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Nr, ,. Topelius i ett ryktbart f6redrag pi r84o-talet
uppstdllde Irigan: "Ager det finsl<a {olket en historia ?",

utmynnade han5 5y21 pi detta spcirsmil i ett hdvdande

av att det f<jrst varit genom skilsraissan frin Sverige
r8o9, som fiirutsettningar skapats fcir en natioflell
historia i string mening. Finlands folk miste fcirst bliva,
sisom Alexander I:s ofta citerade ord lydde, "upphiijt
bland nationernas antal", fiir att kunna tillerkinnas en

egen historia. Huru vi dn vilja stilla oss till Topeiius'
slutledningar, kunna vi i varje fall konstatera, att det

var iret r8o9, som - det tragiska i l6sryckandet frin
Sverige till trots - gav Finland betingelser fcir ett eget

statsliv. Grundvalen fcir detta lades vid Borgi lantdag,

d. v. s. det mijte av Finlands stinder, som bgde rum i
tsorgi under tiden mars-juli r8o9. Hindelserna
vid Borg5. lantdag ha pi finldndskt h611, fiirklar-
ligt nog, stddse framstd.llts i ett i viss n.rin idealiserat
1jus, medan i andra sidan en rikssvensk historiker sidan
son.r Harald Hjirne betecknat detta miite - som fiirsig-
gick innan Fredrikshamnsfreden innu hade slutits -
sesom ett landsfcirridiskt tilltag. De frin finlindsk sida
medverkande i r8o9 irs avgtiranden fdrsvarade sig
efterit med att Finlands ercivring vid denna tidpunkt
varit ett ofrankomligt faktum, som endast saknat den
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Iorn.rella bekrlftelse som fredsslutet skulle innebira, att
vidare de nya maktd.garna i Sverige efter statsv;lvningen

- sisom Carl Johan Walleen en ging tillspetsat ut-
tryckte saken i ett brev till biskop Tengstriim 

- visat
lika litet intresse fiir den finlindska nationen som frir
invinarna i Kina, och att man foljaktligen i Finland
funnit det obetenkt att stiirta landet i de oberikneliga
olyckor, som en awisande hillting til1 Aiexander I : s

fdrsonliga politik hade inneburit. Den f<iljande tidens
politiska utveckling tycktes ge detta stindpunktstagaflde
rdtt. Sjilvfallet hade oradcimena d.ven i Finland utlallit
helt annorlunda, om, lit oss siga, Sveriges deltagande
i kampen mot Napoleon hade raedfrirt Finlands iter-
vinnande.

I varje fall var det, under ridande fcirhillanden, hin-
delserna vid Borgi. lantdag, som bleyo avg6rande fijr
Finlands konstitutionella stillning under en ling tid
fraurit. Viktigast var hdr den fiirsdkringsakt kejsar
Alexander utfd.rdade den z7 mars r8o9, en akt vars
kirnpunkt utgjordes av ldljande ord:

"Sedar Vi - - tagit Storfurstend6met Iillland i besittning
hava Vi hirmedelst velat bekdfta och stadfista Landets reli-
gion och grundlagar samt de privilegier och rlttigheter vart och
ett stand i synnerhet och alla dess inbyggare i gernen hittills
enligt Konstitution itnjutit, lovandes att bibehilh aila dessa
fdrminer och fcirfattningar fasta och ofiirryckta i sin fulla
kraIt."

N6r 16ngt senare de ryska anloppen mot Finlands
autonomi togo vid, gjorde man pi ryskt hirll gillande,
att dessa ord blivit vantolkade i Finland; det hade icke
alls varit Alexander I: s mening att ge Finland loli-

?2



Storfursten.d6tt,ct F inlan il
lisE sjdlvstyreise. Att likv;il just detta varit avsikten
miste anses sti utom allt tvivel. I ett sekret reskript er
rSro till generalguvernijren gleve Steinheil uttryckte sig
Alexander med a1l iinskvdrd tydlighet pi denr.ra punkt:

"Vid ordnandet av Finlands fiirhillandcn har n,in avsilt varit
att giva detta folk politisk tillvaro; si att det iclie n1'i anse sig
sisom av Ryssland er6vrat, uta[ fijrbundet med detsamma
genom sin egen uppenbara fiirdel; dnrfiir hava icke allcnast
dess borgerliga, utan iven dess lolitiska lagar bibehillits."

En av orsakerna till denna den ryske kejsarens gene-

rilsa hillning var utan tr.ivel, att de svenska grundlagar,
vilkas giltighet i Finland han bel<rdftat - regeringsfor-
rnerr a\ 1722 och "Fiilenings- och Sikerhctsakten" av

1789 
- 

gitvo monarlten en mycliet betydande makt.

Stdnderna behcivde icke ens sammankallas pi bestdmda

tider, och den vidstrlckta s. k. ekonomiska lagstiftnings-
makten och ritten till lagforklaring givo monarken en

brukbar ersittning {6r den lagstiftning, som skulle ske

med stindernas lrredyerkan. On.r icke Gustav IlI och

Gustav IV Adolf visat, att de svenska grundlagarna
givo reger.rten en dominerande position i statslivet, hade

Alexander sikerligen icke litit Finland behilla den

svenska konstitutionen. Si paradoxalt det en liter, var
det siledes Gustav III: s och Gustav IV Adolfs striyan
att utvidga sin makt och tringa riksdagen ti11baka, som

Finland pi visst satt hade att tacka for att det icke

helt enkelt blev en rysk provins, utan lick Iiira en 1it
vara begrd.nsad statlig tillvaro.

Ndr det nu gillde att i Finland tilld.mpa de frin Sve-

rige iivertagna grundlagarna, std,lldes nran omedelbart

3 Gtunit Fhiandsstctshorha 
33



Soen Lindnun
infdr ett viktigt problem. Hur skulle den centrala sty-
relsen och fcirvaltningen samt den hogsta rlttsship-
ningen ordnas i ett land, som givetvis icke hade n6.gra
egra motsvarigheter till de centrala instanser, vilka fun-
nits i det gan.ila svensk-finlindska rikets huvudstad, och
vars monark icke ens vistades i landet? Saken ordnades
si, att de befogenheter som tillkommit de syenska ko1le-
gierna iiverlimnades at ett inhemskt hrigsta styrelsever.k,
kallat f6rst "llegeringskonseljen firr Storlurstendrirnct
Finland", senare l{ejse iga senaten for Finland. DerLrLa
institution iv:ilYdes iven uppgiften att i kejsar.en stor-
furstens namn vara h<igsta cldmancle myndigl.ret, och till
.detta kom att monarken efter hand av praktiska skdl p6
senaten dverflyttade avgiilandet i n.ringa sidana frigor,
som konungen under den svenska tiden sj:ilv hade hand,
haft. Senaten var uppdeiad pa ett "justitiedepartement",
som var hiigsta donlstol i rettegingsmel, och ett "ekono-
miedepartement", son.r fungera<le si.som hdgsta stylelse-
verk och dd.rjimte r.ar sista instans i administrativa n.r:il.
Ordfiirande i senaten var generalgu,aernbren, vanligen
en rysk man. Till ger.reralguverniircns iligganden hiirde
emellertid ej blott att taga befattning med den civila
styrelsen utarl iir,,en befilet <iver all i Finland ftrrlagd
mi1itd.r, sivil inhemsk son.r rysk. De finlindska iirenden,
som gingo inda fram till kejsaren, fciredrogos inliir
denne av e[ statssekreterare, senare ka11ad 'lr.rinister-
statssekreterare". Denne var i motsats till generalguver-
ndren i regel en finlindsli man. Illand de minga fram-
stiende mlnnen pi denna post bor serskilt nimuas dess
ftirste innehavare, greve Robert Henrik llehbinder.

Aada fram ti11 i863 var det senaten, som var den
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centrala {aktorn i Finlands statsliv. Standerlantdagen

sammankallades icke alls. En av orsakerna hirtill var av

allt att ddma den fiirindring i Alexander I: s politiska

iskidning, sorn liirsiggick efter r8o9. En viss lSggning

{rir mystiskt firgad religiositet i fdrening med bitter-

heten iiver revolution;ira sarltn.ransvirjningar och stemP-

iingar kastade honom efter hand i armarna pi den

reaktioniira Sskidning, som efter Napoleons fall hade

utbrett sig i Europa. Det viicktes hos honotlr en stalk

misstro tiil de reforrnvinliga streYanden, som han fiirut
gynnat. Undet hans efterf6ljare Nikolai I, son.r ju var

en furste av sillsynt konsekvent realitioniir liggning,

vigade n.tan icke ens t:inka pi lantdag i Finland. Man

gjorde sig hir si liten och obemirkt som mdjligt; det

kunde slgas, att man fiirsiikte bevara fiirlattningen
okrenkt genom att sA litet som miijligt tala om den.

"Frirn Finland lir ingenting hiiras, varken gott eller

ont", yttrade generalguverniiren, furst Menschikoff. I
sitt memoarverk "Frirn sex i.rtionden i Finland" har

August Schauman karakteriserat den stimning, som di
ridde i landet, med fiiljande ord:

"Orn det fanns ett nationalmedvetande, si icke stod detta annu

pi nigon fast botten och icke uppbars det av nirgon modig fi5r-

triistan ti11 {ramtiden. Stolthet 6ver att vara 'upph<jjd bland

nationernas aIltal', det vigade man visst icke hysa; n,an levde

uti er period av bestendig fruktan. Man fann, tror jag, fiir
radligast att, nir det gillde framtiden, tinka och iinnu mera

tala se litet som mijjlist. . . Lantdag, stinder - dirom talades

icke annorlunda in om historiska begrepp, hcirande till det {ijr-
flutna. Grundlagar, lnnu gillande, om ocksi dn och di skjutna

it sidan, visste man sig iga; men dessa betmktades ungefar

sorn en inlist skatt, en v6rdnadsbjudande relikt, vid vilken icke
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borde f5. riiras och om vars innchal en allminnare kinnedom icke
korn i frirga. Talades det om statssalicr, s.1 gillde det vanliger
anmirkningar och nissndje iirer nirgon administrativ atgird.,,

Stylelsen i Finland hade alltigenom karaktiren av
ett ambetsmannayilde 

- bland yars representanter en

imponerande gestalt reser sig iiver mdngden, friherre
Lars Gabriel r,on Haartman, "hans forskricklighet"
ka11ad - met det bor icke gicir-t-rn.ras att rattssakerhet
redde, att 1734 Ars svenska 1ag var giillande, och att
iven de svenska grundlagarna i stort sett respekterades,

iven om tolkningen av dem pressades till det yttersta
till monarkens ftrlmin. Icke he1ler btir man gltimma,
att det var under denna tid son.r de stora namner i Fin-
lands kulturella och litterira rSoo,talshistoria fram-
trddde, Runeberg, Snellaan, Lcinnrot, Castr6n, Fredr.
Cygnaeus, Nenander, Nordstrrim m. fl.

Det ceosursystem, som ridde, kunde icke hindra att
flisinnade politiska id6stromningar iven under denna
tid trengde in i landet och stundom t. o. m. togo sig
uttryck i offentligheten. Redan r82r hade Adoll Ivar
Arwidsson i Abo Morgonblad entusiastiskt lcirt tryck-
{rihetens och den ekonomislra liberalismens talan, och
under de fdljande irtiondena filna vi vid olika tilliiLllen
liberala ansatser i tidningspr essen. Ndr pi rS5o-talet den
skandinavistiska riir.elsen fick avliggare 6r'en i Finland,
frjrbands denna riktning girna med vissa liberala id6er,
1it vara ofta av nigot diffus beskaffenhet. Ett verkligt
iibelait genombrott, fcirl<nippat med ett konstitutionellt
nyvaknande, skedde emellertid, itminstone i yttre
mening, f6rst under r86o-talets f<irsta ir. Detta genom-
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brott hade fijrberetts av det systemskifte, som Alexan-
der II:s tronbestigning r85S hade medfcirt. Den nya
regimen hade lett ti1l att det byrikratiska trycliet slapp-
nat, och relormlciften hade givits. IIen det var fijrst
186r, som kejsaren Iiirn.riddes att giva en bestimd ut-
fistelse om stdndernas sammankallande. Detaljerna i
den hdndelseutveckling, sotr f6r.de fran.r till detta lofte,
kunna ej hdr bertiras; det bdr blott ndmnas att denna

tid visar en politisk aktivitet av tidigare oanad omfatt-
ning. "Det var som om mcd ens alla dammar brustit",
siger en skildrare. "Skillnaden me1lan den stin.rnitg
som r5.dde i landet 186r och den passiva stiltje, som

annu blott niLgra ir tidigare snart sagt ofirrenderligt
levat kvar 6ver samhillet, ir utomordentlig, och det 6r
som om ett vildigt avstirnd i tid skilde generationen av
186r frin dem, som innu fem ir tidigare osttjrda fett
linka landets iiden."

De nirmast foljande iren kdnnetecknades av en

optimism rcirande mtijligheterna till konstitutionell och

social utveckling i frisinnad riktning, son.r efterit betrak-
tad ter sig pi samrrra ging medryckande och icke si litet
verklighetsfrir-r-ir:lande. "Nya ir!", skrev Helsingfols
Dagblad nyS.rsdagen i863, ".. . Du skall giva oss press-

frihet, trosfrihet, niringsfrihet, l.randelsfrihet, bank-
frihet. Du skall reformera vila lagar och vira fingel-
ser. Du skall utdika viLra kd.rr och chaussera vera
vigar. Du, Du . . ." Verkligheten skulle icke i allo mot-
svara fiirvintningarna. Den scnt omsider sammankallade
lantdagen, 1863 64 irs lantdag, utfijrde ett gott arbete
och blev fcir reformvinnerna i en del hinseenden en

fraraging, men totalintrycket blev dock f6r minga en
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viss besvikelse. Optimismen eftertrd.ddes av resignation,
och vid den fdijande lantdagen (1867), gjortle sig den

utpriglat liberala meningsriktningen mindre gdllande 6n

fcirut, Man hade bland reformivrarna 6verskattat situa-

tionens mirjligheter och de ryska regeringskretsarnas
frisinne. Det stir numera klart - r,ad allminheten i
Finland di icke visste - att de finldndska statsmennen

redan 1864 fingo energiskt kdt.rpa frir bibehillandet av

de uppnndda positionerna.

Emellertid hade man vunnit, att stiinderna hidanefter
sammankallades l.red regelbundna mellanrum, och att
ett konstitutionellt statsliv silunda kunde utbilda sig

inom de gamla svenska grundlagarnas rimdrl<en. Det
{orsiggick rentav en vidare utveckling av statsskicket, i

det att lantdagens organisation och verksamhetsformer
r869 preciserades i en sisom grundlag gd.llande lantdags-

ordning. Fiirslaget ti11 denna hade utarbetats av en di-
mera i Sverige bosatt man, den kilde rattshistorikefll
och statsrattslarde Johan Jacob Nordstrcim - ett bevis

bland rrlinga pi de intiraa forbindelser som alltjimt
ridde mellan Finland och det gamla moderlandet.

En friljd av det konstitutionella genombrottet var, att
en partiuppdelning efter hand {orsiggick i Finlands poli-
tiska 1iv. I mycket blev under de firljande lrtiondena
motsattningen i sprik- och nationalitetsfragan parti-
delare. Den finsksinnade partiriktning, som frarnfijr
allt elter grundandet av tidningen Uusi Suorl-tetar ( 1869)

fick ett bestimt program och ett stort anhang, sarskilt
i prlste- och bondestinden, och som bland sina ledare

riknade min sidana som G. Z. Forsman (senare adlad

Yrjii-Koskinen) och Agaton Meurman, byggde sin
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teoretiska Ssltidning pi dcn finskhetsfiirkunnelse, som

Johan Vilhelm Snellman redan p5. r84o-ta1et hade fram-
Iort. Pi grundvalen av en begreppsspekulation, som

iteigick pi Hegels filosofi, lirde Snellman, att den

gemenskap som nationaliteten innebir fdrutsltter sprik-
lig enhet sirsora uttryck och 1nedel. Slutsatsen var, att
det svenska spriket, som di var landets enda bildnings-

spriLk och allena ridar.rde i fiir\.a1tningen, resolut borde

kastas iir.erbord sisom en fiir landets nationella kultur
onyttig och skadlig relikt frin det svenska vildets tid
for att bereda run.r ftir finskan. Svetshan Iinge pi sin

hojd kvarsti som ett lokalt spri.k i de omriden, dir den

syenska kustallmogen var bosatt. Det bijr dock rattvis-
ligen erkinnas, att SnelLlran ingalunda ville bryta kon-

takten med Sverige och svenskt kulturliv. Han fcirut-
satte att kltnska1ez. i svenska under alia fdrhillanden
skulle lortleva i Finland. De radikalare bland hans efter-
fciljale skulle emellertid ej siilan visa avoghet mot

svenska spriket som sidant. Det rickte dock linge innan

finskan var alln.]ent antagen sorrr bildningssprik i de

iinsksinnades egen ltrets.

Under den {orsta tiden efter det konstitutionella
genombrottet Ianns det icke nigon klart svensksinnad
partiriktning sisom motvikt ti1l de "fennomanska" stri-
r'-andena. Den tongivande politiska ureningsriktningen

r.ar det liberala s. k. Dagbladspartiet, d. v. s. de kretsar

som hade sitt frdmsta sprikriir i Helsingfors Dagblad

och som bland sina ledare riknade mdn sidana som

Ernst Linder d. i., Robert Lagerborg, August Schau-

man och - sirskilt i ett nagot senare skede - Leo

Mechelin. \{an visade inon.r denna liktning en benigen-
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het att betrakta sprekfrigan sorn en seliundir ange-
ligenhet. Genom att framskjuta spriLkfri.gan som det
hiigsta {tirerrSlet Iijr f osterld.ndsk ver ksan.rhet avleddes,
ans6g man hlr, medborgarnas intresse frin det poli-
tiska livets verkliga uppgifter, frin str.avandena till
konslitutionell och social nyda ning.

En.rellertid blev pi rS7o-talet en medvetet svensksin-
nad riktning skonjbar, och ilenna utkristalliserade sig
under r8So-talet till ctt svenskt parti. I viss utstrd.ckning
byggde detta sin iski.dning piL den finlandssvenska natio-
nalitetstanken, si.dan denna redan i slutet av r85o-talet
uttalats av Axel Olof Freudenthal: dc svenslitalande fin-
llndarna n.red den svenska kustallmogen som kdrna bil-
rlade en av spr6kgemenskaper.r betingad nationell enhet,
en finlandssvensk nationalitet, vars egenart det galide
att bevara. Det fanlrs dock rainga sidana inom det
svenska partiet, son.r icke direkt ville er.kinna nigon
nationalitetssl<illnad mellan svenskt och Iinskt i Finland,
utan mera grundade sitt stalhingstagande pi en kinsla
fiir det svenska sprikets och dirmed d.ven den svenslia
kultur- och rdttstr-aditionens betydelse {rir Finlands
kvarhillande i den skandinaviska kulturkretsen. Fin-
lands alla invi.nare utgjorde en nationell enhet, men
inom denna hade den syensktalande belolkningen och
enkannerligen den svensksprikiga bildade klassen sig
fiirelagda en kulturell mission. En uppmirksammad
fiiretridare fijr denna tanl<eging var Carl Gustaf Est-
lander, en av de mest fran.rtrS.dande gestalterna i r8oo-
talets finlindska kulturlir.. Det kan sigas, att det var
denna sisom "alistolcratisk" betecknade iskidning, som
mer in den Freudenthalska "demokratiska" nationa-
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litetslaran tryckte sin prdgel pi den svenska partirikt-
ningen under irtionder.ra {6re det demokratiska genom-

brottet i borjan av rgoo-talet.
Sedan "Dagbladspartiet" under r88o-talet upphdrt att

existera sor-rr en sdrskild, avgrinsbar riktning och dess

anhingare mestadeis overgatt till det svenska partiet,

Iick den politiska motsattninger alltmer utpriglat karak-
tiren av en dragkamp mellan de tvi sprikpartierna.
Detta hindrade ej att en i minga avseenden ldftesrik
san.rhillsutveckling samtidigt dgde rum, och att det

konstitutionella livet, i stdd av de nedirvda svenska

grundlagarna, tdmligen regelrdtt och till synes tryggat
fortlilpte i de av i86g irs lantdagsorduing skapade for-
n.rerna. Lantdagens stillning fcirstd.rktes rentav, bl. a.

genom att stinderna numera sammankallades oftare in
vad lantdagsordningen direkt krivde, nimligen vart
tredje 6r i stillet fiir tidigare vart fen.tte ir.

Medan Finland hade en tid av fredlig konstitutionell
utveckling, gingo de ryska maktdgarna v6ldsamt fram i
andra till det ryska riket hcirande grinsomri.den. I Polen

och Litauen blev russificelingen sirskilt brutalt genom-

ford. Aven "Ostersjciprovinserna", Estland, Livland
och Kurland, gingo gradvis miste om de politiska privi
legier de tidigare igt och blevo offer ftjr Iiirrysknings-
poiitiken. Den ryska regeringen st6ddes hinid av en

aggressiv nationalistisk och "panslavistish" opinion.
Denna vinde sig efter hand even mot Finland. Man
misstinkliggjorde Finlands lojalitet och fiirnekade att
Finland utgjorde n6gon slrskild stat inom det ryska
riket med ritt till sjilvstyrelse. Alexander I:s fdrkla-
ring vid Borgi lantdag hade varit en akt av kejserlig
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niLd, sotr icke kunde binda hans eftertridare. Det flPp-

stod iiverhuvud under r88o-9o-ta1en en livlig diskus-

sion on.r Finlands statsrettsliga st:i1lning, som ej blott
ftirdes i den ryska och den finlindska tidningspressen,

utan 6r,en i skrifter av vetenskaplig natur. Finlands
rattsliirde och iristoriker sigo sjilvfallet i utredandet av

denna friga en r.iktig nationell uppgift. Det var bland
de rattsl;rde frdmst Leo Mechelin och Robert Herman-
son, bland historihena sirskilt J. R. Danielson (seder-

n.rera Danielson-I(almari), som kastade sig in i denna

cliskussion och n.red stor vederhiftighet och grundlighet

utredde problei.nen.

P6 rysk sida civergick man sminingom frin diskus-
sion ti11 handling. Ar r89o tillsattes tre kon.rmitt6er med

uppgift att folbereda det finlindska mynt-, tull- och

postvisendets uppgiende i motsvarande ryska inritt-
ningar - Finland hade nimligen ett eget, sjalvstandigt
myntvdsen, likasi tull- och postvlsen. Annu samn.ra 6r
utfirdades det s. k. postnunifestet, som stdllde det

{inlindska postverket under rysk ledning, en tydlig
krinkning av Finlands grundlagsenliga ratt. Iieaktioner
i landet tog sig bl. a. uttryck i att Leo Mechelin, den

man som mer 6n andra bar upp traditionerna frin
r86o-talets konstitutionella genonbrott, limnade sin post

i senaten. I friga on.r mynt- och tullvasendet ledde fijr-
ryskningsplanerr.ra icke ti11 resultat, emedan praktiska

och tekniska omstindigheter hir lade hinder i vdgen.

Overhurudtaget visade angreppsaktionen under den f61-

jande tiden tecken pi att eter avstanna. Tronskiltet
1894, di Alexander III eftertriddes av Nikolai II, syn-

tes icke innebira nigcn fara, synnerligast som den nye
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monarken avgav en regentfiirsakran tiil Finlands fo1k,

ddr han i likhet med sina frjretridare utfaste sig att

bevara landets Iiirlattning oltrinkt.
Emellertid skulle det nAgra ar senare visa sig, att den

nye monarl.ien lingt mer in Alexandet III hade konrmit

under de nationalistiska rysl(a krctsarnas inllytande' Det

var 1899, som den fiirsta perioden av konsekvent under-

tryct siolitit gentemot Finland inleddes, nirmast p6' ti1l-

skynclan av den energiske och hinsynslose representant

{or russificeringsstravandena som den ryska regeringen

{unr.rit i generalguverndren Bobrihoff. Det dr icke nldj-

ligt att hlr gi nirn.rare in pi dessa de Iilrsta "oflrds-

iiens" hindelserika politiska och lionstitutionella histo-

ria; blott nigra antyrlningar om de ryska metoderna

kunna giiras. I det s. lr. februarimanifcstet at tB99

anvisacles en sirskild ordning for stiftande av sidana

1agar, avsedda att gilla i Finland, som ansigos beriira

"u]1*a,r,,o riksir.rtressen". Denna lagstiftning skulle ske

genom rysha myndigheter och Finlands lantdag skulle

Indast ridfrigas. N'Ian ville med audta ord pi en helt

och hillet rdttsvidrig l'ag irfiira rysk lagstiftning i Frn-

land. En n.rassadress till kejsaren, undertecknad av mer

;in en halv million n.redborgare, hade lil<a liten effel<t

sorrr en hiinvdndning Irin ett stort antal vetenskaps-

miin och hulturpersonligheter i olika europeiska linder'

Genom "r ikslagsti ftning" ut{irdades Igor en ny virn-
pliktslag Iiir Finland, som innebar att landets egna trup-

per l.relt skulle uppgi i den ryska arm6n. X{en di de virn-
pliktiga massvis uteblevo frin uppbiden, kunde lagen

icke genomfdras. I stillet uppliistes samma ir Finlands

inhemska n'rilitir. Av andra undertryckningsitgirder mi

43



Sv e n Lintlman
nemnas, att ryska spreliet in{rjrdes i de hogre imbets-
verken, och att tjenstemannens rattsliga stillning indra-
des pi ett sdtt, sorrr gjorde dem beroende av regeringens
godtycke. Den s. k. diktaturfiirordningen av rgo3 miij-
liggjorde en serie nya vildsitgi.rder i forn.r av deporta-
tioner, landsfcirvisningar, avsittningar m. m. DE pos-
terna i senaten besattes med personer, sor-rr i 16.ngt driven
eftergiftspolitik sago enda n.riijligheten att undga ett
totalt utplenande av Finlands sjd.lvstyrelse, raiste det
fassia{t nlo*td d,, som etablerades av vidstrickta med-
borgarkretsar, ftirsiggS. utan stcid av landets inhen.rska
regering. Vid sidan av det passiva motstendet gjorde sig
efter hand aktivistisl<a motstirndsrorelser g:illande ; man
ville her setta hirt mot hert och tog kontakt med den
underjordiska oppositionen i Rysslancl. poiitiska atten-
tat I6rekommo nun.rera iven i Finland ; det mest bekanta
av dessa - di generalguverndr Bobrikoff nedskcits av
Eugen Schauman 

- 
yar emellertid en ensam mans verk.

\{edan p5. {inskt hlll en splittring gjorde sig 96l_
lande mellan konstitutionellt sinnacle och sidana, som
gillade senatens eftergiftspolitik, ftirfiktade den svenska
partiriktningen energiskt och genorrgiende laglighets-
stendpunkten ; det svenska elementet i Finland kom di.r_
for att piL nationalistiskt ryskt hill betraktas med siir-
skild n.risstro,

I fiirryskningsarbetet intrd.dde efter nigra ir en ovin_
tad paus. r9o5 i.rs ryska revolutionsriirelse iterverkade
omedelbart i.ven p6. Finland, dir en effektiv general-
strejk utbrdt. Nikolai II sig sig tvungen att utfirrla
"noyembermanif estet", son.r iterstd.llde clen lagliga ord_
ningen. "Undfallenhetssenaten,, avgick och den in-
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hemska styrelsen rekryterades av fdretredare fiir den

lionstitutionella riktningen. Bland der-r-r intog den gamle

liberalen och rittskampen \ltechelin en ledande stiil-
ning. En ny konstitutionell era tycktes {riresti, och man

begynte redan betrakta "llobrikofitiden" som en ijver-
giende episod.

I noven.rbermanifestet hade en serie fiirfattningsrefor-
mer utlovats, och den frd.msta bland dessa giillde en ny
lantdagsordning, som skulle bygg" - detta var det n1'a

och anmlrkningsviirda - pir grundsatsen on albniin
och liha riistriitt. Och icke nog hirmed, den radiltala
opinion, sonr krayde enhqnunersysteru, lyckades ;iven
driva sin vilja igenom. Det mdlkiiga intriffade siledes,
att Finlands gamla stdndcrforsan.rling i ett slag ersattes
med en enkamn.rarlantdag, r,a1d r.ned allmln rostrett (en
rdstratt som iiven tiilerkiindes kvinnorna). Gelrom dessa

lingt giende eftergifter fiir krav, som dirfiirtiden syr.r-

tes starkt radiltala, hoppades man pi moderat borgerligt
hall fe till stind en konsolidering av det i gungning
bragta samhellet och ett alla sociala klasser omfattande
samfcirstild vid {iirsvaret av landets politiska existens.

I och med den stola reformen ir 19o6 erhiill Finlands
folkrepresentation silunda en alltigenor:r demokratisk
sammansattning. Detta belyses best av ett par siiL'or:
ralmanskiren dkades flin r25ooo personer till r rz5ooo.
Huru betydelsefull denna denrokratiser ing av lantdagen
in var , raedliirde den doch icke, att statsskicket son.r hel-
het betraktat blev denokratiskt. Maktf ordeh.ringen mel1an

monark och folkrepresentation bestd.mdes alltjrimt av
den frin Gustav III: s tid drvda regeringsformen. Kej-
saren-storfursten intog alitjamt en stark, ja dver-
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maktig stdllning i statslivet, och denna st61lning var harr

icke sinnad att 6yerge.

Den allminna rdstrattens inf<irande gav i Finland -liksom i andra liinder i n.rotsvarande {a1l - en kraftig
och avgrirande pirstrit it stravandena alt utbLlda Parti-
aiiscndet i sidan rilitniug, att partierna frer att ha varit
huvudsakligen lantdagspartier bleyo hela landet omfat-
tande orgauisationer. En viss utveci<ling av partivisen-
det hade fdr civrigt skett redan nigot tidigare. En splitt-
ring inom den finsksinnade riktningen hade i mitten av
rS9o-ta1et lett till att de element, son.r funnit det dittills-
varande finska partiet alltldr konservativt, hade sam-
nlanslutit sig till det "ungfinska" partiet. Icke lingt
senare n5.dde den moderna arbetarriirelsen Finland, och
r89g bildades ett arbetarparti, som {yra i1 5sn31s antog
benin.rningen "socialdemokratislia partiet". Efter repre-
sentationsreformen framtrd.dde inom den finska bonde-
befolkningen, srirskilt sn.rirbrukarbef ollningeu, er.r poli-
tisk rtirelse som ledde till bildandet av en ny partisam-
ma,nslutting, "lantraannafijrbundet" (el1er "agrarfrir-
bundet"). Frin en ansprilislcis bciljan skulle detta parti
pi lelativt hort tid r.d.xa till det storsta pi borgerligt
he11.

I\ltiijligheterna f6r det sYenska partiet att under de
helt fcirdndrade firrhillandena bevara itminstone nigot
politiskt inflytande samraanhingde med frigan, i vilken
min den finlandssvenska befolkningens stora massa -dittills betecknad som en outnyttjad reserv 

- skulle
kunna aktiveras. Den gamla svenska partisanmanslut-
ningens ombildning er 1906 till "Svenska folkpartiet"
avsig d:irfcir att skapa - sisom en av partiets fremsta
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l.nenr Axel Liile, uttryckte saken - "ett verkligt folkligt,
ett demokratisht parti, med syfte att verlia iven fcir de

djupa svenska f olklaglens intellehtuella, ekonomiska och

sociala hcijande". I partiets program liriivdes ett "utjam-
nande av klyftan mellan den svenska bildade klassen och

den svenska befolkningens djupa lager". Det var natur-
ligt att Fleudenthals "demokratislta" nationalitetstanl<e
hirvid kom att trida i ftirgrundeu. Den tog sig prak-
tisl.t uttrych i den finlandssvenska kulturella samlings-
rrirelsens intensifierande, delvis i nira anknytning ti11

partiet. Tiilkor:.rsten av nya samlnanslutningar ocl.r kul-
turinstitutioner, son.r vlnde sig enbart till den svenska

befolkningen, er ett utmarkande drag i denna san.rlir.rgs-

riirelse.

Under a1la fcirhillanden var det emellertid slut med
den mahlstd.llning de svensl<sinnade tidigare intagit i
landets politiska liv. Under std.nderlantdagarnas tid hade

de behairskat tvi av de fyra kamrarna, adeln och borgar-
stiLndet; vid de Iiirsta valen till enkan.rmallantdagen fick
svenska folkpartiet endast 2,1 platser av 2oo. Daremot
invalde den frirut orcpresenterade socialdemokratiska
arbetarriirelsen - son.r dock d.r,en den i nigon nin inne-
sldt syerslia element ej raindre in 8o lantdagsmin.
Nio ir seuare skulle socialdemokraterna t. o. rrr. f5.

absolut majolitet i representatiouen.

Under ett par 5r fortldpte det finldndska statslivet
ni.gorlunda regelbundet i tle banor 1906 irs reform an-
visat. Utan friktioner gick det dock ej, i det att parti-
raotsiittningarna i enkammarlantdagen voro mycket
starka och partiernas sjdlvdisciplin fciga utbildad. Ska-
palen ay den nya demoltratiska folkrepresentationen,
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Lco Mcchelin, 1\rngs aLt ,r,,,,,"'1,'L posl sorn den in-
hemska regeringens chef - til1 stor del som fdljd av ctt
misstroendevotum av den frjrenade hdger- och viinster-
oppositionen - ocl.r i spetsen fiir en ny senat trddde
r9o8 en aonan av demra tids fcirgrundsgestalter i fi[-
lindsk politik, Edvald Hjelt. I Ryssland f6rsiggick sam-
tidigt en firrnyad utveckling i riktning mot reaktion och
nationalism. \{inisterpresident blev Peter Stolypin, som
brdt den ryska folkrepresentationens, "dumans", mot-
stind genom att utferda en ny valordning, dir de rege-
ringstrogna samhillsskikter.r givos ett dominerande inIly-
tande. Nu firljde slag i slag ett antal nya angrepp pir

Finlands sjilvstyrelse. I en fcirordning av r9o8 bestam-
des att alla finldndska regeringsdrenden, avsedda att
fiireliggas kejsaren, Iirlst borde sindas till det ryska
ministerridet, som hade 

"11 
xl,giira vilka av dem som

beriirde ryska riksintressen och dirfijr krivde ytter-
ligare beredning av rysl<a nryrrdigheter. Den pral<tiske

fciljden hd.rav b1ev, att en otrolig md.ngd {rigor frirkla-
rades beriira riksintresset. De finl:ir.rdslra irendena fiir-
svunno i det ryska regeringsn.raskineriets gap, och en

stark fiirvirring :istadkoms.

Overhuvud uppstod frin och med r9o8 en serie kon-
fiikter r-r-rellan finlindska och ryska n.ryndigl.reter, som
gjorde den inhemska styrelsens stillning ytterst svir.
Dirtill kom, att man frin rysh sida begynte tillimpa
metoden med upprepade lantdagsuppliisningar pe ett sett
som snart omcijliggjorde varje regelbur.rdet arbete i fo11<-

representationen, utan att direkt innebira f6rfattr.rings-
brott. "Stolypin ville", siger Bernhard Estlander i sin

shildring av dettta tidsskedes historia, "alltjimt gilla {dr
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konstitutioncll och han tr6ttnade icke pi vil' gl'zins-

narksparlamentarisrr. llan inclrade icke vir valordning,

och han slirev frikostigt tt ny:r val. Ilade vi fett allman

rijstrltt, sa nog fingo vi rdsta." Folliet tvangs ti11 r'a1-

trrnorna ?art och ctt av iren r9o7-r9r r ! Ar r9o9

drogo sig de politislia partiernas reprcsclrtantel tillbaka

frin senaten, forst de "konstitutionella", c1. v. s. de

svenska och ungfinska senatorerna, nigot senare 6vcn

"gammalf innarna", som represcnterat kon-rprot-risspoli-

tiken och strevandena att genom tilLaotesgiende r6dda

itlnirstone nigot. Stolypin hade nu helt er.rkelt velat be-

setta senatorsposterna rred ryssar. Denna plan blev ti1ls

viclare awirjd av clen {iniindske Patriot, soln bekladde

posten sisom ministerstatssekretelare i Petersburg, Iri-
herre Aug. Langhoff, r.nen i stiillet tillgreps ett annat,

ftir de rirdande fdrhillandena beteclmande f6rfarings-
satt. Man uppspirade ett antal siLclana personcr - fram-
fiir allt r.r.rilitdrer - sonl r'oro finl:indska n.iedborgare

men genbm liLngvarig vistelse i Ilysslar.rrl blil'it n.rer eller'

mindre fcirryskade, och placcrade dern pi seoatstabul:et-

te1na.

Detta betydde ctt dppnande av dammluckan; en

strom av ryska iivergrepp forsade under den {6ljande

tiden in. Ett fiirsta steg var att lagtrogna guverniirer i

liinen avsliedades. Direfter dcjl< frigan om "rikslagstift-
ning" inyo upp. I)enna ging skiit n.ran pi ryskt hit1l

duman, den rysl{a representationen i {iirgrun<1en. Ar
rgro fiitelades clunlan ett laglorslag i ri[.itlet. Av Fin-
lands lantdag hade man, helt grundlagsstr-icligt, endast

inbegirt ett utlitande, som lantdagen givetvis viigrat att

avge. Fastin dun.ran hade att motste ett icke al1deles obe-
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tydiigt trycli friLn opiniorcn i utlandet - b1. a. sdncles

adresser irir olilia europeislia parlament antogs Iagen
med stol'najoritet. I rg s:irskilcla punkter- uppr:iknades
de imnen, som frin den "lokala lagstiftnir.rgen', llmcle
iiverfijras'1ill rikcts. Dir fur.rnos sanrh:illslivets vilitigaste
or.r'rriden fiiretrd.dda. Fdljclelna visadq sig, niir ett:ir
senare den s. li. liltstillighetslagen genor.ndro's i dylik
ordning. Denna lag lilistiilde i Finland bosatta ryssar
nrecl finiiitclska nredborgare i friga ot.r allm:inna rd.ttig-
heter, iven rdtt att beliiida dmbetelr. Ti11;ir.r.rpninger gav
aliledning ti11 indlcisa konflikter och trakasserier. Svi-
rast drabbades de iinrbetsmS.n, som vigr.ade till:impa
lagen unclcr hinvisnitg till cless alltigenotr rd.ttsvidriga
kalalttzir. En ar. dcrl var divarande hiradshdvdingen
P. E. Sr.inhufvud, r.ars viigran att ratta sig eftcr lilt-
Itdllighetslagen renderirdc houom fiirvisnir.rg till Sibirien.
Sin kuln]en nirdde kouflikten, nir praktiskt taget samt-
liga ledan.riiter av Vibolgs hovrett slepades inf6r en
rysk underdon.rstol i Petersbur.g, vareftcr z3 hovrdtts-
rid, assessorcr och andra hovrdttstjinstemin dijmdes
till liugelse och avsattes frin sina tjinster. Straffet ar-
tjiinades i ett lyslit fdngelse. Xlled stijd av likstlllighets
lagen utnilnncles fr. o. m. r9t3 iiven rena ryssar ti1l
senatorer. Under dyiiha f<jrhiLlianden var det icke fijr-
vinande, att aven prokur atorsAmbetet 

- vars inne-
har.are hade att r.aka iir.er lagamas efterlevnad ! - be-
sattes med en ryss.

Virldskrigets utbrott medf6rde att det ryska greppet
iiver Finiand yttcrligare skir.ptes. B1. a. offentliggjortles
nu ett program fijr e1l framtida russificeringspolitik,
vars fcirverlrligande realiteter hade inneburit Finlands
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fdrvandlilrg till en lysk provins. Iimellertid ins:rg r-r-rar

i Finland, att 1,,:irldshrigct iiven innebar en chans tiii
riiddning fcir landet. l,Iot dcr.rna ba1<grund bijr l.iar.r se

j iigarrbrelscn, striit'andena att genom militirutbildning
av finl:inCare i Tysklancl sl<apa hirnan i en inhemsk
alm6, som under gyll samma lioirj ulrktur er kunde bli
cler.r avgiirande faktorn i friga on.r landets politiska
fran.rtid.

Den ryska marsrevolutionen rgrz tycktes errrellertid

- liksorn tidigale, i trir.rdre skala, rgo5 irs revolutions-
riirelse 

- skapa oviintade betingclser for en politisk
och konstitutionell nydaning i Finland. Den proviso-
rislia ryska regeringen, r'eklyterad bland kretsar sonr

uuder den for-egiende tiden tagit Fiulands parti, ut-
fli.Cade'hrarsn.ranifestet", dir 16ftcn givos orn den lag-
liga orclningens iterstillande och f cirf attningsreforn.rer.
Efter segslitna underhandlingar, sorr visade ledsamma
inbijrdes motsiittningar nrellan de f inldndska politil<erna,
bildades uuder socialdenrokratisli leduing en ny senat,
en "stor koalition" med frirctrd.dare ftir san.rtliga partier.

De stora svirighetcr som yppade sig, ndr det gd.llde
att fi ti1l stind drigliga relationer mellan particr.na in-
bcirdes och mellan lantdagsmajoriteten och clen nya ryska
regeringen, resulterade efter hand i ett av starli fiir-
vining prdglat 1d.gc, och den tilltagande anarliien i Ryss-
land bidrog i sin n.rin till att gijra fi.amtidsperspektivet
ovisst. Sedan lantdagen Luder sor'luraren upp16sts, och
nyvalen gett vid handen att socialdemokrater na fiirlorat
sin tidigare majoritetsstilirrir.rg, tillspetsadcs situationen
dn mer, i det att viinsterns radikala clenrent nu gledo in
pi revolutionira vdgar. Bolsjevikrcvolutionen i Ryssland
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i Lcirjarr rv rrovernber. g", a.,,nr' l,ir..tring ctt alltnrer
accelererat tempo. I ar.saknad av nestan alla yttre rr-raltt-

medel stod den n1,3 5gna1 som bildades under Sr.in-
hufvuds ledning - "sjilvstrindighetssenaten" som dess

beniimnir.rg blivit i lritlands historia - inftir en hart
nir oltislig uppgi{t.

Det var uncler d1,lika svirbetristrade yttre fdlhillan-
den sorn Finland intr;idde i cle sjiilvstd.ncliga staternas
led. Redan den 15 november hade lantdagen fdrklarat
sig som provisorisk innehavalc av "l.riJgsta statsmakten",
d. v. s. den n.iakt soln kejsaren storlursten tidigare uL-

6vat, och den 6 decen:ber gavs den forraeila sjilvstindig-
hetsliirklaringen. Den faktiska sjilvstdndigheten krd.vde

dock innu ett frihetslirig.




