för partiet att i sitt uppträdande så långt som möjligt taga 
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hänsyn till den opinion, som visade sig vara öfvervägande i 
landet, för att sålunda vinna bättre utsikter för de ännu åter-
stående valen. Man måste alltså antaga att i detta program 
eftergifterna skulle få framträda mindre än förut. Icke desto 
mindre framgår äfven härur att partiet ansåg att ständerna 
borde i hufvudsak godkänna åtgärderna på de tre förenämnda 
områdena. I fråga om rikslagstiftningen ville man endast 
ernå ett bestämmande af de frågor, som skulle hänföras till 
denna lagstiftning, hvarvid partiet såsom en sådan fråga nu 
själfmant erbjöd myntfrågan samt indirekte också tullfrågan. 
Beträffande värneplikten hyste partiet inga andra önsknings-
mål än att den borde utgöras vid trupper, som i fredstid för-
lades inom Finland och hvilkas befäl borde kunna finska 
språket, samt att tillsvidare årskontingenten uppbådade 
skulle begränsas. Med afseende å ryska språket önskades 
slutligen att expeditioner till enskilda parter fortsättningsvis 
skulle utfärdas på landets språk. Beträffande flertalet andra 
olagligen vidtagna åtgärder uttalades i programmet visser-
ligen 'önskningsmålet' af deras undanrödjande, men att stän-
derna i sådant afseende borde vidtaga några kraftigare åt-
gärder syntes ej vara afsedt, utan tycktes man tvärtom hafva 
tänkt sig något uttalande först vid landtdagens slut. Pro-
grammet är i dessa delar, synbarligen afsiktligt, rätt dunkelt 
och obestämdt hållet.» 



KAP. XXXI. 

«DET SLUTTANDE PLANET<<. 

Motto: »Irlands parlament är villigt att 
uppoffra alla sina rättigheter — för att rädda 
återstoden.» 

Boyle Roche. 

Den i föregående kapitel refererade diskussionen om önsk-
värdheten av lantdags sammankallande och betingelserna 
för ett lagenligt och fruktbringande lantdagsarbete ådagalade 
en mycket stor olikhet i uppfattningen hos motståndets och 
eftergivenhetens anhängare. Innan skildringen fortskrider till 
de förhållanden, som uppkommo sedan lantdagskallelsen bli-
vit en verklighet och ständerna samlats, torde det vara skäl 
att i en återblick söka påvisa de etapper undfallenhetspartiet 
tillryggalade på den väg, som förde det allt fjärmare från den 
ståndpunkt, vilken strax efter år 1899 enade alla medborgare 
till motstånd. 

Denna väg plägade man på motståndshåll kalla »det slut-
tande planet», för att därmed beteckna partiets glidning från 
den ena eftergiften till den andra. Uttrycket, i dess politiska 
tillämpning, var dock icke uppfunnet under »ofärdsåren». 
Vi återfinna det redan i R. A. Wredes i kap. I citerade skrift 
med anledning av postmanifestet, men först under den pe-
riod, till vilken denna historik hänför sig, kom det i tätare 
bruk, helt enkelt därför, att anledning till dess användning 
nu erbjöd sig oftare än någonsin förr. 

Det användes i synnerhet om senaten såsom beteckning 
på dess beredvillighet att låna sin medverkan till de olagliga 
påbudens genomförande, något som ådragit sig kagalens klan-
der i flere av dess skrifter. Här må särskilt erinras om det i 
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kap. XIII refererade flygbladet Senatens och regeringspartiets 
ställning till den nuvarande krisen av Lennart Gripenberg. 
En utförligare vidräkning med senaten författades år 1904, 
ävenledes av Lennart Gripenberg, på uppmaning av kagalen. 
Skriften 1) börjar med en karakteristik av eftergivenhetspoliti-
kens teoretiska uppfattningssätt och konfronterar härvid den-
nas förutsättning, antagandet »att den ryska politikens slut-
mål icke är ett fullständigt förintande af vår inre själfständig-
het», med Plehwes förklaring i svaret på Steads brev, »nem-
ligen att målet är genomförandet i Finland af riksenhetens och 
sjelfherrskare maktens principer», att fullföljandet av detta 
offiränderliga fundamentala mål »måste fortgå», helst »under 
fredlig och förtroendefull medverkan af landets lokala kraf-
ter►. Härpå övergår författaren till en framställning av det 
sätt, varpå senaten lånat sin medverkan till programmets 
genomförande, och uppehåller sig härvid utförligast vid de av 
senaten vidtagna åtgärderna för värnpliktsförordningens till-
lämpning. Särskilt framhålles senatens nit i utfinnande av 
i lag icke förutsedda straffpåföljder för de från uppbåd och 
krigstjänst uteblivne, i all synnerhet hurusom extrajudiciella 
straffmetoder infördes 'för de värnepliktige, hvilka på grund 
af högre bildningsgrad kunna tillmätas större omdöme och 
sjelfständighet', varigenom principen om allas likställighet 
inför lagen läderas. »En regering, som ifråga om bestraff-
ningsrätten sålunda uppställer godtycket som ledande tanke, 
den rubbar sjelfva grundvalen för en lagbunden samhälls-
ordning, och ställer sig utanför det civiliserade, på lag och rätt-
visa grundade samhället. Och det är finske män, som fram-
kommit med ett sådant förslag; Finlands Senat, som i vårt land 
vill införa denna rent asiatiskt-despotiska godtyckets princip, 
samma Senat åt hvilken ett parti i landet uppmanar med-
borgarene att med 'fullt förtroende' öfverlemna vårdandet 
och skyddandet af vår konstitution, vår lag och rätt och allt 
hvad vårt folk skattar dyrbart.» 

1) Vägen utför. Stockholm 1904. 
17 
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Vidare beröras senatens åtgärder för andra olagliga 
förfogandens bringande i verkställighet, såsom förordnin-
garna rörande tjänstemännen, särskilt den om deras avsätt-
lighet, samt den ryska språkförordningen. Vid dennas till-
lämpning i senaten torde regeringen, säger Gripenberg, till en 
början »aflåtit någon skrifvelse om vissa lättnader i refor-
men, enär densamma ej kunde i verkligheten genomföras, 
hvilken skrifvelse dock lemnats obeaktad. Hvad hade varit 
naturligare, än att Senaten låtit verkligheten intyga sannin-
gen af hvad Senaten nu och tidigare i saken anfört och låtit 
våra ryska 'reformatorer' söka hjelpa sig sjelfva. Men åter 
desavouerar Senaten sig sjelf och skyndar dem till hjelp. 
Främst söker man ånyo utöfva påtryckning på senatstjenste-
männen; men då det öfvervägande flertalet föredragande och 
protokollister äro fullkomligt okunniga i ryska språket, så 
tillgriper man en ovärdig komedi med extra tjenstemän, som 
på ryska uppläsa en öfversättning af föredragandenas betän-
kanden, medan föredragandene sjelfva stå stumma der bred-
vid, utan att förstå ett ord, och protokollisterna stirra på 
pappersarket framför sig, utan att på detsamma kunna ned-
skrifva något af förhandlingarna, om hvilkas innehåll de ej 
hafva det ringaste begrepp. Medan man på ryskt håll — enligt 
hvad det förljudes — med oro befarade ett fullständigt fiasko 
vid försöket med reformens genomförande, hade Senaten med 
den anordnade tragi-komedin 'räddat situationen' och gjort 
den första ryska föredragningen, för den som ville blunda 
för spelet bak kulisserna, till en 'glänsande succés' — — 
Att allt detta måste uppmuntra Bobrikoff att skynda på 
språkreformens vidare genomförande är uppenbart. Också 
dröjde generalguvernören icke att, då han första gången i egen 
person presiderade i Senaten, gifva ett ampelt erkännande 
åt 'herrar senatorers erfarna och uppriktiga medverkan i detta 
heliga värf'. Och från mera kompetent håll kan väl intyg ej 
utfärdas öfver Senatens nit att bidraga till genomförandet af 
en åtgärd, den Senaten sjelf ej längre tid än tre år förut för-
klarat innebära en strävan att denationalisera vårt folk, strida 
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mot Finlands författningsenliga ställning och lända till uppen-
bar skada för landet.» 

.Vilken andel senaten haft i fråga om tillkomsten av en 
mängd andra olagliga förordningar, bland dem diktaturför-
ordningen, »är ej allmänheten bekant, hvarför Senatens ställ-
ning i detta afseende undandrager sig vårt bedömande. Men 
Senatens beredvillighet att med stöd af dessa förordningar 
afsätta ej blott statstjenstemän utan äfven kommunala för-
troendemän samt vidtaga andra i dessa förordningar afsedda 
åtgärder, lemnar icke rum för något tvifvel om Senatens nit 
och beredvillighet att sätta alla dessa förordningar i verk-
ställighet.» 

Det var emellertid icke blott regeringsmyndigheterna som 
gledo in på det sluttande planet. I den mån det gammalfinska 
partiet genom sina ledande personligheters föredöme allt 
mera ombildades till ett regeringsparti — till gagnet, om ock 
ej till namnet -- råkade även detta in på samma sluttande 
plan, vilket enligt kagalens förmenande förde dess anhängare 
till det tillstånd av politiskt förfall, som man i kagalkretsar 
den tiden betecknade med ordet »försumpning». 

Det har tidigare påpekats 1), att det gammalfinska partiets 
förnämsta organ, Uusi Suometar, förnekade tillvaron av ett 
regeringsparti, men i partiets skrifter kan man icke desto 
mindre spåra en med tiden allt tydligare identifiering av dess 
politik med senatens. I ett föredrag 2), som hölls vid ett 
gammalfinskt möte i Viborg den 8 januari 1903, säger kyrko-
herden Elis Bergroth: »Den enda grupp, som nuförtiden utför 
och förmår utföra ett positivt politiskt arbete är den gammal- 
finska — —. Men för detta nya värv fordras enhällighet, 
och enhälligt bör den giva sitt stöd åt vår numera finsksin-
nade inhemska regering, så att denna regering, stödd av fol-
kets lugna element, kan verka för folkets välfärd så vitt för- 

Kap. III, s. 63. 
Se sid. 270. 
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hållandena göra sådant möjligt. Om vi önska göra vår röst 
hörd och giva eftertryck åt vårt ord, är det enda rådet det, 
att vi sluta oss kring densamma». Och i den resolution, som 
Bergroth föreslår vid mötet, heter det: »Det i Viborg för-
samlade medborgarmötet, som nogsamt inser de svårigheter, 
under vilka den nuvarande inhemska regeringen arbetar, 
uttalar för denna regering sitt förtroende och skänker den 
sitt understöd».1) 

Med en resolution sådan som denna för ögonen förefaller 
det en utomstående onekligen något egendomligt, då en talare, 
pastor Kares, vid ett annat gammalfinskt möte kort därpå, 
den 19 mars 1903 i S:t Michel, klandrar motståndets anhän-
gare för att de benämna sitt parti det »konstitutionella», 
»bakom vilken benämning ligger den tanken, att i vårt land 
skulle finnas något parti, som skulle hava frångått grundlags-
enligheten», liksom ock att mötet i anslutning härtill antog 
en resolution: »För att ernå inbördes fred, hoppas mötet, att 
det andra partiet upphör att ensamt för sig använda beteck-
ningen grundlagsparti och hysa uppfattningen att blott dess 
medlemmar äro grundlagstrogna». 

Men undfallenhetsmännen uppfatta den grundlagstrogna 
ståndpunkten på sitt eget sätt. I det i kap. XIV, s. 319 om-
nämnda flygbladet I dagens fråga förklarar en för undfallen-
hetspartiet så representativ man som referendariesekreteraren, 
sedermera senatorn E. A. Forssell att yrkandet att folket 
skall i sitt görande och låtande förfara i enlighet med de stad-. 
ganden grundlagen innehåller om ordningen för lagars stif-
tande, »icke har någon förnuftig mening». Grundlagens bud 
böra visserligen iakttagas av de lagstiftande myndigheterna 
— monarken och ständerna — »men vi andra medborgare, 
som ifråga om lagstiftningen endast hafva att välja represen- 

1) Det är påtagligen denna resolution som Gripenberg åsyftar i sitt 
ovan s. 257 citerade uttalande. Jfr. även ärkebiskop Johanssons vits-
ord om regeringen (kap. XIV, s. 309). Beteckningen regeringsparti 
(hallituspuolue) användes uttryckligen av prof. Oswald Kihlman i bro-
schyren Suuntaa tiedustelemassa (s. 5). 
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tanter till lantdagen, få i öfrigt, om vi vilja lyda grundlagen, 
nöja oss med att ådagalägga vår laglydnad på anspråkslösare 
sätt, genom att hvar i sin stad ställa oss till efterrättelse de 
lagbud, som reglera medborgarnes görande och låtande i det 
borgerliga samhället». Och författaren tillägger i en not: 
»Det ser ut som hade man glömt, att samma grundlagar, SOM 

nu åberopas till stöd för motståndspolitiken, inskärpa att ko-
nungen eger full makt att styra riket, han och ingen annan 
(Regeringsformen § 2 och Förenings- och Säkerhetsakten, § 1)». 
Senator Forssell åberopar sålunda dessa grundlagar som stöd 
för den ryska självhärskarmakten! Skriften slutar: »Och må 
det tillåtas att derjemte uttala den önskan att vederbörande 
allvarligare, än mången nuförtiden synbarligen gör, måtte 
öfverväga hvilken ansvarighet den påtager sig, som söker föra 
sitt folk på en väg, der laglydnaden icke vidare utgör den 
säkra vägvisaren». Dessa ord, som mycket väl kunde hava 
stått i en av kagalens skrifter, skriver Forssell för att förmå 
allmänheten att åtlyda det, som envar insåg icke vara lag. 

En logisk följd av detta betraktelsesätt, där ingen åt-
skillnad göres mellan förpliktande lag och olagliga påbud, var 
att allt motstånd mot dessa senare borde upphöra. Därför yr-
kar t. ex. kyrkoherden Bergroth i sitt andragande vid Viborgs-
mötet den 8 januari 1903, samtidigt som han erkänner att 
värnpliktsförordningen är »för hela vårt folk motbjudande» 
att »vi nu måste lojalt (i originalet läses faktiskt: lojaalisesti) 
underkasta oss den». Men detta är en ytterlighetsståndpunkt. 
Inom regeringspartiet erkände nian i allmänhet motståndets 
principiella berättigande, men man yrkade icke desto mindre 
på dess upphörande, och som skäl härför anfördes huvudsak-
ligen opportunitetssynpunkter. 

Letar nian i regeringspartiets arsenal av argument, finner 
man egentligen endast ett, som icke bär konjunkturpolitikens 
prägel: den av religionen påbjudna lydnadsplikten mot över- 
heten. Det fördes i fält huvudsakligen från kyrkligt håll. 
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Vi hava i det föregående sett det anföras av ärkebiskop Jo-
hansson mot yrkandet att prästerna borde vägra att kungöra 
värnpliktsförfattningarna (kap. V I, s. 118) samt avlämna 
förteckningar över uppbådade (kap. XX, s. 35). Utförligast 
utlägges detta tema av domprosten i Åbo Gustaf Dahlberg i 
en broschyr på 16 sidor'). 

Domprosten Dahlberg framhåller ironiskt, hurusom per-
soner, vilka icke gjort sig kända för religiöst sinnelag, genom 
att skråla (hoilata) Luthers psalm Vår Gud är oss en väldig 
borg försökt överrösta uppläsandet i kyrkorna av värnplikts-
förordningen. Den nya värnplikten innebär emellertid intet 
hot för den rena evangeliska läran i vårt land och religionen 
förpliktar därför icke och berättigar icke till motstånd mot 
densamma. Utgående från Romarbrevets kap. XIII, sär-
skilt vv. 1 och 2, framhåller Dahlberg att Gud har tillsatt 
tvenne stånd: föräldrarnes stånd och överheten, och före-
skrivit lydnad gentemot dessa. Och Luther har förkunnat 
lydnad mot överheten, även då denna gör orätt. Envar som 
sätter sig mot överheten gäckas med Gud och faller i levande 
Guds händer. 

Han polemiserar vidare mot den uppfattningen, att värn-
pliktsförordningen icke vore bindande på orter där den icke 
blivit av prästerna kungjord; en sådan mening är »rena dum-
heten». Där präster av samvetsskäl vägrat kungöra, hava 
deras åhörare förletts och bedragits att resa sig mot överheten 
och sålunda fått att skaffa med Gud. De hava vidare förletts 
att småningom ringakta även andi-a för dem motbjudande 
förordningar. »Huru långt hava vi icke i detta land redan hun-
nit i lagbrott, utan att det ännu därtill skulle behövas denna 
uppvigling?» Vi hava glömt, att denna olycka sänts oss av 
Gud till vår tuktan och prövning. Bibeln lär oss att icke stå 
det onda emot och att anförtro vår sak i Herrens vård. 

Lydnadsplikten mot överheten belystes från motstånds-
håll i flere skrifter, av vilka särskilt en var direkt föranledd 

1) Nykyajan kysymyksiä. Åbo 1902. 
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av domprosten Dahlbergs broschyr. Den var författad av 
fröken Anna Edelheim1) och utkom i slutet av april 1902. 
En annan kort skrift, 2) utkommen i november 1902, utgör 
ett referat av ett föredrag, hållet av en prästman vid ett möte 
i september samma år. Efter att hava redogjort för en del 
företeelser i det israelitiska folkets historia — det enda som 
erhållit sin statsförfattning direkt från Gud — kommer före-
dragaren till den slutsatsen, att »det passiva motståndet icke 
blott är tillåtligt, utan en helig förpliktelse». Utförligare be-
handlas ämnet i en av »Religionslärare» (mag. M. Pesonen) 
författad broschyr 3), som att döma av kagalens räkenskaper 
utkom sommaren 1902, samt av teol. professorn G. G. Rosen-
qvist i en broschyr 4) på 21 ss. Den är undertecknad med för-
fattarens initialer, G. G. R., och utgavs i början av år 1903 
på »författarens förlag», tryckt på offentlig officin, och sålunda 
underkastad censur, detta i enlighet med författarens ofta 
inom motståndskretsar uttalade princip att varken uppträda 
anonymt eller anlita hemliga tryckerier. 

I dessa tvänne sistnämnda skrifter — delvis även i fröken 
Edelheims — baserar sig argumenteringen till stor del på 
en utredning av begreppet överhet, fattat icke blott konkret 
och personligt, utan abstrakt och ideellt, såsom en samman-
fattning av allt det som förpliktar människan, samvetet, det 
sedliga medvetandet och dess uttryck i lagen, som står över 
och bör vara bindande icke blott för medborgaren utan även 
för den personliga överheten, t. o. m. i monarkens person. 
Pesonen gör därför en skillnad mellan den verkliga, sedligt 
förpliktande överheten och dess vrångbild, »där den sedliga 

Svar till Domprosten Dahlberg. Undertecknad: —im. 3,000 exx. 
Den finska upplagan: 5,000 exx. 

Myöntäminenkö on Jumalan tahto? Erään papin lausunto päiwän 
polttawasta kysymyksestä. »Berlin» 1902. 20,000 ex. 

Esiwalta ja kuuliaisuus sitä kohtaan kristinuskon kannalta. »Ber-
lin» (utan årtal). 5,000 ex. 

Historiens Gud ingen annan än samvetets Gud. Uleåborg 1903. 
Även i finsk översättning. 
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världsordningen icke realiseras». »Om man djärves försvara 
lagbrott med Guds ord, försöker man göra Gud delaktig i det 
brott, vartill man förfallit». Han betonar, att budet att mera 
lyda Gud än människor ingalunda, såsom av undfallenhetens 
anhängare framhållits 1), gäller endast trossaker, budet är en 
grundsats i den kristliga sedeläran överhuvud. Ett handlings-
sätt i enlighet med samvetet innebär en säkrare borgen för 
fosterlandets framtid än en ohelig statskonst, även om däri 
hela världens statsklokhet funnes förenad. 

Det grundligaste inlägget i denna diskussion var det som 
gjordes av professor Rosenqvist. Den ståndpunkt han före-
träder i sin broschyr sammanfaller i allt väsentligt med kalta-
lens, men avviker från denna i en nog så viktig punkt, däri 
nämligen, att han ogillar »agitation», ty »agitationen kan 
möjligen få folk att för ögonblicket handla 'legalt', d. v. s. 
i yttre överensstämmelse med pliktens bud, men den för 
aldrig till ett handlande af plikt, och det är endast det se-
nare handlingssättet, som eger sedligt värde, som lämnar ett 
bidrag till det evigt bestående, det bärande och uppfostrande 
i folkens lif». Detta fördömande av agitationen förmildrar 
förf. emellertid i en not: »Med 'agitation' förstå vi själffallet 
icke hvarje värksamhet för ett mål utom oss, men väl en 
värksamhet, hvars medel icke äro lika rena som ändamålet 
är högt». 

I broschyren, som helt ställer sig på kristligt-etisk stånd-
punkt, inskärpes till en början, med anförande av talrika 
bibelställen, den kristnes lydnadsplikt, och detta med en styrka 
och en värme, att läsaren lätt får den uppfattningen, att för-
fattaren vill föra eftergivenhetens talan. Lydnadsplikten är 
så mycket mera bjudande, som monarken innehar sin makt 
'med Guds nåde', ett betraktelsesätt, som förf. tager varmt 
i försvar. Men hans myndighet får aldrig komma i strid med 
samvetet, med rätts- och pliktmedvetandet. »En makt 'med 

1) Så ärkebiskop Johansson i sitt »herdabrev» av den 12 augusti 1901 
(kap. V I, s. 118). 
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Guds nåde' får själffallet icke kollidera med Gud, som talar i 
människornas samveten, i deras rättskänsla och rättfärdighets-
känsla. Där en sådan kollision eger rum, där är det en plikt att 
mera lyda Gud än människor» — — --. »Den som sviker den 
eviga lagen, det godas och rättas lag, för att, låt vara i välment 
klokskap, vinna nyttiga mål, han har medvetet eller omedvetet 
affallit från kristendomens Gud, han har i stället för den lef-
vande Gudens 'försyn' stält försynen af kortsynta människors 
beräkningar, han har glömt den sanningen att historiens Gud 
icke är någon annan än samvetets.* 

Det åskådningssätt, »som bjuder oss att handla klokt i 
stället för 'rätt', att afpruta på rättsmedvetandet och sam-
vetets kraf, för att möjligen 'rädda' det ena eller andra» är 
»principielt och väsentligen det macchiavellistiska», det »för-
biser, att det vi i främsta rummet hafva att i mörka tider 
söka bevara och 'rädda' är vårt folks rättsmedvetande och 
rättskänsla» och att »den politik man rekommenderar prin-
cipielt måste undergräfva och döda just det hos ett folk, som 
ensamt kan rädda det — ». 

Prof. Rosenqvist ogillar skarpt ett yttrande av en »infly-
telserik kyrkans man», då han, »för att gifva etiskt berätti-
gande åt konjunkturpolitiken, till hvilken han till mångas 
sorg och bestörtning helt och hållet bekänt sig, sagt: 'Sedligt 
förpliktande på statslifvets område kan icke vara något som 
länder folket till skada'1). Detta är väsentligen Macchiavellis 
tanke: det som gagnar fosterlandet är berättigadt». Gentemot 
den av ärkebiskop Johansson framställda satsen anmärker 
Rosenqvist: »Kristendomen säger icke: sedligt förpliktande 
på statslivets område kan icke vara något, som enligt vissa po-
litikers beräkningar länder folket till skada, så att Du hör 
ställa din plikt efter dina eller dina auktoriteters beräkningar-
af hvad som möjligen gagnar eller skadar, utan kristendomen 
säger: Folket till skada på statslifvets, liksom på hvarje 

1) Citatet är taget ur en rundskrivelse av ärkebiskop Johansson 
av den 19 december 1901: Arvoisa virkaveli: Kun uusia pilviä yhä ko-
koontuu — — —. Borgå. 
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lifvets område, kan aldrig vara något, som står i konformitet 
med det rätta». 

Om det passiva motståndets politik, så till vida som den 
innebär 'ett orubbligt fasthållande vid lag och rätt' säger 
förf. att den står »i principiell öfverensstämmelse med kristen-
domens kraf». 

Mot professor Rosenqvist vänder sig en skrift 1), underteck-
nad -a-g-. Här talas om sanna profeter och falska profeter 
under gamla testamentets tid. De sanna profeterna förkun-
nade, att lidandet var Guds rättfärdiga dom och uppmanade 
folket till bättring, att förödmjuka sig och söka hjälp hos Gud. 
De falska profeterna uppmanade folket att icke böja sig, ty 
lidandet var oförskyllt. Förf. menar, att ärkebiskop Johans-
son »sett förhållandena med den sanna profetens blick» 2), och 
beklagar »att en af den teologiska vetenskapens i vårt land 
förnämste representanter ej fått en högre syn på tingen, att 
han med sin, om ock allvarliga uppsats, gör allvarlig skada, 
i det han hindrar menigheten från att botfärdigt gå in i sig 
själf, hindrar Guds nådes afsigter med lidandet från att för-
verkligas och sålunda, blott ökande korset, förlänger han 
hemsökelsens tider för vårt land och folk.» 3) 

Till det etiska planet söka undfallenhetens förespråkare 
upphöja även andra av sina argument, såsom då prosten A. 0. 
Blomberg (sedermera Vuorimaa) i ett andragande vid det 
gammalfinska mötet i S:t Michel den 19 mars yttrar att, 
»enär villkoret å Regentens sida för försoning ligger däri, att 
Regentens värdighet såsom härskare över en stormakt och 
talrika folkslag respekteras, så är det finska folkets sedliga 

Några ord i dagens frågor. Helsingfors, 1903. 
I sin artikel i Uusi Suometar den 1 maj 1902 (se kap. XIV, s. 309) 

talar ärkebiskopen om den ryska regimen såsom en Guds tuktan, under 
vilken vi måste böja oss. 

En mängd religiösa argument mot det passiva motståndet anföras 
även i broschyren I frågan (Åbo, 1903) av kyrkoherden i Eckerö Gust. 
Aug. Lundqvist. 
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icke allenast rätt utan även skyldighet att detta år hörsamma 
uppbådskallelsen». Prosten Blomberg utvecklar vidare den 
tankegång, som framträder i ärkebiskop Johanssons av Ro-
senqvist citerade sats, då han i ett vid samma möte i S:t 
Michel hållet längre föredrag yttrar: »Från politisk såväl som 
historisk synpunkt är det enda berättigade detta: att tillämpa 
den nya värnpliktslagen. Det är icke längre blott politiskt 
klokt, det är numera även vår plikt mot fosterlandet, vår 
högsta sedliga plikt!» En stark bismak av fariseism har 
följande episod från S:t Michelsmötet, som här återges i orda-
grann översättning av mötesreferatet: 1) 

»Efter inledningsföredraget uppstod diskussion, varvid 
framfördes den avvikande åsikten, att man ej kan inlåta sig på 
eftergivenhetens väg, emedan 1) den strider mot rättsbegrep-
pet och samvetet samt 2) den förslöar fosterlandskärleken. 
Några yttranden av ungraren Deak anfördes till stöd för denna 
åsikt. Å andra sidan svarade härpå kyrkoherden Bergroth 
m. fl. med att visa huru förvänt det är att sammanblanda det 
politiska rättsbegreppet och samvetet med varandra. Det po-
litiska rättsbegreppet är icke ett säkert, bestående begrepp, 
utan ändras med tiden och efter omständigheterna. Samma 
Deak, som motpartiet har åberopat, ansågs på sin tid som en 
fosterlandsförrädare därför, att han genom att inlåta sig på 
underhandlingar med Österrikes regering räddade sitt foster-
land från undergång. Samvetet åter är alltid detsamma och 
dess inre krav är den högsta lagen, högre än varje politisk 
och juridisk rätt, — ty dess innehåll är kärlek. Om någon 
tager min egendom, så har jag rätt att straffa honom, men 
ännu större är dock, om jag följer kärlekens bud och giver 
honom förlåtelse. Och ett förverkligande av denna kärlekens 
lag och princip kan därför icke heller förstöra fosterlands-
kärleken. 

Med denna diskussion, som på båda sidor fördes med be- 
1) Mötet sönderföll i två delar. Till den första hade kallats medbor-

gare från olika partier; samma dag kl. 5 e. m. vidtog ett annat möte av 
»till det besinningsfulla (maltillinen) partiet» hörande personer. 
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sinning och värdighet, såsom bildade personer anstår, avslu-
tades det allmänna mötet.» 

I den kristliga kärlekens namn borde man således med milt 
överseende betrakta, huru folkets dyrbaraste goda togs ifrån 
det! 

Också vid Kuopio-mötet, den 7 april 1903, bragtes vissa 
etiska synpunkter på tal i det föredrag, som där hölls av dr 
0. Hannikainen. Föredragaren polemiserar mot den rätts-
uppfattning, som han tillskriver motståndets anhängare, att 
man nämligen »i alla förekommande frågor — — — bör handla 
i enlighet med det rätta, eller med andra ord våra grundlagars 
anda, och att man härvid icke fick taga någon hänsyn till 
föl j derna». 

För att göra full rättvisa åt föredragarens resonemang 
återgives det här i fullständig översättning: 

»Ordet rätt (oikeus) i dess heligaste betydelse är icke det-
samma som den mänskliga lagen. Den rätt, mot vilken vi 
aldrig få bryta, följderna må vara vilka som helst, är icke 
den mänskliga rätten, utan den Gudomliga rätten, Guds heliga 
bud, vilka genom lära och uppfostran klargjorts för oss och 
funnit rotfäste i vårt samvete. Denna heligaste och högsta 
rätt fordrar visserligen, att vi i det offentliga livet i allmänhet 
handla enligt lagligen tillkomna lagar. Men i varje nations 
liv förekomma tillfällen, då den måste foga sig även i mot-
bjudande maktbud. Om ett litet folk, sådant som vårt, som 
icke med maktmedel förmår förverkliga det, som vi hålla för 
vår mänskliga och nationella rätt, vägrar åtlyda en mäktig 
överhets befallningar, även då de äro motbjudande och kränka 
dess rätt, så begår ett sådant folk självmord. På samma gång 
för det hänsynslöst till fördärvets brant sina nationella rät-
tigheter och bryter mot själva den gudomliga rätten, emedan 
denna icke kan bestå och förkovras utan förhandenvaron av 
en erkänd överhet och en ordnad regering. Eller på vilket 
sätt, kära medborgare, ansen I att Finlands folk kan fortsätta 
sitt liv i hägnet av gudsfruktan, moral, goda seder och kultur, 
om vi ställa oss på fientlig fot mot den av ödet oss beskärda 
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överheten, om vi tillspillogiva vårt stadgade rättsväsende, 
vår inhemska ordningsmakt, vår kyrka, vårt inhemska un-
dervisningsväsen, våra kultursamfund och övriga föreningar? 

Den principen, att man bör göra det rätta utan hänsyn till 
följderna, är sålunda oriktig i tvenne avseenden: själva ordet 
rätt fattas här i tvåfaldig, dunkel betydelse, och oriktig är 
den tanken, att ett folk, som följer denna princip, icke be-
höver bära ansvaret för de följder, som ett sådant handlings-
sätt medförer.» 

Förutom dessa sporadiska utflykter på de etiska och ide-
ella gebiten baserade regeringspartiet sin politik av efter-
givenhet och sin yrkan på motståndets upphörande för-
nämligast på konjunkturgrunder. 

1-) För nedanstående framställning har följande material använts: 
Mikä menettelytapa on kansalle paras nykyisissä oloissa? Alustus 

kansalaiskokouksessa Wiipurissa tammikuun 8 p:nä 1903. Kirjoittanut 
Elis Bergroth. Wiipurissa 1903. (Mot denna skrift utgavs av kagalen 
eller på dess bekostnad: Mikä menettelytapa on kansalle paras nykyisissä 
oloissa? Vastaus herra Elis Bergi )th'ille. P. W. [= Passiivinen vasta-
rinta; daterad februari 1903; undertecknad: Pekko — t = P. Schwindt; 
utgör N:o 11 i serien Isänmaallista lukemista]; Vastine pastori Elis 
Bergrothin Viipurissa tammikuun 8 päivänä 1903 pidetyssä kansalais-
kokouksessa esittämään lausuntoon. »Berlin» 1903 [av W. Chydenius 
med biträde av kagalbestyrelsen; 3,000 ex]; Papisto ja politiikki. Pyr-
kimys selvyyteen. Kotka 1903. Daterad: Januari 1903; undertecknad: 
V. Salminen [kyrkoherde i Kjulo; 10,000 ex.]). — Kansalaiskokous 
Mikkelissä Maaliskuun 19 p:nä 1903. Mikkeli 1903. — Pöytäkirja, joka 
tehtiin Kuopion kaupungissa huhtikuun 7 p. 1903 pidetyssä kokouksessa. 
Kuopio, 1903. — Kansalaiskokouksessa Kuopiossa huhtikuun 7 päivänä 
1903 pidetyt Esitelmät. Kuopio 1903. — Suuntaa tiedustelemassa. 
Havaintonsa kertoeli Kansallismielinen (= A. Osw. Kihlman, sedermera 
Kairamo). Mikkeli 1903. — En helig förpligtelse, Helsingfors 1903; 
daterad Helsingfors i mars 1903; undertecknad: H. K. — Vår framtid. 
Helsingfors 1903; undertecknad: A. M. (= Agathon Meurman). — Sana 
kansalle. Helsingfors, 1903; undertecknad: A. M. (= A. Meurman). —
En i4versigt. Joensuu 1903; undertecknad: Medborgare från lands-
orten. — J. W. Snellman'in päivänä. (»Wiipuri»-lehdestä Toukok. 12 päi-
vältä 1903). Helsinki 1903. — (Polemiska uttalanden mot särskilda av 
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Såsom tidigare har framställts, var man i undfallenhets-
männens leder redo att erkänna, att motstånd till en viss grad 
var berättigat och nyttigt. Här må erinras om Agathon Meur-
mans och Kaarlo Wärris morska uppträdande vid mötet på 
riddarhuset den 22 juni 1901 1), det gammalfinska program-
met rörande det första värnpliktsuppbådet av den 29 oktober 
1901 2), samt Meurmans och E. G. Palmens yttranden i Sumna-
lainen Nuija den 27 april 1902 5. Numera hade man emeller-
tid avancerat så långt på undfallenhetens bana, att röster 
höjde sig, som fördömde motståndet allt från dess början. 
Den måhända mest utpräglade företrädaren för detta betrak-
telsesätt var kyrkoherden i Räisälä, Elis Bergroth, i det före-
drag som han höll vid mötet i Viborg den 8 januari 1903 4). 
Ett utförligare referat av hans framställning torde kunna 
påräkna intresse. 

Bergroth klandrar skarpt urtima lantdagens hållning år 
1899. Han erinrar om att på finskt håll —härmed avses gam-
malfinskt håll: den ungfinska oppositionen ignorerar han; det 
är de besinningslösa svenskarna han vill göra ansvariga — be-
nägenhet för eftergifter förefanns 5), men på grund av tvenne 

dessa skrifter återfinnas i prof. Th. HonAns utförliga broschyr Nykyi- 
sestä Asemasta. Kirjoittanut Passirinta. Stockholm 1903; daterad 
Augusti 1903; ingår i författarens svenska avfattning i Vårt passiva 
motstånd, ss. 110-209). 

Kap. III,s. 58. 
Kap. XIV, s. 292 f. 
Kap. XIV, s. 302. 
Mikä menettelytapa etc. 
Professor Kihlman upplyser (Suuntaa tiedustelemassa s. 10) att 

»de finsksinnade» i vederbörande utskott understött ett förslag, att ryska 
officerare finge anställning i finska trupper i samma proportion som 
finnar tjänade i ryska trupper, och på villkor att de kunde landets språk 
(kieliä). Han tillägger: »Nu medgives nog, att vid lagstiftning oppor-
tunism eller sammanjämkningspolitik icke får åsidosättas, men vid 
den tiden, och även nu, kommo endast bittra och kränkande lidanden 
dem till del, som med måttfulla eftergifter redligen försökts jämna över-
enskommelsens väg». — Även Meurman (Sana kansalle) omtalar detta 
förslag. 
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olyckliga beslut kom detta icke till offentligheten. Dessa be-
slut voro, för det första, att överläggningarna skulle hållas 
hemliga, och vidare att »ständerna skulle försöka framträda 
såsom en man». 

»Det förra av dessa beslut», fortsätter Bergroth, »hade till 
följd att man utanför lantdagen icke fick veta något om den 
besinningsfulla (maltillinen) riktningen. Man trodde därför 
att denna radikala (jyrkkä) ståndpunkt, som trätt inför 
offentligheten och av allmänheten beprisats, var den enda 
rådande. Detta var orsaken till 'Februari-manifestet'. Detta 
var ryska regeringens svar på 'Nya Pressens' krigsförklaring.1) 

— — Häri visade sig det första resultatet av det svenska 
partiets handlingssätt i denna fråga. 2) Det andra resultatet 
var det, att den finska gruppen nödgades, för att få den be-
slutade enigheten till stånd, steg för steg avvika från sin 
besinningsfulla ståndpunkt och, ehuru den anade det värsta, 
göra eftergifter åt radikalismen, även där detta medförde 

Härmed avses den av Bergroth i en tidigare del av sitt föredrag 
skarpt klandrade hållning Nya Pressen intog mot värnpliktsproposi-
tionen. 

Härtill genmäler Schwindt — han räknade sig ursprungligen till 
det gammalfinska partiet — i sitt svar på Bergroths broschyr att Uusi 
Suometar, såsom B. själv uppgivit, tidigare skrivit »besinningsfullt», 
och »han bör ju veta, att man på ryskt håll betraktade U. S:s åsikter i 
allmänhet såsom mera överensstämmande med_ folkopinionen än N. 
Pris». Vidare erinrar Schwindt om att manifestet förelåg färdigt åt-
minstone tre veckor förrän det sändes till Finland och att nian skred till 
dess avfattning förrän lantdagens egentliga arbete begynt. »Hr E. B:s 
påstående att sekretessen vid lantdagens överläggningar varit orsaken 
till februari-manifestet är därför alldeles falskt.» (Här må även hänvisas 
till Plehwes framställning om februari-manifestets tillkomst; se kap. 
XX IX, s. 231). — Likasom Bergroth klandrar även professor (sedermera 
senator) Osw. Kihlman (sedermera Kairamo) i Suuntaa tiedustelemassa 
Nya Pressens hållning: »N. Pr. ställde sig genast på en högtidlig stats-
rättslig ståndpunkt; dess ton var övermodig och för motståndaren krän-
kande, t. o. m. i finska kretsar prisade man dess fosterländska och man-
liga försvar. Februarimanifestet framkallades sannolikt av denna det 
sturska (kopeileva) partiorganets oböjlighet, som det ansågs nödvändigt 
bryta, i synnerhet som tyvärr andra röster icke just läto höra sig». 
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hotande faror — — — den nya värnpliktslagen skulle hava 
utfallit annorlunda, om icke denna olycksaliga strävan efter 
enighet förefunnits.» Det var de svensksinnades skuld, att 
behandlingen av värnpliktspropositionen blev sådan, att »i 
riksrådet icke en enda medlem kunde försvara ständernas 
förslag i dess helhet. Om de finsksinnade hade fullföljt sitt 
eget besinningsfulla program, om de frågat mera efter vad 
man på ryskt håll fordrade än vad fanatikerna i Finland 
fordrade, tedde saken sig nu otvivelaktigt annorlunda än 
vad den utvecklat sig till då man beträdde radikalismens 
väg.» 

Bergroth far illa fram med allmänhetens opinionsyttringar 
efter det februari-manifestet blev känt i Finland, och det 
»enfaldiga skrän», som »snart fick genljud över hela landet 
från sammankomsten i Ateneum»1). Självvalda, besinnings-
lösa element togo tyglarna i sina händer och organiserade 
förföljelser mot dem, som vågade tänka annorlunda 2) och 
igångsatte »en tidigare oerhörd uppvigling», vilket åter hade 
till följd, att värnpliktsförordningen, i dess slutliga form, blev 
för Finland ännu ofördelaktigare än den hade i den ursprung-
liga propositionen. »Det förslag, som hade till resultat den 
nya värnpliktslagen, var nog ett resultat av vad som försig-
gick efter lantdagen, och vilken samhällsgrupp som härvid var 
ledande vet envar. Resultatet av denna radikala och stor-
ordiga verksamhet till fosterlandets räddning var sålunda, 
först februari-manifestet och sedan den nya värnpliktslagen. 

Härtill anmärker Schwindt: »I motsats till vad fallet var med 
nästan alla andra folkrepresentanter kände sig hr. E. B. icke anslagen av 
folkets entusiasm vårvintern 1899», och tillägger, att det genljud, som 
det enfaldiga skränet väckte, hade till resultat den stora folkadressen och 
massdeputationen samt den europeiska kulturadressen. 

Schwindt beskyller Bergroth här för lättsinnigt eller uppsåtligt 
avlagt falskt vittnesbörd. Den kommitt, som B. åsyftar, var icke 
självvald, utan tillsattes vid ett talrikt besökt medborgarmöte, och den 
planlade aldrig någon förföljelse mot andra. Schwindt anmärker tillika, 
att i denna kommittésatt en medlem av Uusi Suometars redaktion 
(W. Soini). 



Kap. XXX I. Kyrkoherden Bergroths föredrag i Viborg. 273 

Lysande resultat, som mana till fortsättning i samma rikt-
ning!» 

»Man har rustat sig till strid mot värnpliktslagen och här-
vid förlorat position efter position, och sedan våra tjänstemän 
och våra rättsinstitutioner dragits med i denna strid, och man 
ännu därtill vill indraga kyrkan 1), är för närvarande hela vårt 
samhällssystem i fara. På ryskt håll har man gått längre än 
våra argaste motståndare i början förutsåg°. 2) Med rasande 
fart har det gått nedåt för oss — — -- Och under dessa skif-
ten och omvälvningar begynner laglydnaden att försvinna 
hos folket, då en del såsom lag följa ett, andra ett annat — — --
Vill folket fortsätta detta krig, som har fört från nederlag 
till nederlag, eller vill det skrida till slutande av fred 
Vart radikalismen leder, därom har tre års erfarenhet lämnat 
så i ögonen fallande vittnesbörd, att endast den grupp, som 
alltid varit politiskt blind och alltjämt vill framhärda i sin 
blindhet, icke ser det.» 

Dessa utdrag giva tydligen vid handen, att Bergroth 
betraktar alla motståndsyttringar, från början till slut, såsom 
varande av ondo och landet till skada. På ett enda ställe med-
ger han, indirekt, att motståndet haft nytta med sig, då han 
säger, att det genom kommunernas och ynglingarnas mot-
stånd ådagalagts, att den nya värnplikten är för vårt folk 
motbjudande, men detta anför han blott såsom ett ytterligare 
skäl för att motståndet nu bör upphöra, och att man, såsom 
redan ovan (s. 261) anförts, nu »lojalt» bör underkasta sig 
densamma. 3) 

Detta skrevs medan man på motståndshåll yrkade på, att prä-
sterna icke skulle utlämna förteckningen över ynglingar i uppbådsåldern, 
mot vilket yrkande Bergroth uppträdde i en särskild broschyr (Kap. 
XX, s. 39). 

Schwindt: »Om hr E. B. med 'motståndare' avser ryssarna, så 
torde detta vara sant, ty de hava bevisligen väntat sig ett starkare mot-
stånd från vår inhemska regering. Om åter hr E. B. härmed avser det 
passiva motståndets män, far han vilse.» 

Härtill anmärker Chydenius i sin s. 269 not 1) omnämnda broschyr: 
»Om nu hela folket, såsom han och senaten önska, utan knot underkastar 

Is 
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Alla undfallenhetens anhängare vilja dock icke gå fullt 
så långt som Bergroth i fördömandet av motståndet. Sa-
lunda säges i Muutama sana nykyhetkellä, under framhål-
lande av att från Rysslands sida nu uppställes som villkor, 
att värnpliktslagen åtlydes och all uppvigling upphör, att det 
visserligen har varit bra, att folket visat sin rättsuppfattning, 
men denna har nu redan ådagalagts. Det har skett genom 
lantdagen, adressen, kommunernas protester, ynglingarnas 
uteblivande vid senaste uppbåd, t. o. m. av Helsingfors gat-
pojkar — således mer än nog. Det har icke heller varit någon 
brist på utmaningar (ärsytystä). Numera hava vi intet att 
vinna genom motståndet, men mycket att förlora. Prosten 
Blomberg gör vid mötet i S:t Michel ett särskilt undantag 
för den stora adressen, men det aktiva motstånd, vartill man 
sedermera skred, har framkallat regeringsförfoganden, som 
icke länt regeringen till något men, men väl Finlands folk. 
Särskilt har motståndet mot värnplikten åsamkat folket 
ökade kostnader. »Oförnuftigt är därför motståndet, och det 
åstadkommer intet annat än olycka och fördärv för vårt folk.» 
Professor Osw. Kihlman (Suuntaa tiedustelemassa) förklarar 
kategoriskt, att »motståndet, sådant det nu bedrives, är helt 
enkelt odugligt och för folket skadligt», ett omdöme, som på-
minner om ärkebiskop Johanssons i det ovan, kap. XX, s. 36, 
citerade yttrandet om det »oskickliga motståndet». Agathon 
Meurman (Sana kansalle) anlägger en allmän historisk syn-
punkt, och förklarar, att »den, som i historien lärt känna huru 
liknande händelser avlöpa, vet väl, att ett passivt motstånd 

sig, då får man i Petersburg bevis därpå, att generalguvernören haft 
rätt. År 1902 svårigheter; därpå fogar sig folket frivilligt i den ryska 
ordningen, och då det senare yrkas på uttagande av flere tusen man till 
tjänstgöring i ryska trupper, skall pastor Bergroth utan tvivel uppmana 
ynglingarna att för fosterlandets skull giva sig i rysk krigstjänst. Om 
egna finska trupper skall man då icke knysta ett ord. Och om motstån-
det haft de av Bergroth erkända goda följderna, hade han bort tacka dem, 
som deltagit i detta motstånd samt klandra senaten, som utan att ens 
avvakta en kejserlig befallning på eget bevåg försökt att med olagliga 
medel tvinga folket till lydnad.» 
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icke förmår hämma händelsernas gång». Hos oss har det pas-
siva motståndets korta historia visat, att »det är såväl gagn-
löst som i längden omöjligt». 

En konsekvens av denna uppfattning om motståndets 
skadlighet var inom regeringspartiet övertygelsen att den ena 
försvarspositionen efter den andra måste anses vara definitivt 
förlorad. Främst gällde detta allt det motstånd, som preste-
rats av tjänstemän. På detta område hade man redan tidigt 
uppgivit tanken på att hålla rättsståndpunkten i helgd. Här 
må erinras om J. R. Danielsons uppdelning av befolkningen 
i tvenne grupper, »den utanför de officiella kretsarna stående 
allmänheten» å ena sidan och, å den andra, ämbetsmyndig-
heterna med deras speciella uppgift att bevara bron mellan 
regent och folk (kap. XIII, s. 263), det gammalfinska pro-
grammet i värnpliktsfrågan, enligt vilket tjänstemännen 
böra stå på sidan (kap. XIV, s. 293) och professor Serlachius' 
tveksamma uttalande vid det gammalfinska mötet den 23 
och 24 oktober 1902 (kap. XVI, s. 351 f.). Tjänstemännens 
vägran att foga sig i olag framkallade endast repressalier. 
Så säger t. ex. professor Kihlman i Suuntaa tiedustelemassa: 
»Det är säkert, att förordningarna om tjänstemännens av-
sättlighet utan laga dom utfärdades såsom ett direkt svar på 
hovrätternas vägran, och säkert torde även vara, att dessa 
förordningar på grund av tjänstemännens allmänna och ohöljda 
anslutning till motståndet fått en mycket strängare form 
och ett vidsträcktare syftemål än man i början avsett.» 

Partiets ståndpunkt i tjänstemannafrågan formulerades 
vid mötet i S:t Michel den 19 mars 1903: »Mötet anser att alla 
medborgare böra fordra, att tjänstemännen icke genom direkt 
arbetsvägran må bringa fosterlandets dyrbaraste intressen och 
institutioner i fara», ävensom i Kuopio den 7 påföljande april, 
där »följande av tvenne Helsingfors-jurister framställda 
klämmar» antogos: 

»a) Vederbörande åligger att vid passande tillfällen red-
ligt för Monarken framföra folkets uppfattning och bekymmer 
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med anledning av de från vår grundlag avvikande påbuden 
och göra det på ett sådant sätt, att de kunna verka såsom 
medlare för undanröjande av konflikterna mellan Monarken 
och folket. 

Vederbörande finska mäns skyldighet är att med av-
seende å överhetens förfoganden i värnpliktsfrågan och andra 
liknande fall så begå, att de genom motstånd mot desamma 
icke framkalla någon åtgärd av regenten för att skilja dem från 
tjänsten och sålunda bringa de samhällsinstitutioner, de tjäna, 
i fara att förstöras. 

Om den pliktkollision i vilken vederbörande vid upp-
fyllande av fordringarna i ovanstående punkter a) och b) 
råka, blir för en eller flere av dem outhärdlig, böra de själv-
mant avgå från tjänsten 'och icke invänta ett föravskedande 
med tvång. 

För att förebygga en fortsatt konflikt mellan Monar-
ken och folket böra medborgarne undvika offentliga opinions-
yttringar till förmån för de avskedade tjänstemännen. 

Avskedade tjänstemän böra tills vidare icke väljas till 
sådana tjänste- eller förtroendeposter, där de inför överheten 
komme att representera folket eller kommunen.» 

Införandet -av ryskan såsom officiellt språk vid de admi-
nistrativa ämbetsverken betraktades som ett fait accompli, 
som det ej lönade sig att spilla ord på. 

I värnpliktsfrågan yrkades på regeringshåll allmänt, att 
värnpliktsediktet skulle erkännas som lag, visserligen oftast 
under uttalanden av förhoppningar, att vissa modifikationer, 
i detsamma bleve vidtagna. Ovan, kap. XIV, s. 309, har an-
förts, hurusom ärkebiskop Johansson redan den 1 maj 1902 
tror sig kunna försäkra, att sådana ändringar i värnplikts-
lagen kunde fås till stånd, att de finska värnpliktige icke i 
fredstid komme att föras utom landets gränser och finge tjäna 
i finsk trupp, och i kap. XX I, s. 63 visas hurusom enahanda 
förhoppningar återfinnas i broschyren Muutama sana nyky-
hetkellä samt i prosten Blombergs tal vid mötet i S:t Michel. 
Därom, att dessa ändringar skulle vidtagas genom en regel- 
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rätt lagstiftningsakt, gjorde man sig emellertid inga för-
hoppningar, utan man förutsatte, såsom Wrede anmärker i 
sina kommentarier till Johanssons artikel (se ovan, kap. XIV, 
s. 312) att de skulle ske genom en rikslagstiftningsakt eller på 
grund av monarkens autokratiska maktfullkomlighet. 

Vad slutligen beträffar manifestet av den 15 februari 1899 
— förryskningspolitikens grundläggande dokument — hade 
man inom undfallenhetspartiet helt och hållet uppgivit tanken 
på dess möjliga återkallande. Men man hoppades få till stånd 
en modifikation av de manifestet åtföljande »grundstadgan-
dena». Såsom i kap. II, s. 30 påpekats, innehöllo dessa ingen 
preciserad definition av de ärenden som skulle falla inom riks-
lagstiftningens område, och det var en sådan definition som 
regeringen önskade få till stånd. Till en början hoppades 
man att detta skulle åvägabringas genom ständerlag, en för-
hoppning som t. ex. uttalas i ärkebiskop Johanssons rund-
skrivelse till prästerna av den 19 december 1901. Men snart 
nog nödgades man avstå från att uppställa ärendets grundlags-
enliga behandling som ett oeftergivligt villkor. 

Den 16 april 1902 gjorde senaten en framställning till kej-
saren om tillstånd att uppgöra förslag till en ändring i februari-
manifestets grundstadganden i antydd riktning, och såsom 
ovan (kap. XIII, s. 279) uppgivits, meddelade kejsaren den 
äskade tillåtelsen den 26 därpå följande september 1), men 
såsom uttryckligen framhålles, »utan att för närvarande be-
stämma om ärendets vidare behandling», ett förbehåll, som 
prof. Kihlman i Suuntaa tiedustelemassa mycket riktigt tol- 
kar sålunda att »tills vidare ingening sagts om ständernas 
medverkan», och att detta förbehåll gjordes tillskriver Kihl- 
man förekomsten av vissa motståndsyttringar, särskilt de i 
kap. X I s. 239 f. beskrivna fientliga demonstrationerna mot 
senatorerna i Helsingfors samt en, enligt Kihlmans förmenande, 
opolitisk artikel i svenska Aftonbladet. »Man måste medge, 

1) I sin broschyr Mikä menettelytapa säger kyrkoherden Bergroth, 
att tillståndet meddelades »tvärtemot flere inflytelserika statsmäns vilja, 
enligt uppgift efter fem eller sex framställningar». 
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att ytterlighetspartiet gjorde vad det kunde för att försvåra 
den strävan till fredlig överenskommelse, som var i görningen, 
och man måste också medge, att deras ansträngningar icke 
varit förgäves». 

Att de av Kihlman anförda omständigheterna skulle hava 
föranlett kejsaren till det gjorda förbehållet är dock föga 
sannolikt. Mycket antagligare är det, att han tagit intryck 
av Bobrikoffs framställning i dennes berättelse, där han ut-
tryckligen avråder kejsaren från att överlämna ärendet till 
ständernas behandling och varnar honom för att utsätta sig 
för beskyllningen av ett »Allerhögsta löftesbrott» (kap. XX IX, 
s. 226). 

Icke desto mindre var belåtenheten på regeringsvänligt 
håll stor. Så yttrar t. ex. Bergroth (anf. st.): »Efter mitt för-
menande har härskaren framräckt försoningens hand, som man 
bör taga emot, om man ännu önskar försoning. — — — Det 
var just detta, som urtima lantdagen petitionerade om, detta 
hava alla politiskt mogna medborgare väntat på. Att denna 
senatens framställning blev i nåder bifallen, därför hava vi 
att tacka vår inhemska regering och ministerstatssekreteraren 
Plehwe. Den form, i vilken detta uppdrag lämnades senaten, 
innebär ännu icke mycket, ty härskarens hand har för första 
gången framräckts till ett på krigsfot stående folk, men därav 
kan mycket utveckla sig, om man åter kan komma till fred-
liga förhållanden. Det är denna möjlighet, som vi böra taga 
fasta på, och i enlighet med denna möjlighet böra vi inrikta 
vårt framtida handlingssätt». 

Under dessa kyrkoherden Bergroths ord ligger en stilla 
resignation: om icke en definition av rikslagstiftningsfrågorna 
kan erhållas med ständernas medverkan, så får man vara tack-
sam om saken kan ordnas denna förutan. I själva verket av-
läts aldrig till ständerna någon proposition i detta ärende. 
I sitt trontal vid 1904-1905 års lantdags öppnande förklarar 
kejsaren att februari manifestets grundprinciper skola bibehål-
las i oföränderlig kraft. 

Den uppfattning, som på lundfallenhetshåll framfördes, att 
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motståndet kunde framkalla repressalier, saknar icke helt och 
hållet fog. Detta gäller t. ex. förordningarna angående tjänste-
mäns avsättlighet, och i ännu högre grad diktaturförordningen. 
Åtgärder av detta slag hörde till dem, som Plehwe i sitt svar 
till Stead betecknade såsom varande av tillfällig och över-
gående natur och tillkomna för att bekämpa motståndet. 
Detta insågs nogsamt av motståndets anhängare, men repres-
salierna voro något, som man måste göra sig beredd på, de 
hörde till de uppoffringar man måste underkasta sig för att 
nå det mål man kämpade för. 



KAP. XXXII. 

REGERINGSPARTIETS UPPFATTNING OM 
FÖRRYSKNINGSPOLITIKEN. DESS KARAK-
TERISTIK AV SIG SJÄLVT OCH AV MOT-

STÅNDSPARTIET. DESS TAKTIK. 

Regeringspartiets yrkande på motståndets nedläggande 
föranleddes emellertid icke enbart av negativa grunder — 
förekommandet av repressalier — utan hade även mera posi-
tiva mål i ögnasikte. Dessa sammanfattade man i orden: 
Laglighetens återställande. 

Laglighetens återställande var just det som motstånds-
partiet strävade till, men begreppet fattades olika inom mot-
ståndskretsar och på regeringshåll. Motståndet arbetade för 
upphävande av alla de åtgärder som gjort intrång på Finlands 
författningsenliga rätt och för återvändande till de lagliga för- 
hållanden, som existerade före rättskränkningarna. Inom 
regeringskretsar resonerade man annorlunda. Sålunda säger.  
kyrkoherden Bergroth — för att anföra endast ett av de tal-
rika uttalandena i denna riktning — i sitt föredrag vid Viborgs-
mötet, i anslutning till de redan i föregående kapitel citerade 
orden om laglydnadens försvinnande hos folket: »Regeringen 
såväl i vårt eget land som i Ryssland inser, att detta tillstånd 
icke kan fortgå. Lagliga förhållanden måste återställas, an-
tingen genom att helt och hållet förinta vårt samhällsskick — 
hotelser i denna riktning hava redan framträtt i mycket sträng 
form — eller sålunda, att fred och laglydnad återvända hos 
folket och grunderna för vårt nuvarande samhällsskick vid-
makthållas». 

Tankegången i detta uttalande förefaller att vara denna: 
om motståndet fortsättes, kommer Finlands samhällsskick 
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att helt och hållet förintas och »lagliga förhållanden» under en 
autokratisk regim att inträda, eller ock kunna »grunderna» 
för landets samhällsskick bevaras, ifall folket iakttar »lag-
lydnad», d. v. s. åtlyder påbud, som för folkets rättsmedve-
tande framstå såsom olagliga. Den fred, varom kyrkoherden 
Bergroth här ordar, den försoning med monarken, som ut-
gjorde temat i så många av regeringspartiets skrifter, skulle 
köpas till priset av att de redan vidtagna förryskningsåt-
gärderna skulle av folket accepteras. Man intalade sig, att 
om blott folket »lojalt» — för att än en gång citera kyrko-
herden Bergroths målande uttryck — fogade sig i de rätts-
kränkningar, som redan gått över landet, om man genom att 
nedlägga motståndet undvek att reta de ryska makthavarna, 
skulle inga nya åtgärder i russifieringssyfte vidtagas. På 
motståndshåll resonerade man tvärtom så, att ju mindre 
svårigheter man ställde i vägen för åtgärdernas genomförande, 
desto mera skulle ryssarna uppmuntras att fortsätta för-
ryskningsprogrammets förverkligande. 

Denna skiljaktighet bottnade i de olika grunduppfattnin-
gar, som på vartdera hållet gjorde sig gällande angående den 
ryska politikens avsikter. På motståndshåll var man fullt be-
redd på, att de ryska statsmännen åsyftade ett avskaffande av 
Finlands konstitutionella statsskick och införandet av den 
ryska autokratien, och än vidare, ett förintande av Finlands 
folks tillvaro som nation genom en gradvis skeende förrysk-
ning, på samma sätt som programmet genomfördes i de ryska 
Östersjöprovinserna, möjligen med bibehållande av en del 
»lokala institutioner», sådana som tolererades även annorstä-
des i det ryska riket. I motsats härtill ville man inom rege-
ringspartiet icke tro på förekomsten av ett sådant förrysk-
ningsprogram. Så skriver ärkebiskop Johansson den 19 de-
cember 1901, att i Ryssland »ofta försäkrats, att man ej ön-
skar röra vid annat än allmänna riksfrågor», att »Härskaren 
försäkrat sig vilja bevara konstitutionen», och att han »själv 
hört av Härskarens mun, att han icke vill ändra folkets inre 
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förhållanden». År 1903 skriver Kihlman (Suuntaa tiedustele-
massa): »Det är en känd sak, att de högsta finska ämbetsmän 
utan undantag äro av den åsikt, att något beslut som skulle 
åsyfta vår nationalitets förintande icke förefunnits och på 
bestämmande håll icke förefinnes. Kejsaren, det vet man med 
säkerhet, godkänner icke de radikala åtgärderna. Men säkert 
är, att ett oförnuftigt och stötande motstånd kan leda till att 
han varken kan eller vill skydda oss. Då förverkligas nog 
våra motståndares program.»1) Kihlman gör sålunda åtskill-
nad mellan tvenne riktningar inom den ryska politiken: det 
»bestämmande hållet», till vilket han räknar kejsaren (och an-
tagligen även Plehwe: man jämföre t. ex. vad K. Ruhanen hade 
att meddela mötet i S:t Michel den 19 mars 1903; kap. XX, 
s. 50), som nöjer sig med ett mindre omfattande program, och 
»våra motståndare», till vilka han antagligen räknar Bobri-
koff, — ehuru detta icke kunde uttryckligen utsägas i en skrift 
som skulle godkännas av censuren — vilka ville genomdriva 
en radikal politik. 

Kihlmans skrift (utkommen i mars 1903) var författad 
förrän Plehwes uttalande med anledning av Steads öppna brev 
sett dagen, och långt förrän Bobrikoffs berättelse blev till-
gänglig — detta skedde först 1905. Dessa uttalanden giva 
otvetydigt vid handen att motståndsmännen voro mera klar-
synta beträffande den ryska politikens slutmål, och Plehwes 
angelägenhet att korrigera Steads missuppfattning däri, att 
Bobrikoff dreve en annan politik i Finland än kejsarens övriga 
rådgivare, kullkastar även Kihlmans antagande av en åtskill-
nad mellan »bestämmande håll» och »våra motståndare». 

Men även sedan Plehwes förklaring hösten 1903 blivit 
allmänt känd i Finland skall man förgäves leta efter uttalan-
den, som gåve vid handen, att regeringspartiet skulle korri-
gerat sin uppfattning; det enda undantaget var E. G. Palm6i 

1) Kihlman medger på ett annat ställe i sin broschyr, att det otvivel-
aktigt finnes i Ryssland stämningar och politiska grupper, som önska 
driva förryskningen till det yttersta. »pet uppges att ett fullständigt 
program i denna riktning förefunnes». 
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(jfr. kap. XXV I, s. 158), men han kan icke betraktas som en 
regeringspartiets anhängare. Man föredrog att blunda för 
verkligheten eller ock hade man hunnit så långt ned på det 
sluttande planet, att man nedprutat sina anspråk därhän, 
att nian kände sig tillfreds med bevarandet av en del »lokala 
institutioner». 

Men innan Plehwes uttalanden voro kända plägade man 
inom regeringspartiet framhålla sin ståndpunkt som opti-
mistisk, medan motståndet betecknades såsom djupt pes-
simistiskt. »Häri ligger», säger Kihlman, »den förnämsta prin-
cipiella skillnaden mellan det s. k. motståndspartiet och rege-
ringspartiet. Det förra är djupt pessimistiskt men beskyller 
det andra för alltför stor lättrogenhet. Det senare är mera 
optimistiskt och anser sig hava stöd i fakta.» 1 broschyren 
En öfversigt tro sig författarne (»Medborgare från lands-
orten») kunna konstatera att motståndets ursprungliga opti-
mism »så småningom öfvergått i den tröstlösaste pessimism», 
och grunda detta omdöme förnämligast på Nemos (L. Gripen-
bergs) broschyr Vika eller stå (refererad i kap. X I I I), enligt 
vilken motståndets frukter icke för närvarande kunna väntas 
visa sig. »Det förtjänar att fastslås, att man fortfarande anser 
det passiva motståndet vara det enda rätta medlet, men att 
malet, mot hvilket man sträfvar, blifvit ett helt annat än det 
ursprungligen var. Från att ursprungligen hafva varit ett af 
entusiasm uppburet politiskt program, hvilket afsåg landets 
räddning för oss och våra efterkommande, har det passiva 
motståndet numera öfvergått till ett nationellt uppfostrings-
medel, hvars frukter våra efterkommande i en oviss framtid 
komma att skörda, medan vi själfva och våra närmaste efter-
kommande få bära alla de försakelser och lidanden detta upp-
fostringssystem drager öfver oss.» Ytterligare må anföras ett 
yttrande av dr 0. Hannikainen vid mötet i.  Kuopio den 7 april 
1903 om—det parti, som uppbär motståndspolitiken och som 
kan identifieras med landets svenskar. »Huru kan man heller 
under nuvarande förhållanden vänta något annat än för-
tvivlans politik av ett parti, vars åskådningssätt redan under 
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lugna tider var nästan förtvivlans. Att kämpa och falla med 
ära — är nu detta partis lösen.» 

Men utom det att regeringspartiet ansåg sig hava förmånen 
av en inspirerande optimism, var det också i besittning av 
en annan värdefull egenskap, som i partiets skrifter otaliga 
gånger framhålles under beteckningen maltti, ett ord som kan 
översättas med moderation, måttfullhet, men även med be-
sinning. Enligt Bergroth var »maltti» ett kännetecknande 
drag för det »finska partiet» (=gammalfinska) redan vid 1891 
års lantdag, den första efter postmanifestets utfärdande. 
Då fordrade det svenska partiet, »såväl dess svensktalande 
som dess finsktalande grupp», att ständerna genast skulle 
ställa sig på krigsfot med regeringen; det finska partiet yr-
kade på besinning (malttia). Vid urtima lantdagen 1899 repre-
senterade samma parti, såsom redan tidigare i detta kapitel 
framhållits, enligt Bergroths förmenande den besinningsfulla 
riktningen, som dock icke fick komma till sin rätt; och då 
Uusi Suometar vid samma tid djärvdes skriva besinningsfullt 
(maltillisesti), betraktades detta nära på som ett brott mot 
fosterlandet. När kallelse till nästa lantdag utfärdas »böra 
vi så begå, att till ständermötet sändas besinningsfulla, po-
litiskt skarpsynta män». »Mer än vi ens kunna ana beror just 
nu vårt folks framtid av vår besinningsfulla skicklighet», 
säger prosten Blomberg vid S:t Michelsmötet. 

Agathon Meurmans broschyr Sana Kansalle varierar detta 
tema i oändlighet. Februarimanifestet uppretade allmän- 
hetens sinnen och gjorde de besinningsfullas ställning svag 
och vacklande; vid urtima lantdagen drunknade den mått-
fullare ståndpunkten i februarimanifestets svallvåg. Alltjämt 
växer de medborgares antal, som »inse att vi endast genom 
ett besinningsfullt och rättframt tillvägagående kunna rädda 
de oundgängliga villkoren för folkets tillvaro som nation»; 
i trots av alla ansträngningar i motsatt riktning hava de be- 
sinningsfulla tidningarna vunnit terräng. Nästan överallt 
hava möten föranstaltats, där man försökt bringa människorna 
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till en lugnare uppfattning och sätta sin tillit till ständernas 
besinningsfulla uppträdande. Också bland den värnpliktiga 
ungdomen har den besinningsfulla uppfattningen allt mer 
vunnit insteg; flertalet av densamma har åtlytt uppmanin-
garna att infinna sig vid uppbåden för att på sitt sätt bidraga 
till fosterlandets räddning ur det nuvarande svåra läget. 

Helt annorlunda utfaller regeringspartiets bedömande av 
motståndets anhängare. Motståndet ledes av den grupp, 
säger Bergroth, »som alltid varit politiskt blind och alltjämt 
vill framhärda i sin blindhet» (Bergroth avser här ögonsken-
ligen det svenska partiet). Med en icke direkt utsagd, men dock 
tillräckligt tydlig adress till motståndspartiet karakteriserar 
prosten Blomberg »den politiska lidelsen», »som bär på sitt 
änne vansinnets stämpel» sålunda: »Inga förnuftsskäl, inga 
religionens eller moralens begrepp förmå tygla denna oför-
nuftets lidelse, vars lösen, men på samma gång gravskrift 
är: 'Må hela vårt folk gå under'». — — — »Denna lidelsens 
eld försöker man blåsa till full låga i vårt folk. Egna lands-
män lyfta Kains händer mot andra, såsom hatets och råhetens 
eldgnistor slungas deras ord och såsom giftpilar flyga ondske-
fulla blickar sårande, pinande, krossande.» 

Kihlman klandrar i sin broschyr motståndets strävan att 
»förmå tjänstemän, prästerskap och kommunala förtroende-
män att bereda sig till strejk och att lyda osynliga ledares 
anvisningar. Det bottenlösa kaos och den omstörtning av 
samhällslivet, som härav bleve följden, tyckes icke mycket 
genera vederbörande. Till avvärjande av faran nöjer man sig 
med nägra grannt klingande fraser, vilkas lättsinnighet redan 
i den närmaste framtiden säkerligen får sin dom.» 

Meurman frågar i Sana kansalle på vad sätt motstånds-
' partiet lyckats i sin strävan att bevara folkets sedliga kraft 

och besvarar frågan med ett citat ur en annan gammalfinsk 
broschyr från samma tid (vilken, har icke kunnat konstateras): 
»Har det icke tvärtom frambragt de uslaste karaktärsegen-
skaper: medmänniskor dömas ohörda, förtalas, anonymitet 
omhuldas, ansvarslöshet för handlingar o. s. v. Ligger så- 
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ledes häri, och i dessa egenskaper, den sedliga kraft, som vi 
som vårt folks bästa arv lämna åt det växande släktet?» 

Broschyren En öfversikt är särdeles rik på invektiv. Mot-
ståndets förhållningsregler äro klara och teoretiskt taget lätta 
att tillämpa, »i all synnerhet som medborgaren icke blott 
fritages från den honom annars åliggande skyldigheten att 
reflektera öfver de möjliga följderna af sina handlingar, utan 
t. o. m. uttryckligen anbefalles att afhålla sig från hvarje 
tanke på konsekvenserna»; de följas av dem, »hvilka äro vare 
sig obenägna eller oförmögna att reflektera». De bevekelse-
grunder, som tillskrivas motståndets anhängare, äro det gamla 
partiagget, »om ock det svenska partiet för en tid dök ned i 
det hemlighetsfulla djup, hvarur det nu åter framträdt», klick-
väsendet, »det fåfänga begäret att spela en bemärkt roll», 
»bristande kraft till själföfvervinnelse hos dem, hvilka själf 
förlorat tron på riktigheten af de åsigter, till hvilkas tolkar 
de tidigare gjort sig; räddhågan att ansluta sig till eller ens i 
någon mån medgifva berättigandet af åsigter, hvilkas måls-
män på ett så högljudt och hänsynslöst sätt förkättrats; den 
berusande verkan af dessa storordiga och patetiska floskler, 
hvilka nu så ofta få träda i diskussionens ställe.» 

Dock medgives, att dessa faktorer icke ensamma kunna 
förklara den stora anslutningen till det passiva motståndet. 
»Hufvudorsaken härtill ligger väl otvivelaktigt däri, att denna 
enkla och känslan tilltalande läras förkämpar med själfsäker-
het, handlingskraft och medryckande optimism trädde fram, 
under denna tid af rådvillhet, modlöshet och felslagna förhopp-
ningar, som följde efter massadressens och den stora deputa-
tionens hoppfyllda dagar.» 

Men senare »begynte entusiasmen aftaga, tron på fram-
gången att vackla, men bitterheten och hätskheten växte 
samtidigt hastigt. Ty man ville icke tro på möjligheten af 
att man från början utgått från felaktiga förutsättningar och 
vältrade därför hela skulden på dem, hvilka icke kunnat eller 
icke velat vara med. Det var då man på fullt allvar tog ihop 
med den olycksdigra planen att tvinga alla med — och villiga 
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redskap till planens förverkligande saknades dess värre ej 
heller. Så rekryterades då denna 'manliga' och 'modiga' 
kohort, hvars uppgift det varit att 'bära indignationens fana 
högt'. De förtalade, ljögo och skymfade mäktigt, därtill 
drifna af sitt fosterländska sinnelag och hoppet att sålunda 
hos andra väcka känslan för 'det rätta'. Och mången har nått 
ett mästerskap, hvilket vittnar om afgjord fallenhet för yr- 
ket». — — »Entusiasmen hade under tiden slocknat, ty det 
torftiga och smutsiga har aldrig förmått värna och entusias-
mera.» Längre fram: »Enhvar som följt med de senaste årens 
händelser och velat se verkligheten, skall medgifva att det pas-
siva motståndet redan under den korta tid det tillämpats ut-
öfvat en afgjordt demoraliserande verkan, i synnerhet på 
partiets mest energiska förkämpar». 

Det är i full överensstämmelse med denna uppskattning 
av de varandra bekämpande partierna i Finland som kyrko-
herden Bergroth i sitt föredrag vid Viborgsmötet den 8 ja-
nuari 1903 säger, att »den enda grupp, som nuförtiden utför 
och förmår utföra ett positivt politiskt arbete är den gammal-
finska. Den måste utträda» fortsätter han, »ur den avskilda 
ställning som den intagit, den måste uppliva folkets mod och 
lugna folket samt ingiva detsamma framtidshopp och leda 
det. Detta har även förut städse varit denna grupps uppgift. 
Det är genom dess verksamhet, som folket blivit väckt och 
utvecklats.» »Folkens inre kraft», säger Agathon Meurman 
(Sana kansalle) »yppar sig däri, att i det avgörande ögon-
blicket en mäktig majoritet samlar sig för att rädda den fana 
kring vilken man tryggt kan gå framtiden till mötes. Denna 
majoritet har det s. k. gammalfinska partiet slutligen med 
allt större framgång försökt samla.» 

Men man måste försöka att ytterligare öka denna majori-
tet. Kyrkoherden Bergroth har, såsom vi sett, yrkat på att 
det finska partiet enhälligt skall samlas som ett stöd för den 
inhemska regeringens politik, och så mycket regeringspartiet 
än trodde sig representera majoriteten av den finska befolk- 
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ningen, kunde dock det faktum icke förnekas, att en avsevärd 
mängd av denna följde motståndets signaler. Det gällde emel-
lertid att värva nya anhängare. Man trodde sig väl knappast 
vara i stånd till att på sin sida vinna ledarne för kagalens 
finska kontingent, men massor av människor hade ju icke 
på något sätt varit i tillfälle att deklarera sin ståndpunkt, och 
bland dem kunde måhända nya rekryter stå att vinna. För 
detta ändamål anlitade man olika medel — legitima medel, 
men också sådana som icke kunna betraktas som fullt hon-
netta. Att framhålla sitt eget parti såsom det, vars program 
var bäst ägnat att främja fosterlandets väl hör till de legitima 
medlen, så mycket mer då detta betraktelsesätt bottnar i 
en ärlig övertygelse. Det må även tillåtas, såvida en sådan 
ärlig övertygelse ligger bakom orden, att utmåla motpartiets 
tillvägagående såsom fördärvbringande. Betänkligare är det, 
om såsom kampmedel användas förtal och smädelse. 

Det var just detta, som undfallenhetspartiet beskyllde 
motståndet för, såsom även några av de här anförda citaten 
giva vid handen. Beskyllningen var såtillvida riktig, att från 
motståndsvänligt håll, om också icke förtal, så i varje händelse 
smädelser och skymflig behandling kommit särskilda personer 
inom regeringen och regeringspartiet till del. Hit kunde räk-
nas demonstrationerna mot Yrjö-Koskinen (kap. I I I), mot 
senatorerna i samband med värnpliktsuppbådet i Helsing-
fors (kap. X I), och även andra dylika fientliga demonstra-
tioner förekommo, såsom i Åbo mot presidenten Streng, som 
icke ställt sig solidarisk med hovrättens ledamöter. Liknande 
opinionsyttringar mot motståndets ledande män torde icke 
hava förekommit, av den enkla orsak, att de aldrig gjort sig 
skyldiga till något, som kunnat giva anledning härtill. 

För sådana upptåg stod emellertid motståndets ledning, 
kagalen, alldeles främmande och gillade dem icke 1). Samma- 

1) Att enskilda, motståndet tillgivna personer, som ingenting hade 
med kagalen att skaffa, hyste en avvikande uppfattning, förändrar icke 
saken. Sålunda säges, för att nämna endast ett exempel, i en broschyr 
av kapten Georg Fraser (Vår Räddning: Laglydnad utan fruktan) — där 
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lunda förhåller det sig med några motståndsvänliga broschy-
rer, som tillkommit utan kagalens medverkan eller vetskap. 
I kap. XVII har framhållits, hurusom kagalen uttryckligen 
fritagit sig från ansvaret för tvenne sådana. I kagalens egna 
skrifter kunde nog förekomma rätt skarpa omdömen, i synner-
het om senaten, och flere sådana hava i det föregående anförts.1) 
Men vi finna här endast en kritik, som offentliga män måste 
underkasta sig; att kritiken måste utfalla så pass skarp var 
icke kritikerns fel. Om den ton, som genomgår kagalens skrif-
ter, säger Juhani Aho å propos den av regeringspartiet så 
förkättrade anonymiteten, i sin broschyr De bildade klassernas 
uppgift och plikter: »Det förefaller som skulle censurens 'im-
primatur' betraktas som något slags garanti för arbetets värde 
och författarnes auktoritet. Men är det nu icke ändå inne-
hållet, tankarna och framställningssättet, som här afgöra 
och icke författarens namn. Och hvad detta vidkommer, så 
hafva i synnerhet den senaste tidens publikationer, såväl de 
fria bladen som äfven andra, varit i alla afseenden värdigt 
hållna, sakliga och fria från personliga utfall — åtminstone i 
lika hög grad som det man med censurens tillstånd har skrivit 
emot dessa publikationer. Författarne hafva varit, det veta vi, 
i alla afseenden aktade och värderade män, hvilkas anonymi-
tet icke föranledts af personlig fruktan eller ängslan, utan en-
dast därav, att de sålunda kunnat fortsätta sin värksamhet 
utan att störas däri.» Signaturen Passirinta (Th. Hom&I) 
skriver i sin broschyr Nykyisestä Asemasta: »Helt visst har 
från vår sida sagts månget hårdt ord, som kunnat förblifva 
osagdt, det är ju mänskligt; men då man tänker på huru djupt 

för övrigt många högsinta tankar fä uttryck — på tal om demonstra-
tionerna med Yrjö-Koskinen: »Ja, i sanning en stor lycka är att vi ännu 
ha en ungdom som kan flamma, män som ej tåla att lida alla de för-
olämpningar vi dessa senare tider fått erfara! Heder och tack åt dem, 
men icke skam och blygd!» 

1) T. ex. senatorerna Ignatius och Gripenbergs uttalanden med an-
ledning av senatens skrivelse efter promulgeringen av värnpliktsedik-
tet (Kap. V, s. 103 f). 

19 
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de första promulgationerna träffade dem, som ville försvara vår 
rätt och vår ära, så kan man vara tacksam öfver att icke flere 
hårda ord blifvit använda. Fullkomligt samma känslor kändes 
som de, hvilka Runeberg skildrar hos vår arme, då den erfor 
om Sveaborgs kapitulation   . Egendomligt är blott att 
oviljan med promulganterna har sagts härleda sig af det forna 
partihatet. Är man inom det motsatta partiet ännu verkligen 
så hårdt fast i den forna partistriden, att det för dess män 
är omöjligt att fatta att andra öfverhuvud kunna handla under 
intrycket af andra känslor och synpunkter än partifanatis-
mens; att de icke kunna fatta att en fosterländsk rätts- och 
pliktkänsla äfven i vår tid kan blifva sårad, icke blott parti-
känslan.» Hom&I konstaterar, att man inom undfallenhets-
partiet icke tyckes känna till någon annan »kagallitteratur» 
än den s. k. »medborgarkatekesen»1) och dömer hela littera-
turen efter »denna bok — — — som en enskild man, på eget 
initiativ, har skrifvit, tryckt och sålt utan att den har något 
som hälst sammanhang med den öfriga från motståndspar-
tiets sida utgifna litteraturen, såsom det äfven offentligen 
förklarats». Hom6-1 tillägger: »Om man däremot granskar 
de af oss utgifna skrifterna, så finner man knappast i någon 
enda af dem så hårda ord och bedömanden som i denna min 
broschyr; och häraf kan läsaren själf bedöma hvilka slags 
smädelser vi utspridt. Jag för min del kan på intet sätt med-
gifva att denna min broschyr skulle innehålla smädelse, ehuru 
jag t. ex. om  prästerna talat mycket strängt. I en så allvarlig 
situation som den, hvari vårt land nu befinner sig, måste man 
ibland tala rent språk, blott man håller sig till sak. — — — 
Men dessa ständiga beskyllningar mot oss för smädelse och 
annat ondt, de äro smädelse och af så mycket svårare 'art, 
som de alltigenom äro falska.» 

En metod som regeringspartiet använde för att skaffa prose-
lyter eller åtminstone för den stora finskspråkiga allmänheten 

1) Se kap. XVII, s. 365. 



Kap. XXXI I. Regeringspartiet vill återuppliva språkstriden. 291 

göra motståndet misstänkt och misshagligt, bestod däri, att 
man försökte få språklidelsernas eld att flamma upp i låga. I 
sin i kap. XXV I omtalade skrift Blick på vår nuvarande 
ställning konstaterar E. G. Palm6i, att den »med hänförelse 
proklamerade satsen att den långa och pinsamma språkstriden 
vore avslutad» icke äger tillämpning, ity att, »om ock stora 
grupper medborgare som tidigare stått i skilda läger, samman-
slutit sig, har den strid, som nu lågar emellan finska medbor-
gare i flera delar gestaltat sig till en fortsättning af den gamla 
striden. Det är endast de brusande dyningarna från den före-
gående stormen som kunna förklara att lidelsens svallvågor 
gå högre än någonsin i vårt land». Det är icke fullt klart, åt 
vilketdera hållet, det finska eller svenska, Palm&I vill rikta 
detta sitt klander; förmodligen ville han komma åt vardera 
parten. Vad kagalen beträffar är emellertid klandret obefo-
gat. Bland dess svenska och finska element härskade vad språk-
frågan beträffar inför den hotande yttre faran en treuga Dei, 
som ingen ville bryta. Det var nog Palm&is meningsfränder, 
det till regeringsparti ombildade gammalfinska partiet, som 
hade anledning att känna sig träffade. 

Det låg i detta partis intresse att misstänkliggöra mot-
ståndet genom att framställa detsamma som en huvudsakligen 
av Finlands svenska folkelement eller dettas ledare uppburen 
företeelse. Klaven härtill gavs redan år 1900 av Yrjö-Koski-
nen i dennes »öppna brev», där han varnar för allt samarbete 
med det svenska partiet och betecknar motståndets finska 
flygel som svenskarnes »på finska viftande svans» (kap. III, 
s. 62). Men vad som hos Yrjö-Koskinen var ett politiskt pro-
gram, blev hos hans efterföljare ett politiskt propaganda-
medel. Vi hava sett det användas i flygbladet Herää Suomi 
(Kap. XVIII, ss. 384 f.). Vid Viborgsmötet d. 8 januari 1903 
talar kyrkoherden Bergroth om det »Svenska partiet, såväl 
dess svensktalande som finsktalande grupp». Vid mötet i 
Kuopio yttrades: »Det svenska partiet, som allt från början 
av de nu pågående tvistigheterna djärvts taga i sina händer 
ledningen av den allmänna opinionen och av opinionsyttrin- 
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garna, har nu lyckats sluta förbund med en stor mängd även 
finsksinnade medborgare, i synnerhet av det yngre släktledet». 
När lantdagskallelsen utfärdades hösten 1904 och det »konsti-
tutionella partiet», d. v. s. det av kagalen ledda partiet, utfär-
dade sitt program, publicerades det i Uusi Suometar under 
rubriken »Det svenska partiets valupprop». 

Detta förbund med det svenska partiet hade åsamkat lan-
det stora olyckor. Det var landets svenskar som kyrkoherden 
Bergroth i sin kap. XX s. 40 citerade broschyr åsyftade med den 
grupp medborgare »som städse i vårt land förföljt kristlighet, 
alltid varit kyrkans fiende». Det var, enligt Bergroth (Viborgs-
mötet) de svensksinnade som ställde hinder i vägen för att de 
finsksinnades moderatare ståndpunkt icke vann gehör vid 
urtima lantdagen. Det var också det svenska partiet, som 
Bergroth åsyftade, när han i det s. 273 anförda citatet talar om 
den grupp, som alltid varit politiskt blind, och genom sin ra-
dikalism under de sista tre åren bragt så många olyckor 
över landet. 

Det kan vara tu tal om denna manöver tillskyndat regerings-
partiet någon fördel; snarare tvärtom. Måhända tillförde den 
partiet några språkfanatiska anhängare, men å andra sidan 
väckte det bland motståndspartiets finskspråkiga medlemmar 
stor förbittring att sålunda betecknas såsom ingenting annat 
än ett osjälvständigt eko av det svenska partiet. Tidigare har 
påvisats, hurusom Juhani Aho tillbakavisade Yrjö-Koskinens 
insinution, (kap. III, s. 69) och huru indignerad Setälä var 
över Herää Suomi's påstående, att 12-november mötet var ett i 
huvudsak svensksinnat sådant (kap. XVIII, s. 386). Med an-
ledning av samma flygblad skriver K. F. Ignatius i Några 
tankar om det närvarande sakläget: »Påståendet att de finsk-
sinnade, som uppbära det passiva motståndet, endast äro 
handtlangare åt ett svensktsinnadt kotteri, vittnar om en 
synnerlig begreppsförvirring, för att icke säga något värre». 
I själva verket förhöll det sig så — åtminstone om man 
tar det organiserade motståndet i betraktande — att ka- 
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galens finskspråkiga kontingent förde striden mot regerings-
partiet med långt större hetta än dess svenskspråkiga, lika-
som även »bojkotten» mot regeringsorganen huvudsakligen, 
om icke uteslutande, var en de finskspråkigas angelägenhet. 
Vad E. G. Palm61 sagt om språkstridens svallvågor äger nog 
sin riktighet, men sålunda att regeringspartiets försök att 
återuppliva denna strid förde till en skarp klyvning inom de 
finsksinnades egna leder. 

Det systematiska framställandet av svenskarna såsom 
de huvudsakliga uppbärarne av motståndet ledde även till 
beklagliga konsekvenser med avseende å den i Ryssland rå-
dande uppfattningen av läget i Finland. Om det ock må-
hända icke gav upphov till, så underhöll det åtminstone den 
i ledande kretsar i Ryssland, börjande från kejsaren 1), all-
mänt rådande tron, att endast det svenska elementet i Finland 
motsatte sig förryskningsplanerna, medan folkets stora finska 
majoritet välkomnade dem, eller ock förhöllo sig likgiltiga 
mot dem. 

I sin för kejsaren avgivna berättelse framställde Bobri-
koff motståndet såsom en huvudsakligen svensk företeelse 
(se kap. XX IX, s. 224). Särdeles belysande är en artikel i 
Novoje Vremja för den 17 juni 1901 — samma dag Bobrikoff 
dog — av J. Beläjeff 2), som återgav ett samtal han någon 
tid förut haft med Bobrikoff: 

»Med svenskarna är det svårt, yttrade han. Den sveko-
manska rörelsen har ännu kraft. De förvirra folket med all slags 
uppvigling utan att förakta de smutsigaste medel. Prokla-
mationer formligen regna ned här från Sverige. Vi lägga be-
slag på dem hvar vi kunna. Men detta är en verklig hydra, 
och i stället för ett afhugget hufvud växa flere nya upp på 
densamma. Mina personliga sympatier äro på gammalfenno-
manernas sida. Jag har förtroende för dem. De utgöra 7 ,/8  

Jfr. kap. XIII, s. 271. 
Här citerad i Hufvudstadsbladets översättning. 
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af hela Finland och sålunda är det finska folkets flertal på 
min sida. I senaten äro gammalfennomanerna i flertalet. 
Jag väljer dem i svekomanernas ställe. Däraf hela denna 
hätskhet — — — ungfennomaner och svekomaner äro i själfva 
verket ett och detsamma. De förra äro blott mera rädda af 
sig än de senare. Socialistpartiet, byars själ ungfennoma-
nerna utgöra, är listigt och tjänar både den ena och den andra.» 

Även Plehwe delade denna uppfattning. Sålunda med-
dela Th. Rein 1) och Edv. Hjelt 2), att Plehwe hade föreställt 
sig att män sådana som E. N. Setälä, Werner Söderhjelm, 
Otto Donner och K. F. Ignatius hörde till de svensksinnade 
— förmodligen emedan de för Plehwe voro kända såsom mot-
ståndsmän. Likasom Bobrikoff sympatiserade även Plehwe 
med gammalfinnarna. I det samtal Plehwe hade med R. A. 
Wrede den 5 juli 1904, då denne passerade Petersburg på väg 
till sin förvisningsort, yttrade han: »Ännu en sak skall jag 
säga Er. Den politik, som det svenska partiet drifver, för 
till landets fördärf. Detta parti bygger sitt hopp därpå, att 
Rysslands makt skall brytas genom nederlag i kriget och 
oroligheter i det inre. Men detta hopp är fåfängt. Yrjö-Koski-
nen var en vis man och en stor patriot. Den politik, som 
han och hans parti följt, är för landet den bästa, ty Finlands 
lycka beror på dess nära förening med Ryssland» 3). 

Ännu tydligare uttalar sig Plehwe i en artikel, underteck-
nad »Un russe», som han lät införa i Parisertidningen Le 
Figaro den 3 juni 1903, såsom svar på ett antal artiklar av 
Anatole Leroy-Beaulieu. Han talar här om den »vita terror», 
som »oppositionspartiet, lett av svekomanerna», infört i Fin-
land och särskilt riktat mot Yrjö-Koskinen, som Plehwe här 
betecknar som »det russofila partiets chef». Han talar hånande 
om »folkadressen med dess 5,000 underskrifter» (här åsyftas 
påtagligen antingen massadressen med anledning av februari-
manifestet eller ock den senare folkadressen efter värnplikts- 

Lefnadsminnen, s. 396. 
Från händelserika år I, s. 33. 
Statsarkivet, Diverse sekreta handlingar av politisk natur. N:o 31. 
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förordningens promulgering; vardera adressen hade i själva 
verket icke 5,000 utan över 500,000 underskrifter). Denna 
adress »var helt enkelt en politisk komedi, som hade till ända-
mål att på den finska befolkningen inympa det svenska 
betraktelsesättet». Svekomanerna, heter det vidare, förkla-
rade krig mot de mest inflytelserika finska tidningarna och 
hotade de russofila tidningarna med bojkott. 

Det är naturligtvis icke nödvändigt att antaga, att Plehwe 
verkligen var övertygad om att det gammalfinska partiet 
och dess tidningspress voro »russofila». Men det låg i varje 
händelse i Plehwes intresse att inför den publik, för vars räk-
ning han skrev eller lät skriva sina artiklar i franska och 
andra utländska tidningar, framställa saken så, att det stora 
flertalet av Finlands befolkning, särskilt dess finska befolk-
ning, fann sig tillfreds med den ryska politiken. Men även 
under detta antagande är det uppenbart att Plehwe, likasom 
Bobrikoff, var övertygad om att motståndet mot förrysknin-
gen huvudsakligen stod att söka bland Finlands svenska folk-
element, och denna uppfattning fick ju även ett kraftigt stöd 
i gammalfinska uttalanden av det slag, som ovan refererats. 

Detta betraktelsesätt var för övrigt ingalunda inskränkt 
blott till den ryska byråkratien, utan hade tvärtom fått en 
vidsträckt spridning bland den ryska icke-officiella allmän-
heten. De reaktionära tidningarna, Novoje Vremja, Svjät, 
Moskovskija Vjedomosti och andra, återkommo ofta till detta 
ämne. 1 kap. V, s. 97, har anförts ett sådant uttalande i 
Graschdanin, som dock ingalunda hörde till de mot Finland 
mest fientliga pressorganen. Men t. o. m. bland de ryska libe-
ralerna var den uppfattningen rätt allmänt rådande, att fin-
narna, och i all synnerhet gammalfinnarna , hunnit foga sig 
i tingens nya ordning. Vid de underhandlingar som sedan 
mitten av år 1903 bedrevos mellan motståndsmän i Finland 
och de ryska liberala konstitutionalisterna, varvid från fin-
ländskt håll bland annat yrkades på, att dessa på sitt politiska 
program skulle upptaga återställandet i Finland av »status 
quo ante Bobrikoff», stötte det på icke ringa svårigheter att 
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få dessa övertygade om, att gammalfinnarna, trots deras 
eftergiftspolitik, i grund och botten åstundade ett sådant 
återställande av Finlands rättigheter. 

Att en uppfattning sådan som denna vann insteg och stadga 
hos Rysslands makthavande såsom ett resultat av den nyss 
skildrade taktiken, var säkerligen icke välkommet för den del 
av det gammalfinska partiet, som besjälades av verkligt 
fosterländska tänkesätt. Också bör det i rättvisans namn fram-
hållas, att de ledande personerna inom partiet icke veterligen 
hade någon del i partimanövrer av detta slag. I kap. XXV I, s. 
160 f. anföres ett uttalande av E. G. Palmn, där han bestämt 
protesterar mot den taktik, som önskade isolera det svenska 
befolkningselementet. 



KAP. XXXIII. 

LANTDAGEN 1904-1905. 

1 det i kapitel XXX, sid. 250, refererade, av de lands-
förvisade utsända flygbladet framhålles, att landsförvisade 
eller deporterade icke borde anses såsom a priori uteslutna 
från lantdagsmannakandidatur. Den här framkastade tan-
ken upptogs sympatiskt åtminstone av en del motståndet till-
givna valmanskårer. Sålunda beslöt svid en sammankomst 
av det svenska partiets delegation i Helsingfors den 18 sep-
tember 1904, till vilken även representanter från landsorten 
infunnit sig, enhälligt att landsförvisning, resp. deportation 
icke finge utgöra hinder för val till lantdagen; dock uttalades 
tvivel om huruvida det vore rådligt att uppställa sådana per-
soner som kandidater i städer, som äga välja flere lantdags-
män, »enär den möjligheten icke ansågs utesluten att valet i 
dess helhet i följd deraf komme att upphäfvas och lantdagens 
sammansättning i önskad riktning derigenom äfventyras». 1) 
Detta förbehåll upptogs icke väl bland de landsförvisade. 
Särskilt uttalar sig v. Born i brev av den 18 oktober 1904 till 
Adolf Törngren i synnerligen bittra ordalag. 

Bland de landsförvisade blevo emellertid endast två upp-
ställda som lantdagsmannakandidater: assessor F. Lundenius 
och kapten A. Fellman; den förre invaldes i borgarståndet 
(Lovisa stad), den senare i bondeståndet (Hollola domsaga). 
Dessutom voro flere såsom huvudmän för sina ätter berät-
tigade att taga säte och stämma i ridderskapet och adeln, 

1) Beslutet att till lantdagen invälja landsförvisade meddelades de 
vid den s. k. Paris-konferensen samlade representanterna för olika op-
positionella element i Ryssland och »mottogs af konferensen med applåd, 
som visade att betydelsen af dylika val nogsamt senterades». 
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medan några andra av de utvisade adelsmännen erhållit full-
makt att representera vare sig egen eller annan ätt. 

En kursförändring, icke så alldeles betydande, men dock 
märkbar, hade inom regeringskretsar i Ryssland gjort sig 
gällande såsom en följd av Rysslands motgångar i kriget med 
Japan samt det missnöje med den styrande klicken som i 
kejsardömet allt högljuddare tog sig talan. Detta tyckes 
hava vållat att de makthavande kände sig smått förlägna 
över de talrika utvisningarna från Finland, men de kunde icke 
förmå sig att direkt återkalla de utvisade, såsom opinionen 
i Finland allmänt yrkade. I stället lät man de landsförvisade 
förstå, att ansökningar om tillåtelse att återvända komme att 
bifallas. Härmed ville man maskera sin reträtt och låta den 
framstå i dagern av en generös benådningsakt. Detta spel ville 
dock de landsförvisade icke inlåta sig på, icke ens i den form, 
att ansökningarna skulle reduceras till enkla anmälningar om 
avsikt att återvända till hemlandet, eller till anhållan om pass 
för återresan. Myndigheterna försattes härigenom i icke ringa 
förlägenhet, då de icke ville giva sig sken av att förhindra 
medlemmar av lantdagen att deltaga i dess arbeten. Slutligen 
utfärdades ett den 30 november daterat förfogande därom, att 
»alldenstund deltagande i lantdagens sammanträden jämlikt 
Landtdagsordningen utgör icke allenast en rättighet, utan en 
plikt, ifrån landet förvista personer, hvilka blifvit i laga ord-
ning valda och erhållit stadgad fullmakt å sitt landtdags-
mannavärf eller hvilka i egen person äro caput för adlig ätt, 
skola tillåtas att uppehålla sig i Finland för deltagande i 
landtdagens sammanträden, intill dess landtdagen varder af-
slutad». 

De i denna förklaring inbegripna utvisade återvände kort 
därpå till hemlandet. Den 5 december landstego i Åbo de 
två ovannämnda valda lantdagsrepresentanterna, Lundenius 
och Fellman, ävensom Mechelin, v. Christierson och Seger-
stråle. Den 6 anlände över Petersburg den till Novgorod 
förvisade Ernst Estlander avensom kapten Frasel ; den 7 kom 
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von Barn över Hangö till Helsingfors. Vid hemkomsten mot-
togos de återvändande med varma hyllningar; i synnerhet 
blev Mechelin föremål för storartade ovationer. 

Förutom de ovan uppräknade adelsmännen, som voro 
caput för sina ätter, hade redan den 5 december dessutom L. 
Gripenberg och G. Kuhlefelt, som av sina ätters huvudmän 
erhållit fullmakt att representera ätten, återvänt; men de 
förbjödos i Åbo att landstiga och nödgades resa tillbaka till 
Stockholm. Först i slutet av december erhöllo även dessa 
tillstånd att resa till hemlandet och deltaga i lantdagsarbetet. 
Den 23 januari meddelades allmän tillåtelse för de utvisade 
och deporterade att återvända. 

Den ovan berörda kursförändringen, eller dess verkande 
orsaker, hade även till följd, att de farhågor, som man på 
konstitutionellt håll hyst beträffande intrång i den fria val-
rätten, icke besannades, och att valresultatet blev sådant 
det blev. Det ena valet efter det andra utföll till de konstitu-
tionellas förmån; i valkampanjen hade motståndets svenska 
och finska grupper sammanslutit sig till ett enda konstitu-
tionellt och motståndsvänligt parti. Då valen sålunda i så 
hög grad gingo gammalfinnarna emot, skyndade sig Uusi 
Suometar »att framhålla, att det var regeringspartiets för-
tjänst att landtdagen fåtts till stånd och att det derför icke 
vore annat än rätt och billigt att detta parti skulle bestämma 
om landtdagens sammansättning».1) 

1 sin ledare för den 6 november 1904 säger Uusi Suome-
tar: »om våra värsta aningar besannas, och det negativa pro-
grammets företrädare vinna majoritet vid lantdagen, borde 
enligt vår mening regeringen genom att utlysa nya val bereda 
folket tillfälle att uttala sin dom över sina representanters 
tillvägagående». Med anledning härav riktar tidningen Kar-
jala i Wiborg en »öppen fråga» till hrr Danielson och Meurman, 

1) Citerat efter en broschyr av L. Gripenberg, varom mera längre 
fram i detta kapitel. 
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huruvida de, såsom det gammalfinska partiets ledare, »stå 
bakom denna U. S:s smädeskrivelse». 

Suometar-partiets fromma önskan att bliva det domine-
rande vid lantdagen gick icke i fullbordan. Resultatet blev 
en lysande seger för de motståndsvänliga elementen — d. v. s. 
de konstitutionella och arbetarpartiet, som vid valen sam 
arbetade med dessa. 

I ridderskapet och adeln 1) sutto 100 motståndsmän mot 

30 av regeringens anhängare; denna minoritets relativa tal-
rikhet betingades därav, att flere regeringsmedlemmar kort 
förut hugnats med adelskap. I prästeståndet fördelade sig 
antalet mandat jämnt på vartdera partiet: 24 konstitutionella 
och lika många suometarianer. Till detta i betraktande av 
prästeståndets utpräglat gammalfinska traditioner märkliga 
resultat bidrog även den omständigheten, att universitetets 
tvenne representanter samt de av skollärarne valda med-
lemmarna, sex till antalet, tillhörde motståndspartiet. 

I borgarståndet var regeringspartiets nederlag alldeles 
förkrossande. Här invaldes 67 konstitutionella, 3 socialister 
— även dessa utpräglade motståndsmän — samt endast 3 
suometarianer. Men märkligast var resultatet i bondestån-
det, vilket, jämte prästeståndet, tidigare utgjort det gammal-
finska partiets fasta borg. Nu räknade ståndet 37 konstitu-
tionella, samt 25 suometarianer. 

Så förhöll det sig således med undfallenhetspartiets i dess 
tidningspress, dess mötesresolutioner och dess ströskrifter 
förda stolta tal, att detsamma företrädde folkets flertal och 
ensamt vore berättigat att föra finska folkets talan, och så 
pass stor visade sig i själva verket — för att än en gång åter-
giva Yrjö-Koskinens bevingade ord — det svenska partiets 
»på finska viftande svans». 

Valagitationen bedrevs under kagalorganisationens över-
inseende, och i densamma deltogo aktivt flere av dess med-
lemmar såväl i Helsingfors som i landsorten. Ur kagalens 

1) Efterföljande siffror äro tagna ur B. Estlanders Elva årtionden 
III, ss. 266 ff. 
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räkenskaper framgår bl. a., att kagalen ur sina medel anslog 
2,000 mk. för valagitation i Uleåborgs län. Flere av organisa-
tionens medlemmar deltog() även i lantdagen. Av besty-
relsens medlemmar sutto sålunda i ridderskapet och adeln: 
Adolf von Bonsdorff, Arne Cederholm, Ernst Estlander, P. E. 
Svin hufvud och Adolf Törngren, i prästeståndet K. Gro-
tenfelt, invald som representant för universitetet; i borgar-
ståndet Edvin Castrål, F. Lundenius, E. Polön, Th. Schwindt 
och H. Renvall. Av de äldre tillhörde K. Antell, V. M. von 
Born, L. Mechelin, Th. Rein, F. Stjernvall och R. A. Wrede 
ridderskapet och adeln, 0. Donner prästeståndet, och K. F. 
Ignatius borgarståndet. Juridiska kommittén var företrädd 
i ridderskapet och adeln av Julius Grotenfelt, i borgarståndet 
av Aug. Nybergh, K. J. Ståhlberg och K. Söderholm. Bland 
övriga till organisationen hörande eller densamma närstående 
personer märktes i ridderskapet och adeln L. Gripenberg, 
J. V. Segerstråle, Georg •Kuhlefelt, Gösta Björkenheim, G. E. 
af Hällström, A. W. Gadolin; i prästeståndet E. N. Setälä; i 
borgarståndet Arthur Castrki, Erik Savön, G. Mattsson, T. j. 
Boisman, Th. Heikel, E. Öhman; i bondeståndet A. Fellman, 
G. V. Eklund, A. Reuter och Antti Kaasalainen. 

Valen voro redan i början av november slutförda, och för- 
beredelser för lantdagssessionen vidtogo. Hit hörde bl. a. 
utseende av lantmarskalk, vilket ankom på regeringen. Ett 
ihållande rykte visste förmäla, att regeringen till denna post 
designerat viceordföranden i senatens ekonomiedepartement 
Constantin Linder. Med anledning härav uppsattes en skri-
velse på franska1) till den nya generalguvernören, furst Obo-
lenski, daterad den 25 november, och undertecknad av 87 
i Helsingfors bosatta »medlemmar av Finlands adel och bli-
vande medlemmar av den stundande lantdagen», som betrak-
tade det som »sin plikt att till Eders exellens' kännedom 
bringa de känslor med vilka det stora flertalet av vårt stånd 

1) Den översattes till franska av Albert Edelfelt. 
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skall mottaga valet av herr Linder till denna hederspost, som 
tidigare beklätts av personer som åtnjutit Finlands adels för 
troende och aktning». Denna hänvändning till Obolenski 
hade dock icke åsyftad verkan. Linder utsågs till lantmarskalk, 
men rönte av sina ståndsbröder ett bemötande, som gjorde 
att han, efter plenum den 9 december, överlämnade lantmar-
skalkstaven åt vicelantmarskalken, den kort förut adlade 
senatorn 0. Wuorenheimo (Bergbom). Denne utsågs den 
27 februari till lantmarskalk sedan Linder, som redan den 18 
januari utnämnts till ministerstatssekreterare, den 23 i samma 
månad, såsom den officiella termen lyder, »befriats» från 
landtmarskalksskapet. 

Den 6 december samlades ständerna, och den 9 ägde 
lantdagens högtidliga öppnande rum, varvid kejsarens tron-
tal upplästes. Kejsaren säger sig hava förnummit att »enligt 
en i Finland utbredd åsigt en ändring och delvis ett upphäf-
vande af särskilda under senaste tid utfärdade lagstadganden 
och för dessas verkställighet vidtagna åtgärder skulle utgöra 
det nödvändiga villkoret för återställande af lugnet i landet». 
Dessa stadganden betecknas såsom tillhörande två olika ka-
tegorier: dels sådana som befästa »en närmare förbindelse 
emellan Storfurstendömet Finland och Kejsardömet», dels så-
dana som »afse att lemna riksmakten medel till undertryckande 
af det mot henne yppade motstånd». Dessa senare kunna 
framdeles upphävas, så snart »de omständigheter som fram-
kallat dessas utfärdande, undanröjts». Till den förra katego-
rin hör februarimanifestet med dess grundstadganden, språk-
manifestet och värnpliktslagen; kejsaren förklarar sig hava 
»beslutit att bibehålla dessa riksakters huvudprinciper i oför-
änderlig kraft». »För att dock med större noggranhet bestämma 
rikslagstiftningens förhållande till den lokala finska, har Jag 
funnit möjligt att, med beaktande af Min Senats för Finland 
hemställan, vidtaga åtgärd för uppgörande af utkast till lag-
förslag angående begränsning af dessa lagstiftningar.» 

Oaktat trontalet sålunda på förhand avgivit svar i nega-
tiv riktning på de viktigaste av de frågor, vilkas lösning', man 
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tänkt sig såsom resultat av lantdagens överläggningar, under-
läte ständerna icke att såsom sin främsta uppgift taga be-
handlingen av just dessa frågor. Detta skedde i form av den 
»stora petitionen», eller, såsom den officiellt hette, »Finlands 
Ständers underdåniga petition beträffande åtgärder lör den lag-
liga ordningens återställande i landet» av den 31 december 1904. 
I en bilaga till petitionen uppräknas i 18 punkter, några av 
dem fördelade på ända till 8 moment, de viktigaste lagstridiga 
regeringsförfoganden, som vidtagits sedan år 1899, om vilkas 
återkallande petitionen hemställer.') 

Medan man inväntade kejsarens svar på petitionen, upp-
stod frågan, i vilken utsträckning lantdagen kunde och borde 
fortsätta sin verksamhet. Till lantdagen hade avlåtits sed-
vanliga »propositioner», bl. a. en rörande alkohollagstiftnin-
gen samt en om utvidgning av rösträtten inom borgar- och 
bondestånden. Skulle dessa och andra lagstiftningsfrågor 
handläggas såsom under normala förhållanden? Såsom i kap. 
XXX, s. 241 framhållits, hade vid »Stockholmsriksdagen» ut-
talats, att så länge olaglighetstillståndet fortbestod möjlighet 
för ett grundlagsenligt lantdagsarbete icke förelåg. Detta var 
även kagalens ståndpunkt, som formulerades av Ernst Estlan-
der i det i kap. XXV I I, s. 191 omnämnda föredraget vid ett 
kagalmöte i slutet av april 1901. Det var också i överensstäm-
melse med denna uppfattning som tvenne stånd, ridderskapet 
och adeln samt borgarståndet beslöto att icke låta lagstift-
ningsärendena gå längre än till förberedande behandling i 
utskotten, och att till slutlig handläggning upptaga endast 
sådana frågor, som avsågo laglighetens återställande.2) Så-
lunda slutbehandlades och antogos av samtliga stånd ytter-
ligare fyra petitioner, angående den ryska gendarmkåren i 
Finland, förvaltningen av Viborgs län, pressangelägenheter 
samt skolväsendet.3) 

Ett referat av den stora petitionen meddelas i Finlands Författ-
ningskamp, ss. 126 ff. 

Se närmare Finlands författningskamp s. 132 f. 
1 korthet refererade, anf. arb., s. 133 f. 
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En närmare redogörelse för denna märkliga lantdag faller 
utom ramen för denna historik; den tillhör Finlands allmänna 
politiska historia, icke kagalens. Här må endast hänvisas till 
en rätt utförlig redogörelse, undertecknad »finska landtdags-
män», som på uppmaning av kagalens äldre medlemmar för-
fattades av W. Chydenius och utgavs av trycket — öppet i 
bokhandeln — på svenska 1), finska, ryska, franska och tyska 
språken, närmast avsedd att utom landet sprida kännedom 
om de hemställningar lantdagen gjort hos monarken. 

På det hela taget var man på motståndshåll rätt väl till-
freds med vad lantdagen kommit åstad. Vad man i kagal-
kretsar tänkte om lantdagen framgår ur en broschyr 2), ur 
vilken ett citat redan tidigare (kap. XXX, slutet) anförts, 
av L. Gripenberg. Den författades, på uppmaning av kaga-
len, i maj 1905. 

»Först och främst» konstaterar förf. mot slutet av skriften, 
»har det mål vunnits, att Ständerna tydligt och klart fått ut-
tala det finska folkets rättsuppfattning och dess fordran på 
återställande af dess grundlagsenliga rätt; hvarje vanställning 
af denna uppfattning, sådan som under de senare åren ofta 
försökts, är för framtiden omöjlig. Det har blivit tydligt och 
klart att det finska folket ej erkänner den nya sakernas ord-
ning, som regeringen velat här tillskapa och ej frivilligt skall 
foga sig i densamma. Det har vidare blifvit klart att ordning 
och lugn här i landet icke skola kunna inträda, innan den 
gamla lagbundna ordningen återställts.» 

Detta resultat blev möjligt endast genom att det »konsti-
tutionella» partiet hade en så pass stark majoritet i lantdagen. 
Gripenberg framkastar frågan hurudant resultatet blifvit om 
Uusi Suometars meningsfränder fått styra och ställa vid 
lantdagen. 

»Vid besvarandet af denna fråga nödgas man naturligtvis 

Finlands Landtdag 1904 —1905. Helsingfors 1905. 
Landtdagen 1904 —1905. I kagalens arkiv finnes endast finskt 

exemplar; dessutom den originala svenska texten, efter vilken ovan-
stående citatanförts, i tvenne maskinskrivna kopior. 
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röra sig endast med sannolikheter. Men regeringspartiets 
hållning har i flere afseenden varit så pass tydlig, att man dock 
icke behöver frukta att i sina slutledningar alltför mycket 
taga miste. Härvid bör då främst ihågkommas, att en af 
regeringspartiets hufvud-trosartiklar var den, att den Bobri-
koffska politiken hade till syftemål endast genomförandet af 
några reformer, för hvilka den ryska regeringen särskildt in-
tresserade sig, närmast i fråga om rikslagstiftningen, värne-
plikten och det ryska språkets ställning, medan man i öfrigt 
var benägen att lemna vårt folks rättigheter och politiska 
ställning oberörda. Derför ansågs det också att en återgång 
till lagliga förhållanden kunde ernås endast sålunda, att landt-
dagen skulle i hufvudsak godkänna den lösning dessa frågor 
fått; genom ett sådant tillmötesgående förmenade man sig 
kunna säkerställa oss mot vidare angrepp.» 

Denna suometarianernas principiella ståndpunkt gen-
drives av Gripenberg bl. a. genom hänvisning till Plehwes svar 
på Steads öppna frågor, samt till den kort förut utkomna 
översättningen av Bobrikoffs ämbetsberättelse. 

Efter de i slutet av kapitel XXX citerade kommen-
tarierna till det gan-imalfinska valprogrammet kommer förf. 
till en kritik av partiets hållning vid lantdagen. Partiets 
ställning såsom ett minoritetsparti och medvetandet att ma-
joriteten kraftigt skulle yrka på återställandet av vårt folks 
rätt föranledde partiet att »också för sin del söka visa sin goda 
vilja». Hade partiet haft pluralitet, kan man med säkerhet 
antaga, att det skulle hava ställt sig på en ståndpunkt av vida 
längre gående eftergivenhet. 

Men även den hållning partiet härigenom tvangs att intaga 
var sådan, »att om den af Ständerna skulle omfattats, vårt 
folks rättigheter i mycket väsentliga delar skulle hafva till-
spillogifvits», ett omdöme, som av förf. genom särskilda exem-
pel rättfärdigas. Sålunda hade regeringspartiet i det längsta 
sökt motarbeta den »stora petitionen». »Prästeståndets majori-
tet, om än den afböjde förslaget om att uttryckligen anteckna 
sådant i protokollet, var ännu vid den sista sammanjemk- 

20 
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ningen i sak ense med en af ståndets medlemmar, som förkla-
rade att han endast 'nödd och tvungen' gick med om peti-
tionen.» 

»Om regeringspartiets program hade följts, så hade resul-
tatet bl. a. blifvit följande. Ständerna skulle hafva i princip 
godkänt Februarimanifestet, om hvilket 1899 års Ständer 
dock yttrat att det icke kunde i Finland hafva helgden af 
lag, samt medgifvit att särskilda för vårt folk utomordentligt 
viktiga lagstiftningsområden komme att undandragas Stän-
derna och läggas i händerna på ryska institutioner. Stän-
derna skulle likaså hafva, med ofvan angifna modifikationer, 
godkänt 1901 års värnepliktsförordning, mot hvilken vårt 
folk nu i åratal kämpat, samt medgivit att finska ynglingars 
värneplikt måste fullgöras vid ryska trupper under ryskt 
befäl och ryska lagar.» 

Det av ständermajoriteten inslagna förfarandet att icke 
till slutlig prövning upptaga regeringens propositioner, innan 
tillfredsställande svar ingått på den stora petitionen, vilket 
även av en del konstitutionella kritiserats '), tages av Gripen-
berg obetingat i försvar. Skulle ständerna hava arbetat i van-
lig ordning, hade detta tolkats så, att de »underordnat sig det 
nya sakläget». »Inga enskilda reformer hade heller något värde, 
så länge man ej förskaffat sig garantier för att ständernas 
beslut skulle respekteras.» Ansvaret för att dessa reformer 
icke kommit till stånd drabbar sålunda helt och hållet rege-
ringen. 

Skriften slutar med ytterligare en värdesättning av lant-
dagsresultatet. 

»Ständernas hållning har dock medfört yttermera ett re-
sultat. Enhvar som jemför stämningen i landet i närvarande 
stund med den som rådde någon tid före landtdagen skall 
erkänna att en betydlig förbättring inträdt. Modet och till-
försikten till framtiden äro långt större; missförhållanden och 
olag blottas allt öppnare; vålds- och godtyckes-systemets 

1) Jfr Finlands författningskamp, s. 133. 
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handtlangare begynna att känna sig allt mera besvärade och 
söka jemka sig efter de nya vindarna. Att till allt detta många-
handa omständigheter bidragit är uppenbart; men säkert i ej 
minsta grad beror det på de frimodiga och öppna uttalandena 
af Ständerna och inom desamma; uttalanden hvilka verkat 
som tändande gnistor öfverallt i landet. Vårt folk har derför 
nu en helt annan och större motståndskraft än förut emot 
sträfvandena att förtrycka detsamma och skall säkert också 
med långt större beslutsamhet veta att värna sin rätt. Där-
för må vi som en lycka skatta den hållning af landtdagen 
som ständerpluraliteten genomdref och genom hvilken en 
fast ställning beredts åt vårt folk i den strid det måhända 
ännu måste komma att föra.» 



KAP. XXXIV. 

1905 ÅRS UPPBÅD. VÅREN 1905. 

Medan ständerna voro församlade och kagalorganisationen, 
såsom ovan påvisats, var talrikt representerad vid lantda-
gen, överflyttades, såsom naturligt var, tyngdpunkten av 
motståndets bedrivande från kagalen till lantdagen. Kagalen 
som sådan förblev dock icke overksam. Den hade ännu såsom 
en speciell uppgift att spänna sina yttersta krafter för att för-
hindra ett regelrätt genomförande av de uppbåd, som våren 
1905 skulle verkställas. 

På detta område hade resultatet av föregående års arbete 
varit ytterst nedslående. Men de förändrade tidsförhållan-
dena — Bobrikoffs och Plehwes avlägsnande från vädjobanan, 
Rysslands motgångar i kriget, det allmänna missnöjet i Ryss-
land och slutligen lantdagens sammankallande — föreföllo 
att innebära vissa garantier för en lyckosam kampanj. 

Den 6 december 1904 — den dag till vilken ständerna 
sammankallats -- dagtecknades av kagalbestyrelsen ett. cir-
kulär till kommunerna 1) med uppmaning att vägra utlysa 
stämma för val av medlemmar i de förstärkta kretsnämn-
derna, eller, där sådan stämma redan utlysts, att tillse det 
stämman vägrade skrida till val. Utöver de vanliga princi-
piella argumenten för en sådan vägran anfördes att »Stän-
derna otvifvelaktigt komma att fordra att värnepliktsfrågan 
i hela dess vidd hänskjutes till lagenlig behandling vid landt-
dagen», samt att »valmännen öfverallt) landet meddelat sina 

1) Sedan numera guvernörerne i en del län anbefalt — — Mi- 
meogr. Det åtföljande hektograferade vehiklet till Helsingfors-korres- 
pondenterna (S. H. T. Inneliggande upprop — — ) innehåller anvis- 
ningar om cirkulärets spridande. 
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befullmäktigade ombud den uttryckliga föreskrift, att de 
skola verka därhän, att värnepliktsfrågan blir afgjord i enlig-
het med landets grundlagar.» 

Sedan de petitionsmemorial, som utmynnade i den stora 
petitionen, utdelats till ständerna, drogo de av kagalens 
bestyrelsemedlemmar, som sutto - i lantdagen, försorg därom 
att de konstitutionella lantdagsklubbarna fattade resolutio-
ner i fråga om vägran att utlysa stämmor, resp. anställa 
val. Dessa resolutioner, jämte motivering, trycktes och ut-
sändes den 31 december av kagalen i en skrift 1), daterad den 
23 december. I skriften, som baserar sig på en utredning läm-
nad av Ernst Estlander i svenska lantdagsklubben, refereras 
innehållet i petitionsmemorialen, varjämte framhålles, att 
»bland landtdagsmän har den uppfattning gjort sig gällande, 
att de af styrelsen påbjudna åtgärderna för ett nytt uppbåd 
enligt den olagliga värnepliktsförordningen äro egnade att 
yttermera försvåra en återgång till lagliga förhållanden och 
minska utsikterna till framgång i landtdagens sträfvanden; 
och att ett kraftigt motstånd mot uppbådet och förberedel-
serna därtill därför nu än mer än förut är påkalladt». 

På våren hade händelserna utvecklat sig därhän, att ett 
kraftigt upprop till motstånd mot uppbåden och yrkan på 
ynglingarnas uteblivande från dem kunde utfärdas med namn-
givna personers underskrifter. Detta upprop utfärdades på 
svenska och finska i det närmaste, men ej alldeles likalydande, 
det förra 2), som är daterat den 15 Mars, 1905, undertecknat 
av 127, det senare 3), daterat i mars 1905, av 159 personer, 
till stor del allmogemän. Här hänvisas till den stora petitio-
nen, där ständerna förklarat värnpliktspåbuden icke utgöra 
lag i Finland, och enligt undertecknarnas mening är »upp-
bådens motverkande och vägran att hörsamma uppbåds-
kallelsen egnadt att främja den lagliga ordningens och rätts-
tillståndets återställande i landet». 

Landtdagen och uppbåden. 
Undertecknade, medlemmar af nedannämnda kommuner — 
Loska asevelvollisuussäännökset — — 
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Från våren 1905 härstammar ytterligare en flygskrift1), 
avsedd främst för den uppbådade ungdomen. Också här 
åberopas den stora petitionen och dess yrkande att upp-
båden omedelbart inställas. Men det är icke nog med yr-
kande. »Ty om icke mudborgarne (!) vägra att lyda olag-
liga påbud, utan af klenmodighet iakttaga dem i väntan på 
att lagligheten skall återvända af sig själf, skola dylika 
påbud småningom dock i själfva värket bli gällande, till 
bestående och obotlig skada för landet.» Vidare framhålles 
det stöd ständerna under pågående lantdag haft av yng-
lingarnes vägran under de förflutna åren samt hurusom värn-
pliktsstrejken gjort landet andra ovärderliga tjänster. »Om 
under de förflutna åren ingen värnepliktsstrejk egt rum, skulle 
vid det här laget tusentals unga finska lif kastats bort för 
en orättfärdig sak på Mandschuriets aflägsna slagfält, eller 
kanske skulle våra ynglingar kommenderats att göra bödels-
tjänst på Petersburgs gator. De som uteblifvit från uppbåden 
hafva sålunda genom sitt modiga, lagtrogna handlingssätt 
kraftigt hjälpt till att rädda den finska ungdomens lif och 
keder (!).» 

Med hänvisning till Bobrikoffs berättelse påpekas, att 
motståndet mot värnplikten »hindrat förryskningspolitikens 
framträngande i allmänhet». Likaså meddelas här, att den 
passiva motståndskampen i Finland även vunnit efterföljd 
i Ryssland, bl. a. sålunda att det visat sig svårt att inställa 
reservister till tjänstgöring i Mandschuriet. Under anförande 
av ännu andra argument uttalas den förhoppning, »att ung-
domen nu, talrikare än någonsin /ömt, uteblir från uppbåden». 
De invändningar som under de föregående åren framhållits 
från regeringshåll, att ett uteblivande vore landet till skada, 
kunna nu icke göras. »Nu kan enhvar yngling med lätthet 
inse att han genom att utebli från uppbådet icke blott gör 
det som är rätt, och detta är ju ändå hufvudsaken, utan att 

1) Inför årets olagliga uppbåd. Skriften vimlar av tryckfel, av 
vilka ett par mer i ögonen fallande bibehållits i citaten här ovan. 
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han äfven härmed omedelbart gagnar fosterlandet, samt 
tvärtom, ifall han infinner sig att han därigenom kan göra 
landet oberäknelig skuda (!). Om uppbåden nu skulle försiggå 
efter den ryska regeringens önskningar, så kunde det lätt 
hända, att hela det föregående motståndet, alla de uppoff-
ringar talrika medborgare underkastat sig för det rätta och 
för fosterlandets väl, och slutligen den nu pågående landt-
dagens stora arbete vore förgäfves.» 

Uppropet manar till den mest energiska verksamhet. »Man 
får icke lämna något tillfälle obegagnadt att taga denna sak 
till tals. Man bör värka för denna tanke i husbondeföreningar, 
i ungdomsföreningar, i läsestugor — öfverallt där personer 
samlas. Man bör dessutom ställa till möten enkom för att stärka 
folkets rättsuppfattning och särskildt för att värka för ett 
enigt, kraftigt motstånd mot de olagliga uppbåden — 
Man bör gå från by till by, från gård till gård. Och detta bör 
man icke göra i hemlighet, utan man skall gå öppet tillväga. 
Ju öppnare arbetet bedrifves, desto kraftigare värker (!) det. 
— — -- Redan nu hafva hundratals medborgare öppet ut-
talat sig i fråga om värneplikten och med sina namn under-
tecknat sitt uttalande.1) Detta exempel bör mana till efter- 
följd — .» 

Sjutet lyder sålunda: 
»Må motståndet mot uppbåden nu blifva en allmän folk-

rörelse! Står folket frimodigt, med förenade krafter mot olag, 
skall intet kunna hindra det rättas framgång. Den nuvarande 
tiden är mer än någonsin egnad för ett enigt och framgångs-
rikt arbete. Ett stort ansvar för nutiden och eftervärlden drab-
bar oss, om vi låta tillfället gå förbi utan att på alla sätt be-
gagna oss af det. Det är icke nu en tid af fruktan och bäf-
van. En ljusning har redan grytt, som bebådar frihet åt vårt 
folk. Vår goda kamp kan därför fortsättas med gladt mod 
och ljusa förhoppningar.» 

Hela skriften, och särskilt dess slutord, visa huru ställnin- 

1) Syftar på det s. 309 refererade flygbladet. 
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gen i landet nu förändrats, huru nytt mod hade begynt in- 
gjutas i motståndets leder. 

Ett kort upprop 1) till de uppbådade, daterat Helsingfors 
i mars 1905, undertecknades av 138 namngivna studenter 
och polytekniker i uppbådsåldern 2), som förklara att de grunda 
sin »ståndpunkt på vårt lands Ständers beslut», sådant detta 
framträder i den stora petitionen. Uppropet författades av 
dr Z. Castr6i, och namn insamlades av studeranden A. Jör-
gensen. Meningen var att låta skriftens distribution anstå 
till kort före uppbådstiden, men då uppbåden dessförinnan 
inställdes, kom den icke till användning. Från »kvinnokaga-
len» utgick ett flygblad 3), undertecknat »Ett stort antal kvin 
nor». Det slutar: »Må vi uppmuntra våra söner, våra bröder 
och våra vänner till att ståndaktigt uppfylla sin plikt, Må 
vi verka därhän, att ingen enda ung man infinner sig till de 
olagliga uppbåden.» 

Till kampanjen hörde även av kagalen föranstaltade 
möten. Från ett av dessa, som omfattade endast kagalens 
inre kretsar och hölls den 15 mars hos dr W. Zilliacus, före-
ligger ett koncept till ett inledande föredrag av Ernst Estlan-
der, vari ett gillande uttalas av lantdagens tillvägagående 
att framför allt få till stånd den stora petitionen samt över 
huvud åtgärder avsedda att få samtliga olagliga förfogan-
den återkallade, medan en rätt amper kritik utövas mot den 
inhemska regeringens taktik samt en uppmaning riktas till 
envar som vederbör att bjuda ett kraftigt ~stånd i värnplikts-
frågan. Vid mötet diskuterades för övrigt frågan om utgivande 
av en skrift om lantdagsarbetet. 

Vid ett annat möte, som hölls i Nyländska nationshuset 
den 26 mars, närvoro vidpass 200 »konstitutionellt sinnade i 
Helsingfors bosatta medborgare». Mötet öppnades av prof. 

För enhvar af Finlands i uppbådsåldern varande ynglingar — — — . 
Bland undertecknarna märkes Lars Kr. Relander (såväl i den 

svenska som i den finska upplagan står tryckfelet Retander), Finlands 
nuvarande president. 

Till Finlands kvinnor. 



Kap. XXXIV. Möten. 313 

A. Rindell och till ordförande utsågs prof. 0. Engström; 
protokollet fördes av vicehäradshövdingen Sakari Castr&i. 
Vid mötet antogs en resolution i tre punkter. 1 den första 
uttalade mötet sin tillförsikt att »ständerna, huru monarkens 
svar på den till hans afgörande nu hänskjutna stora petitionen 
än må utfalla, icke skola afvika från något af de i petitionen 
framstälda yrkandena». I den andra förklarades mötets 
»obetingade anslutning till den af landtdagens konstitutio-
nellt sinnade majoritet omfattade ståndpunkten, att folkets 
representanter endast under förutsättning af den lagliga ord-
ningens fullständiga återupprättande kunna skrida till ett af-
görande i lagstiftningsfrågor». 

Den tredje punkten, berörande värnpliktsfrågan, är nästan 
ordagrant överensstämmande med uttalandet i det s. 309 an 
förda, huvudsakligen av allmogemän undertecknade flygbladet. 

Resolutionen undertecknades av samtliga vid mötet när-
varande, varjämte tillfälle bereddes »åt andra i Helsingfors 
stad bosatta likasinnade medborgare och medborgarinnor att 
underteckna densamma». 

Samma dag hölls i Åbo ett stort medborgarmöte, varvid i 
Kuppis park samlats omkring 20,000 personer från Åbo stad 
och omnejd. Vid mötet, över vilket en tryckt redogörelse 
utgavs 1), antogos följande resolutioner: 

»Enär den nya värnepliktsförordningen saknar hälgd af 
lag och medborgare förpliktande värkan, förklarar mötet i 
anslutning till Ständernas vid tvänne landtdagar enhälligt 
uttalade rättsuppfattning enhvar finsk medborgares oafvis-
liga skyldighet vara att undandraga sig all medvärkan till 
åtgärder afsedda att genomföra den nya värnepliktsförord-
ningen och böra förty ej mindre kommunernas representanter, 
där sådana blifvit valda, än framför alt den värnepliktiga 
ungdomen uteblifva från jämlikt nämnda förordning utsatta 
uppbåd», samt: 

1) Medborgarmötet i Åbo söndagen den 26 mars 1905. Inre titel-
bladet: De konstitutionellt sinnades stora möte i Åbo söndagen d. 26 
mars 1905. Åbo, 1905. »Tillåtet af censuren. Åbo den 3 april 1905.» 
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»Emedan Ständerna ensamt lagligen representera det finska 
folket och således hvarken enskilda medborgare eller med-
borgaregrupper ega rätt att tala å finska folkets vägnar, 
inskränker sig mötet till att endast uttala sitt fulla förtroende 
för Ständernas arbete till hela folkets bästa.» 

Ett fullständigt svar på den stora petitionen gavs icke. 
Endast i tvenne punkter lämnades den 29 mars besked: 
rörande värnpliktsfrågan och de judiciella tjänstemännens 
avsättlighet. Dock blev värnpliktsförordningen icke upp- 
hävd, utan endast dess tillämpning inställd tills vidare. Detta 
innebar till en början, att uppbådsförrättningarna, som hade 
bort vidtaga den 15 april, blevo inställda. Det förefaller sanno-
likt, att kagalens energiska, om tillförsikt vittnande förbere-
delser till uppbådsstrejk i sin mån bidragit till att veder-
börande ansett sig böra hos kejsaren tillstyrka bifall till denna 
del av Ständernas framställning. 

Emellertid hade även under hösten 1904 i flere fall viten 
utfästs för vägran att tillämpa värnpliktsförordningarna. Så-
lunda framgår ur senatens protokoll över besvärsärenden, 
att böter ådömts magistratsledamöterna i Helsingfors, Wiborg 
och Brahestad, ävensom ett halft tiotal kommunalstämmo-
ordförande för vägran att utlysa stämmor för val av kommu-
nala medlemmar i uppbådsnämnderna, varjämte ett dussin 
landskommuner i Wasa län fällts till böter, varierande mellan 
2,000 och 5,000 mark, för uraktlåtenhet att anställa sådana 
val; Fredrikshamns stad ålades 10,000 marks vite, som dock 
icke utdömdes. Samtliga böter blevo senare på olika grunder 
upphävda. 

Värnpliktsförordningens suspendering ställdes i samband 
med en av regeringen till ständerna avlåten proposition om 
en årlig inbetalning till ryska riksskattkammaren av en kon-
tribution på tio miljoner mark för militära ändamål. Propo-
sitionen avsåg icke någon begränsad tidrymd för kontribu-
tionens erläggande, men ständerna, som icke önskade att upp- 
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ställande av inhemska trupper enligt en i grundlagsenlig 
ordning stiftad lag utöver det nödvändiga skulle fördröjas, 
beviljade bidraget endast för ett år framåt. 

Denna eftergift blev på sin tid inom motståndskretsar 
nog så skarpt klandrad. Den betecknades såsom ett köp-
slående om lagliga rättigheter. Å andra sidan fann man det 
skäligt, att Finland, då landet genom att icke uppställa egen 
militär befriades från därmed förenade utgifter, skulle vidkän-
nas motsvarande kostnader. Någon opinionsyttring från kaga-
lens sida i denna stridsfråga föreligger icke. Kommentarier om 
denna kontribution utgingo dock från Fria Ord, som i en »Extra 
bilaga» av den 9 april 19051) avtryckte i original med svensk 
översättning, tvenne uttalanden i Jaur6' tidning L'Huma-
nit. 1 det första, av den 1 april, kommenteras meddelandet, 
att »finnarna erbjudit att friköpa sig från militärtjänsten ge-
nom en gåfva af 10 miljoner francs», sålunda: »Ett dylikt 
köpslående förvånar en smula. Det öfverraskande ligger icke 
däri, att tsaren och hans ministrar mottaga tio miljoner, de 
där komma som från himmelen, och afstå i gengäld från att 
uttaga soldater, hvilka de i hvarje fall icke skulle vara i stånd 
att taga ut; men det ligger däri, att finnarna, vid en tidpunkt, 
då deras protest mot den tsaristiska vålds- och statskupps-
regimen hade de säkraste utsikter att lyckas, förnedrat sig 
till att träda i underhandling och köpa som en ynnest hvad de 
i går fordrade som en rätt.» I det senare uttalandet, två dagar 
senare, säger bladet, refererande till en »f. d. medlem af finska 
landtdagen», att »öfverenskommelsen icke träffats mellan finska 
folket och Ryssland, utan mellan finska senaten, samman-
satt af Bobrikoffs kreatur, och regeringen i Petersburg. Fin-
lands landtdag, hvilken ensam representerar nationen, har 
icke upphört och skall icke upphöra att yrka på återställande 
af de kränkta rättigheterna. Det är säkert att den icke skall 
låna sig till det 'köpslående', som inledts mellan en servil 
senat och en regering, alltför lycklig att slippa tillämpa en 

1) Till frågan om kontributionen. Stockholm, 1905. 
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ogenomförbar lag och att draga sig ur den återvändsgränd, 
hvari hon råkat genom sin egen statskupp.» 

Detta synbarligen inspirerade uttalande spriddes i Finland 
i den tydliga avsikten att inverka på den konstitutionella 
opinionen. Utgången blev emellertid den ovan relaterade. 

Med undantag av dessa tvenne vinningar för motståndets 
sak, värnpliktsförordningens suspendering och återställandet 
av domares oavsättlighet, förblevo emellertid förhållandena 
i det stora hela taget vid det gamla. Diktaturförordningen 
var icke upphävd, ehuru de landsförvisade tillåtits återvända 
och nya förvisningar eller deportationer icke längre tillgrepos; 
däremot åberopades den i flere andra fall, såsom vid guvernö-
rers vägran att fastställa val av kommunala funktionärer. 
Talrika fall av de ryska myndigheternas ingrepp i rättsskip-
ningen förekommo. Länsstyrelserna och polisen gjorde sig, 
skyldiga till allvarliga rättskränkningar. Gendarmeriet vid- 
makthölls i landet. I järnvägsförvaltningen härskade god- 
tycke och lagöverträdelser. Förordningen om ryska språkets 
införande tillämpades med överdrivet nit. Ryssar utnämndes 
fortfarande till viktiga poster: en överste Lwoffski blev 
guvernör i Nylands län, baron von Medem t. f. guvernör 
i Wiborgs län, statsrådet Semenoff t. f. guvernör i Tavaste-
hus län, kollegiiassessorn Kasanski landssekreterare i Wi-
borg, överste Rheinbott t. f. landssekreterare i Nyland 1), 
A. januscheffski t. f. generaldirektör för statsjärnvägarna, 
ryttmästaren van der Hoven t. f. polismästare i Helsingfors. 
Tidningscensuren skärptes. Så t. ex., oaktat Obolenski tidi-
gare uttalat sig principiellt mot tidningars bestraffande för 
i dem införda, av den »preventiva censuren» godkända upp-
satser, vidtogos straffåtgärder, såsom mot Helsingin Sano-
mat, som förbjöds införa annonser, och Hufvudstadsbladet, 

1) Rheinbott utnämndes redan 1903 till ordinarie landssekreterare, 
men befordrades till en befattning vid generalguvernörskansliet den 
24 aug. 1905 och förordnades samtidigt att bestrida landssekreterar-
tjänsten. 
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som förbjöds sälja lösnummer; tidningen Karjala i Wiborg 
indrogs. 

Dessa förhållanden karakterisera tiden efter lantdagens 
avslutande den 15 april, då regimen märkbart tillstramades. 
Men även under lantdagstiden fortbestodo grova missför-
hållanden. Särskild uppmärksamhet väckte polisens pro-
vokatoriska uppträdande i slutet av januari, Den 22 in-
träffade i Petersburg den s. k. »blodiga söndagen», då ett 
tusental arbetare, anförda av den sedermera som polisspion 
så sorgligt ryktbara prästen Gapon, nalkats Vinterpalatset 
för att till tsaren framräcka en böneskrift, och möttes med 
gevärssalvor. I Helsingfors iscensattes med anledning härav 
gatudemonstrationer den 24 på aftonen: ett antal personer 
drog fram längs gatorna med en fana med påskrift »alas 
hirmuvalta», och papperslappar utdelades innehållande smä-
delser mot kejsaren och uppmaningar till uppror; vid ständer-
huset höllos tal med yrkanden på allmän rösträtt. Här och 
där stannade hopen för att anstifta varjehanda ofog. Sålunda 
anställdes demonstrationer utanför senator Wuorenheimos 
bostad; i Uusi Suometars redaktionslokal, Andr4atan 4, in-
slogos fönsterrutor. Polis var närvarande, men gjorde intet 
försök att hindra demonstrationen och stävja ofoget. I 
Helsingfors var den tämligen allmänt rådande uppfattningen, 
att demonstrationerna i provokatoriskt syfte framkallats av 
polisen. I själva verket föranstaltades de av en grupp arbe-
tare, som .redan då trätt i förbindelse med de ryska revolu-
tionärerna, på initiativ av det föregående höst bildade s. k. 
aktiva motståndspartiet. Att demonstrationerna fingo ett så 
störande förlopp tyckes emellertid hava föranletts av polisen. 
Det visade sig nämligen, att bland anförarna i skaran befunno 
sig tvenne poliskonstaplar J. E. Forsgren och J. G. Hiltunen, 
samt att äldre polismästaradjointen G. Androsoff och polis-
kommissarien A. Paulutzki icke blott lämnat ofoget obeivrat 

1) Ovanstående framställning baserar sig på en hösten 1905 utgiven 
publikation, Anteckningar ur de dagliga tidningarnas spalter, varom 
närmare i kap. XXXV I. 
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utan uppmuntrat detsamma, bl. a. sålunda att Paulutzki ut-
delat penningar åt gatpojkarna för att de skulle slå in fönstren 
i Uusi Suometars hus, medan Androsoff med sin fot egenhän-
digt, om man så får uttrycka sig, söndersparkat ett fönster 
i husets jordvåning. 

På föranstaltande av stadsfiskalen 0. R. F. Albrecht blevo 
Forsgren och Hiltunen, samt en deras medhjälpare, en snic-
kare 0. W. Hokkanen, häktade, samt av rådstuvurätten i 
Helsingfors den 19 juli dömda till tukthusstraff. Också An-
drosoff och Paulutzki hade instämts för rätten, men i enlighet 
med landssekreteraren Rheinbotts, med stöd av förordningen 
om ordningen för åtals anställande mot tjänstemän, avgivna 
resolution vägrade polismästaren rådstuvurätten nödig hand-
räckning för deras inställande för rätta. 

Om ock kagalen efter uppbådens inställande befriades 
från nödvändigheten att ägna sin uppmärksamhet åt en värn-
pliktsstrejk, funnos sålunda för densamma alltjämt flere arbets-
uppgifter, framför allt att söka vidmakthålla motståndsandan 
hos folket. För detta ändamål anbefaller kagalbestyrelsen i 
ett cirkulär av den 5 maj 19051) hållande av möten överallt i 
landet. I cirkuläret framhålles såsom »ett af landtdagens vik-
tigaste resultat, att vårt folk genom de vid desamma gjorda 
uttalanden erfarit en kraftig väckelse och i hög grad åter-
vunnit tron på det på lagens och det rättas grund fotade mot-
ståndets framgång. Härtill har själffallet mäktigt bidragit 
uppbådens inställande, hvilket framstår såsom en 'direkt frukt 
af motståndet, sådant det bedrifvits af folket själft och kraf- 
tigt understödts af ständerna. Motståndstanken utbreder 
sig i allt vidare lager och vinner äfven insteg i kretsar som ti-
digare förhållit sig likgiltiga eller till och med afvisande mot 
densamma — — —. Det vore en stor försummelse, om man 
icke skulle begagna sig af den nu rådande gynsamma stäm- 

') S. H. T. Om ock det nyligen afslutncle ständermötet — 
Maskinskr. 
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ningen i landet för att ytterligare befästa folkets motstånds-
anda och motståndskraft — —. Och det förtjänar att be-
aktas, att ju frimodigare detta arbete bedrifves, desto bätti e 
resultat kan man emotse.» 

Såsom diskussionsämnen vid mötena rekommenderas redo-
görelser för lantdagens verksamhet, innebörden av manifestet 
av den 29 mars 1905 med betonande därav att största delen 
av lantdagens yrkande lämnats obeaktad, en framställning 
av regeringens, särskilt senatens, hållning under den rådande 
olagliga regimen, redogörelser för olagligheter begångna av 
administrativa tjänstemän på de orter mötet omfattar. Slut-
ligen gives rådet att referat av mötets förhandlingar samt 
vid dem fattade resolutioner så fullständigt som möjligt 
bringas till allmänhetens kännedom. 

I enlighet med dessa åt landsorten meddelade uppmanin-
gar föranstaltade kagalen i Helsingfors den 20 maj ett »all-
mänt medborgerligt möte»1), vari omkring 800 personer del-
togo. Här »enades mötesdeltagarena efter försiggången diskus-
sion enhälligt om följande uttalanden: 

»1. Mötet uttalar sin allvarliga protest i anledning af 
censurmyndigheternas nya oerhörda våldshandlingar emot 
tidningspressen, livilka våldshandlingar, afsedda att under-
trycka ordets frihet genom förstörande af tidningarnas ma-
teriela existensvillkor, icke blott ådragit dem, som af åtgär-
derna direkt träffas, samt deras arbetspersonal svåra ekono-
miska förluster, utan äfven på det mest störande sätt ingripa 
i affärsvärlden och det dagliga lifvets mångfaldiga, oumbär-
liga transaktioner. 

2. Då det mot finska folket illasinnade geheimerådet 
Deutrich är upphofsman till ett flertal lag och den medbor-
gerliga friheten kränkande styrelseåtgärder äfvensom syn-
barligen ock till de senaste mot pressen riktade förföljelserna, 
anser mötet att det för återinförandet af lagbunden ordning 

1) Originalprotokollet, som finnes i kagalens arkiv, är daterat Hel-
singfors, i maj 1905, samt undertecknat av Adolf von Bonsdorff, Lennart 
Cajander, D. Sihvonen och P. E. Svinhufvud. 
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och lugnandet af sinnesstämningen i landet är oafvisligen nöd-
vändigt att nämnda hänsynslösa uppbärare af den Bobrikoffska 
våldsregimen, likasom hans likasinnade medhjälpare öfverste 
Seyn och öfverstelöjtnant Rheinbott ofördröjligen aflägsnas 
från sina innehafvande poster. 

3. 1 sammanhang med det föregående kan mötet ej under-
låta att gifva uttryck åt den allmänna, djupa ovilja öfver det 
rättsvidriga sätt hvarpå polisvården i landets hufvudstad 
handhafves, och öfver det brutala förakt för stadens befolk-
ning, som röjer sig i besättandet af öfver- och underordnade 
polistjänster med råa, okunniga och af den allmänna. opinio-
nen brännmärkta personer.» 

Protokollet översattes till franska och tillställdes furst 
Obolenski. 

Vid sommarens annalkande hölls ett möte med studenter 
för att för dem klargöra ställningen och utstaka ett program 
för deras verksamhet under ferierna. Härvid höll Wiborgs av-
delnings kurator A. Kaasalainen ett föredrag 1), som mimeogra-
ferades och spriddes genom studenternas organisation. 

Föredragets första del består av en översikt av lantdagens 
arbete och resultat, med framhållande av den bromsnings-
politik, som drivits av undfallenhetspartiet, särskilt i diskus-
sionen om den stora petitionen, och vilken föredragaren finner 
beklaglig även ur den synpunkten, att den oenighet som häri 
framträdde naturligtvis icke kunde förbli okänd för de ryska 
regeringskretsarna. Han konstaterar, att det konstitutionella 
partiets ställning efter lantdagen betydligt vunnit i styrka 
inom landet, varjämte det förvärvat sig erkännande i ryska 
liberala kretsar, varav vårt land i framtiden kan hava mycket 
större nytta, än om lantdagen ödmjukt fogat sig i det nuvarande 
regeringssystemets fordringar. 

»Gentemot allt detta förlora regeringspartiets påståenden 
om 'de förbundna' ('liittoutuneista') och dess insinuationer 
om 'mördarpartiet' sin betydelse. Om ock ungfinnarna och 

1) Passiivinen vastarinta nykyisissä oloissa. 
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svenskarna samarbetat i den politiska frågan, så har det skett 
endast fördenskull, att ett gemensamt handlingssätt under nu-
varande förhållanden och till klargörande av den nuvarande 
ställningen har förenat dem båda. Några 'förbundsakter' 
(liittokirjoja) ha icke uppgjorts, såsom man t. ex. i bonde-
ståndet öppet velat påstå. Tvärtom kan det inträffa, att sedan 
vår fosterländska fråga avgjorts, vartdera partiet, t. ex. i de 
sociala reformfrågorna, går sina egna vägar. Det konstitutio-
nella partiets män hava med avseende å de politiska morden 
redan vid flere tillfällen framställt sina åsikter sålunda, att 
endast de nuvarande laglösa förhållandena utgöra grundorsa-
kerna till dessa, vadan det är onödigt att vidare beröra denna 
sak.» 

Såsom praktiska arbetsuppgifter för studenterna upp-
räknar föredragaren: 

1) att taga kännedom om tillbudsstående litteratur i po-
litiska frågor, främst lantdagens utskottsbetänkanden; 2) att 
i enskilda samtal med inflytelserika personer klargöra lantda-
gens verksamhet och det nuvarande läget; 3) att föranstalta 
möten och besöka sådana, även av gammalfinnarna anord-
nade, samt där uppträda i ovan antytt syfte; 4) att vid sådana 
möten få till stånd uttalanden med fordran på ett slutligt av-
görande av den stora petitionen ävensom på lantdags sam-
mankallande till hösten; 5) att i sina hemtrakter samla vitt-
nesbörd om den nuvarande regeringsmaktens missgärningar; 
6) att försöka inverka på lantdagsvalen för den händelse, att 
urtima lantdag skulle sammankallas. 

Från våren 1905 är ytterligare att anteckna ett cirkulär') 
av den 3 juni från kagalbestyrelsen med anledning av att överste 
Rheinbott, som kort förut förordnats till t. f. guvernör i Ny-
lands län, ärnade göra en inspektionsresa i länet. I cirkuläret 
påpekas, att Rheinbott, som icke är finsk medborgare, hör 
till dem »som varit mest nitiska i förstörelsearbetet» och fram- 

1) S. H. T. Enligt hvad man har sig bekant ärnar öfverste Rhein- 
bott — — I arkivet finnes endast konceptet i behåll. 

21 
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hålles vikten av »att allestädes, där Rheinbott under sin nu be-
ramade inspektionsresa kommer i beröring med de särskilda 
kommunernas förtroendemän eller med enskilda medborgare, 
han röner ett sådant bemötande, att det oförtydbart fram-
går, att den af Ständerna uttalade rättssatsen uppbäres af 
folket». Vidare uppmanas kommunernas förtroendemän, 
ifall Rheinbott fordrar att de skola göra honom sin uppvakt-
ning, att vägra hörsamma en sådan kallelse, varvid exempel 
anföras från Vasa län, där dessa förtroendemän »mångenstädes 
vägrade att infinna sig till Knipovitsch». Cirkuläret slutar med 
en uppmaning att »möten med det snaraste hållas i de olika 
kommunerna i länet, vid hvilka resolutioner fattas, innehål-
lande en allvarlig protest mot att ryska män innehafva stats-
tjänst i Finland». Genom vid mötena utsedda personer skulle 
resolutionerna öfverlämnas åt Rheinbott. 



KAP. XXXV. 

PASSIVT ELLER AKTIVT MOTSTÅND ? 
SJ ÄLVSTÄNDIGHETSTANKEN. 

Begreppen passivt och aktivt motstånd kunna fattas olika. 
Då Yrjö-Koskinen i sin i början av kap. XIV refererade skrift 
utbrister, att man genom kommunernas vägran att välja 
representanter i uppbådsnämnderna och de uppbådades att 
infinna sig vid uppbåden »kommit ett stycke utöfver det 
passiva motståndet, det aktiva motståndet har begynt, vilket 
på vanligt språk kallas uppror», anser han sig härmed hava 
anfört ett dräpande argument mot motståndets hela taktik. 
Hade han haft närmare reda på de tendenser, som vid sidan 
av den rent passiva taktiken sporadiskt uppdöko inom kagal-
organisationens leder, hade han fått ännu större anledning till 
beskärmelser av detta slag. Hade han t. ex. fått höra om de 
yrkanden, som två veckor efter offentliggörandet av hans 
skrivelse, dagen efter 12-november mötet, framställdes av 
den stridbare teologen Magnus Rosendal, att de uppbådade 
ynglingarna, om det befunnes nödigt, skulle sätta sig till våld-
samt motvärn mot inställelse till besiktning eller krigstjänst, 
så hade han sannolikt uttryckt sig i betydligt kraftigare orda-
lag. 

Kagalen var en kamporganisation till försvar av lag och 
rätt, av fosterlandet med allt vad i detta begrepp inrymmes. 
Det är en allmänt erkänd grundsats att för fosterlandets för-
svar envar medborgare är icke blott berättigad, utan skyldig 
att mot den, som hotar fosterlandet med undergång, bjuda 
aktivt motstånd — offra liv och blod. Detta icke blott mot 
främmande inkräktare, utan även mot inre fiender. År 1918 
tvekade ingen om det berättigade att med svärd bekämpa dem, 



324 Kap. XXXV. Aktivismens teoretiska berättigande. 

som i proletariatets namn satte fäderneslandets välfärd på 
spel. År 1899 och de därpå följande åren kom hotet från den 
makt som ingått en högtidlig pakt angående styrelsesättet i 
Finland, en pakt, som den bröt; ryska regeringens tillväga-
gående har betecknats såsom en revolution uppifrån. 

Den berömde engelske rättslärde, prof. _John Westlake, 
en varm vän till Finland under det ryska förtryckets tid, 
yttrade redan år 1899, kort efter februarimanifestet, till 
författaren av denna historik, att Finland vore, statsrätts-
ligt sett, fullt berättigat att göra uppror mot Ryssland, som 
brutit sina ingångna utfästelser, men han erinrade om, att 
enligt historiens dom ett uppror är berättigat endast om det 
lyckas. Ett uppror som kuvas kan föra oberäkneliga olyckor 
i sitt sköte. Dessa ord yttrades som en varning mot sådana 
överilade och okloka handlingar, som han befarade att Ryss-
lands hänsynslösa politik kunde framkalla i Finland. Men 
de inneburo ett erkännande av det teoretiskt berättigade i en 
folkresning, d. v. s. ett aktivt motstånd. 

Det behövdes icke ett sådant uttalande av en stor rätts-
lärd för att samma uppfattning om det teoretiska berättigan-
det av ett aktivt uppträdande spontant skulle inställa sig hos 
många av kagalens medlemmar. Härmed är icke antytt, att 
denna uppfattning varit allmänt gängse inom organisationen; 
tvärtom skulle måhända flertalet bestämt tagit avstånd ifrån 
den, därest den formulerats. Men alla voro ense om, att för-
hållandena uteslöto ett aktivt uppträdande, att den passiva 
taktiken var den enda som kunde anlitas och som hade nå-
gon utsikt till framgång. Dessutom måste ju mildare medel 
försökas i det längsta, innan man i förtvivlan tillgrep ultima 
ratio. 

Men den tid kunde komma, då ultima ratio var det enda 
som återstod, och då förhållandena kunde göra en vädjan 
till vapenmakt tänkbar. Hos många inom kagalen var denna 
framtidsmöjlighet mer eller mindre levande i medvetandet, 
och en och annan ansåg, att förberedelser härför borde i tid 
vidtagas. Sporadiska ansatser härtill förekommo även. 
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En sådan var den aktion, som igångsattes av agronomen 
Sigurd Törnudd, »landsortskorrespondent» i Imatra, som ivrade 
för bildande av skytteföreningar landet runt. Han vände sig 
till sin »Helsingfors-korrespondent», Ernst Estlander, och 
erbjöd sig att, på egen bekostnad, beresa samtliga lands-
ortsdistrikt i syfte att förläna organisationen ökad fasthet 
och styrka. Han anförtrodde tillika åt Estlander sin plan 
om skytteföreningarna. Vid ett möte av kagalen i januari 
1902 antogs Törnudds anbud, men härvid nämndes ingenting 
om Törnudds speciella syftemål, om vilka endast ett fåtal 
inom bestyrelsen ägde kännedom. Bestyrelsen sände till 
Helsingfors-korrespondenterna ett cirkulär 1), där korrespon-
denterna uppmanades att förbereda landsortscentralerna på 
reseagentens besök och bedja dem med förtroende emottaga 
honom. 

Under denna resa sökte Törnudd intressera kagalens om-
bud och sannolikt även andra personer för skytteföreningarna. 
Efter sin hemkomst utsände Törnudd till de personer han in-
vigt i sina planer ett cirkulär 2), avfattat i 17 punkter, angående 
vad som borde iakttagas vid bildande av skytteföreningar, 
undervisning i skjutandets konst, inköp av gevär o. s. v. 1 
punkt 12 heter det: »Då vapen ju nu tagas ifrån vårt folk 
blir det för oss en bjudande nödvändighet att uppbjuda alla 
våra krafter, så att vi ej en dag må stå utan något försvar, 
ett lätt byte för fienden, som just genom folkets afväpnande 
och förvekligande förbereder en framtida attack till dess för- 

Sedan komit6-1 till fullgörande af mötets beslut antagit en rese- 
agent — — Mimeogr. 

H. H. 1 anslutning till mitt besök hos Eder — — Mimeogr. 
Detta papper, jämte instruktionen för siktning och skjutning, påträf-
fades vid den husundersökning, som verkställdes våren 1903 hos dr Lyly 
vid hans landsförvisning samt användes av åklagarmakten som bevis-
material vid processen mot general W. Schauman efter Bobrikoffs död. 
— Här må även som ett kuriosum anföras ett yttrande av Constantin 
Linder, att »man hade bevis på att Waldemar Schauman var chef för 
kagalen». (Brev från prof. Wilh. Ramsay till V. M. von Born av d. 10 
aug. 1904.) 
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intande.» Cirkuläret åtföljdes av ett blad innehållande in-
struktioner angående »Sigtning och skjutning». 

Törnudds aktion företogs på hans eget ansvar och kaga-
len som sådan var icke engagerad häri. Sammaledes förhöll 
det sig med de tendenser till ett aktivt uppträdande, som 
gjorde sig gällande i den av kagalen understödda tidningen 
Veckans Nyheter'), och som småningom fingo allt större ut-
bredning, i synnerhet inom den yngre generationen, bland de 
studenter och dem närstående personer, som samarbetat med 
kagalbestyrelsen, närmast dess studentutskott, vid agitatio-
nen för uppbådsstrejk och för övriga motståndsåtgärder. Dessa 
ansatser upptogos nog så välvilligt inom kagalens bestyrelse 
och föranledde tills vidare ingen schism. 

Då Stockholmsriksdagen i september 1903 förbereddes, 
infunno sig till densamma några representanter för den nya 
riktningen: Arvid Mörne, Herman Gummerus och Oskar 
Rosenqvist. Bland de landsförvisade hörde till gruppen K. 
Zilliacus, Henry Biaudet, Almar Fabritius, Ossian Procope och 
Wentzel Hagelstam. I samband med den vid mötet förda dis-
kussionen om emigrationen såsom kampmedel mot värnplikts-
förordningen yrkade Gummerus på att motståndet skulle övergå 
till ett aktivt program, ett yrkande, som dock ej rönte med-
håll, något som hos dessa personer väckte stort missnöje »med 
de äldre och med konferensen i dess helhet, som de betraktade 
såsom resultatlös på grund av den opraktiskhet och overk-
samhet, som bemäktigat sig det passiva motståndets män». 2) 

Lika litet kände sig gruppen tillfreds med majoritetens 
vid Stockholmsmötet ställningstagande till de oppositionella 
elementen i Ryssland. Medan kagalen, som representerade 
mötets majoritet, hyste större förtroende till de ryska konsti-
tutionalisterna, pläderade den aktivistiskt sinnade gruppen 
för ett närmande till de politiskt och socialt radikalare par-
tierna inom den ryska oppositionen. 

Se härom Arvid Mörne. Från Unga år. (Från Brytningstider. 
Ny serie, ss. 41 ff.) 

Estlander, Hågkomster, s. 155. 
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Ett verkligt parti med aktivt program bildades emeller-
tid först mer än ett år senare, och dess tillkomst framkalla-
des av omständigheter, som stodo i samband med den s. k. 
Pariser-konferensen, som hölls 30 september-5 oktober 
1904, med syfte att till gemensamma överläggningar samman-
föra olika oppositionella element i Ryssland.1) Initiativet här-
till hade tagits av Ikonni Zilliacus. Inom kagalen, likasom 
även bland flertalet av de landsförvisade, ställde man sig 
tveksam till konferensen. På grund av denna tveksamhet 
hade Zilliacus, såsom framgår ur ett brev från honom till 
Arvid Neovius av den 8 angusti 19042), redan då varit betänkt 
på att, ifall den finska oppositionen icke bleve representerad 
vid konferensen, utbryta en radikal fraktion av densamma 
och låta denna deltaga i konferensen. Såsom ett oeftergivligt 
villkor för deltagande hade kagal,en uppställt, att de ryska 
liberala konstitutionalisterna, och icke enbart revolutionära 
element, bleve representerade vid konferensen. Då detta vill-
kor uppfyllts, utsågos till delegerade för den finska opposi-
tionen Zilliacus och Arvid Neovius, varjämte Mechelin avreste 
till Paris såsom »konsultativ» medlem i delegationen. 

Vid konferensen antogs ett antal resolutioner, av vilka 
den, som även berörde Finland, hade följande lydelse: 

»Avskaffandet av självhärskardömet och upphävandet 
av alla de åtgärder, som kränkt Finlands i konstitutionen 
grundade rättigheter.» 

Ett synnerligen livligt meningsutbyte utspann sig om 
tidpunkten för resolutionernas offentliggörande. De finska 
delegerade anförde, enligt den av Neovius författade redogö-
relsen för mötet, »att man hos oss för att icke framkalla en 
möjlig ogynnsam återverkan på landtdagsvalen och landtdags-
arbetet genom det missbruk, som regeringspartiet kunde befaras 

Förberedelserna till och förhandlingarna vid konferensen be-
handlas utförligt i dr Adolf Törngrens arbete Med ryska samhälls-
byggare och statsmän, ss. 93 ff. 

Jfr även Herman Gummerus' uppsats Aktivismens förhistoria i 
Finsk Tidskrift, mars 1929, s. 166. 
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göra af kunskapen om konferensen, ansåg att någon publika-
tion icke borde äga rum, åtminstone icke förrän efter hela 
landtdagsperiodens slut». Med hänsyn härtill beslöts, att 
»publikationen skulle äga rum på den tidigaste dag den finska 
oppositionen utsätter». Neovius tillägger emellertid i sin 
redogörelse: »Jag tror dock icke att det finnes för oss någon 
möjlighet att frampressa en senare dag än den af de liberala 
utsatta terminen, första veckan af november nya stilen. D. v. s. 
en utväg att undgå publikation finnes ännu, den att anhålla 
om sitt utstrykande ur konferensen — men den utvägen är 
helt säkert icke att tillråda.» 

hagalen i Helsingfors hyste starka betänkligheter med 
avseende å resolutionernas publikation. Det gällde icke här 
någon rättsfråga, utan endast en av taktisk betydelse. Vore 
det taktiskt klokt att äventyra utgången av lantdagsvalen 
samt själva lantdagsarbetet genom ett proklamerande att 
motståndspartiet associerat sig med diverse ryska revolutio-
nära element, och genom sina fullmäktige undertecknat reso-
lutioner, som hade oförtydbart revolutionära syftemål? Frå-
gan besvarades avgjort nekande. Den 21 oktober hölls ett 
sammanträde hos professor Otto Donner. Här beslöts att Don-
ner samt J. N. Reuter skulle resa till Stockholm för att över-
tyga landsmännen där om nödvändigheten av den utväg, som 
Neovius i nyss anförda citat betecknat som icke tillrådlig, 
nämligen att det finska motståndspartiet skulle underlåta att 
underteckna resolutionerna. På detta Helsingforskagalens 
uttryckliga yrkande beslöts även, att partiets representanter 
icke skulle underteckna . För att emellertid Finland skulle vara 
representerat på något sätt, och i betraktande av att hela 
konferensen tillkommit på finländskt initiativ, d. v. s. genom 
Zilliacus' trägna ansträngningar, och det sålunda skulle före-
falla rätt egendomligt, att han, mötets initiativtagare och 
ordförande, skulle draga sig tillbaka, fann denne på utvägen 
att sammansluta de mera aktivistiskt sinnade, merendels 
yngre elementen inom det finländska motståndet, till en ny 
partiorganisation, och Zilliacus undertecknade därpå, såsom 
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representant för detta nybildade parti, »det finska aktiva 
motståndspartiet», mötets resolutioner. 

Efter förberedande överläggningar dels i Helsingfors, dels 
i Stockholm, ägde partiets egentliga grundläggning rum i Hel-
singfors på ett möte hos v. häradshövding Johannes Gum-
merus den 17 november 1904.1) 

Till det »Finska aktiva motståndspartiet» slöto sig icke 
allenast personer av den yngre generationen, till vilka hörde 
de ovannämnda Arvid Mörne, Herman Gummerus och Oskar 
Rosenqvist, utan även flere äldre, såväl män som kvinnor. 
Till partiet räknade sig även flere av de landsförvisade, och 
inom landet rekryterades det till stor del av personer, som till-
hörde kagalorganisationen. Bland dessa må särskilt nämnas 
partiets ledare inom Finland Johannes Gummerus, tidigare 
en verksam medlem av kagalens Tammerforscentral. Några 
kvarstodo även sedan de inträtt i den nya organisationen i 
kagalen och arbetade för dess syften, vilket icke innebar nå-
gon oformlighet, enär vardera gruppen, kagalen såväl som den 
nya sammanslutningen, arbetade på ett i huvudsak identiskt 
slutmål. »Laglighetens återställande var till en början den 
närmaste uppgiften även för aktivisterna, längre vågade de 
ännu ej blicka.» 2) Skillnaden mellan kagalen och aktivisternas 
parti var, såsom Herman Gummerus skriver 3), »mera av taktisk 
än principiell natur.» 

Till det aktiva motståndspartiets program 4), sådant detta 
formulerades vid partiets grundläggning, hörde »ett energiskt, 
aktivt och hänsynslöst motstånd mot tyranniet och dess verk-
tyg» ävensom samverkan med de oppositionella partierna »i 
övriga delar av det ryska riket», särskilt »de ryska revolutio- 

Alma Söderhjelm, Det aktiva motståndspartiet (i skriften Med 
lagen och svärdet, Helsingfors, 1919) s. 43 f. 

Herman Gummerus, Aktiva Kampår, s. 52. Jfr Alma Söderhjelm, 
anf. arb., s. 47. 

Anf. arb., s. 208 f. 
Avtryckt hos A. Söderhjelm, anf. arb., s. 44 f. 
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närerna». Nytt i det program, som aktivisterna i början 
följde, skriver Alma Söderhjelm 1), »var sålunda, att man med 
samma medel som det revolutionära Ryssland och i samaktion 
med detta skulle arbeta för den slutliga befrielsen, ny var 
också tanken, att man här i Finland skulle förbereda ett 
uppror, som borde utbryta samtidigt med den ryska revolu-
tionen». 

Detta uttalande får naturligtvis icke fattas så, att dessa 
tankar skulle ha varit okända i kagalkretsar; såsom längre 
fram skall påvisas hade man inom kagalen tagit dem i över-
vägande. Det nya bestod egentligen däri, att de införlivats 
i partiprogrammet. Vad beträffar användandet av »samma 
medel» som de revolutionära ryssarna, ställde sig kagalen 
bestämt avvisande mot dessa medel: terrorismen och det 
politiska lönnmordet. 2) Bland aktivisterna icke blott för-
svarades terrorismen på teoretiska grunder, utan tillämpades 
även i praktiken; redogörelser för de av partiet arrangerade 
attentaten stå att läsa i den ovan citerade aktivistiska lit-
teraturen. 

I slutet av november 1904 utsände Finska aktiva mot-
ståndspartiet sitt första »meddelande» 3) till tidningsredaktio-
ner i Finland och en mängd enskilda personer. Bland dessa 
befunno sig flere av kagalens medlemmar, äldre och yngre. 
Inom kagalbestyrelsen väckte meddelandet ingen överrask-
ning; bestyrelsen hade i någon mån hållits underkunnig om 
vad som försiggick, men i de äldres krets föll flygbladet ned, 
om uttrycket må tillåtas, som en bomb. Vid ett av testyrel-
sens sammanträden upplystes, att en av dessa äldre, överste 
Kasten Antell, hade för avsikt att i tidningspressen avslöja 
meddelandet som ett eklatant bevis på en samvetslös polis-
eller gendarmprovokation. Detta ansåg sig bestyrelsen, som 
visste att meddelandet var genuint, böra avstyra, och för- 

Anf. arb., s. 47. 
Denna aktivisternas kampmetod torde även hava lett till att en 

och annan, som inträtt i det aktiva partiet, skilde sig därifrån. 
Avtryckt hos A. Söderhjelm, anf. arb., s. 48 f. 
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fattaren till denna historik fick i uppdrag att i sådant syfte 
besöka Antell. Denne var övertygad om att »meddelandet» 
var ett falsarium, som bevis varpå han bl. a. anförde ett ytt-
rande av en typografisk expert, att aktstycket måste hava 
tryckts på en rysk officin, enär på finska tryckerier icke funnos 
sådana y-typer, som förekommo i meddelandet. För Antell 
föreföll det som ett ypperligt tillfälle att med en desavuering 
av detta aktstycke avslöja gendarmeriets skamliga metoder, 
som man ingalunda borde lämna obegagnat. Det var med 
stor svårighet som det lyckades förf. att övertyga honom om 
meddelandets äkthet, och med anförande av den vackra sen-
tensen »amicus Plato sed magis amica veritas» avstod han 
från sin föresats. 

Antell var ingalunda ensam om sin uppfattning, som 
tvärtom var ganska allmänt rådande. Hufvudstadsbladet 
offentliggjorde den 27 nov.1) under rubriken Protest en ar-
tikel, där »meddelandet» betecknas såsom alster av en sjuk 
hjärnas fantasier; man hade anledning misstänka, att medde-
landet direkt åsyftade att skada de fredliga och lojala strävan-
dena att komma till lagliga och normala förhållanden. Tid-
ningen förklarade, att planen på ett aktivt motståndsparti 
icke hade att räkna på något understöd i landet. 

Samma dag publicerade Helsingin Sanomat — som be-
gynte utkomma den 1 oktober 1904, efter det Päivälehti kort 
förut för alltid indragits — en artikel med anledning av med-
delandet, vars framträdande bladet ogillade särskilt vid denna 
tidpunkt, då grundade förhoppningar om bättre tider funnos, 
och då ständerna inom kort skulle samlas för att rådslå om lag-
lighetens återställande. Att folket skulle avvika från laglig-
hetens ståndpunkt var en orimlighet, och bladet ville inlägga 
sin skarpaste protest mot att en sådan möjlighet ens hade 
kunnat förutsättas — »från vilka grumliga källor skriften än 
må hava härflutit». 

1) Prof. Alma Söderhjelms uppgift, anf. st., att meddelandet utsän-
des i början av december, kan följaktligen icke vara riktig. 
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Förhållandet mellan kagalen, särskilt dess bestyrelse, och 
aktiva motståndspartiet fortfor en tid att vara rätt vänskap-
ligt, men ju längre det led dess mera vidgade sig klyftan mellan 
de båda organisationerna. Kagalen besvärades enligt aktivis-
ternas mening av förlegade fördomar mot terrorism. Fak-
tiskt är, att kagalens medlemmar icke kunde frigöra sig från 
en känsla av moraliskt obehag gentemot attentaten, vilka de 
dessutom betraktade såsom utslag av en missriktad taktik. 
Såsom i kap. XXV I I I framhållits, gällde denna värdesättning 
icke avlägsnandet av Bobrikoff, där liv gavs för liv. Övriga 
attentat, de som igångsattes av aktivisterna, tillhörde en helt 
annan kategori. De flesta av dem misslyckades, och då 
utropades de ofta som skenattentat, arrangerade av agents 
provocateurs, eller ock planlades de, men kommo icke till 
utförande. Det enda, som hade dödlig påföljd, var atten-
tatet på prokuratorn Soisalon-Soininen (förut Johnsson) den 
6 februari 1905.1) Soisalon-Soininen hade namn om sig att 
hysa verkliga, icke blott på karriärskäl grundade sympatier 
för den ryska regimen, som han skulle hava ansett lända 
Finland till båtnad. Att en sådan sinnesriktning hos en fin-
ländsk ämbetsman i hög ställning var fördömlig kan väl icke 
bestridas, men då ryktet om hans våldsamma död spriddes 
i Helsingfors, väckte det inom kagalen inga glada känslor. 

Attentatet ägde rum under pågående lantdag. I början 
av lantdagssessionen hade d. 23 december i ridderskapet och 
adeln inlämnats ett petitionsmemorial, vars kläm gick ut på 
»att prokuratorsämbetet i Kejserliga Senaten för Finland 
måtte återupprättas i ett skick motsvarande dess ursprung-
liga ändamål samt att prokuratorn måtte förpliktas till stän-
derna afgifva redogörelse för rättsvården och lagarnas hand-
hafvande i landet». 2) Vid remissdebatten höll Arne Ceder- 

Måhända även mordet på gendarmchefen Kramarenko i Wiborg. 
Dessutom mördades några poliskonstaplar, men ovisst är om aktivisterna 
vilja vidkännas äran av dessa dåd. 

Se närmare Arne Cederholm, Kagalens uppkomst och andra epi-
soder, ss. 159 ff. 
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holm — intill sin flyttning till Viborg våren 1903 medlem av 
kagalens bestyrelse — en skarp vidräkning med prokuratorn. 
»Den man», yttrade han, »hvars upphöjda pligt det varit att 
framför alla andra värna lag och rätt, har blifvit ett redskap 
för våld och väld, liksom det embete, han bekläder, blifvit 
en vrångbild af hvad det borde vara — — —.» »Det kan 
gifvas fall, då en person, om ock obetydlig i sig sjelf, kan så 
begå, att han möt sig koncentrerar ett helt folks hat; och detta 
hat kan under omständigheter växa så starkt, att ingen polis-
makt i verlden och ingen partidisciplin kan afvärja den hand-
ling, som då stundom blir lönen för hans gerningar. På detta 
rum finnes ingen, som icke är öfvertygad derom, att Eugen 
Schaumans handling varit en frukt endast af hans eget be-
slut. Men för Finlands Ständer måste det vara en bjudande 
pligt att i hvad på dem ankommer söka undanrödja anled-
ningarna till ett upprepande af flere sådana handlingar i detta 
land.» Andragandet slutar med en vädjan till monarken om 
prokuratorns »ersättande med en annan man». 

Talet väckte stort uppseende, icke minst på grund därav, 
att censuren utfärdade förbud för samtliga tidningar att pub-
licera detsamma, vilket icke hindrade, att talet i hemlighet 
trycktes och spriddes icke blott bland lantdagens medlemmar 
utan även bland allmänheten. Enär censurens förbud an-
sågs innebära »en kränkning av ridderskapet och adelns samt 
ständernas rätt», såsom Cederholm vid plenum den 29 decem-
ber framhöll, vidtogos inom ståndet åtgärder för att få för-
budet upphävt. Denna angelägenhet sysselsatte ståndet un-
der flere sammanträden, och innan den slutbehandlats in-
träffade attentatet på prokuratorn. I det svar, som general-
guvernören, furst Obolenski, den 3 mars avlät på ridderskapet 
och adelns framställning, avböjde han denna särskilt på den 
grund, att Cederholms tal »innehöll hotelse om mord å Pro-
kuratorn». 

Attentatet på prokuratorn gav på regeringsvänligt håll 
klaven till en bitter kampanj mot hela motståndet och den 
av detsamma »under åratal bedrivna såväl hemliga som offent- 
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liga oförsynta och hänsynslösa uppviglingen mot våra inhemska 
regeringsmedlemmar» (Uusi Suometar, 7 febr. 1905). 

Kagalens uppfattning om attentatet samt om prokuratorns 
person fick sitt uttryck vid ett kagalmöte den 15 mars i det 
andragande, varmed mötet inleddes; några utdrag ur detta 
anföras här: 

»Om någon annan än gärningsmannen skall bära skulden 
för denna handling, är det helt säkert de, som infört och bidragit 
till att införa och fortfarande upprätthålla en olaglig och god-
tycklig styrelse i landet. Det främmande styrelsesystemet 
har framkallat gärningar, som förut varit främmande för vårt 
folk. Emellertid har man på det mest upprörande sätt på 
suometarianskt håll beskyllt ej blott enskilda personer direkte 
utan ock det konstitutionellt sinnade partiet som sådant för 
delaktighet i attentatet. Man har med begärlighet använt 
tilldragelsen för att nedsvärta hela landtdagen. Detta före-
faller högeligen egendomligt, men partihatet och maktlystna-
den ha värkligen gått så långt, att man vill bringa landtdagen 
i vanrykte, därför att pluraliteten utgöres af konstitutionellt 
sinnade, som ej godkänna vår inhemska regerings handlings-
sätt under de gångna åren. Ständerna ha ansett sin plikt mot 
landet vara att öppet utsäga hvilka olagligheter och försum-
melser som blifvit begångna, äfven om egna män befunnes 
vara skyldiga. En dylik kritik af regeringens handlingar före-
kommer i alla länder, där folkrepresentationen har något att 
säga, och den är alldeles nödvändig, om man vill förekomma, att 
ett olycksbringande ämbetsmannagodtycke skall vinna in-
steg. Man har i andra länder minsann ej klemat med de en-
skilda tjänstemän, som åsidosatt plikten mot sitt land. Men 
ett oförbehållsamt bedömande af offentliga personer har där-
vid ingalunda ledt till politiska mord. Sådana förekomma 
främst i de länder, där lagen ej hålles i hälgd af myndigheterna 
själfva. Äfven i vårt land har missnöje med och klander af 
tjänstemän förut egt rum. Hos oss ha politiska mord varit 
okända ända till det J3obrikoffska systemet här begynte för-
störa vårt foks lif och bragte sinnena ur jämnvikt. 
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Mot aflidne prokuratorn har funnits mycket att anmärka, 
både försummelser och lagöfverträdelser. Nyligen meddela-
des bl. a., att han mot lag begagnat sig af de vanryktade 
ryska gendarmerna för värkställande af husransakan. Att 
en sådan person kunnat af finska medborgare firas som en 
äkta finsk patriot och nära nog som en nationalhjälte, har 
man svårt att förstå. Det finnes dock en förklaringsgrund. 
Prokuratorn hade att öfvervaka, att lag iakttogs af alla äm 
betsmän, och hans plikt var att som den främste hålla på la-
gens hälgd. Men han gaf efter för Bobrikoffs befallningar. 
Af svaghet och kanske stundom af maktlystnad ha många 
personer på samma sätt slutit sig till eftergifvenhetspolitiken. 
Om nu prokuratorn föll ett offer för denna sin ståndpunkt, 
måtte många känna det som om vapnet varit riktat mot dem 
själfva. Om lagarnas högsta väktare ansåg sig kunna och 
böra handla mot lag, hvarför skulle ej personer i mindre be-
märkta ställningar kunna förfara på samma sätt? Prokuratorn 
skulle alltid skydda dem. Men om han är borta, och lagen 
åter begynte gälla, huru skulle det då gå med dem själfva?» 

Uttalandet innehåller ingen värdesättning, vare sig för-
dömande eller urskuldande, av attentatet. Emellertid torde, 
oavsett sakens moraliska sida, den förhärskande meningen 
inom kagalen hava varit, att attentatet var ett taktiskt miss 
grepp, och att det icke medförde det ringaste gagn för motstån-
dets sak och frihetssträvandena. Att en av kagalens med-
lemmar, förre hovrättsassessorn P. E. Svinhufvud, erbjöd 
sig som rättegångsbiträde åt attentatets förövare, Lennart 
Hohenthal, och därvid med värme och skicklighet förde hans 
talan, står icke i motsägelse till denna opinion.1) 

Medan kagalen, som ovan redan framhållits, bestämt tog 
avstånd från aktivisternas terrorism, inställde sig å andra 
sidan hos dessa en alltmer växande känsla av ringaktning för 
kagalens gammalmodiga moral och, såsom de menade, frukt- 

1) Kagalens räkenskaper (30 sept. 1905) upptaga en post på 350 mk. 
för »tryckningskostnader för försvarstalet för Lennart Hohentha!». Nå-
gon sådan skrift har icke anträffats. 
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lösa metoder. Icke desto mindre ägde i viss mån ett samarbete 
rum mellan kagalen och aktivister. Till dessas uppgifter hörde 
bl. a. att bistå från Ryssland flyktande revolutionärer, och i 
denna verksamhet deltogo även medlemmar av kagalen. Sär-
skilt verksamma i detta avseende voro Adolf Törngren samt 
syskonen Arvid och Dagmar Neovius. Arvid Neovius, så-
som redaktör för Fria Ord, intog visserligen en från kagal-
organisationen fristående ställning, men stod dock kagalens 
strävanden närmare än aktivisternas. Sålunda uttalade han 
sig vid »Stockholmsriksdagen» till förmån för ett samarbete 
med de ryska konstitutionalisterna, icke med revolutionä-
rerna. Fröken Dagmar Neovius hade, innan hon efter bro-
derns landsförvisning överflyttat till Stockholm, varit en av 
de verksammaste medlemmarna i kagalens kvinnoorganisation. 

Det mål, som aktivisterna till en början föresatt sig, sam-
manföll, såsom redan anförts, med kagalens: laglighetens och 
det autonoma statsskickets återställande. Detta mål skulle 
nås dels genom att med en rad terroristiska handlingar av-
skräcka förryskningspolitikens hantlangare från att medverka 
till dess genomförande, dels genom en revolt, möjliggjord med 
de ryska revolutionärernas hjälp. För ett vapenbrödraskap 
med dessa revolutionärer var kagalen icke benägen. Kagalen, 
såsom en politisk försvarsorganisation, icke en social reform-
klubb, kände ingen kallelse att kämpa för de radikala ryssar-
nas sociala program och ville icke köpa återställandet av 
Finlands rätt för priset av de oprövade sociala reformer, vilka 
ett sådant vapenbrödraskap sannolikt skulle påtvinga Fin-
land. 1) 

1) Alma Söderhjelm uppger anf. arb., s. 51, att aktivisterna, såsom 
ett »rent politiskt parti», »aldrig sökte relationer med de ryska social-
demokratiska partierna», utan endast samarbetade med det ryska so-
cialist-revolutionära partiet, »som i främsta rummet var ett politiskt-
revolutionärt parti». Detta är måhända icke fullt exakt. Faktum är, 
att Zilliacus, aktivismens verkliga grundläggare, sonderade socialdemo-
kraternas ledare i GenhTe i och för deltagande i Pariserkonferensen och 
ovrigt samarbete, och eu inbjudan till ryska socialdemokratiska ar- 
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Längre fram begynte även Finlands lösryckande från 
Ryssland föresväva partiet. Redan i Pariserkonferensens re-
solutioner — således innan Finska aktiva motståndspartiet 
var bildat — ingår även följande punkt: »Rätt till nationell 
själfbestämning; af lagarna garanterad fri nationell utveck-
ling för alla nationaliteter; aflägsnande af allt våld från ryska 
regeringens sida mot de skilda nationerna.» Läst ensam 
för sig ger den första av dessa tre satser intrycket, att 
här avsågs samma nationernas sj älvbestämningsrätt, som 
åsyftas i de Wilsonska 14 punkterna år 1918, men läser man 
den i sammanhang med de följande satserna, stannar man i 
tvivelsmål om resolutionens verkliga innebörd. I Arvid Neo-
vius' Berättelse om Pariserkonferensen meddelas, att en av de 
ryska revolutionära socialisterna yrkat på »full själfbestäm-
ningsrätt åt alla till riket hörande nationaliteter, äfven om 
denna komme att utöfvas ända till lösryckande från riket». 
Detta förefaller dock hava varit ett uttryck för en enskild de-
legerads åsikt, som icke omfattades av konferensen. I Neo- 

betarpartiet att övervara konferensen utfärdades även. Från partiet, 
»hvars representanter under de tidigare underhandlingarna förklarat sin 
fullständiga anslutning, hade kort före mötet kommit afböjande svar, 
hvars hufvudsakliga utsagda motiv var, att man erfarit att i mötet 
komme att deltaga partier, som stöda sina förhoppningar om framgång 
för den gemensamma saken på förhoppningar om seger för bourgeois-
staten Japan — — —. Efter uppläsandet af ryska socialdemokratiska 
arbetarpartiets svar uppstod en lång diskussion om författandet af ett 
motsvar. Man stannade vid beslutet att svar skulle aflåtas, åsyftande 
skingrande af uppenbarligen föreliggande missförstånd och öppnande 
möjlighet till en senare anslutning till konferensens beslut.» (Berättelse 
om konferensen i Paris, s. 1 f. Törngren, anf. arb., s. 214). Konferensen 
avlät även en svarsskrivelse till de ryska socialdemokraterna, avfattad 
i form av en resolution, där konferensen försöker bemöta socialdemo-
kraternas betänkligheter samt uttalar »sitt beklagande i anledning af 
R. S. D. A. P:s vägran att deltaga i konferensens öfverläggningar, an-
tager att de i dess bref utsagda motiven för uteblifvandet ögonskenligen 
bero af ett missförstånd och uttrycker därjämte förhoppningen att un-
der den fortsatta utvecklingen af partiernas inbördes förhållanden dessa 
missförstånd skola fullkomligt blifva aflägsnade i det stora frigörelse-
värkets intresse». (Bilaga III till konferensens protokoll). 

22 
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vius' Berättelse heter det, att denna formulering motsades av 
de liberala, »hvilka förklarade sig för sitt arbete att kring sitt 
program samla såvidt möjligt talrika och starka element vara 
tvungna att taga hänsyn till inom de oppositionellt sinnade 
samhällsgrupperna existerande olikheterna i temperament och 
böjelse. De måste därför undvika formler som kunde fram- 
kalla splittring». 

Parisermötets resolutioner voro sålunda vad självständig- 
hetstanken beträffar icke mycket att bygga på, och det aktiva 
motståndspartiet inskränkte sig tills vidare till att arbeta 
på förverkligandet av mindre vittutseende uppgifter. Det 
undertecknade sålunda de resolutioner, som fattades vid den 
i Genve den 2-9 april 1905 samlade konferensen av sju i 
ryska riket hemmahörande missnöjda grupper. Av dem, som 
närvarit vid Parisermötet, saknades här de ryska konstitu-
tionalisterna och polska nationalligan; i stället deltogo repre- 
sentanter för den vitryska socialistiska gromadan. Även 
representanter för de ryska socialdemokraterna hade infunnit, 
sig, »men de drogo sig snart tillbaka på grund av misshällig-
heter med de övriga grupperna».1) Den vid mötet antagna re-
solution, som berörde Finland, hade enligt Gummerus föl- 
jande lydelse: 

»Vad Finland beträffar, vilket bibehåller sin ställning av 
en autonom konstitutionell stat och förty icke deltager i den 
centrala konstituerande församlingen, ansluta sig samtliga i 
konferensen deltagande partier till det finska folkets, särskilt 
proletariatets strävan att med för detsamma tillgängliga me-
del ernå sammankallandet av en konstituerande församling, 
vald enligt allmän och lika rösträtt, genom direkta val med 
slutna sedlar.» 

De av mig kursiverade orden giva vid handen, att man 
tänkt sig Finland såsom kvarstående inom den ryska riks-
kroppen. Ur § 5, som lyder: »Upplösning av de gamla förhål- 

-1) H. Gummerus, Aktiva Kampår. s. 125. Konferensens resolutioner 
äro avtryckta s. 126 ff. 
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landena och ordnande av nya förhållanden mellan ovan nämnda 
parter förmedels fri överenskommelse mellan ovan sagda fria 
konstituerande organ såsom suveräna representanter för de 
i fråga varande nationaliteterna», tyckes dock framgå, att 
man tänkt sig möjligheten av de icke ryska nationaliteternas 
lösryckande och politiska självständighet, och på grund härav.  
har Alma Söderhjelm 1) ansett sig kunna skriva om Gen6Te-
konferensen: »Om man även icke alldeles öppet uttalade or-
det, hade i alla fall här för första gången proklamerats prin-
cipen om ett självständigt Finland», och hon fortsätter: »Det 
var denna princip som härefter skulle inspirera det aktiva 
motståndspartiets arbete, det var mot detta i hemlighet närda 
mål, som partiet härefter skulle sträva.» 

Genve-konferensen var emellertid föga representativ för 
den inom Ryssland verkligt härskande opinionen. I den- 
samma deltog endast ett av de talrika ryska partierna, 
socialistrevolutionärerna, medan socialdemokraterna, bolsje-
vikerna, dragit sig undan. Övriga ryska partier hade alls 
icke infunnit sig, även om de inbjudits. 

Med Alma Söderhjelms vittnesbörd för ögonen kan man 
ej betvivla, att aktiva motståndspartiet hade som »ett hem-
ligt mål» Finlands lösryckande från Ryssland. Detta mål 
förblev emellertid än så länge hemligt, och kom icke till ut-
tryck i partiets offentliga uttalanden. I det flygblad som par-
tiet utsände kort efter Gen6Te-konferensen, den 14 april 
(citerat av professor Söderhjelm, s. 63 f.) talas endast om 
Finlands inre självständighet och yrkas på självhärskar-
dömets störtande. Och i det utkast till en ny republikansk 
konstitution för Finland, som på uppdrag av ett partimöte 
i november 1906 utarbetades inom partistyrelsen, ingick en 
passus att »Finlands ställning till det Ryska riket skulle be-
stämmas genom en särskild unionsakt». 2) Finlands lösryc-
kande från Ryssland upptogs först vid ett extra partimöte 

Anf. arb., s. 62. 
H. Gummerus, anf. arb., s. 166. 
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den 5 januari 19071), sedan frågan om partiets upplösning 
två gånger varit före, och flere av dess mest bemärkta med-
lemmar utträtt ur detsamma. Nu antogs av de kvarstående 
»ett nytt, fördjupat program», vars första paragraf lydde: 
»Finska aktiva motståndspartiets mål är Finlands politiska 
oavhängighet och en republikansk, fullt demokratisk författ-
ning för Finland.» »Att detta i själva verket måste vara det 
slutliga målet, hade visserligen varje aktivist långt före detta 
klart för sig, men det hade hittills ej ansetts politiskt att öp-
pet utsäga det», säger Gummerus 2). Huru detta mål skulle 
vinnas framgår emellertid icke ur programmet, och dess rea-
liserande var så mycket svårare, som man härför icke kunde 
göra sig räkning på bistånd från ryssarna. Ännu vid parti-
mötena den 20 maj och 18 november 1906 hade aktivisterna 
fasthållit vid samarbetet med de ryska socialistrevolutio-
närerna 3), men nu, år 1907, framhåller partiprotokollet, att 
aktivisterna »aldrig haft någon direkt nytta» av de ryska re-
volutionära partierna, och tvivlet på denna nytta blev, fram-
håller Gummerus 4), under den följande tiden allt starkare. 
Några åtgärder för förverkligande av det nya programmet vid-
tog partiet icke, och år 1910 upplöstes det. 

Det vore naturligtvis högst orättvist att klandra det aktiva 
motståndspartiet för att det icke redan från början av sin till-
komst uppställt Finlands självständighet såsom slutmålet för 
sina strävanden. Tanken härpå låg fjärran från det gängse 
åskådningssättet. Visserligen grodde sj älvständighetsdrömmen 
hos mången enskild medborgare i mitten av 19:de seklet och 
även senare, samt fann även i enstaka fall uttryck i offentlig-
heten, men då ofärdsåren bröto in över landet, år 1899, 

Anf. arb., s. 173. Gummerus korrigerar, s. 160, en uppgift hos Alma 
Söderhjelm och Bernhard Estlander (Elva årtionden), att detta möte 
skulle hava ägt rum redan den 1 maj 1906. 

2) Anf. arb., s. 174. 
Anf. arb., s. 158 f. 

4) Anf. arb., s. 175, jfr även s. 227. 
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gällde det framför allt att spänna sina yttersta krafter för 
att försvara vad man hade, icke för att förvärva något nytt, 
ett större mått av frihet. 

Det var icke blott inom det för sin foglighet kända gammal-
finska partiet, som man tog avstånd från självständighets-
utopierna. Då J. R. Danielson i sin broschyr I hvilken rikt-
ning anser det självfallet, att »ingen kan tänka sig vårt ringa 
folks politiska framtid annorlunda än i förening med den ryska 
världsmakten», sekunderas han härutinnan av en så varm 
anhängare av motståndet som K. F. Ignatius. »I likhet med 
herr Danielson», säger han i sin broschyr Den rätta vägen, 
»kunna vi icke heller tänka oss annat än Finland såsom för-
enadt med Ryssland». 

I samma riktning uttalar sig L. Mechelin i en icke publi-
cerad skrift 1), daterad den 31 april 1902: »De ledande politi-
kerna i Finland hafva tillräckligt förstånd att inse, att Ryss-
lands verkliga intressen ovillkorligen fordra att Finland står 
i politiskt beroende af Ryssland uti internationellt hänseende». 
Men redan knappt två år senare förutsattes i en promemoria, 
som i början av år 1904 uppgjorts av den under Mechelins ord-
förandeskap arbetande »studiekommitt6D, möjligheten av ett 
från Ryssland oavhängigt Finland. 2) 

Nyligen har general Hannes Ignatius 3) omtalat hurusom, 
när han vid ett ungfinskt möte i Helsingfors talade om Finlands 
självständighet, ådrog sig en reprimand av K. J. Ståhlberg. 

Hannes Ignatius var förmodligen den första, som i en 
något större krets framkastade tanken på ett självständigt 
Finland, men han var icke ensam därom. Den hade, obe-
roende av honom uppstått hos andra, och jämväl långt förrän 
ett aktivistiskt parti ens påtänkts, inom kagalen. Här upp-
stod, på initiativ av författaren till denna historik, en grupp, 

Anteckningar enligt uttalanden vid förtroliga öfverläggningar. 
Maskinskr. Skriften är märkt: sekret. 

Se härom närmare Törngren, anf. arb.. s. 25. 
Från ofärdsår till självständighet, s. 32. 
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som tog till sin uppgift att hålla den tanken vid makt, att 
för den händelse de ryska maktägande fortfore med sin po-
litik att förinta Finlands nationella tillvaro, om och när eri 
gynnsam konjunktur yppade sig, söka bereda opinionen i 
landet till ansträngningar att avskudda det ryska oket. Grup-
pen, som bildades 1902, omfattade till en början fyra av kagal-
bestyrelsens medlemmar: Carl Mannerheim, Harald Neovius, 
Th. Hom6-1 och mig, samt chefen för Uleåborgs kagaldistrikt, 
dåvarande forstmästaren, sedermera landshövdingen i Wasa 
Th. Heikel, samt Eugen Wolff, ett av kagalens ombud i Wiborg. 

Vi delade fullständigt den i början av detta kapitel fram-
ställda övertygelsen om det moraliskt berättigade i att be-
svara de ryska stämplingarna att taga en nations liv med en 
resning mot våldet, men vi voro även fullt medvetna om det 
ansvar ett sådant företag medförde. 

Då kriget mellan Ryssland och Japan bröt ut i februari 
1904 föreföll det oss som om tillfället möjligen kunde komma, 
i synnerhet som Ryssland stod sig ganska slätt i den stora 
kraftmätningen. Nu slöto sig till gruppen Jonas Castr6i, 
då landsförvisad, samt tvenne av landets dåförtiden skickli-
gaste militärer, den ovannämnde, dåvarande ryttmästaren 
H. Ignatius, samt kapten Gösta Theslöf. Vi tänkte oss möj-
ligheten, att Japan kunde utsträcka krigsoperationerna till 
Europa, att Japans allierade England skulle blanda sig i 
leken, och t. o. m. att Sverige kunde förmås att uppgöra gamla 
räkningar med Ryssland samt begagna sig av tillfället att få 
det ryska rikets gräns flyttad från Torne älv till Systerbäck. 
Jonas Castrén satte sig i förbindelse med Japans militär-
attacM i Stockholm, överste Akashi, och sonderade även några 
svenska officerare. På uppmaning av Castrén begåvo vi oss — 
Homb, Heikel, Ignatius, Theslöf och jag — till Stockholm, 
där vi hade ett antal överläggningar med en del svenska ge-
neralstabsofficerare1). Sommaren 1904 reste jag till England, 

1) Se närmare Hannes Ignatius anf. arb., s. 44 f. Densamme, Itse-
näisyyspyrkimykset japanin sodan aikana. (Hakkapeliitta, Joulunumero 
1926, ss. 52 ff.) 
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där det varit min vana att vistas några veckor varje sommar 
för att stärka förbindelserna med den engelska pressen och 
upprätthålla presspropagandan. Här uppsökte jag viscount 
Hayashi, Japans ambassadör i London. Jag utlade för ho-
nom läget i Finland, Rysslands trolöshet, de fortsatta för-
fattningsbrotten, folkets förbittring, och dolde icke vår makt-
löshet. Om under krigets lopp Japan funne det med sin fördel 
förenligt att angripa Ryssland i Europa, skulle Finland ut-
göra en lämplig angreppsbas, och en folkresning där fås till 
stånd. 

Då jag sedan gammalt hade en, om ock flyktig, bekant-
skap med en medlem av det dåvarande engelska kabinettet, 
krigsministern Hugh Oakley Arnold-Forster, besökte jag även 
denne på hans ämbetsrum. Jag sade honom att såvida Eng-
land kände sig benäget att i kriget bistå sin allierade, Japan, 
kunde det måhända vara av intresse för regeringen att bliva 
underkunnig om ställningar och förhållanden i Finland. Jag 
förutsatte att om England inläte sig på kriget, Japan icke 
skulle sända någon expedition till Europa, utan den euro-
peiska krigföringen omhändertagas av England. Jag försäk-
rade, att så snart engelska trupper landstigit i Finland, större 
delen av dess befolkning skulle resa sig mot det ryska förtryc-
ket och en engelsk expeditionskår härigenom vinna oerhört 
i styrka. 

Arnold-Forster förklarade sig vara särdeles tacksam för 
mina meddelanden och det förtroende jag visat honom, samt 
lovade noga överväga vad jag sagt. Huruvida han upptog 
frågan i engelska kabinettet har jag mig icke bekant. 

För realiserandet av våra planer räknade vi ytterligare 
med en faktor: missnöjet i Ryssland, och i synnerhet de fri-
hetssträvanden som gjorde sig gällande bland de icke-ryska 
nationaliteterna. Ifall krigsskådeplatsen delvis överflyttats 
till Europa, skulle dessa antagligen hava tagit tillfället i akt 
och likaväl som Finland lösgjort sig från Ryssland. Vi räk-
nade sålunda med att det stora ryska riket komme att splitt-
ras i flere smärre oavhängiga stater — ungefär såsom faktiskt 
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inträffade ett drygt decennium senare, men att förvittrin-
gen då skulle bliva än större. Vi tänkte oss icke blott ett själv-
ständigt Polen och självständiga baltiska stater, utan även 
ett självständigt Ukraina och självständiga småstater i Kau-
kasien, Georgien, Grusien o. s. v. samt slutligen ett självstän-
digt Sibirien. Detta var av betydelse, icke blott för frihets-
kampens framgång i Finland, utan även för möjligheten för 
den nya suveräna staten att bibehålla och försvara sin själv-
ständighet. 

Framgången av våra stämplingar, såsom nian ju kan kalla 
våra strävanden, var till största delen beroende av Englands 
aktiva ingripande. Denna eventualitet tycktes en tid vara icke 
så alldeles otänkbar. Japan hade stora sympatier i England. 
Särskilt efter Doggerbankaffären, då amiral Rozhdestvenski, 
under sin länge fördröjda avresa med den ryska Östersjö-
eskadern till Stilla havet, på Nordsjön den 21 oktober 1904 
sköt i sank ett antal engelska trålare, i den tro att de voro 
maskerade japanska krigsfartyg, var stämningen i England 
mot Ryssland mycket upprörd. Krigsutbrottet mellan de två 
länderna tycktes faktiskt hänga på ett hår. Emellertid ut-
jämnades konflikten, och därmed voro även chanserna för 
våra planers förverkligande förbi. 

Ehuru denna episod, som ju innebar en avvikelse från den 
formella laglighetens ståndpunkt, som kagalen intagit, icke 
utgjorde ett led i kagalens verksamhet, och ehuru den icke 
kunde leda till något resultat, har denna korta redogörelse 
här införts för fullständighetens skull och för att tjäna som 
bevis för att självständighetstanken redan så tidigt som 1904 
sysselsatte sinnena även utanför de s. k. aktivisternas krets. 
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HÖSTEN 1905. 

Den 17 april 1905, två dagar efter lantdagens avslutande, 
samlades såväl den svenska som den finska lantdagsklubben 
för att tillsätta en 40-manna delegation, vars uppgift var att 
intill därpå följande lantdag följa med händelsernas gång 
och vidtaga därav betingade eventuella åtgärder. Valet 
försiggick sålunda att inom vardera lantdagsklubben ett-
vart av de fyra stånden utsåg fem representanter. Delegationen 
fick följande sammansättning: för ridderskapet och adeln 

Mechelin, F. Stjernvall, R. A. Wrede, A. Törngren, V. M. 
von Born, Th. Rein, P. E. Svinhufvud, E. af Hällström, 
K. Grotenfelt och W. Blåfield, för prästeståndet 0. Donner, 

W. Runeberg, G. G. Rosenqvist, V. T. Rosenqvist, J. Gro-
tenfelt, W. Chydenius, J. Hedberg, E. N. Setälä, E. Hannula 
och G. Pettersson (sedermera Arokallio), för borgarståndet 
E. Öhman, M. Hallberg, T. J. Boisman, A. Nybergh, F. Heikel, 

F. Ignatius, K. J. Ståhlberg, R. Idman, H. Renvall och 
H. Ullus; för bondeståndet L. Gripenberg, I. Heikel, A. von 
Bonsdorff, G. V. Eklund, G. L. Topelius, Th. Schwindt, K. V. 
Koskelin, A. Kaasalainen, E. Polön och S. Ingman ( Ivalo). Som 
ordförande fungerade Mechelin, viceordförande var Donner)) 

Till denna nya organisation, som kunde åberopa ett av 
lagligen konstituerade folkrepresentanter givet mandat, över-
gick numera ledningen av motståndsarbetet. Kagalen fortfor 
dock att existera, ehuru dess verksamhetsfält i hög grad 
begränsades. Den ställde beredvilligt vid förefallande behov 
sin apparat till lantdagsdelegationens förfogande. Att märka 

1) Ovanstående förteckning, som meddelas med reservation, enligt 
Sigurd Roos, Nationalstrejken i Finland, s. 414. 
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är dessutom, att minst halva antalet av delegationens med-
lemmar tillhörde kagalorganisationen; dennas bestyrelse var 
representerad av sju delegationsmedlemmar. 

En av de första uppgifter, som tillkom lantdagsdelega-
tionen eller närmare ett inom densamma tillsatt utskott, 
var att vidtaga förberedelser till ett stort konstitutionellt 
möte, som under hösten skulle hållas i Helsingfors — att 
uppgöra program för detsamma och utarbeta referat över 
de frågor, som vid mötet komme att behandlas. 

Då man icke ville anhålla om sådant tillstånd, som enligt 
den år 1900 utfärdade förordningen om församlingsfrihetens 
inskränkande erfordrades för ett offentligt möte, beslöts att 
mötet skulle få en enskild karaktär, sålunda att endast med 
inträdeskort försedda personer finge tillträde till detsamma; 
3,000 sådana kort trycktes. Till mötet infann sig ett tusen-
tal personer. 

Samlingen skedde i Brandkårshusets stora sal den 13 
september kl. 5 e. m. En stor kontingent av mötesdeltagarna 
utgjordes av landsortsbor samt medlemmar av 1904-1905 
års lantdag. Såsom mötets ändamål angives i en senare till 
prokuratorn inlämnad inlaga (varom närmare nedan): att 
diskutera »de för närvarande i landet rådande förhållandena 
och att förbereda frågor till nästkommande ständermöte». 
Enligt det på förhand uppgjorda programmet skulle följande 
frågor upptagas till diskussion: 1) Nödvändigheten av den 
lagliga ordningens återställande i landet. 2) Om ryska språket. 
3) Militärfrågan. 4) Manifestet om den ryska riksduman, 
såvitt däri ordas om representanter för Finland. 5) Om re-
form av rösträtten i borgar- och bondestånden. 6) Angående 
reform av representationen i dess helhet. 

Mötet öppnades, enligt det därvid förda protokollet 1), 
av L. Mechelin med ett hälsningstal; på hans förslag utsågos 

1) De kutistiltitionelhas möte i Helsingfors den 13 september 1905. 
Stockholm, 1905. 
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till mötets ordförande professor E. N. Setälä och till viceord-
förande senator Aug. Nybergh samt lanthushållaren Pekka 
Aulin (Ahmavaara); såsom sekreterare fungerade jur. dr. 
Heikki Renvall och frih. Adolf von Bonsdorff. 

För de skilda diskussionsfrågorna förelågo skriftligen utar-
betade referat, som vid mötet upplästes av sekreterarna. 
Det första, Behofvet af den lagliga ordningens återställande, 
upplästes på finska i mötessalen samt på svenska i ett sido-
rum. I referatet hänvisas till en publikation, som i tryck 
utdelats bland mötesdeltagarna 1), innehållande, såsom det 
säges i referatet, en »axplockning» ur den mängd olagligheter, 
som sedan lantdagens avslutande den 16 nästföregående 
april begåtts av olika myndigheter. Olagligheterna äro för-
delade på följande rubriker: I. Tillämpning af diktaturför-
ordningen. II. Ingrepp i rättskipningen. III. Länestyrelserna 
och dem underlydande tjänstemän. IV. Polisen. V. Gen-
darmeriet. V I. Järnvägsförvaltningen. VII. Ryska språket. 
VIII. Besättandet af ämbeten och tjänster i landet. IX. 
Pressregimen. 

Referatet utmynnade i förslag till trenne resolutioner, vilka 
av mötet godkändes, med en omstilisering av den tredje punk- 
ten. I sitt slutliga skick lyda resolutionerna: 

»1) att främst inlägga en allvarlig protest emot de fortsatta 
administrativa öfvergreppen samt att rikta en uppmaning 
till rättsinnade medborgare i landet att vidhålla det passiva 
motståndet och i följd däraf med alla lagliga medel mot-
sätta sig den samhällsomstörtande regimen och ett byråkra-
tiskt godtycke, som söker skenbart stöd i olagligen tillkomna 
påbud. 

2) uttala nödvändigheten af ett omedelbart upphäfvande 
af diktaturförordningen den 2 april 1903, hvars kvarstående 
måste anses vara främsta hindret för återställandet af laglig 
ordning i landet. 

1) Anteckningar ur de dagliga tidningarnas spalter. »Tillåtet af 
censuren,. Helsingfors den 12 september 1904 (!)» Helsingfors, 1905. —
Skriften finnes även avtryckt i mötesprotokollet. 
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3) att det nuvarande tryckande läget ytterligare försvåras, 
om ej, sedan nödiga åtgärder vidtagits för den lagliga ordnin-
gens återställande, urtima landtdag ännu under innevarande 
år varder sammankallad.» 

Härefter upplästes en kort skrift angående ryskan såsom 
ämbetsspråk i Finland. Frågan hade inträtt i ett aktuellt 
stadium därigenom, att den 1 nästföljande oktober utgjorde 
den termin då, enligt art. III i språkförordningen av år 1900, 
samtliga centrala ämbetsverk ävensom länsstyrelserna borde 
i sin skriftväxling med senaten och generalguvernören använda 
uteslutande ryska språket. Språkförordningen hade dessutom 
kompletterats därhän, att även enskilda sakägare i Wiborgs 
län efter två år, och i landets övriga delar efter fem år från 
den 1 januari 1904 nödgades emottaga expeditioner från 
senaten uteslutande på ryska. För Wiborgs läns vidkommande 
stundade tillämpningen av detta förfogande redan från början 
av följande år (1906). 

I referatet framhölls den oreda och de allvarliga miss-
förhållanden språkförordningen redan medfört och ytterligare 
komme att medföra, samt att syftemålet med densamma, 
en närmare sammanslutning med Ryssland, icke kunde reali-
seras, ity att »de kränkningar, som tillfogas våra statliga och 
nationella rättigheter — — — kunna bringa öfver oss för-
vecklingar och lidanden, men de väcka ock ett motstånd, som 
måste segra, emedan vi hafva rätten på vår sida». 

Mötet godkände följande resolutioner: 
»1) Mötet omfattar de i referatet uttalade åsikterna och 

konstaterar särskildt den trängande nödvändigheten däraf; 
att art. III i 1900 års manifest äfvensom de förordnin-

gar som särskildt beröra befolkningen i Wiborgs län varda 
upphäfda, utan afvaktan af den fullständiga omarbetning 
nämnda manifest och öfriga i enahanda syfte utfärdade för-
fattningar måste undergå; samt 

att de stadganden, på grund af hvilka ryske män ut-
nämnts till finska statstjänster, ej vidare tillämpas, och att 
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finske män, så snart görligt är, i de förut sålunda utnämndas 
ställe till dessa tjänster utses.» 

Vad beträffar militärfrågan, som nu upptogs till behand-
ling, är att märka, att densamma vid denna tid inträtt i ett 
nytt skede därigenom, att efter suspenderingen av värnplikts-
ediktet, den enda återstående truppdelen av den förra fin- 
ländska militären, gardesbataljonen, blivit upplöst. Den 
ryska regeringen hade nämligen icke godkänt ständernas 
framställning om att gardesbataljonen skulle kompletteras 
förmedels värvning. Orsaken till denna ständernas hemställan 
var den, att, »då det gäller att ånyo skapa en finsk militär-
styrka, skulle gardet hafva underlättat nydaningen genom 
att lämna ifrån sig instruktörer, underbefäl och underbefäls-
ämnen», såsom det heter i det av Mechelin uppsatta referatet 
i frågan. 

I referatet framhölls vidare, att intill dess Finlands 
statsliv kommit i normalt tillstånd, det ej vore rådligt att 
söka få militärfrågan upptagen till behandling. »Endast 
på säker rättslig grundval kan i Finland en militärorganisation 
åter uppbyggas. Landets plikt att såsom förenadt med Ryss-
land göra skäliga uppoffringar för försvaret har aldrig blifvit 
bestridd. Men vi hafva hållit och måste allt framgent hålla 
på vår rätt att genom vår egen lagstiftning ordna denna ange-
lägenhet — — —. Ej blott frågan, huru värneplikten skall 
i Finland tillämpas utan ock frågan, huruvida värneplikt 
skall vara grunden för truppers komplettering, är en inre finsk 
angelägenhet. Att befälet vid Finlands trupper skall utgöras 
af finska medborgare, äfvensom att dessa trupper i allo skola 
stå under hägnet af eget lands lagar samt utgöra en bestånds-
del af Storfurstendömets institutioner, är ur rättslig synpunkt 
oeftergifligt. Det är därjämte äfven ur militärpolitisk synpunkt 
det enda riktiga, ty utan att bygga på den fosterländska ambi-
tionen kan man ej hos trupperna dana en stark och lefvande 
pliktkänsla.» 

Att dessa frågor nu redan upptagits motiverades i refe- 
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ratet därmed att »det ligger stor vikt därpå, att det all-
männa tankesättet rörande alla viktiga spörsmål må vinna 
en fast gestalt och gifva sig tillkänna». Ett sådant uttalande 
vore så mycket mera av nöden, som i början av sommaren 
»vid ett politiskt möte 1) den åsikt uttalats, att man kunde 
finna sig i en militärlag, som tryggade de finska värnepliktiga 
vid att få tjäna i trupper som kompletteras företrädesvis 
med finska medborgare, och af hvilkas officerare fordras 
kunskap i landets språk. Man kan förstå, att det svåra trång-
mål, hvari landet fortfarande befinner sig, kunnat framkalla 
tankar på att våra anspråk beträffande militärorganisationen 
borde sänkas till den mest blygsamma nivå. Men ett offent-
ligen framkastadt program af detta slag skulle, om det lämna-
des utan gensaga, kunna betraktas såsom uttryck för en allmän 
opinion och på officielt håll i Kejsardömet noteras som ett 
bevis, att man i Finland vore med om en sådan förkrympning 
af landets rätt till egen, nationell militär. — — — Det är 
säkerligen bättre, att man på antydda håll i tid erhåller den 
uppfattningen, att Finland äfven i frågorna rörande försvars-
väsendet håller på sin goda rätt.» 

Referatet framkallade en rätt livlig diskussion. Först 
yttrade sig hemmansägaren Matti Läheniemi, som trodde sig 
»vara något inkommen i dessa saker», och föreslog att »då 
vårt folk är så litet och bebor ett så fattigt land, att dess 
arbetskrafter icke gärna kunna användas till uppehållande af 
en egentlig militär, hos oss i en framtid skulle införas samma 
system som af boerna antagits i Sydafrika, och hvilket visat sig 
vara ett så ypperligt, nämligen att folket utgör sin värneplikt 
hemma hos sig, att detsamma icke allenast är berättigadt 
utan äfven skyldigt att bära vapen samt att detsamma, då 
det gäller, kan visa sig äfven kunna göra bruk af dem. I 
den ställning vi nu befinna oss kan den egentliga militären 
städse användas mot folket, men ett på ovan antydt sätt 

1) Härmed avses förmodligen det gammalfinska möte, som hölls 
i Helsingfors den 27 och 28 juni 1205. 



Kap. XXXVI. Manifestet av d. 19 aug. 1905. 351 

ordnadt krigsdugligt folk kan städse trygga sin ställning, 
kan stå bakom sina ord.» Andragandet hälsades med bra-
rop och applåder. 

Faktor Reino Drockila fann det inkonsekvent att nu anslå 
en jämrande ton med anledning av gardesbataljonens upp-
lösning, medan man tidigare med händer och tänder arbetat 
på att ingen skulle infinna sig vid uppbåden och till tjänst-
göring vid bataljonen. Föreslog att frågan såsom för tidigt 
väckt icke skulle föranleda någon åtgärd från mötets sida. 
Senator Mechelin framhöll i sitt genmäle härtill, att det icke 
varit gardesbataljonens upplösning, utan de vid det ovan-
nämnda mötet uttalade åsikterna som givit anledning till att 
frågan nu upptagits. Magister Georg Schauman var ense 
med hr Drockila och menade, att »ifall något uttalande i mili-
tärfrågan skall göras från mötets sida, det bör gå ut på att 
finska statsverket icke bidrager med nya miljoner till ryska 
statskassan för obekanta militära ändamål». Faktor Felix 
Petterson anslöt sig till referatet i den punkten, att »militär-
frågan hör till dem, hvilka det tillkommer det finska folket 
själft att ordna», understödde Schauman beträffande penning-
kontribution för militära ändamål och ville betona att »den 
militära ordningen bör grunda sig på folkets försvar, icke 
på en tvångsutskrifning». Professor Otto Donner påpekade, 
att ett godkännande av referatet innebure endast ett fast-
slående av den uppfattningen, att avgörandet av militär-
frågan ankom på lantdagen. — Mötets beslut blev att god-
känna de i referatet gjorda uttalandena. 

Den fjärde diskussionsfrågan var föranledd av manifestet 
av den 19 augusti 1905 angående inrättandet av en riksduma 
i Ryssland (baserat på ett projekt uppgjort av inrikesministern 
Buligin) samt av följande däri ingående passus: »Angående 
ordningen för valda representanters för Storfurstendömet 
Finland deltagande i riksdumans arbete vid behandling af 
för Kejsardömet och detta land gemensamma lagstiftnings-
frågor komma Vi att meddela särskilda anvisningar». I det 



352 Kap. XXXVI. Mötet blir med våld upplöst. 

i frågan föreliggande korta referatet, utarbetat av Julius 
Grotenfelt, påpekades att »dylika gemensamma lagar äro främ-
mande för Finlands konstitution. Finland har enligt sin stats-
författning rätt till egen lagstiftning och förvaltning samt 
utgör sålunda ett särskildt lagstiftningsområde — — 
Detta hindrar icke att i lagstiftningsväg på ett för båda län-
derna öfverensstämmande sätt ordna ömsesidiga angelägen-
heter, då behof häraf uppstår. Men sådana lagar måste stif-
tas i den för hvartdera landet gällande lagstiftningsordningen 
och utfärdas såsom särskilda ryska och finska lagar, hvilket 
äfven sedan 1809 åtskilliga gånger skett — — —.» Det vore 
sålunda »icke påkalladt att ombud för Finlands folk skulle 
deltaga i den folkrepresentation, som införts i Ryssland — —.» 
Dessutom »är det framför allt klart, att föreskrifter härom 
ej kunna lagligen utfärdas utan Finlands Ständers samtycke 

Mötet beslöt godkänna referatets uttalanden. 

Den femte och sjätte frågan, rösträtten och representa-
tionsreformen, kunde icke komma under behandling på grund 
av att mötet med våld upplöstes. Redan efter slutbehand-
lingen av militärfrågan meddelades, att polisen på general-
guvernörens befallning yrkat på mötets upplösning. På ord-
förandens fråga, huruvida mötet skulle åtlyda befallningen, 
beslöts enhälligt att fortsätta. Medan Mechelins referat i 
rösträttsfrågan upplästes av en av sekreterarna, Adolf v. 
Bonsdorff, inträdde t. f. polismästaren, v. d. Hoven, åtföljd 
av en poliskommissarie Molodkin. Dessa meddelade att gene-
ralguvernören, »i Hans Majestäts namn», befallt att mötet 
skulle upplösas. På ordförandens förfrågan beslöt mötet 
emellertid fortsätta förhandlingarna; de två polismännen 
avlägsnade sig, och uppläsningen av referatet fortgick några 
minuter, varefter dörrarna med våld upprycktes och ett ryskt 
militärkommando beväpnat med gevär och påskruvade bajo-
netter inträngde kullkastande och sönderslående stolar i 
salen. Soldaterna trängde allt närmare fram till estraden, 
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där Bonsdorff fortsatte uppläsandet och med sin bärande 
stämma försökte överrösta oljudet, som alltmera tilltog i 
styrka, så att det blev omöjligt att höra det upplästa. Ord-
föranden hemställde då, att enär slikt våld ågått mötesdel-
tagarna och mötets fortgång blivit våldsamt störd, mötet 
skulle inställas. Mechelin framträdde nu och föreslog, att 
»mötet ville till bestyrelsen öfverlämna att aflåta en allvar-
lig och bestämd protest mot att ett enskildt möte upplöstes 
och mot det hänsynslösa och brutala sätt på hvilket detta 
genomdrifvits. Högljudt tillkännagåfvo mötesdeltagarne sitt 
bifall till detta förslag.» 

Protokollet slutar: »Under iakttagande af nödig besin-
ning och under afsjungande af folksången utrymde mötes-
deltagarna småningom salen, påträngda och knuffade af de 
ryska soldaterna, hvilka emellertid, äfven sedan de flesta 
deltagare lämnat möteslokalen, fortsatte sitt förstörelsearbete, 
att sönderslå och i högar kasta de i salen uppstälda stolarna.» 

Protokollet är justerat den 21 septembez 1905 av E. N. 
Setälä, Adolf Törngren och P. E. Svinhufvud. 

Den av Mechelin föreslagna protesten, som finnes avtryckt 
som bilaga till protokollet, är daterad den 15 september och 
slutar med följande ord: 

»På uppdrag af mötet inlägga undertecknade deltagare i 
detsamma den allvarligaste protest mot förenämnda olagliga 
och brutala ingripande i fredliga medborgares öfverläggningar. 
Det nu timade utgör ett ytterligare bevis på det rättslösa 
tillstånd, som sedan åratal råder i vårt land och på de oer-
hörda vådor, hvilka diktaturen medför för den medborgerliga 
friheten och den personliga säkerheten. I en situation såsom 
den ofvan beskrifna beror det på en tillfällighet, om alla de, 
emot hvilka våldet är riktadt, iakttaga det besinningsfulla 
lugn att en katastrof undvikes. Tillika få vi vördsamt hos 
Herr Prokuratorn hemställa om vidtagande af den ämbets-
åtgärd, sakens beskaffenhet påkallar.» 

Protesten undertecknades av följande medlemmar av lant- 

23 
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dagsdelegationen: K. F. Ignatius, L. Mechelin, Th. Rein, J. W. 
Runeberg, 0. Donner, R. A. Wrede, August Nybergh, Julius 
Grotenfelt, Theodor Schwindt, Mauritz Hallberg, E. Öhman, 
V. T. Rosenqvist, Antti Kaasalainen, E. N. Setälä, P. E. Svin-
hufvud, G. Viktor Eklund, Kustavi Grotenfelt, Adolf von Bons-
dorff, T. J. Boisman, Ivar A. Heikel, Heikki Renvall, Santeri 
Ingman, G. L. Topelius, Adolf Törngren, K. V. Koskelin, K. J. 
Ståhlberg, F. Stjernvall, Edouard Polön, Wilhelm Chydenius. 

1 protokollet ingå även som bilagor referaten i rösträtts-
frågan och om representationsreformen, båda författade av 
Mechelin. Det förra är uppgjort under förutsättningen att 
fyraståndsrepresentationen skulle bibehållas och hänför sig 
blott till valrätten beträffande borgar- och bondeståndet. 
Det utmynnar i följande klämmar: 

»1. Det från senaste landtdag hvilande lagförslaget 
angående utvidgning af valrätten i Borgare- och Bonde-
stånden bör komma till afgörande vid första landtdag, där 
möjlighet till medverkan från Ständernas sida i lagstiftnings-
frågor öfverhufvud föreligger, och oberoende af frågan om en 
vidsträcktare representationsreform. 

2. Utsträckningen af valrätten i Borgare- och Bonde-
stånden bör byggas på principen af allmän och lika valrätt. 

Begreppet allmän valrätt har hittills i de allra flesta län-
der fattats så, att kvinnorna icke varit i denna rätt inbegripna. 
Tillerkännandet af politisk valrätt åt kvinnan torde dock 
numera i vårt land kunna påräkna ganska stor anslutning. 

Derför hemställes: att mötet ville uttala sig för den poli-
tiska valrättens utsträckning till kvinnorna.» 

Till ofvanstående ingår i protokollet följande anmärk- 
ning: 

»Vid beredningen af referatet angående rösträttsfrågan 
hafva framstälts från ofvanstående klämmar afvikande mino-
ritetsåsikter i syfte, 1) att orden 'där möjlighet till medverkan 
från Ständernas sida i lagstiftningsfrågor öfverhufvud före-
ligger' borde uteslutas; 2) att orden 'och oberoende af frågan 
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om envi dsträcktare representationsreform' skulle utgå; 3) att 
klämmen därom att utsträckningen af valrätten i Borgare-
och Bondestånden borde byggas på principen af allmän och 
lika valrätt icke skulle till godkännande föreslås.» 

1 referatet om representationsreformen framhålles olägen-
heterna av en fyraståndsrepresentation och uttalas den me-
ningen att tvåkammarsystemet »har väsentliga företräden 
framför enkammarsystemet». Avsikten var emellertid icke 
att bringa representationsreformen under mötets sakliga 
prövning.' »Men man har tänkt sig att frågan kan påräkna 
allvarligt intresse inom det konstitutionella partiet.» 1 refe-
ratet hemställes »att mötet ville genom elektorer utse en ko- 

af fem personer med uppdraget att utarbeta ett betän- 
kande angående grunderna för en reform af landtdagens orga-
nisation, hvilket betänkande skulle af trycket utgifvas och 
därefter vid ett nytt möte af det konstitutionella partiet 
företagas till granskning». 

En episod, som står i ett visst sammanhang med 13-septem-
bermötet, må här i korthet anföras. De från Kuopio till mö-
tet inresta delegerade, till ett antal av 60, hade beslutat att 
med en fyramanna-deputation uppvakta generalguvernör Obo-
lenski för att till honom framlämna en adress med fram-
hållande av de talrika olagligheter, som begåtts av länets 
guvernör, M. A. Bergh (sedermera Vuori), samt, enär ryktet 
vetat förkunna att Bergh i en snar framtid skulle kallas till 
ledamot av senaten, påvisa hans ovärdighet till denna post. 
Och då ryktet vidare utpekat överste Rheinbott — en av 
den Bobrikoffska regimens ivrigaste främjare — som Berghs 
efterträdare på guvernörsposten, ville man i adressen före- 
komma detta. • 

Deputationen hade utverkat sig företräde hos general-
guvernören den 14 på morgonen. Med anledning av att med-
borgarmötet med våld upplösts, ansågo de delegerade från 
Kuopio det icke vara med medborgares värdighet förenligt 
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att begagna sig av löftet om företräde, »men då man fruk-
tade, att Obolenski skulle tro, att deputationen efter före-
gående aftons händelser icke vågade infinna sig hos honom 
med en regeringen klandrande adress, erhöllo de tidigare 
nämnda 4 männen i uppdrag att begifva sig till honom för 
att förklara, hvarför deputationen afstod från besöket». Efter 
en del missförstånd lyckades det deputationen att genom 
en adjutant för Obnlenski klargöra ändamålet med sitt besök. 
Obolenski lät meddela de utskickade, att han »fattat Kuopio-
deputationens hälsning såsom en misstroende- och opinions-
yttring mot sig; den kränker honom som kejsarens befall-
ningshafvande och berör en sådan sak, i hvilken folket ej har 
rätt att blanda sig, utan som uteslutande beror af hans majes-
tät Kejsaren». Obolenski lät även meddela, att han härefter 
icke komme att taga emot någon deputation från Kuopio 
län. 1) 

I anslutning till den vid mötet den 13 september fattade 
resolutionen angående val av representanter till ryska riks-
duman, och med anledning därav att »enligt meddelanden 
i tidningspressen några i Kejsardömet bosatta finska med-
borgare anmält sig till deltagande i valen till den ryska riks-
duman» utfärdade »i St. Petersburg bosatta finska medbor-
gare» ett upprop 2), där med statsrättslig motivering förkla-
ras »det vara hvarje i Kejsardömet bosatt finsk medborgares 
fosterländska pligt att afhålla sig från deltagande i valen 
till den ryska riksduman». 

Den brutala sprängningen av det fredliga medborgar-
mötet den 13 september 1905 var Obolenskis första egentliga 
våldsbragd; den blev också hans sista. Ty några veckor 

Episoden skildras utförligt i Berättelse om den tillämnade depu-
tationen från Kuopio län till generalguvernören Obolenski den 14 sep-
tember 1905, nedskrifven af en af deputationens medlemmar. (Öfver-
sättning från finskan.) Stockholm 1905. 

Till i Kejsardömet bosatta finska medborgare. Cyklostyl. 
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senare uppstod i Ryssland den folkrörelse, vars till Finland 
sig sträckande svallvågor bortsopade icke blott honom utan 
hela den regering i Finland som så lydigt fogat sig i satra-
pernas befallningar. 

Storstrejken, den händelserika veckan 30 oktober —6 
november, har flerfaldiga gånger blivit skildrad 1), och kaga-
lens arkiv innehåller ingenting, som vore ägnat att kasta 
nytt ljus över händelserna eller förfullständiga dessa fram- 
ställningar. Att emellertid helt och hållet lämna strejk- 
veckans tilldragelser obeaktade skulle utan tvivel i en histo-
rik av detta slag innebära en lucka, även om kagalen under 
denna tid icke framträdde i samlad grupp, utan dess med-
lemmar samverkade med övriga element av det konstitutio-
nella partiet. 

Man kan under strejkveckan skilja mellan fyra olika 
meningsriktningar bland de finländska deltagarna i dramat: 
den konstitutionella gruppen, däri inbegripen kagalen; det 
aktiva motståndspartiet; det socialdemokratiska arbetar-
partiet; och slutligen den inhemska regeringen och det gammal-
finska regeringspartiet. Men här funnos även andra medspe-
lande: den ryska regeringsmaktens representanter i Helsing-
fors — generalguvernören, den ryskfödda guvernören, polisen, 
till stor del sammansatt av ryssar; vidare den ryska militären 
i Helsingfors och på Sveaborg samt de under strejken till Hel-
singfors kommenderade ryska krigsskeppen — faktorer av en 
utomordentlig betydelse under de förhållanden, som rådde 
under storstrejken. Utgången av dramat berodde av en mängd 
på förhand oberäkneliga omständigheter — framför allt huru 
den kort förut utbrutna folkrörelsen i Ryssland skulle avlöpa, 
men även huru de i Helsingfors och det övriga Finland verkande 
faktorerna skulle förhålla sig till varandra. 

1) Utförligast av Sigurd Roos, Nationalstrejken i Finland. 2 volymer. 
Helsingfors, 1906. Vidare: B. Estlander, Elva årtionden, III, ss. 322 —
382. Herman Gummerus, Aktiva kampår, ss. 137-155. Händelserna 
i Petersburg under denna tid belysas av Adolf Törngren, Med ryska 
samhällsbyggare och statsmän, ss. 166 ff. 
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Envar av de inhemska grupperna tillsatte sina kommit-
ter. Bland de konstitutionella höll lantdagsdelegationen, 
eller mindre utskott inom densamma, talrika sammanträden, 
varjämte en kommittéför praktiska åtgärder etablerades med 
ett kansli i Nyländska nationshuset. I denna kommittéinval-
des flere av kagalens medlemmar, men även några utanför 
dess krets. Aktivisterna hade sitt högkvarter vid Estnäsgatan, 
arbetarnas central-strejkkommitte vid Georgsgatan. Även 
gammalfinnarna utsågo inom sig en 16-mannakommitt. 
Härtill kom ännu den huvudsakligen av arbetare bestående 
säkerhetsvakten, som trädde i stället för den ordinarie polis-
styrkan, sedan även denna anslutit sig till strejken. Denna 
arbetarnas säkerhetsvakt var fördelad på olika avdelningar, 
bland dem det sedermera så beryktade röda gardet. Medan 
säkerhetsvakten bemäktigat sig poliskammaren, hade stu-
denternas och polyteknikernas milis sina kanslier resp. i 
studenthuset och polyteknikernas föreningshus. Enär alla 
övliga kommunikationsmedel — telefoner, åkare och spårvägar 
— genom strejken mer eller mindre fullständigt satts ur funk-
tion, upprätthölls förbindelsen mellan de olika organisatio-
nerna till stor del av stafetter, bland de konstitutionella huvud-
sakligen rekryterade ur skolungdomens led. 

Det har i aktivistiska 1) och aktivistiskt färgade 2) skildrin-
gar av storstrejken, måhända icke utan skäl, framhållits, att 
de konstitutionella i Helsingfors icke i början rätt fattade 
vad storstrejken komme att innebära, och icke vidtogo nog 
energiska åtgärder för att taga ledningen om hand och, såsom 
fallet var t. ex. i Åbo och Viborg, få till stånd ett samarbete 
med socialisterna. Men kritiken kan även vara obefogad. 
I början av strejken ägde faktiskt ett samarbete rum, och 
även senare gjordes från konstitutionellt håll olika försök att 
närma sig arbetarna. Men förhållandena i Åbo och Viborg 
å ena sidan, samt i Helsingfors å den andra, voro mycket 

H. Gummerus, anf. arb., s. 139 f. 
B. Estlander, anf. arb., s. 326 f. 334 och passim. 
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olika. I Helsingfors råkade arbetarna mycket snart under 
inflytande av hätska brandtalare, som uppeggade massornas 
lidelser i all synnerhet mot de konstitutionella, såsom de för-
nämsta försvararna av den bestående borgerliga samhälls-
ordningen. Arbetarne voro dessutom förbittrade på de konsti-
tutionella för att de vid den kort förut avslutade lantdagen 
— på grunder som anföras i kap. XXX I I I — förhindrat 
att vissa reformfrågor, särskilt utvidgning av rösträtten, 
kommit till slutlig behandling av stånden. Under intrycket av 
allehanda rykten, som betingade av bristen på informationer 
från Petersburg kommo i svang, enligt vilka rykten revolutio-
nen var genomförd i Ryssland, republik proklamerad, tsaren 
avsatt eller stadd på flykt o. dyl., uppställde socialisterna 
mål, som de konstitutionella dels av princip icke kunde vara 
med om, dels på grund av sina, såsom det senare visade sig, 
säkrare och riktigare informationer insågo vara oupphinneliga. 

Arbetarnes fordringar formulerades i Tammerfors och under-
stöddes även av ortens konstitutionella. Detta s. k. Tammer-
forsprogram fördes av utskickade till Helsingfors, där det, 
med några oväsentliga modifikationer, antogs vid ett »med-
borgarmöte» den 3 november, vid vilket endast av socialisterna 
godkända talare fingo uppträda. Programmets viktigaste 
punkter inneburo sammankallandet av en nationalförsam-
ling, för vars sammansättande »hvarje välfrejdad finsk under-
såte, såväl man som kvinna, som fyllt 21 år, bör hafva lika 
och omedelbar röst- och valrätt», samt tillsättandet av »en 
interimsregering af sådana män, som veterligen högakta 
lag och rätt, för hvilka vårt fosterlands stora sak är dyrbar 
och hvilka hafva, om möjligt, hela folkets förtroende». Inte-
rimsregeringens främsta uppgift bestode i sammankallandet 
av nationalförsamlingen. 

Kravet på nationalförsamling och tillsättande av interims-
regering understöddes av aktivisterna i enlighet med deras 
vid mötet i GerAve i april antagna resolution.') Gammalfenno- 

1) Se kap. XX XV, s. 338. 
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manerna uppgjorde ett kompromissförslag, som meddelades 
i ett av partiet utfärdat cirkulär.') Enligt detta skulle den nya 
provisoriska senaten få i uppdrag att utarbeta förslag till 
representationsreform byggd på enkammarsystem; ständerna 
skulle ofördröjligen sammankallas för att antaga ett »pro-
visoriskt grundlagsstadgande» om inkallande av en national-
församling, av vilken representationsreformen skulle genom-
föras. 

De konstitutionellas program hade antagits redan den 
31 oktober vid ett möte i Brandkårshuset. I mötets reso-
lutioner 2) ingår fordran på diktaturens och samtliga andra 
olagliga förordningars omedelbara upphävande, avlägsnande 
av olagligen tillsatta ryska tjänstemän samt av den dåvarande 
ministerstatssekreteraren (Linder) ävensom samtliga med-
lemmar i senaten, såväl dess justitie- som dess ekonomie-
departement, vilka böra »ersättas med lagtrogna och till 
tjänsten skickade finska medborgare, hvilka åtnjuta för-
troende hos de vidsträcktaste lager bland vårt folk»; vidare 
skulle furst Obolenski uppmanas att omedelbart avgå från 
sin post. Den sista, och viktigaste, resolutionen hade följande 
lydelse: 

»att det varaktiga ordnandet af landets angelägenheter 
måtte öfverlämnas åt en på principen af allmän, lika och 
direkt valrätt grundad folkrepresentation, för hvars åväga-
bringande en urtima lantdag oförtöfvadt bör sammankallas; 
samt 

att proposition måtte till representationen öfverlämnas 
om ny, tidsenlig regeringsform för landet, innehållande bl. a. 
stadganden om den inhemska styrelsens ansvarighet för repre-
sentationen, om tryck-, församlings- och föreningsfrihet 
samt personlig oantastlighet.» 

Denna resolution stod i strikt överensstämmelse med den 

Laillinen kansalliskokous. En upplaga med cyklostyl, en annan 
hektograferad. 

Perustuslaillisten vaatimukset hyväksytyt Kansalliskokouksessa 
lokakuun 31 päivänä 1905. Mimeogr. 
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konstitutionella ståndpunkten: här togs avstånd från tanken 
på tillsättandet, genom en tillfälligt sammanbragt folkhop, 
av en provisorisk regering, sådan de övriga meningsfraktio- 
nerna, även gammalfinnarna, tänkt sig, ävensom från sam-
mankallandet av en nationalförsamling. Ett sådant rätts- 
institut var fullkomligt främmande för konstitutionen. Det 
hade varit en nyskapelse utan rättsligt stöd och historisk 
bakgrund. Det enda konstitutionellt riktiga var utan tvivel 
att representationsreformen skulle ske genom landets lagliga 
lagstiftande myndighet, lantdagen. Att socialisterna icke 
önskade anförtro denna nydaning åt lantdagen kan man 
dock förstå i betraktande av att en ytterst begränsad val-
manskår deltog i lantdagsvalen, och någon absolut säker 
garanti icke kunde presteras för att lantdagen komme att 
genomföra reformerna. Och socialisterna hyste givetvis 
inga betänkligheter att gå utöver konstitutionell praxis. 
Det gammalfinska förslaget ville dock bevara skenet, men icke 
heller just mera än skenet, av en sådan praxis. Även under 
förutsättningen, att lantdagen verkligen komme att besluta 
om inkallandet av en nationalförsamling — och inga garantier 
funnos härför — hade den icke laglig befogenhet att skrida 
till detta steg. Att stifta en »provisorisk grundlag» in casu 
för att bekläda lantdagen med detta bemyndigande hade 
helt säkert framstått som ett politiskt narrspel. 

Emellertid rustade man sig till val av interimsregering. 
Valet skulle ske den 4 november. Inom de grupper, som om-
fattat tanken härpå, hade man dock blivit något tveksam. 
Aktivisterna beslöto dagen före valet att icke deltaga i det-
samma, bl. a. på den grund, att »den ifrågavarande interims-
regeringen under nuvarande förhållanden icke skulle ega till-
räckligt inflytande och tillräcklig makt att fullgöra sitt upp-
drag och sammankalla en nationalförsamling». Även socia-
listerna blevo spakare. Man hade fått klart för sig, att revo-
lutionen icke genomförts i Ryssland och att tsaren fortfarande 
satt på tronen. Att proklamera en ny regering skulle hava 



362 Kap. XXXVI. Manifestet av den 4 nov. 1905. 

inneburit en revolutionär akt, som kunde medföra allvarsamma 
efterräkningar. Och så följde man en från gammalfinskt 
håll utgången paroll: att förklara, att valet skulle understäl-
las monarkens godkännande. 

Kl. 2 på dagen samlades menigheten på järnvägstorget 
för att förrätta valet. Valmanskåren utgjordes av alla per-
soner, män och kvinnor, som sågo ut att hava fyllt 21 år. 
Den på förhand uppgjorda kandidatlistan utdelades i talrika 
exemplar bland allmänheten och godkändes genom armarnas 
uppsträckande. Den sålunda tillsatta regeringen bestod av 
24 personer, av vilka 15 borgerliga (ungfinnar, gammalfinnar 
och svenskar) samt 9 socialister. Valet blev aldrig insänt till 
kejsarens stadfästelse; det hade ändå varit att driva farsen 
för långt. 

Inom lantdagsdelegationen arbetade man, oberörd av dessa 
upptåg, på åtgärder för förverkligandet av det konstitutio- 
nella programmet. Förslag till ett kejserligt manifest och 
till lantdagskallelse uppgjordes av Mechelin och förelades 
den 2 november Obolenski, som förklarade sig ärna hos minis-
terstatssekreteraren till föredragning inför kejsaren rekom-
mendera dessa förslag framom dem, som uppgjorts av rege- 
ringspartiet. De konstitutionella förslagen fördes samma 
dag till Petersburg av lotsverkets chef, general Sjöman på 
lotsångaren Eläköön; den 4 på e. m. återkom Sjöman till Hel-
singfors med aktstyckena undertecknade tidigt samma mor-
gon, men först måndagen den 6 blevo de av senaten promul-
gerade. Samma dag förklarades strejken avslutad. 

Manifestet av den 4 november 1905 »angående åtgärder 
för den lagliga ordningens återställande», såsom dess beteck-
nande rubrik lyder, var icke i allo överensstämmande med 
det av de konstitutionella uppgjorda konceptet. Där föreslogs 
en kejserlig förklaring att de med manifestet av den 15 februari 
1899 utfärdade grundstadgandena »upphört att gälla». I 
manifestet säges endast, att tillämpningen av dessa grund- 
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stadganden »skall inställas intill dess de däri berörda frågor 
varda genom en lagstiftningsakt ordnade». Bland förordningar, 
vilkas upphävande påyrkas i det Mechelinska förslaget, 
märkes även språkförordningen av den 20 juni 1900. Denna 
punkt ströks dock i manifestet. Man tröstade sig i Finland 
med att frågan om ryska språket kunde inrangeras i manifes-
tets uppdrag åt senaten att »utan dröjsmål skrida till revision 
af öfriga i petitionen (= den »stora petitionen» av den 31 
december 1904) berörda författningar, hvilka påkalla ändring». 
Vidare vägrade kejsaren godkänna de konstitutionellas förslag 
till reskript att »tjänstebefattningar, till hvilka ryska män 
sedan år 1899 blifvit i strid mot tidigare gällande ordning 
utnämnda, åter varda besatta med finske män».1) 

Samma dag som manifestet var även kallelse till urtima 
lantdag daterad. Den skulle öppnas den 20 december. Den-
samma skulle föreläggas, bl. a., ett »förslag till ny grundlag 
angående folkrepresentationen i Finland med tillämpning af 
den allmänna och lika valrättens grundsatser, hvarvid de 
lokala styrelseorganen skola vara ansvarige inför folkrepre-
sentationen i landet». Detta lantdagen meddelade uppdrag 
var sålunda avfattat i nära överensstämmelse med de konsti-
tutionellas program av den 31 oktober. 

Kort därpå begynte man rusta sig till valkampanjen. 
Härtill hörde uppgörande av valprogram, särskilt med av-
seende å representationsreformen. Socialisternas önsknings-
mål innefattas i »Tammerfors-programmet». Gammalfinnarna 
understödde fortfarande detta program beträffande röst-
rättens utsträckande till kvinnor, enkammare och inkallande 
av nationalförsamling. . De anhöllo hos generalguvernören 
om åtgärd därhän, att lantdagen på framställning av regenten 
genom ett interimistiskt grundlagsstadgande skulle överlåta 

1) Om förloppet vid manifestets slutliga redigering i Peterhof med-
delas intressanta upplysningar av Törngren, Med ryska samhällsbyggare 
och statsmän, s. 187. 
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behandlingen och avgörandet av representationsreformen åt 
en nationalförsamling. 

De konstitutionella togo fortfarande bestämt avstånd 
från tanken på en nationalförsamling. Men det dröjde någon 
tid innan de formulerade sin ställning till övriga frågor rö-
rande representationsreformen. Tanken på kvinnans röst-
rätt omfattades allmänt — i det för mötet den 13 september 
uppgjorda referatet i rösträttsfrågan finnes denna tanke 
redan framkastad. Svårare var det att fatta ståndpunkt 
i frågan om enkammare eller tvåkammare. Såsom ovan, s. 355, 
uppgivits hade Mechelin i det referat han för samma möte 
författat i frågan om representationsreformen föredragit 
det senare systemet. Vid ett möte i Helsingfors den 13 no-
vember av Svenska partidelegationen, till vilket även repre-
sentanter från landsorten inkallats, konstaterades, att »fler-
talet mötesdeltagare var af den åsikten, att tvåkammar-
systemet vore att föredraga», men någon resolution fattades 
icke i denna angelägenhet. Från detta möte är vidare att 
anteckna ett uttalande, »att svenska partiet icke såsom sådant 
borde uppträda vid landtdagsmannavalen, utan skulle det 
överlämnas åt valmännen å de skilda orterna att i frågan in-
taga den position som de funne riktig». 

Den 16 november hade den ungfinska gruppen, eller, 
såsom den ännu vid denna tid lät kalla sig, de »konstitutio-
nella finsksinnade», ett förberedande möte, vid vilket enkam-
marsystemet omfattades av gruppen. Dagen därpå, alltså 
den 17, försiggick ett allmänt konstitutionellt möte. Till 
detta hade infunnit sig omkr. 2,000 deltagare från landsorten, 
och mötet måste fördelas på två lokaler, Brandkårshuset 
och det dåvarande Societetshusets festsal. Kontakten mel-
lan mötena upprätthölls genom deputationer. Mötet beslöt 
att omfatta enkammarsystemet. 

Något definitivt, för kandidaterna bindande valupprop 
utfärdades emellertid icke av de konstitutionella. De till 
partiet hörande lantdagskandidaterna lämnades med avseende 
å enkammare eller tvåkammare fria händer. Sålunda beslöts 
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vid ett valmöte i Helsingfors d. 2 december att icke uttala 
sig för någon särskild valparoll; vid mötet godkändes med 
acklamation en tidigare uppgjord kandidatlista, omfattande 
även anhängare av tvåkammarsystemet. 

Av de borgerliga partierna var sålunda det gammalfinska 
det som gick längst i politisk radikalism, en omständighet 
som föreföll så mycket egendomligare som tidigare av de 
båda finska partierna det gammalfinska framstått som det 
konservativa i bredd med de reformivrande ungfinnarna. 
Den uppfattningen gjorde sig därför inom konstitutionella 
kretsar allmänt gällande, att gammalfinnarna läto sig ledas 
av partitaktiska motiv och friade till socialisternas gunst 
för att dymedels stärka sin ställning. Flere yngre medlemmar 
av det gammalfinska partiet gingo även över till socialismen, 
de s. k. »novembersocialisterna». Särskilt torde partiet hava 
hoppats att vid valen till borgarståndet kunna räkna på 
socialisternas bistånd. Denna beräkning slog dock fel, ity 
att socialisterna, fasthållande vid sitt krav att endast en på 
grundvalen av allmän rösträtt vald nationalförsamling vore 
kompetent att genomföra representationsreformen, beslöto 
att avhålla sig från deltagande i lantdagsmannavalen. 

Medan förberedelserna till lantdagsvalen pågingo sutto 
emellertid senatorerna kvar på sina taburetter. De hade 
visserligen den 31 oktober inlämnat avskedsansökan, som även 
den 14 november beviljats, men ny senat hade ännu icke 
utnämnts. De konstitutionella hade uppgjort en rent konsti-
tutionell lista, med Mechelin som viceordförande i ekonomie-
departementet och R. A. Wrede i justitiedepartementet. 
Gammalfennomanerna yrkade på att bliva representerade 
i den nya senaten, och lancerade E. G. Palmn såsom 
viceordförande i ekonomiedepartementet. Vid ett suome-
tarianskt möte i Helsingfors den 9 november utsågs en 
bondedeputation, med uppdrag att hos generalguvernören 
framföra folkets misstroende mot den Mechelinska senaten. 
Desslikes gjordes försök i Petersburg att motarbeta den 
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konstitutionella senatens utnämning. Dessa ansträngningar 
buro dock icke frukt. Den konstitutionella senatorslistan 
blev den 1 november av kejsaren godkänd, sedan dock en av 
de ursprungliga senatorskandidaterna tidigare utmönstrats: 
P. E. Svinhufvud. Han var först påtänkt som chef för civil-
expeditionen, men då hans kandidatur icke ansågs accep-
tabel på högsta ort, utbyttes han mot Hugo Lilius. 

Kagalorganisationen var starkt representerad i denna nya 
senat: viceordförandena i ekonomiedepartementet Mechelin och 
i justitiedepartementet Wrede; vidare i ekonomiedepartemen-
tet: Ignatius, Nybergh, Stjernvall, Antell, Donner och Ståhl-
berg samt i justitiedepartementet: Lundenius, ävensom proku-
ratorn i senaten J. Grotenfelt. Organisationen mycket nära-
stående voro vidare L. Gripenberg i ekonomiedepartementet 
och Lars Hom&I i justitiedepartementet. Bland de nya sena-
torerna hade Mechelin, Gripenberg, Nybergh och Lundenius 
varit landsförvisade, Wrede deporterad till Ryssland. Dess-
utom hade fem — Ståhlberg, Stjernvall, Kumlin, Almqvist 
och Paldani — avsatts från sina tidigare tjänster. 

Gammalfinnarna önskade att furst Obolenski skulle kvar-
stå såsom generalguvernör. Den här ovan omnämnda d. 9 
november utsedda bondedeputationen framförde »folkets» 
önskan i detta avseende till Obolenski. Han var emellertid 
besluten att avgå, och den 22 november utnämndes verkl. 
geheimerådet Nikolai Gerard, en human och liberalt sinnad 
ämbetsman, till generalguvernörsposten. Realiserandet av de 
konstitutionellas önskningsmål om Linders avlägsnande från 
ministerstatssekreterarens ansvarsfulla ämbete lät länge vänta 
på sig. Först den 5 februari 1906 utnämndes dåvarande 
kommendören för Semenoffska gardesregementet i Petersburg 
(tidigare kommendör för Finska gardesbataljonen) general-
major Aug. Langhoff till ministerstatssekreterare. 

Den gamla senaten kvarstod i tjänstgöring tills de nya 
senatorerna den 1 december tillträdde sina ämbeten. Under 
mellantiden sökte denna gamla senat att i någon mån gottgöra 
åtminstone en del av vad man lagt den till last under dess 
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föregående verksamhet. Den gick sålunda i författning om, 
att de personer, som under åren 1902, 1903 och 1904 avskedats 
utan pension fingo rätt att uppbära pensioner. Dessas antal 
uppgick till ett 50-tal. Ävenledes utverkades att Mechelin, 
L. Gripenberg och Nybergh, vilka tidigare såsom landsflyk-
tige berövats sina pensioner, åter kommo i åtnjutande av dem. 
De böter som ålagts en mängd personer för vägran att i ett 
eller annat avseende medverka till värnpliktsförordningens 
genomförande, blevo upphävda, ävenså befriades flere kom-
muner från dem ådömda böter. 

Den gamla senatens åtgärd att tillsätta en kommittéi 
och för utarbetande av förslag till representationsreform 
klandrades av de konstitutionella. Man ansåg, att senaten 
härvid föregripit ett förfogande, som rätteligen tillkom den 
nya, konstitutionella senaten. Flere av de utsedda kommitt& 
medlemmarna avsade sig uppdraget, bland dem kommitténs 
ordförande, professor Robert Hermanson. 

Den 4 december hade den »Mechelinska senaten», såsom 
den rätt allmänt kallades, sitt första plenum. Mechelin höll 
härvid — på finska språket — ett andragande, vari han 
uppdrog riktlinjerna för dess blivande verksamhet. I detta 
sitt programtal konstaterar Mechelin att spörsmålet om 
representationsreformen »har inom landet med det lifligaste 
intresse omfattats, och har därvid en stark opinion för 
ett enkammarsystem gjort sig gällande». Talet innehåller 
dock inga direkta utfästelser i frågan om en- eller tvåkam-
mare; senaten ämnar anlita insiktsfulla medborgares biträde, 
och »för den slutliga affattningen af förslaget till landtdags-
proposition hafva i sikte, att det stora steget till en sant 
demokratisk folkrepresentation bör tagas på ett sätt, som 
med tillfredsställelse kan af nationen omfattas». Bland övriga 
moment i talet må omnämnas, att senaten skulle »utan dröjs-
mål utarbeta förslag till ändring af nu gällande stadganden 
om det ryska språkets användning i styrelseverken, hvarvid 
måste afses att, såsom landets ständer yrkat, åt national- 
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språken återgifva den ställning dem av rättsliga och naturliga 
skäl tillkommer». Redan nu skulle uteslutande finskan och 
svenskan komma till användning i senaten. 

En av senatens första åtgärder var att nedsätta senato-
rernas och prokuratorns löner till samma belopp med vilka 
de utgingo år 1902. Lönerna blevo härigenom från 3,600 
till 5,000 mark lägre. Likaledes reducerades guvernörernas 
löner med 4,000 mark envar. I sammanhang härmed må 
nämnas, att samtliga ryska guvernörer fingo avsked, samt 
nya, konstitutionellt sinnade utnämndes i alla län. Den 
11 december beslöt ekonomiedepartementet att hos kejsaren 
hemställa om indragning av statsanslaget för Finlandskaj a 
Gazeta. 

Redan vid sitt första plenum tillsatte senaten en represen-
tationsreformkommitt6 Här, likasom i den förra senatens 
kommitt, voro alla partier representerade, men icke i samma 
proportion. . Den hade även ett färre antal medlemmar, och 
medan flere voro gemensamma för båda kommitterna, hade 
i den nya åtskilliga utelämnats, bl. andra fem, som numera 
voro medlemmar i den nya senaten. Som ordförande funge-
rade prof. Hermanson. 

Lantdagen hade, såsom ovan nämnts, sammankallats till 
den 20 december, och den 22 försiggick dess solenna öppnande. 
Partiställningen var nu i det närmaste densamma som under 
närmast föregående lantdag, med en något större övervikt 
för den konstitutionella kontingenten. Även denna gång 
sutto många av kagalens ledande män i ständerförsamlingen. 
Betecknande för de förändrade förhållandena är, att till lant-
marskalk och till talman för bondeståndet utnämndes två 
f. d. landsförvisade, V. M. von Born och Pekka Aulin. 

1905-1906 års lantdag — den avslutades den 18 septem-
ber 1906 — var en av de betydelsefullaste i Finlands historia. 
Den var landets sista »ständermöte», sista gången i Europa 
som en folkrepresentation, sammansatt av de fyra »stånden», 
adel och prästerskap — »Lords temporal and spiritual», så- 
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som man säger i England borgare och bönder, möttes för 
att, ettvart på sitt håll, i fyra »kamrar», överlägga om lagstift-
ningsåtgärder. Här togs det stora steget ut, ända till enkam-
marrepresentation, med allmän och lika såväl rösträtt som 
valbarhet. 

Reformen innebar på många håll en frivillig maktavträ-
delse. Det »självskrivna» ståndet, adeln, avstod från sitt po-
litiska inflytande; likaså prästerskapet, till vilket även lä-
rarne vid universitetet och statens högre läroverk räknades. 
Varje slags förmögenhetscensus och övriga ekonomiska kvali-
fikationer, såsom jordbesittning på landsbygden, avskaffades. 
Allt detta återverkade genomgripande på partiställningen i 
lantdagen. Socialdemokratin, som räknade sina flesta anhän-
gare inom den numera med fulla politiska rättigheter beklädda 
arbetarbefolkningen, blev nu en betydelsefull maktfaktor. 
Den största maktförlusten drabbade det svenska partiet, 
som i adeln haft absolut övervikt och även i borgarståndet 
besatt ett mycket stort antal platser och där vid tidigare 
lantdagar länge nog innehaft majoriteten. 

Medan alla dessa stora omvälvningar försiggingo och även 
vid förberedelserna till dem hade kagalen såsom organisation 
trätt tillbaka, medan flere av dess medlemmar voro verk-
samma, först i lantdagsdelegationen, sedermera såsom leda-
möter i den nya senaten och slutligen vid lantdagen. Kaga-
lens bestyrelse höll dock vid denna tid några sammanträden, 
vid vilka bland annat önskningsmål uttalades angående den 
nya regeringens sammansättning, vilka även av vederbörande 
beaktades. Vidare diskuterades frågan om enkammar- eller 
tvåkammarsystem i akt och mening att eventuellt påverka 
opinionen i den ena eller den andra riktningen, men då enig-
het i denna fråga icke nåddes inom bestyrelsen, föranledde 
den ingen åtgärd. 

Kagalens sista cirkulär är daterat den 30 november 1905. 
Det utsändes med anledning av planlagda arbetardemonstra-
tioner mot lantdagen. Det var undertecknat »Kagal-bestyrel- 

24 
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sen» — den enda gång denna beteckning användes i någon 
kagalskrift — och hade följande lydelse: 

»Till Helsingfors-korrespondenterna. 
Såsom kändt hafva vissa extrema element bland arbetarne 

i Helsingfors, främst de som sammanslutit sig till det s. k. 
röda gardet, för afsikt att genom kraftiga demonstrationer 
och möjligen äfven genom våldsåtgärder söka tvinga de till 
landtdag snart sammanträdande ständerna att gå in på de af 
dem uppställda fordringarna, hvari enligt en del uppgifter 
torde ingå, att landtdagen skulle förklara sig inkompetent 
att behandla frågan om representationsreformen. Det är klart, 
att ett sådant våld på ständerna vid utöfvande af den på 
dem enligt lag ankommande lagstiftningsrätt skulle hafva de 
mest ödesdigra följder. En följd af sådana demonstrationer 
kunde blifva, att lantdagen nödgas upplösa sig utan att hafva 
i sin mån kunnat bidraga till genomförandet af de af alla 
åstundade reformerna. Eller ock kunde de beslut, som af 
ständerna fattas, få sken af att hafva blifvit mot deras öfver-
tygelse framtvungna af en hop oansvariga demonstranter, 
hvarigenom sanktionering på högsta ort af landtdagens beslut 
kunde äfventyras. I hvarje händelse skulle det lugna reform-
arbetet lida afbräck till oberäknelig skada icke minst för 
arbetarnes intressen. 

Ytterlighetsmännen bland arbetarne påstå som bekant, 
att deras yrkanden uppbäres af folkets flertal. Emellertid 
lider det intet tvifvel därom, att äfven bland folkets djupa 
led, särskildt bland landtbefolkningen, det stora flertalet 
ogillar de planerade våldsåtgärderna och ingreppet i landt-
dagens fria bestämmanderätt. För att förtaga ytterlighets-
männen det stöd de förmena sig ega i den allmänna opinionen 
böra uttalanden fås till stånd i den riktning, att allmänheten 
hyser fullt förtroende till ständerna, och att hvarje våldsam 
inblandning i ständernas lagstiftningsvärf måste på det skar 
paste ogillas. Sådana uttalanden kunde lämpligast göras 
vid kommunalstämmor på landet, helst där elektorsval ännu 
icke egt rum, i sammanhang 'ned sådana val. 
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Helsingfors korrespondenterna uppmanas därför att i 
privatbref till sina resp. landsortskorrespondenter framlägga 
de här framställda synpunkterna samt bedja dem såvidt 
möjligt i hvarje socken föranstalta stämmor eller andra möten, 
vid hvilka resolutioner i antydt syfte fattas. Resolutionerna 
böra sedan offentliggöras.»1) 

Kagalen var ett organ — ända till lantdagsdelegationens 
tillsättande i april 1905 det enda organet — för det »grundlags-
trogna», »konstitutionella» tänkesättet i landet. När nu emeller-
tid andra, med officiella fullmakter utrustade institutioner — 
den av konstitutionella element sammansatta senaten och den 
efter år 1906 årligen sammanträdande lantdagen — övertagit 
kagalens funktioner, förlorade denna givetvis sin betydelse 
som politisk faktor. Men kagalen önskade lämna efter sig i 
arv något av den lagtrogna medborgaranda som besjälat den, 
den »sanna kagalandan», såsom det den tiden hette. Denna 
innebar, att fosterlandets allmänna intressen skulle ställas 
framom alla partihänsyn, och särskilt hoppades man, att språk-
frågan icke skulle framträda som partidelare, utan att samma 
förståelse i språkligt avseende, som härskat inom kagalen, 
icke blott skulle vidmakthållas utan vinna insteg i allt vidare 
kretsar. 

Med novembermanifestet var mycket vunnet, men ännu icke 
tillräckligt. Dess innehåll utgjordes till stor del av löften, 
som det gällde att få realiserade. Och farorna från Ryssland 
voro ännu icke definitivt avvärjda. Dels kunde man icke vara 

1) Demonstrationer av den art som här befaras ägde faktiskt rum 
under lantdagssessionen. Den 25 maj hade grundlagsutskottets betän-
kande angående propositionen om ny lantdagsordning och ny vallag 
utdelats, och den 28 maj försiggick i samtliga stånd den första debatten 
i denna fråga. En stor människomassa, huvudsakligen bestående av 
arbetare, tågade till platsen utanför ständerhuset. Enär regeringspropo-
sitionen redan i huvudsak tillmötesgått arbetarnas krav på demokratiska 
reformer, koncentrerade sig brandtalarna nu på vissa detaljer, såsom 
åldersgränsen för rösträtts utövande, fattighjons uteslutande från röst-
längderna o. dyl. 
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säker på att byråkratins makt och inflytande för all framtid 
vore ur spelet, dels hotade österifrån nya faror i de sociala 
omstörtningsläror, som gripit omkring sig i Ryssland och även 
framträtt i handling, såsom i den av de ryska socialdemokra-
terna igångsatta nya strejken i Ryssland mellan den 15 och 
20 november 1905, med tyåtföljande våldsamma excesser. 
Inom landet gällde det att göra front å ena sidan mot reaktio-
nära tendenser, å den andra mot det inflytande de ryska agi- 
tatorerna begynte utöva på arbetarmassorna i Finland. 1 
betraktande av alla dessa omständigheter ansåg man inom 
kagalen bildandet av ett »konstitutionellt reformparti» vara av 
behovet påkallat. Till partiets uppgifter skulle bland annat 
höra att samla en kraftig folkopinion till stöd för den nya, 
konstitutionella senaten vid genomförandet av dess politiska 
och sociala program. Detta ändamål ansåg man sig lämpligast 
kunna vinna genom stiftandet av »konstitutionella klubbar». 
»Dessa klubbar», heter det i ett utkast av Ernst Estlander, 
»erhålla framdeles en synnerligen viktig uppgift i att såsom 
valmansföreningar för partiets medlemmar söka på grundvalen 
af partiets program vinna inflytande och drifva propaganda 
vid valen till den blifvande folkrepresentationen, hindrande 
denna från att råka under inflytande af dem som vilja leda 
landet till social reaktion eller social revolution.» 

En sådan konstitutionell klubb stiftades i Helsingfors 
hösten 1905. Beslut därom fattades vid ett möte därstädes den 
12 november, och den 20 december konstituerades klubben 
samt tillsattes dess »bestyrelse», i vilken invaldes professor 
J. V. Runeberg, assessor P. E. Svinhufvud, dr H. Renvall, 
dr J. J. Sederholm, baron Adolf von Bonsdorff, borgmästaren 
Lennart Cajander och dr J. N. Reuter; suppleanter blevo 
fröknarna Dagmar Neovius och dr Tekla Hultin, vicehärads-
hövding E. Polön och dr K. Ignatius. Som klubbens ändamål 
uppgives i § 1 av dess stadgar »att sammanföra medlemmar 
af det konstitutionella partiet, hvilka äro intresserade för att 
åvägabringa sociala reformer i frisinnad demokratisk riktning». 

I mitten av februari 1906 utsändes ett (odaterat) cirkulär, 
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undertecknat »Konstitutionella klubbens verkställande kom-
mitt6; det började sålunda: »Då det utan tvifvel vore förhastadt 
att tro, att genom det senaste omslaget i vår politiska ställning 
en regelrätt utveckling af vårt fäderneärfda samhällsskick 
vore säkerstäld, utan tvärtom många tecken tyda på, att stora 
faror ännu hota den, framstår det som en bjudande plikt för 
alla dem, som under de senast förflutna åren i enigt samarbete 
verkat för värnandet af lagligheten och vår rätt till nationell 
sjelfbestämmelse, att fortsättningsvis stå sammanslutna för 
häfdandet af samma grundsatser.» Cirkuläret innehåller en 
uppmaning, »att de korporationer med samma syfte, som redan 
finnas, skulle för detta ändamål inleda förbindelser med Klub-
ben och att verksamheten för grundandet af nya konstitu-
tionella föreningar och utvecklingen af de bestående skulle 
bedrifvas med största möjliga energi». 

De konstitutionella sammanslutningar, som vid denna 
tid redan funnos i olika delar av landet eller med anledning 
av detta upprop bildades, förde emellertid en tynande tillvaro 
och upphörde snart nog att existera. Den konstitutionella 
klubben i Helsingfors visade visserligen till en början en ganska 
stor livaktighet, och dess månadsmöten, vid vilka föredrag 
höllos över olika ämnen, voro tämligen talrikt besökta, men 
klubben blev efter ett par år upplöst. 

Under de föregående åren hade den »konstitutionella» me-
ningsriktningen fattats såsom liktydig med motstånd, på lagens 
grund, mot de ryska ingreppen. I denna mening hade numera 
den konstitutionella ståndpunkten förlorat sin aktualitet 
och kunde icke längre tjäna som partibildande faktor: under 
de närmaste åren efter 1905, då den ryska byråkratin inställt 
sina angrepp, var det förenat med ingen risk att proklamera 
sig som konstitutionell och hålla på grundlagens helgd. Frågan 
om motstånd eller eftergivenhet kunde icke nu uppdela befolk-
ningen i tvenne läger. Såsom främsta partidelande moment 
framträdde nu åtskillnaden mellan en borgerlig och en social- 
demokratisk uppfattning av samhällsproblemen. Under 
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sådana förhållanden upphörde behovet av de konstitutionella 
sammanslutningarna, bland dem även kagalen, som ju i 
främsta rummet varit en kamporganisation. 

Såsom redan i företalet till detta arbete framhållits 
( I, s. VIII) har kagalen aldrig formligen upplöst sig. Men 
dess verksamhet upphörde, då förutsättningarna för den-
samma icke längre förefunnos. Sista gången organisationens 
medlemmar voro samlade i större antal var den 18 november 
1905. Till denna dag hade »Helsingfors-Kagalen» samman-
kallats för att »i sällskap med medarbetare inom Kagalen från 
olika orter inom Finland intaga Festfrukost å Sällskapet 
M. M:s lokal i Helsingfors, Alexandersgatan 12», såsom det 
heter i det typografiskt prydligt utstyrda inbjudningskortet. 
Frukosten kan betecknas såsom kagalens avskedsfest. Här 
sökte sig den »sanna kagalandan» under hjärtligt kamratskap 
uttryck i många varma och fosterländska tal. 

Organisationen återupplivades icke ens då, i mitten av 
år 1908, den ryska byråkratin återupptog sin kampanj mot 
Finlands statsskick och säregna institutioner. Enskilda med-
lemmar av kagalen fortforo dock att vara politiskt verksamma, 
och särskilt erhöllo de bland dem, som under »ofärdsåren» 
vunnit träning i den utländska propagandan, ett vidsträckt 
och ansvarsfullt arbetsfält. 

Kagalens medlemmar i Helsingfors, i synnerhet dess forna 
bestyrelse, stundom förstärkt med till staden inresta för-
troendemän från landsorten, plägade dock, till en början rätt 
ofta, komma tillsammans, stundom för att diskutera allmänna 
spörsmål, men merendels, och under senare år uteslutande, 
i och för kamratlig samvaro. Det var vid ett sådant tillfälle, 
som beslut fattades om denna historiks utarbetande. 



KAP. XXX VII. 

KAGALENS LEDANDE PRINCIPER. — 
MOTSTÅNDETS FACIT. 

I kapitlen XXX I och XXX I I har ett försök gjorts att med 
ledning av regeringspartiets egna uttalanden lämna en fram-
ställning av de grundtankar, som dikterat partiets ställnings-
tagande till tidens politiska spörsmål. Ur den föregående 
redogörelsen för kagalens skrifter och för dess praktiska åt-
gärder torde det tillfyllest hava framgått, att kagalen intog 
en principiellt helt annan ståndpunkt än regeringspartiet, 
liksom att dess metoder vitt skilde sig från dettas. Icke desto 
mindre har det synts ändamålsenligt att i detta slutkapitel 
giva en sammanfattande översikt av de principer, som lågo till 
grund för kagalens åskådningssätt och dess verksamhet, 
sådana dessa principer framträda i kagalens skrifter. 

Kagalens politik betecknades vanligen såsom passivt 
motstånd. I sin broschyr Det passiva motståndet 1), utkom-
men år 1900, definierar Th. Hom61 denna politik på följande 
sätt: 

»1) Konsekvent neka att medverka till någon som helst 
olaglig eller våldshandling från den starkares sida; 

att icke lyda eller följa dessa våldspåbud, samt att 
för öfrigt icke i någon enda punkt jämna vägen för, utan 
tvärtom med alla lofliga medel motverka förverkligandet 
af de planer, mot hvilka det passiva motståndet riktas, och 

att aldrig erkänna det införda våldssystemet som lagligt.» 
Denna här omnämnda vägran att medverka till genom-

förande av olagliga påbud utgjorde en av kagalens kardinal- 

1) Omnämnd kap. III, s. 78. 
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punkter. Talrika i de föregående kapitlen citerade utdrag 
ur kagalskrifter bestyrka detta, och flere andra kunde ytter-
ligare anföras. Att vägra denna medverkan betraktades icke 
blott som en medborgaren tillkommande rätt, det var även 
hans plikt, en grundsats som flerstädes inskärpes.1) 

De förfoganden, som denna vägran gällde, voro »stridande 
mot lag», »tillkomna i grundlagsvidrig ordning», »utan Stän-
dernas samtycke». Särskilt åberopas ofta ständernas utta-
landen vid urtima lantdagen, att en värnpliktslag utfär-
dad utan ständernas medverkan icke har rättslig giltighet 
i Finland. 

Medan sålunda påbud, som icke grunda sig på lag eller 
som direkt strida mot lag, icke böra åtlydas, inskärpes å andra 
sidan lydnadsplikten mot landets verkliga, rättsgiltiga lagar. 
»Vårt passiva motstånd är vår laglydnad», säger senator Igna-
tius (Några tankar om det närvarande sakläget). »Laglyd-
naden», fortsätter han, »får icke vara en tillfällig egenskap, 
som ena gången iakttages och en annan skjutes å sido. Så också 
med det passiva motståndet. Så länge lagöfverträdelsen begås 
af de styrande, så länge måste också vårt folks allmänna 
rättskänsla uppresa sig däremot, och enhvar, såväl hög som 
låg, rik som fattig, vägra att låna sitt bistånd därtill.» — »Lag-
lydnaden är Finlands folks sedliga kraft» heter det i en av 
de konstitutionella finsksinnade utgiven broschyr.2) I sin 
i kap. XXX I, s. 270 omnämnda broschyr Det nuvarande läget 
skriver Hom61: »Laglydnad innebär hörsamhet mot lagen 
äfven då någon yttre makt hotar densamma, och särskildt 
då; den fordrar att vi försvara lagen, om denna är i fara. 
Om vi icke förmå göra det med svärdet i hand, så kan hvar 
och en åtminstone göra det sålunda att han vägrar att bryta 
densamma. Icke må någon säga att vi befinna oss i ett sådant 
tvångstillstånd att detta vore omöjligt.» 

1) Så t. ex. i en av kagalens tidigaste skrifter, Fosterländsk sam- 
värkan (kap. VIII, s. 158). 

9) Se kap. XV, s. 336. 
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»Lagens helgd» är ett uttryck som ofta återfinnes i kagal-
skrifterna. »Där lagens hälgd icke upprätthålles, där lider 
förvärkligandet af dess etiska uppgift intrång», säger W. 
Chydenius i sin broschyr Finlands framtid beror af folket 
(s. 37). Om man utan motstånd böjer sig under olagligheten, 
skall »känslan för lagens hälgd förslöas och utplånas», skriver 
R. A. Wrede i Öppet bref till hrr J. R. Danielson och Gustaf 
Johansson. K. F. Ignatius i Den rätta vägen (s. 41) uttalar: 
»En av de största olyckor, som kan drabba ett folk, är att 
förlora tron på sina lagars helgd, och denna tro måste skakas 
i sina grundvalar om det finner att dess inhemska styrelse 
villigt lånar sig till redskap för att kasta ett lagligt sken öfver 
olagligheterna.» 

Denna aktning för lag var ett för kagalens betraktelse-
sätt så betecknande drag, att dess verksamhet med fullt 
lika gott skäl som den kallades passivt motstånd och t. o. m. 
med ännu bättre skäl kunde kallas och faktiskt kallades 
»det legala motståndet» eller »motståndet på lagens grund». 
Laglighet blev ett av kagalens lystringsord. Det användes 
redan i flygbladet Fosterländsk samvärkan, enligt vilket en 
av kagalens viktigaste uppgifter bestod i att utreda »hvad 
som är tillstadt att göra inom laglighetens gränser». I samma 
skrift säges, att »lagen står öfver öfverheten, att lagen är vår 
högsta öfverhet». — »Den rätta vägen» — så slutar K. F. 
Ignatius sin broschyr Den rätta vägen — »kan icke vara någon 
annan än laglighetens och rättens väg.» Här må vidare hän-
visas till de »konstitutionella finsksinnades» skrift Nykyinen 
asema etc., kap. XV, s. 336. Laglighetskravet framhålles 
icke blott i kagalens programskrifter, utan även i flere sådana, 
som gälla praktiska åtgärder. 

På grund av detta stränga fasthållande vid laglighets-
principen kallade sig motståndets anhängare även laglighets-
partiet eller, i synnerhet mot slutet av ifrågavarande tidsperiod, 
det konstitutionella partiet. Mot denna benämning inlade, 
såsom ovan (kap. XXX I, s. 260) omnämnts, det gammal-
finska mötet i S:t Michel protest, med anledning varav Th. 
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Hornen i Det nuvarande läget skriver: »Men då just den om-
ständigheten utgör skillnaden mellan det konstitutionella 
och eftergifts- eller regeringspartiet, att det förra följer grund-
lag, det senare icke, så är omförmälda namn fullkomligt på 
sin plats.» 

Kagalen vädjar dock icke allenast till den skrivna lagen, 
utan därjämte till »det rätta», såsom abstrakt begrepp, såsom 
direktivet för människans handlingssätt. »Det är rättens 
princip, som är den heliga fana vi aldrig få svika — 
Det är rättens princip som skall rädda oss», säger Th. Hom&I 
i Undfallenhet eller motstånd, och han beklagar i en annan 
skrift (Vår svaghet), med hänsyn till det medhåll undfallen-
hetspolitiken tillvunnit sig, att »denna själferöfrade, genom 
kamp och strider förvärfvade djupa uppfattning om rättens 
betydelse, dess heliga okränkbarhet, hafva vi ännu icke». 
Talrika andra citat kunde anföras; här må endast hänvisas 
till R. A. Wredes Öppna brev (kap. XIV, s. 310 ff.). 

För sin politik åberopar sig kagalen upprepade gånger 
på det inom folket rådande rättsmedvetandet. »Motståndet 
stöder sig på folkets vakna rättsmedvetande» intygar W. 
Chydenius i sitt genmäle till kyrkoherden Bergroths föredrag 
vid mötet i Viborg den 8 januari 1903. Motståndet är dess-
utom ägnat att stärka folkets rättsmedvetande, såsom det 
heter i den i kap. X I, s. 221 citerade skriften De värneplik-
tige inför uppbåden 1902; och i broschyren Kommunerna och 
uppbådet 1903 framhåller Arne Cederholm att motståndet 
»mer än allt annat bidragit till att väcka rättsmedvetandet 
hos de djupa lagren af vårt folk». 

En alldeles motsatt verkan har eftergivenheten och de 
därav föranledda lagöverträdelserna. I sitt svar på Yrjö- 
Koskinens skrift mot det passiva motståndet (kap. XIV) 
säga Ignatius och Donner, att varje försök att bringa de lag-
stridiga påbuden i verkställighet »är ett attentat mot den 
allmänna moralen, som endast har till följd att försvaga rätts-
medvetandet hos folket och beröfva det det förnämsta stö- 
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det i kampen för sin nationella tillvaro». Och Lennart Gripen-
berg (Ännu några ord) skriver om opportunismen, som »stundom 
kan vara nyttig och behöflig», att den »blir ödesdiger, om den 
får sådan innebörd, att den grumlar och förvillar folkets 
uppfattning om rättsidealerna och af det rätta målet för fol-
kets lif». Mycket ofta åberopas eller vädjas till den enskilde 
medborgarens samvete och anföras allmänt etiska synpunkter. 
»Vår strid är av moralisk art», intygar Th. Homen (Det nu-
varande läget), och Lennart Gripenberg giver i Ännu några 
ord uttryck för sin tro, att »för folkens, likasom för indivi-
dernas lif, den Gudomliga, eviga rättvisans lagar i tidernas 
längd äro de bestämmande». 

Här må även framhållas den inom motståndets leder 
rådande höga uppfattningen om edens helgd. Detta togs sär-
skilt i betraktande i fråga om tjänstemän, då myndigheternas 
fordran att de skulle åtlyda eller till verkställighet befordra 
olagliga påbud råkade i konflikt med deras tjänsteed. I sam-
manhang härmed må även beröras kagalens uppfattning 
om domares och andra tjänstemäns rätt att pröva regerings-
förfogandens lagliga giltighet, varom redan före den egentliga 
kagalens tillkomst en särskild skrift utgavs.1) Den samvets-
nöd vari de uppbådade ynglingarna skulle råka genom 
tvånget att avlägga den ryska krigsmannaeden framhålles 
ofta i kagalens skrifter; se härom i synnerhet kap. XX I, ss. 
57 ff. 

Det torde icke med citat behöva bestyrkas, att kagalens 
strävanden leddes av en stark fosterlandskänsla. Till foster-
landets väl hörde även tillvaratagandet av dess heder och ära; 
vi komma här in på ett kapitel, som i de två motsatta lägren 
föranledde en rätt livlig debatt. 

J. R. Danielson saknade ingalunda blick för hederns krav. 
Då han i sin programskrift Mihin Suuntaan pläderar för att 
folket måtte allvarligen framhålla sin rättsuppfattning, moti- 

1) Se kap. IV, s. 78. 
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verar han detta bl. a. därmed, att »det måste ske för den nu 
lefvande generationens heders skull». Men i slutet av sin skrift 
talar han ironiskt om ett folk, »som dör insvept i sin äras 
mantel». Med bitande hån uttalar sig Yrjö-Koskinen i sin 
kritik över motståndet:') »Må Finlands folk dö, men må 
det dö med ära». 

Dessa uttalanden väckte allvarlig gensaga på motstånds-
håll. Det var i synnerhet Theodor Hom61, som upptog den 
utkastade handsken. I sin mot Danielsons Mihin Suuntaan 
riktade broschyr Undfallenhet eller motstånd säger han: 
»Man har t. ex. sagt, och så äfven herr Danielson, att de som 
yrka på motstånd blott tänka på att dö med ära. Detta är 
emellertid så oriktigt som möjligt. Det är ju just för att 
bevara lifvet och framtiden som de yrka på ett fast och 
enigt motstånd mot förryskningsåtgärderna», och i en senare 
skrift (Vår svaghet): »Talar man om ära, en nations ära, 
så blir man ansedd för fantast. Äran stämplas utan vidare 
som motsats mot lifvet — — — . Det är den ära som ligger 
i manlig trofasthet mot fosterlandets lagar, hvarom hos oss 
varit fråga. Det är denna ära som nu blifvit kränkt, då 
landets egna män bryta sina eder.» Längre fram: »Men huru 
kan en nation lefva, om den skändar sin ära? Ännu mera 
än för den enskilda är för en nation ett lif i vanära knappast 
något lif. Ära, heder äro så långt ifrån någon motsats till lif, 
att de tvärtom utgöra den viktigaste delen, det etiska värdet 
af lifvet. En nation som prisgifver sin ära, upphör att vara 
en nation.» 

I kap. XXX I I har påvisats huru man på regeringsvänligt 
håll jämrade sig över de uppoffringar, som ett strängt fast-
hållande vid laglighet och motståndets principer åsamkade 
såväl den enskilde som samhället. Kagalen förnekade inga-
lunda, att motståndet komme att medföra uppoffringar. 
»Motståndsarbetet kräver fosterlandskärlek, mod och offer- 

1) Kap. XIV, s. 286. 
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villighet» säges i broschyren Från grundlagsenlig ståndpunkt. 
Och denna tanke återfinnes i många av kagalens skrifter. 
I synnerhet måste landets tjänstemän göra sig beredda på 
uppoffringar, men »de lidanden den ene eller andre kan ådraga 
sig, om han följer sin öfvertygelse om det rätta, får ej er-
kännas vara för honom ett giltigt motiv att svika denna öfver-
tygelse» (Gripenberg, Vika eller stå, s. 30). De värnpliktiga 
ynglingarna måste bereda sig på för dem rätt kännbara påfölj-
der av sitt uteblivande från uppbåden. »Men hvilket folk 
har väl kunnat bevara sin själfständighet utan att dess ung-
dom, när det gällt, varit beredd till uppoffringar för dess 
skull, stundom till mycket svårare uppoffringar än öfver-
gående umbäranden och lidanden. Och hvilken manlig ära 
ligger det icke i att sålunda uppoffra sig för sitt fosterland» 
(Till värnepliktige uppbådskamrater af år 1904). Kom-
munerna och de kommunala funktionärerna böra icke vika 
för viteshot. Även det allmänna, samhället, måste bereda 
sig på uppoffringar. Men genom uppoffringar kunna större 
olyckor avvärjas. Med framhållande av den olycka, som 
tjänstemäns avsättande innebär icke blott för de avskedade, 
utan även för landet, säger Mechelin i sitt inledningsföredrag 
vid mötet den 12 november 1902, att den dock »icke är jäm-
förlig med den hotande största faran, de ryska planernas 
fullständiga förverkligande», och i en annan vid mötet före-
dragen skrift ( I anledning af de författningar som utfärdats 
den 20 september 1902) säges: Nödgas en tjänsteman »för 
sitt motstånd mot godtycket plikta med förlusten af sitt 
ämbete, så är detta visserligen landet till skada, enär sannolikt 
en oduglig lycksökare eller kanske en rysk tjänsteman sät-
tes i hans ställe; — men större vore dock skadan, om han, 
för att kvarstå i sin tjenst, lånade sin förvärfvade erfarenhet 
och skicklighet till att underlätta genomförandet af våldets 
syften.»1) Kagalen vill icke förneka att motståndet kunde leda 

1) Jfr. även Wredes utläggning i Om tjänstemännens ställning (kap. 
XVII, s. 360). 
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till förlusten av några av landets institutioner. Härom skri-
ver Wrede (Om tjänstemännens ställning s. 11): »Till och med 
om, såsom måhända någon gång kan vara fallet, en hel insti-
tutions tillvara skulle stå på spel, kan det icke medföra något 
varaktigt gagn att söka rädda den genom att böja sig för 
laglösheten. Ty institutionernas värde består icke endast i 
den yttre formen utan beror hufvudsakligen af den anda, i 
hvilken institutionen handhafves. Om en institution icke mera 
uppbäres af de principer, som ligga till grund för densamma 
och för samhällsskicket öfverhuvud, kan den knappast göra 
någon nytta.» 

Kagalen anlitade emellertid icke enbart argument av 
ovananförda ideella och principiella innebörd; ofta nog anfö-
ras i dess skrifter skäl av formell art. Exempel på sådana 
hava i det föregående anförts i stor mängd. Här må blott 
erinras om kagalens anvisningar, att om val till medlemmar 
i förstärkta uppbådsnämnden alls anställdes, sådana personer 
måtte utses som på grund av ålder eller sjukdom hade formell 
rätt att avsäga sig uppdraget. Som formell grund för präster-
nas vägran att utlämna förteckningar över värnpliktiga 
ynglingar anfördes prästprivilegierna. Också vad läkarna 
beträffar anfördes formella skäl, varför de kunde vägra 
att emottaga förordnande till uppbådsläkare. För kagalens 
strävan att med alla till buds stående lagenliga medel för-
hindra uppbådsförrättningarnas regelrätta gång förelåg, för-
utom det allmänna och principiella motivet att försvåra 
värnpliktsförordningens genomförande, även den speciella 
avsikten att tillskapa formella grunder för de uteblivnes 
frikännande, ifall de bleve åtalade. I de anvisningar, som av 
kagalen meddelades för avfattande av besvärs- eller klago-
skrifter, rekommenderades även formella grunder, och då det 
gällde att skydda kommunernas tillgångar mot vitesbeloppens 
uttagande anvisades stundom utvägar, som förefalla att tan-
gera de juridiska spetsfundigheternas kategori. 

Det kan knappast förtänkas kagalen att den, i synnerhet 
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vid propagandan för de uppbådade ynglingarnas uteblivande, 
förutom argument av etisk och principiell art, emellanåt 
tillgrep sådana av mer praktisk natur. Sålunda sökte man 
avråda ynglingarna från inställelse vid uppbåden genom 
framställningar av den behandling de komme att undergå, 
ifall de fördes att tjäna i Ryssland. Även kriget med Japan 
gav stoff till liknande skäl för uteblivande. Medan dessa 
argument voro ägnade att verka avskräckande, anlitades 
även lugnande framställningar, särskilt med avseende å 
straffhotet mot de uteblivne. I kagalens första skrift an- 
gående uppbådsstrejk, utarbetad i juridiska kommitt6-1 1), 
hade alla tänkbara straffpåföljder med pinsam noggrannhet 
utbenats. Då emellertid dessa påföljder visade sig i prakti-
ken bliva ganska lindriga, försummade kagalen icke att i de 
för de följande årens uppbåd avsedda skrifterna framhålla 
detta. 

Emellertid spela i kagalens skrifter argument av nyss 
berörda art en underordnad roll. Det torde knappast kunna 
påvisas en enda kagalskrift, där enbart dessa finnas anförda; 
städse lägges huvudvikten vid de principiella och rättsliga 
motiven. De formella argumenten måste tillgripas dels där-
för, att man ville bereda dem, som av omständigheterna 
tvungos att träda i breschen, tillfälle att söka betäckning 
bakom formella lagrum, dels även, i synnerhet i fråga om 
besvärsskrifter och dylikt, emedan det icke fanns utsikt 
för att principiella argument komme att beaktas av regerings-
myndigheterna. 

På regeringsvänligt håll förebrådde man med stor bitter-
het motståndets män för att hava kommit söndring och splitt-
ring åstad bland medborgarne. Såsom i kap. XXX I I fram-
hållits hade kagalen icke underlåtit att skarpt kritisera rege-
ringen och dess anhängare, men kagalen ansåg sig hava fullt 
fog härför, och till den split och tvedräkt som otvivelaktigt 

1) Se kap. XI, s. 221. 
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rådde hade icke kagalen skuld. Så skriver senator Ignatius 
(Den rätta vägen s. 52): »Kan någon föreställa sig att det 
styckevis fortgående nedrifvandet af den finska samhälls-
byggnaden icke uppväcker känslor af misstro, hat m. m. mot 
dem som direkt eller indirekt deltaga i förstörelsearbetet? 
Ja, måste icke den inbördes aktningen och förtroendet blifva 
så godt som omöjliga att upprätthållas under tider då all-
männa rättsmedvetandet kränkes af lagstridiga regerings-
åtgärder?» Det var icke motståndets anhängare, som svikit 
den eniga front, som år 1899 bildats mot de ryska an-
greppen. Detta framhålles av Ignatius i det citat ur den 
nyssnämnda broschyren, som anföres i.  kap. XIII, s. 283; 
citatets slutord må här ännu upprepas: »Tanken att enighet 
lättare skulle kunna uppnås, ifall alla, så höga som låga, 
ställa sig på laglighetens grund och icke dagtinga med rätt 
och pligt, synes icke ens falla honom (Danielson) in.» 

Uppmaningar till enighet eller åtminstone tolerans mot 
olika tänkande saknades ingalunda på motståndets sida. 
Nemos broschyr Alla med gick helt och hållet i den foster-
ländska endräktens tecken. En av novembermötets resolu-
tioner manar även till enigt samarbete.') Efter diktatur-
förordningens utfärdande hoppas kagalen »att större enig-
het i landet skall fås till stånd». 2) Slutligen må erinras om 
diskussionen vid »Stockholmsriksdagen» angående försöken att 
komma till ett samförstånd med regeringspartiet. 

Det var dock ingalunda kagalens mening att för en sådan 
samdräkts ernående uppoffra någon av motståndets prin-
ciper. »Den enda grund, på vilken enighet kan ernås, är lag-
lighetens» säges i de konstitutionella finsksinnades broschyr 
(Nykyinen asema perustuslaillisten suomenkielisten kannalta), 
som fortsätter: »Däremot har erfarenheten hos oss, likasom 
annorstädes, redan tillfyllest ådagalagt, att avvikelsen från 
lagligheten är grundorsaken till hat och tvedräkt mellan 

Kap. XVII, s. 357. 
Kap. XX IV, s. 118. 
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medborgare, samt till det sedliga förfall, vars förebud även 
hos oss begynt tydligt visa sig.» 

Samtliga partier i landet voro eniga i sin önskan att värna 
landet mot förryskningen, men, såsom ärkebiskop Johansson 
säger i sin, kap. XIV, s. 309 citerade artikel, meningsolikhet 
rådde beträffande medlen. Denna olikhet blev, vad tiden 
led, så grundväsentlig, att något samförstånd angående deras 
användning icke kunde ernås. Olikheten framträdde måhända 
först och starkast i åsikterna om den ställning tjänstemännen 
borde intaga. Medan man på regeringshåll, i överensstämmelse 
med det av Danielson i Mihin suuntaan utstakade program-
met, allt bestämdare yrkade att tjänstemännen borde under-
kasta sig de överhetliga befallningarna utan prövning av 
deras laglighet, tillskrev motståndspartiet tjänstemännens 
orubbliga lydnad mot faktiskt rättsgiltig lag och därav föl-
jande vägran att foga sig i dessa befallningar den allra största 
betydelse. Kagalens ståndpunkt i detta avseende har tidigare 
flerstädes belysts. Den framgår t. ex. ur redogörelsen för 
mötet den 12 november 1902 (kap. XVII, särskilt ss. 358 ff.), 
Lahtismötets resolutioner i tjänstemannafrågan (kap. XX I I I, 
s. 108 f.), diskussionen vid mötet i Stockholm (kap. XXV, 
s. 144). Även efter diktaturförordningens utfärdande fann 
kagalen ingen anledning att frångå sin uppfattning. Denna 
framlägges i ett cirkulär av kagalbestyrelsen (Som svar på 
särskilda — —), ur vilken ett kort utdrag rörande tjänste- 
männen meddelats i kap. XXV I I (s. 175). Ur samma skrift 
må här ännu ett utförligare citat anföras: »Icke blott för sin 
egen personlighets skull, utan äfven för upprätthållandet 
af det allmänna rättsmedvetandet och ådagaläggandet af 
att vårt folk icke förändrat sin rättsuppfattning, måste det 
därför fortfarande betraktas som en tjänstemans plikt att vägra 
medvärka till åtgärder, som strida mot rättsligt gällande lagar, 
och hällre låta afsätta sig än vika för maktbud. Bland anhän-
garene af undfallenhetspolitiken har man betonat vikten 
af att tjänstemän böra kvarstå äfven med uppoffring af 
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rättsståndpunkten. Frånsedt den rättskränkning som inne-
ligger häri, måste det emellertid besinnas, att tjänstemännen 
genom en sådan dagtingan helt och hållet förlora sin betydelse 
som den lagliga samhällsordningens väktare, hvarjämte de 
genom sin rutin komme att bidraga till att förryskningen så 
mycket lättare genomföres.» 

1 själva verket blevo till mycket stort antal 1) tjänstemän, 
»lagtrogna» tjänstemän, såsom de — med rätta — kallades 
i kagalskrifterna, avskedade, och deras platser skulle fyllas 
av andra. För att förekomma en invasion av ryska tjänstemän 
var man såväl inom motståndet som i regeringskretsar ense 
därom, att inhemska män borde söka och emottaga de 
vakanta posterna. Men medan kagalen bestämt yrkade att 
ingen borde antaga en sådan tjänst utan den fasta föresatsen 
att vid tjänstens utövning icke inlåta sig på någon mot landets 
rätta lag stridande handling 2), uppställdes inom undfallen-
hetspartiet inga sådana villkor. 

Högre administrativa ämbeten — guvernörsposter o. dyl. 
— besattes i stort antal med ryssar. Till övriga genom 
befattningshavarnas avskedande ledigblivna tjänster utnämn-
des i regeln personer, som kunde antagas beredda att följa 
regeringens paroller. Under dessa förhållanden kunde det 
icke undvikas, att många tjänster besattes med män, som 
hade sin egen karriär mer än fosterlandets väl för ögonen, 
och att lycksökeriet frodades på ett sätt, som betänkligen 
nedsatte tjänstemannakårens anseende. Detta erkändes 
även på gammalfinskt håll, åtminstone av E. G. Palmb.3) 
Undfallenhetsmännen försattes givetvis i en penibel situation 
genom att för sina syften nödgas använda och uppmuntra 

I sin skrift Om rättsordningens hälgd uppger R. A. Wrede anta-
let tjänstemän, som avsatts eller av politiska skäl tvungits att taga 
avsked, till omkring 100 (se kap. XX IV, s. 129); enligt en sammanställ-
ning i Hufvudstadsbladet för den 8 och 9 december 1905 steg detta 
antal till omkring 125. 

Jfr Lahlisinötets resolutioner, kap. XXIII, s. 108. 
Jfr hans kap. XXV I, s. 159 anförda uttalande. 
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individer av det slag Palm61 karakteriserar, likasom det även 
för de mera samvetsömma bland dem kändes tungt att, såsom 
de förmenade, se sig tvungna att själva medverka till olags 
genomförande och, såsom Palm&I uttrycker sig, »äfventyra 
sin egen heder». I detta sammanhang må anföras ett citat 
ur Ignatius' Den rätta vägen (s. 55): »Vår moraliska känsla 
förslappas, då gränserna emellan ödmjuk undfallenhet och 
servilt lycksökeri bliva allt svårare att uppdraga och det 
senare så lätt kan dölja sig bakom det förra.» 

Medan enligt de av Danielson i Mihin suuntaan upp-
dragna och av undfallenhetspartiet allmänt omfattade rikt-
linjerna tjänstemännen och den inhemska regeringen borde 
stillatigande foga sig, förordades i samma skrift att den icke-
officiella allmänheten oförtydbart skulle giva folkets rätts- 
uppfattning tillkänna. I denna punkt rådde sålunda tills- 
vidare mellan det gammalfinska partiet och motståndets 
anhängare full enighet, men också endast tillsvidare. Det vid 
det gammalfinska partimötet den 29 oktober 1901 antagna 
programmet i värnpliktsfrågan gick ännu huvudsakligen i 
motståndets tecken, men när det kom till programmets prak-
tiska genomförande, slog man mycket snart till reträtt. Redan 
den 11 mars 1902 ägde det i kap. XIV, s. 296 omtalade gammal-
finska möte rum, där man yrkar på motståndets nedläggande, 
och vid »Suomalainen nuijas» möte den 27 därpåföljande april 
förmenar en så pass kamplysten man som E. G. Palm61, 
att det motstånd som presterats varit tillräckligt för att visa 
att vi icke »hemlighållit vår ståndpunkt». Och i de i kapitlen 
XXX I och XXX I I refererade gammalfinska skrifterna och 
mötesresolutionerna, de flesta från år 1903, uttalas en sträng 
förkastelsedom över motståndet. Man hyste en ängslig fruk 
tan för att någon yttring av folkets motspänstighet skulle 
komma till de ryska maktägarnas kännedom. 

Inom kagalen hyllade man i detta avseende, likasom i så 
mycket annat, en alldeles motsatt uppfattning. Motståndets 
betydelse låg till stor del just däri, att dess yttringar oförbe-
hållsamt framfördes till de maktägande. Då senaten under- 
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låtit att till monarken framföra det rådande tänkesättet i 
landet, återstod, såsom R. A. Wrede säger i sitt Öppna brev 
till herrar Danielson och Johansson, för folket självt att »lägga 
sin rättsuppfattning i dagen». Det var i denna avsikt som 
kagalen yrkade att t. ex. beslut om vägran att anställa val 
till uppbådsnämnderna skulle delgivas guvernörerna. I de 
»konstitutionella finsksinnades» skrift (kap. XV, s. 336) sä-
ges, att genom ett passivt motstånd »försorg måste dragas 
därom att Hans Majestät icke kan förbli i okunnighet om att 
alla de uppgifter, enligt vilka Finlands folk vore villigt att 
underkasta sig generalguvernörens reformer och olagliga 
befallningar äro lögnaktiga». Liknande uttalanden kunna 
anföras i stor mängd. 1) 

Enligt den inom eftergivenhetspolitiken rådande uppfatt-
ningen inneburo dessa yttringar av folkets rättsmedvetande 
en stor fara, ity att de framprovocerade nya olyckor. Detta 
betraktelsesätt kunde kagalen icke obetingat godkänna. 
Vad den enskilde beträffade måste han, såsom redan ovan 
framhållits, vara beredd på lidanden och försakelser. »Dar 
rättsplikt och samvetssak äro i fråga få hänsyn till föjlderna 
icke bestämma handlingssättet», skriver Ernst Estlander i 
fråga om prästernas vägran att kungöra värnpliktsförord-
ningen (kap. VI, s. 115). Denna ståndpunkt att, då det 
gällde lag och rätt, icke låta sitt handlingssätt dikteras av 
eventuella följder, grundade sig emellertid icke uteslutande 
på rent etiska motiv. I de nyss meddelade citaten angående 
tjänstemännens motståndsplikt framhålles, att de i och för 
sig beklagansvärda följder, som ett motstånd kan draga med 
sig, kunna hava den praktiska nytta, att de hindra ännu 
svårare olyckor. 

Kagalen förnekade icke, såsom även i slutet av kap. XXX I 

1) Här må hänvisas till följande tidigare anförda citat: Kagalens 
skrift med anledning av reskriptet av den 20 april 1902 (kap. XI, s. 233); 
Gripenbergs Vika eller stå (kap. XIII, s. 278); cirkuläret av den 2 januari 
1903 (kap. XIX, s. 8); skriften Kommunerna och uppbådet 1903 (kap. 
XIX, s. 18). 
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framhålles, att motståndet framkallat repressalier. Men 
den ville icke medgiva, att detta skett i den utsträckning, 
som regeringspartiet ville påstå. 1 sin broschyr Några tankar 
om det närvarande sakläget uppräknar senator Ignatius en 
räcka förfoganden, som ingalunda kunna skrivas på mot-
ståndets konto. Hit hörde t. ex. »den nya värnepliktslagen, 
ryskans införande i administrationen, upphäfvandet af se-
natens myndighet och öfverförandet af all makt på general-
guvernören, statssekretariatets ombildning till ett ryskt ämbets-
verk, postverkets omdaning m. m.» 

Ett av regeringspartiets oftast anförda argument för mot-
ståndets nedläggande var, att detsamma äventyrade lant-
dagens sammankallande. Vad kagalen tänkte om en bli-
vande lantdag under då rådande förhållanden har redan 
utförligt framställts i kap. XXX. 

För kagalen förefanns sålunda ingen anledning att föl ja 
regeringspartiets uppmaning att inställa motståndet. År 
1901 formulerades dess uppfattning härutinnan i skriften 
Tjänstemännen och ryska språket 1): »Lika så litet som uti 
ett för fientlig invasion utsatt land saklägets svårigheter 
berättiga till att uppgifva motståndet, innan alla försvarsposi-
tioner försökts och förlorats, lika så litet berättigar det nu-
varande politiska läget oss dertill, så länge ännu nästan hela 
landets ämbetsmannakår består af inhemska män, och sa 
länge möjlighet förefinnes att den i kejsaredömet herskande 
politiken gent emot vårt land kan komma att falla i och 
med dess inflytelserikaste målsmän.» 

Även sedan läget ytterligare tillspetsats efter diktaturen 
och landsförvisningarna yrkar kagalen i flere skrifter på mot-
ståndets ihärdiga fortsättande samt söker bekämpa den 
modlöshet som insmugit sig i allmänhetens sinnen.2) 

Den oenighet beträffande medlen, som ärkebiskop Johans-
son talar om, ,stod i intimt samband med den olikhet i uppfatt- 

Se kap. IV, s. 78. 
Jfr kap. XX IV, s. 118; 124, kap. XXVII, s. 174; 180. 
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ningen, som härskade inom de skilda partierna i fråga om hela 
den politiska situationen och dess krav. Det har i kap. XXX I I, 

281 f. påvisats, hurusom regeringspartiet icke trodde på, 
eller måhända blundade för;  omfattningen av och slutmålet 
för den ryska våldspolitiken gentemot Finland. Kagalens 
ståndpunkt i denna fråga har i föregående kapitlen flerestädes 
framhållits. Den framträder redan år 1901, i Estlanders skrift 
Skall Finlands prästerskap — — — (kap. VI, s. 115 f.), vidare 

ex. i Lennart Gripenbergs broschyrer Senatens och regerings-
partiets ställning och Vika eller Stå (jfr. kap. XIII, s. 277; 
280). K. F. Ignatius undrar i Några tankar om det närvarande 
sakläget, huru personer hörande till det suometarianska par-
tiet »kunna vara så blinda, att de icke skulle inse, att åtgär-
derna, som företagas till Finlands förryskning, äro följder af 
en fullt utbildad plan». Att kagalens uppfattning var den 
riktiga bekräftades av så vittnesgilla män som Plehwe och 
Bobrikoff. 

Utgående från denna sin uppfattning om den ryska poli-
tikens avsikter bedömde kagalen regeringspartiets taktik. 
Gentemot detta partis påstående, att motståndet var landet 
till skada, uppställde kagalen den satsen, att eftergivenheten 
icke förmår hämma fullföljandet av förryskningspolitiken utan 
fastmer leder till folkets politiska och moraliska fördärv. 
Så skriva t. ex. Ignatius och Donner i sitt svarsbrev till 
Yrjö-IKoskinen: »Det ryska system som nu är rådande full-
följer obevikligt sin allmänna förryskningspolitik och bemöter 
den ödmjuka undergifvenheten endast mera öfvermodigt 
och hänsynslöst.» Th. Hom&I skriver i Undfallenhet eller 
motstånd att vår angripares »framryckande går mångfaldt 
snabbare och säkrare, om han ej hejdas af det ringaste mot-
stånd, och 'naturligtvis än lättare om man, såsom, senaten 
gjort, rent af jämnar vägen för honom». I skriften De värne-
pliktige inför uppbådet 1902 säges: »Emellertid har det visat 
sig att hvarje eftergift för de ryska maktegandes fordringar 
har mötts med nya anspråk. Den hittillsvarande erfarenheten 
har sålunda ögonskenligen gitvit vid handen, att undfallen- 
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Beten för de laglösa ingreppen i vår rätt i stället för att leda 
till att dessa upphöra, tvärtom lämnat fältet fritt för nya 
laglösheter» 1). 

Undfallenhetens moraliska vådor framhållas av Lennart 
Gripenberg i Vika eller stå (s. 22): Den »måste leda till ett för-
svagande af de karaktäregenskaper hos folket, som det skulle 
gälla att stärka»; och längre fram (s. 24): »Allt hvad man god-
villigt afstår ifrån, det förlorar i och med detsamma i värde. 
Framhålles det tidt och ofta som en pligt, förestafvad af 
politiska hänsyn, att foga sig i kränkning af lag, kan deraf ej 
härflyta annat än en växande ringaktning för lag.» 

Men om sålunda undfallenheten såväl politiskt som mora-
liskt var fördärvbringande, så var, enligt kagalens mening, 
motståndet, moraliskt och politiskt, landet till gagn. 

I en av de från regeringspartiet utgångna skrifterna 2) 
säges om motståndspartiet, att det upphört att vara ett 
politiskt parti och i stället endast ivrar för folkuppfostran. 
Omdömet är avsett att vara för kagalen nedsättande och 
att kasta ett förlöjligande skimmer över hela motståndet. 
Omdömet är oriktigt däri, att kagalen skulle hava uppgivit 
sitt rent politiska program, men är så till vida riktigt, att 
kagalen tillserkände motståndet en uppfostrande betydelse, och 
långt ifrån att häri finna något nedsättande, tillskrev kagalen 
denna del av sin verksamhet en mycket stor betydelse. Det 
här relaterade omdömet var närmast framkallat av L. Gripen-
bergs broschyr Vika eller stå, där författaren lägger vikt vid 
motståndets sedligt förädlande verkningar. Ännu tydligare 
uttrycker sig R. A. Wrede i-det i kap. XIV, s. 310 f. återgivna 
citatet. Motståndet, säges i broschyren De värnepliktige inför 
uppbådet 1902, skall, »utom att det stärker folkets rättsmed-
vetande, för detta hafva en sedligt uppfostrande betydelse. 
Ty detsamma skall otvifvelaktigt hafva en karaktären för- 

Jfr även citatet ur skriften Med anledning af stundande uppbåd 
(1904), anfört i kap. XXV II, s. 194. 

Se kap. XXXII, s. 283. 
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ädlande och stålsättande invärkan på alla dem, som i kampen 
för det rätta ha mod att göra ett offer af egna fördelar och 
intressen.» 

Också rent politiskt ansåg sig kagalen kunna konstatera 
framgångar i sina strävanden. Då man, t. ex., i regerings-
kretsar gjorde ett stort nummer av kejsarens tillåtelse för se-
naten att uppgöra förslag angående definition av rikslagstift-
ningsärenden, påpekade kagalen i Senatens förespeglingar 1) 
att detta tydligen var en följd av motståndspolitiken och ett 
bevis för dess riktighet. 1 sina kommentarier över det från 
regeringshåll framställda förslaget om uppbådens inställande 
år 1903 skriver kagalen att förslaget »innebär ett erkännande 
af det passiva motståndets framgång». Våren 1901 skriver 
kagalen (Med anledning af stundande uppbåd): »Då våra fien-
der anse detta motstånd för så utomordentligt betydelsefullt, 
att de därför från år till år uppskjuta utförandet af sitt pro-
gram, så borde också vi inse, hvilken makt vi i -själfva verket 
äga i detta motstånd». I en liknande skrift hänförande sig, 
till 1905 års uppbåd (Inför årets olagliga uppbåd) konstate-
ras, att »vårt motstånd mot de olagliga värnpliktspåbudens 
tillämpning har vidare förhindrat förryskningspolitikens fram-
trängande i allmänhet.» Som stöd för detta hänvisar skriften 
till Bobrikoffs berättelse, där han säger att »man måste vänta 
med införandet af flere af de föreslagna åtgärderna, tills 
motståndet mot den nya värnepliktsförordningen hunnit 
lägga sig». — Vad värnpliktsfrågan beträffar framhålles i 
flere skrifter såsom en frukt av motståndet, att den ryska 
regeringen ännu icke ansett sig kunna uttaga finländska värn-
pliktige till tjänstgöring i ryska trupper samt att antalet rekry-
ter nedbragts till den obetydliga kontingenten av 190 man. 

En synpunkt, som framhålles i flere kagalskrifter är den, 
att genom motståndet olag icke kunde vinna hävd i landet. 
Detta framhålles av Wrede i hans öppna brev till herrar Da-
nielson och Johansson, av Mechelin i hans inledningsandra- 

1) Kap. XIV, s. 314. 
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gande vid mötet den 12 november 1902 (kap. XVII, s. 356), 
och W. Chydenius' vid Lahtismötet upplästa skrift, Bidrag 
till belysning af Finlands rättsliga läge, hade författats enkom 
för att påvisa hurusom de talrika rättskränkningarna, pa 
grund av folkets genom motståndet ådagalagda vilja att icke 
foga sig i dem, icke förmått kullkasta den i Finland av gam-
malt gällande rättsordningen, och sålunda en ny rysk rätts-
ordning icke kunnat införas. Samma tema utvecklas även 
i skriften Tvänne promemorior. 

Framgångar av det slag, som ovan uppräknats, anfördes i 
kagalskrifterna huvudsakligen såsom uppmuntran till fortsatt 
motstånd. Men det mål kagalen strävade till var naturligtvis 
något mycket mer än sådana partiella vinningar. Dess mål 
angavs i en av novembermötets resolutioner: att motståndet 
»oryggligt fortsättes på alla områden, till dess den lagliga 
ordningen i landet återställes». 

»Den lagliga ordningens återställande» var ju även, såsom 
i början av kap. XXX I I påpekats, den devis, under vilken 
undfallenhetspartiet gestaltade sin politik. Men medan detta 
parti tänkte sig ett återvändande till lagliga former genom 
att acceptera den nya ordning som de olagliga påbuden av-
såg() att tillskapa, för att dymedels förekomma ytterligare 
åtgärder, tänkte man sig inom kagalen ett återställande av 
den gamla rättsordningen genom de nya påbudens upphä-
vande. Visserligen voro icke alla motståndets män så opti-
mistiska, att de skulle hava hoppats på en alldeles fullstän-
dig återgång till det gamla. »Det vore optimistiskt att tro», 
skriver Mechelin (I anledning af det politiska läget) »att 
vårt land utan något offer kunde få de nuvarande farorna 
för framtiden undanröjda», och i broschyren Från grundlags-
trogen ståndpunkt gör man sig beredd på, att »mycket af hvad 
som vi ännu kunna kalla vårt, skall måhända beröfvas oss». 

Man tänkte sig inom kagalen flere olika möjligheter, 
som kunde föranleda förryskningsåtgärdernas återkallande. 
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Man föreställde sig, att om monarken bleve verkligen under-
kunnig om folkets tänkesätt, skulle han inse det oriktiga i 
den politik hans rådgivare intalat honom. Detta betraktelse-
sätt formuleras t. ex. av Mechelin i hans kap. XIV, s. 315 
citerade skrift. 

Vida större bärvidd och reellare grund hade dock en annan 
synpunkt, som kagalen anlade vid bedömandet av framtids-
utsikterna. Samtidigt som kagalen var övertygad att den 
meningsriktning, som vid ifrågavarande tid satt inne med 
makten i Ryssland, hade utstakat ett program för Finlands 
fullständiga införlivande med Ryssland och utplånande av 
landets viktigaste nationella särmärken, ansåg man det mer 
än sannolikt, att denna meningsriktning icke kunde vara 
evigt beståndande. »Det vore mer än korttänkt», skriva Igna-
tius och Donner gentemot Yrjö-Koskinen, »att betrakta de 
närvarande förhållandena såsom bestående för all framtid. 
Konservativa och liberala regeringssystem växla i Ryssland, 
likasom överallt i verlden.»1) 

Sannolikheten av en sådan regimförändring i Ryssland 
var ett realpolitiskt argument, som mycket ofta framträder 
i kagalens skrifter, såväl i sådana som äro ägnade den teo-
retiska diskussionen som även i dem, som avse praktisk propa-
ganda. Det anföres sålunda redan år 1901 i broschyren Tjänste-
männen och ryska språket, det upprepas i de skrifter, som 
yrka på de värnpliktiges uteblivande från uppbåden, Gri-
penberg talar därom i Vika eller stå, Hon-An 1 Undfallenhet 
eller motstånd. Man tänkte sig t. o. m. möjligheten av att det 
motstånd som presterades kunde bidraga till en sådan för-
ändrings inträdande. »Förhållandena ha gjort», skriva Igna-
tius och Donner, »att den finska frågan blifvit ett af differens-
ämnena emellan den herrskande klicken och motpartiet.» 
1 en från motståndsvänligt finsksinnat håll utgången skrift 
(Laajoissa piireissä  se kap. XIV, s. 300 f.) säges: 

1) Jfr även det kap. XIV, s. 288 (upptill) meddelade citatet ur 
samma skrift. 
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»Man får ingalunda anse det omöjligt, att vårt eniga och 
sega motstånd kunde på ryskt håll åstadkomma en program-
förändring i den finska frågan»; samma tanke uttalas av den 
dåvarande studenten Alvar Palmgren i hans kap. X I, s. 226 
refererade flygblad. 

Denna förhoppning att motståndet i Finland kunde bidraga 
till eller påskynda en regimförändring i Ryssland lämpade sig 
som propagandamedel inom landet, men i själva verket var 
den icke mycket att bygga på. Men regimförändringen kunde 
inträda av andra orsaker. Det var därför av största vikt att 
motståndet fortsattes, så att man kunde draga nytta av de 
förändrade konjunkturerna. Det var även för att vara beredd 
på de väntade förändringarna i Ryssland som man inom ka-
galen ställde sig i förbindelse med de oppositionella elementen 
i Ryssland. Tidigare, i kap. XXX I I, har framhållits huru 
svårt det var för kagalens underhandlare att övertyga den 
ryska liberala opinionen att undfallenhetspartiets politik 
icke innebar ett bevis för, att den stora massan av Finlands 
folk funnit sig i de redan införda förryskningsreformerna. 

Sådana förhållandena voro i Ryssland under de första åren 
av kagalens verksamhet tycktes föga utsikt förefinnas för 
den regimförändring varpå kagalen gjorde sig räkning. Men 
kagalen väntade sig inga omedelbara resultat. Lennart Gri-
penberg skriver i Vika eller stå, att »vi på ingendera vägen 
(motståndets eller eftergivenhetens) skulle mäkta att i när-
varande tid afvärja de slag, som måttas mot vårt folk — — 
I en kris, sådan som den vårt folk nu genomgår, har man ej 
rätt att tänka endast på den närvarande stunden, utan måste 
se till hvad framtiden fordrar af oss, man är pligtig öfver-
väga hvad vi böra göra fk våra efterkommande i tredje 
och fjärde led.» Detta hans uttalande bemöttes, såsom på-
visats i kap. XXX I I, s. 283, i en regeringsvänlig broschyr 
med hån, men det var nog den inom kagalen allmänt rådande 
meningen, åt vilken han här gav uttryck. Det var med hän-
syn till framtiden, som kagalen fäste så stor vikt vid motstån- 
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dets uppfostrande betydelse, ty,.såsom Wrede betonar gentemot 
Danielson och Johansson, »ett folk som utan motstånd böjer 
sig under olagligheten skall icke ega förmåga att efteråt på 
egen hand återupprätta en laglig samhällsordning, äfven 
om tillfälle därtill skulle gifvas». Men genom troget vidhål-
lande af det rättas ståndpunkt »skall vårt folk — så slutar 
Gripenberg sin broschyr Vika eller stå — gå med seger ur stri-
den, om ej i dag, så i en kommande tid». 

Den förtröstan, som framträder i denna sistanförda sats, 
är typisk för kagalen; citat som bestyrka detta kunna anföras 
i mängd. De jäva regeringspartiets omdöme om motståndet 
såsom pessimistiskt. Motståndsmännen ansågos pessimistiska 
på grund av deras uppfattning om den ryska politikens vitt-
gående assimileringsplaner. Detta är dock icke pessimism: 
det innebar endast, att kagalen hade mod att se faran rakt i 
ögonen, något för vilket man på regeringshåll ryggade till-
baka. 

Dock kan det icke nekas, att det tidtals såg mörkt ut för 
att kagalen skulle lyckas i sina strävanden. Det var icke 
så mycket de ryska angreppen som väckte bekymmer, som 
fastmer den omständigheten, att genom undfallenhetslärans 
framträdande den förut eniga motståndsfronten blev bruten. 
Att så många av det gammalfinska partiets ledande personlig-
heter omfattade och drevo propaganda för denna lära blev 
särskilt bland motståndets finsksinnade anhängare en djup 
besvikelse. Ett väsentligt villkor för motståndets framgång 
var givetvis, att det enhälligt omfattades av alla. »Det har 
sagts» läses i en skrift (Laajoissa piireissä), som utsändes av 
ett antal finsksinnade som samlats till möte den 2 april 1902, 
»att man icke borde skrida till passivt motstånd, såvida det 
icke är fullständigt enhälligt och så fast, att det icke kan under-
tryckas. Och det vore naturligtvis önskvärt, att motståndet 
kunde bli så fast och allmänt som möjligt. Men även ett 
partiellt motstånd kan — det hava vi av egen erfarenhet 
sett  försvåra och fördröja olaglighet.» 
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Särskilt i fråga om propagandan mot värnpliktediktets 
genomförande kommo följderna av denna splittring till synes. 
Vid m)tarbetandet av 1902 års uppbåd bar kagalens arbete 
rätt goda frukter. Kagalens verksamhet i och för 1903 års 
uppbåd fortgick med oförminskad, till och med starkare 
energi än föregående år, men nu drev även undfallenhets-
partiet en systematisk och betydligt kraftigare propaganda 
för sin taktik. Resultatet blev också, ur kagalens synpunkt, 
betydligt sämre. Vid följande uppbåd hade kagalen att kämpa 
mot verkningar av diktaturförordningen, den anda av mod-
löshet som genom denna ingöts hos allmänheten. Så mycket 
än kagalen i sina cirkulär försökte hålla modet uppe hos 
alla dem, som arbetade i dess syften, visade det sig hart när 
omöjligt att övervinna modlösheten. Flerstädes förspordes 
det, att allmänheten icke ens vågade emottaga de för distri-
bution avsedda skrifterna. Den muntliga propagandan var 
förenad med risk. Angivare lurade i varje vrå. Ingen tyckte 
sig säker för fängelse, landsförvisning eller deportation. Många 
av de studenter och arbetare, som allt detta oaktat oför-
skräckt verkade bland de uppbådade, blevo på grund av angi-
velser häktade och höllos länge i fängsligt förvar. 

Den känslan trängde sig fram inom motståndets ledande 
kretsar, att man idealiserat det folkmaterial inom vilket 
det gällde att verka, överskattat dess rättskänsla, dess mot-
ståndskraft och motståndsvilja, dess förmåga till umbäran-
den och uppoffringar. Särskilt kände man sig djupt besviken 
inför de politiska angivelser, vilka tidtals som en farsot grepo 
kring sig i vidsträckta lager av samhället och väckte berätti-
gad avsky icke blott bland motståndsmännen utan även 
på många håll inom regeringspartiet. 

Vad här ovan sagts om modlösheten i landet gäller dock 
icke, åtminstone icke i lika hög grad, kagalens förtroende-
män. Särskilt ombuden i de större centralerna voro pålitliga 
män, och många av dem fingo med landsförvisning umgälla 
sin trohet mot motståndets principer. Ett hedersomnämnande 
förtjänar dessutom ett befolkningselement: landets dåvarande 
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tjänstemannastånd, och i all synnerhet dess domarekår. Av 
dem, som vid sin tjänsteutövning ställdes i konflikt med olag-
liga påbud, förblevo de flesta, utbildade som de voro i en 
gammal tjänstemannastams traditioner av omutlig rättrå-
dighet, landets verkliga lag och sin ämbetsed obrottsligt 
trogna, även om de härmed riskerade tjänstens förlust .och 
sin materiella utkomst. 

Våren 1904 betecknade en vågdal i kagalens verksamhet. 
Redan påföljande höst var ställningen en helt annan. Bobri-
koff och Plehwe funnos icke mera; motgångarna i kriget mot 
Japan hade knäckt den ryska byråkratins övermod samti-
digt som de frammanat ett allt högljuddare missnöje i Ryss-
land med det rådande systemet. I Finland hade lantdags-
kallelse utgått och vid lantdagsvalen hade motståndstanken 
vunnit en avgjord seger. Redogörelsen i kap. XXX I för 
värnpliktskampanjen beträffande 1905 års uppbåd utvisar, 
huru nytt mod och tillförsikt vunno insteg. 

Frågar man sig, vad som utgör det passiva motståndets 
facit, så må först och främst hänvisas till de vinningar, som 
inneligga i manifestet av den 4 november 1905. Den invänd-
ningen skall måhända här göras, att november-manifestet 
icke var en frukt av motståndet, utan resultatet av de orolig-
heter, som utbrutit i Ryssland, och av dessas avlägg, storstrej-
ken i Finland. Men invändningen är icke berättigad. Tack 
vare motståndet kvarstodo Finlands rättskrav ännu i oför-
minskad styrka och kunde göra anspråk på att bliva tillgodo-
sedda. Dessutom var det kagalens män, som genomdrevo, 
att manifestet blev till sitt innehåll så pass tillfredsställande. 
Händelserna hösten 1905 visade vidare, att kagalen haft rätt 
i sina beräkningar om en regimförändring i Ryssland. För-
ändringen kom i själva verket tidigare än man väntat sig. 

Men oavsett det »återställande av den lagliga ordningen» 
som manifestet avsåg, har motståndet andra betydande 
vinningar att anteckna. 
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Tvärtemot kyrkoherden Bergroths i kap. XXX I, s. 271 
citerade klander mot urtima lantdagen 1899, att den icke 
lät den »besinningsfulla» ståndpunkten komma till sin rätt 
och genomdriva eftergifter, är lantdagen med långt större 
skäl att lyckönska till sin resoluta hållning. Av ständernas 
svar framgick oförtydbart, att en värnpliktslag sådan som 
i propositionen avsetts, och som sedermera, efter två års 
dröjsmål, emanerade, skulle av folket emottagas med ovilja 
och stöta på motstånd. Det var synbarligen för att undgå 
detta motstånd, som i det värnpliktsförordningen åtföljande 
kejserliga manifestet det interimsstadgande infördes, att tills-
vidare finländska värnpliktiga icke skulle uttagas till tjänst-
göring i ryska truppförband, inom eller utom Finlands grän-
ser, samt att kontingenten till en början avsevärt skulle 
minskas. Genom senare förfoganden bestämdes denna kon-
tingent, först till 500 man, senare till 280 och 190 man. Det 
är icke känt, huru länge man i Ryssland tänkt sig att det 
skulle dröja, innan den nya värnplikten genomfördes i sin 
helhet. Men kagalen hade dock sannolikt rätt då den till-
skrev motståndet, att den fullständiga tillämpningen uppsköts 
från år till år, och helt säkert var det motståndets förtjänst, 
att genom novembermanifestet den nya militärordningens 
genomförande suspenderades. 

Hade man i Finland utan motstånd fogat sig i denna nya 
militärordning, är det mycket antagligt, att i kriget med 
Japan soldater från Finland beordrats till tjänstgöring antin-
gen i fjärran östern eller ock, måhända, att förrätta garni-
sonstjänst i Ryssland för att ersätta till kriget utkommende-
rade trupper. Och om värnpliktsförordningen icke suspen-
derats, utan i Finland vunnit gällande kraft, hade finländska 
ynglingar efter all sannolikhet, lika väl som soldater från, 
övriga delar av det ryska riket, tvungits att strida på Ryss-
lands sida under världskriget. 

Det är mycket möjligt, att motståndets vinningar, sådana 
de framträdde i novembermanifestets utfästelser, hade gått 
förlorade genom förryskningspolitikens återupplivande med 
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Stolypin som drivande kraft, om icke världshistoriska faktorer 
ingripit även i Rysslands förhållande till Finland. Men världs--
kriget hade aldrig kunnat medföra Finlands frigörelse, om fol-
ket tidigare underkastat sig. Motståndet hade under »ofärds-
åren» uppammat en medborgaranda, som förlänade Finlands 
folk vilja och förmåga att slita de band, som i elva årtionden 
förenat Finland med Ryssland, och som Rysslands politik 
under de två senaste decennierna gjort outhärdliga. Det var 
kagalens vidsynta, på framtiden inriktade verksamhet, så 
förhånad den än var av undfallenhetens män, som bar de 
varaktigaste frukterna. Och det var denna verksamhet gene-
ral Mannerheim hade i sina tankar, då han, efter intåget i 
Viborg, i sitt tal den 1 maj 1918 erinrade om »alla dem, som 
under årtionden stritt och lidit för fosterlandet». »De hava», 
fortsätter general Mannerheim, »förberett den kraftiga, oemot-
ståndliga rörelse, som vi haft äran leda och som vars resultat 
vi se ett vitt och fritt Finland.» 
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» 125 » 4 » » skjxrend elange läs: skjaerende lange 

254 » 6 nedifr. » XXX II läs: XXXIII 
» 391 » 14 » » tillserkände läs: tillerkände 

TILLÄGG TILL KAP. IX, s. 183 

En vägran att tjänstgöra som militär ledamot vid uppbåds 
nämnd inträffade redan vid det första olagliga uppbådet, 
våren 1902. 

*) Smärre bokstavsfel hava icke beaktats. 



416 Rättelser och tillägg. 

Sedan samtliga officerare vid dragonregementet, på sätt 
s. 173 omtalats, avgått från sina befattningar, beslöto även 
officerarna vid finska gardesbataljonen att lägga in om avsked, 
dock icke alla samtidigt, utan småningom. I överensstämmelse 
med detta beslut inlämnade dåvarande underlöjtnanten 
(numera generalmajor) Rudolf Walden i april 1902 sin avskeds-
ansökan. Bataljonens kommendör, överste V. B. Hedlund, 
icke blott underlät att föredraga avskedsansökningen, utan 
förordnade Walden till militär ledamot vid Kuopio läns andra 
uppbådskrets. Då Walden vägrade att åtlyda befallningen 
gav Hedlund order om hans inmanande på högvakt samt begav 
sig omedelbart till Bobrikoff för att inrapportera Waldens 
vägran. Bobrikoff lät emellertid kontramandera ordern om 
högvakt. Efter en veckas förlopp erhöll Walden meddelande 
om, att därest han fogade sig i förordnandet mellanfallet med 
hans tidigare vägran skulle betraktas såsom glömt. Walden 
framhärdade emellertid i sin vägran, ett beslut vari han 
styrktes av de medlemmar av kagalen (Mechelin, Manner-
heim, Antell, J. Grotenfelt och Jonas Casti*i) med vilka han 
rådfört sig. Walden ställdes för krigsrätt och dömdes till 
tjänstens förlust. 

Det milda överseende varmed Bobrikoff behandlade 
Waldens första vägran tolkades vid denna tid som ett tecken 
på, att han känt sig mycket illa berörd av dragonofficerarnas 
demonstrativa massavgång och gärna ville undvika en ny 
konflikt med militären. 
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