
Folket mobiliserades när
Finlands autonomi var i fara

Under ryske kejsaren Nikolajev II utsattes Finland för en målmedveten kampanj för att 
förryska landet. Det motstånd som utvecklades på flera olika sätt lade grunden för ett 
demokratiskt samhällssystem med en folkrepresentation bestående av en enkammarriksdag 
baserad på allmän och lika rösträtt. För första gången i Finlands historia genomfördes 
massaktioner där hela folket var representerat. Från rysk sida satte man in hårda repressiva 
åtgärder. Thomas Garoff har studerat en skrift om Finlands författningskamp från 1907, som
han funnit i sin farfars bokhylla.

Det sägs att upptakten till ”ofärdsåren” i Finland skulle bero på en bagatell. Kejsar Alexander III 
och hans hustru Maria Fjodorovna älskade att fira somrarna på sin lustjakt seglande omkring i den 
finländska skärgården. Man gjorde ofta små strandhugg vid vilka skärgårdsborna fick en liten chans
att få en glimt av det celebra sällskapet. Kejsaren ville då i något skede skicka några brev med 
posten och gav en matros i uppgift att föra breven till närmaste postanstalt. Men matrosen kom 
tillbaka med oförrättat ärende. På postkontoret hade man vägrat skicka breven vidare för de var 
frankerade med ryska frimärken vilka inte var giltiga i Storfurstendömet Finland. Kejsaren lär ha 
uttryckt sin förvåning över att hans post inte vidarebefordrades överallt i hans rike.  Lite senare 
inträffade en liknande incident. En av tjänsteflickorna skickades in till en handelsbod för att köpa 
livsmedel. Också hon kom tillbaka med oförrättat ärende. De hade vägrat sälja livsmedel åt henne 
för hon kunde betala bara med ryska rubel som inte var gångbar valuta i Storfurstendömet. Också 
nu lär kejsaren ha uttryckt sin förvåning över att han inte kunde köpa livsmedel i alla delar av sitt 
rike med kejsardömets lagliga valuta. Detta lär ha inneburit startskottet för förryskningskampanjen 
som slog hårt mot den inre autonomin som Storfurstendömet Finland hade tillskansat sig i samband 
med Borgå lantdag 1809 då kejsar Alexander I hade upphöjt Finland till nationernas skara.

Ofärdsåren
Om ovan beskrivna händelser är skrönor eller ej kan aldrig med säkerhet fastställas, men faktum 
kvarstår att redan under Alexander III:s regeringstid och i synnerhet under hans efterträdares, 
Nikolaj II:s tid en massiv förryskningskampanj igångsattes för att avskaffa alla särbestämmelser 
som utgjorde basen för Storfurstendömets relativa frihet. I den ryska pressen blev det en formlig 
sport att göra sig lustig över Finlands avvikande ställning eller till och med i rysknationalistisk 
(panslavistisk) anda kräva samma behandling av Finland som alla andra randområden i kejsardömet
blev utsatta för. Detta ledde till den så kallade Författningskampen 1898-1905 som i grunden 
ruskade om befolkningen i Storfurstendömet och fick dem att inse att inga givna löften håller i 
längden utan Machiavellis obönhörliga regel även här gällde: ”Den starkare dikterar villkoren, en 
överenskommelse gäller bara så länge som det är i den starkares intresse”. 
Vad som gör boken läsvärd är att den förmedlar ögonvittnesskildringar, något som gör att man kan 
uppfatta alla uppgifterna i boken som ett källmaterial om man vill skapa sig en realistisk bild av de 
historisk-politiska händelseförloppen under tidsperioden. Eftersom boken är mycket svåråtkomlig 
ges här ett kort sammandrag av innehållet. 

Tillbakablick
Det har ofta framförts kritik mot att den östra rikshalvan, alltså. nuvarande Finland lämnats vind för 
våg inför ett möjligt anfall från Ryssland. I sanningens namn måste man dock medge att 
fästningskedjan, bestående av Svartholms vid nuvarande Lovisa, Sveaborg intill Helsingfors och 
Gustavsvärn utanför Hangöudd utgjorde gigantiska försvarsinvesteringar, som slukade lejonparten 
av Sveriges investeringsbudget i slutet av 1700-talet. Så mycket märkligare var det att hela detta 



stora försvarskomplex inte gav någon utdelning under 1808-1809 års krig.
Boken inleds med en kort redogörelse av händelserna som ledde till Finlands lösryckande från 
Sverige. I korthet skildras hur Alexander I börjar kriget 21 februari 1808 utan krigsförklaring, 
Klingspors passiva motstånd, svenska arméns reträtt för att rädda sitt eget skinn istället för att 
försöka rädda landet. Vidare skildras hur Alexander I redan 1 april förklarar att Ryssland kommer 
att ta över Finland och Adlercreutz motanfall vid Siikajoki 18 april som fick hoppet att tändas för en
liten stund men som ånyo grusades av Cronstedts kapitulation och överlåtande av Sveaborg utan 
strid 3 maj åt ryssarna som i mycket påverkade krigets utgång. Lokalt motstånd gjorde att kejsaren 
kunde först på senhösten 1808 kalla till sig en finsk deputation för att organisera förhållandena i 
Finland. Delegationen, som leddes av Karl Mannerheim framhöll för kejsaren att delegationen inte 
kunde representera finska folket samtidigt som de framförde sin förhoppning att kejsaren skulle 
sammankalla en laglig landtdag (lantdag).

Boken ” Finlands författningskamp 1898-1905”, som recensenten hittade i sin farfars bibliotek. 
Foto: Antti Voipio, 26.8.2018/Bokebacken

För recensenten förblir det oklart vem som lanserade idén om att delegationen skulle föreslå för 
kejsaren att han skulle sammankalla en ständerförsamling, det vill säga en Lantdag (LD) som kunde
representera det finska folket. Efter att Gustav IV Adolf blivit avsatt sammankallade Alexander I 
Borgå lantdag 29 mars 1809 där han genom ”försäkringsakten” gav Finland sina autonoma 
rättigheter. Landets styrelse skulle handhas av en regeringskonselj bestående av finska män. 
konseljens namn ändrades 1816 till Kejserliga senaten i Finland. 1811-1812 återförenades de 
”Gammalfinska områdena” som erövrats av Ryssland 1721 och 1743. Lantdagen skulle ha hand om 
lagstiftningen i samråd med kejsaren men då varken Alexander I eller hans bror och efterträdare 
Nikolaj I sammankallade Lantdagen avstannade lagstiftningsarbetet och därigenom 
samhällsutvecklingen. Vi fick en stagnationsperiod mellan åren 1809-1855. Först efter att 
Alexander II sammankallat Lantdagen 18 september 1863, kom lagstiftningsarbetet i gång på allvar.
Vid följande LD 1867 fastslogs  lantdagsordningen som en grundlag som reglerade 
ståndslantdagens verksamhet fram till representationsreformen 1906. De två viktigaste lagarna som 
LD tillsammans med monarken stiftade var värnpliktslagen av år 1878 och strafflagen av år 1889.
19 februari 1861 upphävde kejsar Alexander II livegenskapen i Ryssland, vilket var en klar positiv 
trend men redan 1863 utbröt uppror i Polen som slogs ned med exempellös grymhet. Denna 
händelse var en bidragande faktor till att utlösa de rysknationella krafterna som ville förryska alla 
randområden och därigenom skapa ett ”rent” Ryssland med en religion, ett språk och ett folk. 



Skriftställaren Michail Nikolajevitj Katkov (1818–1887) var en av de ledande ideologerna bakom 
denna strävan. 

Hatretorik i presskampanj
Situationen blev ännu mera allvarlig efter mordet på Alexander II 1881 då ett omfattande polisvälde
fick i uppgift att spåra alla tendenser till opposition mot det rådande systemet. En förstärkt flodvåg 
av nationella panslavistiska skrifter stöttade upp de ryska enhetssträvandena. Senator Leo Mechelin 
samt professorerna R. Hermanson och J.R. Danielson försökte tala den ryska opinionen tillrätta 
genom egna inlägg men de ryska hetsartiklarna fortsatte att strömma ut ända till utgivningen av 
ifråga varande bok. Men värre skulle det bli. 27 januari 1890 meddelade Finlands allmänna tidning 
som var myndigheternas officiella språkrör, att man tillsatt tre kommittéer, post-, mynt- och 
tullväsendet för att förenhetliga verksamheten i hela riket, vilket ledde till att ett postmanifest 
kungjordes 12 juni 1890 där det finska postväsendet ställdes under det ryska postverket vilket ledde 
till att prokuratorn A. von Weissenberg och senator Leo Mechelin avgick. Kejsaren (Alexander III) 
lät dock genom ett reskript till generalguvernören meddela att åtgärderna syftade bara till att 
”förenhetliga” verksamheten inom riket. Om ovan beskrivna skröna hade någonting med 
lanseringen av manifestet går inte att avgöra. 

I Storfurstendömet Finland blev man tvungen att använda ryska frimärken på alla försändelser som
var adresserade till utlandet från och med 14 augusti 1900.1 De vanligaste ryska frimärkena som 
kom att användas i Finland härrörde sig från den så kallade ”Ryska bruksserien” av år 1889. 
Filatelistiskt har dessa frimärken klassificerats som finska frimärken bara om de är stämplade och 
man kan avläsa en finsk avsändarort i stämpeln. Här några exempel: 2 kopeks märke skickat från 
Helsingfors, 3 kopeks från Ekenäs, 7 kopeks från Åbo, 7 kopeks från Sordavala, 10 kopeks från 
Kuopio och slutligen ett 20 kopeksmärke skickat från Hangö. Garoff familjens arkiv, foto: Antti 



Voipio, 26.8.2018/Bokebacken.
1) Ref. LAPE, Del 1, Suomi-Finland 1856-2011, Specialfrimärkskatalog, Suomen Filateliapalvelu Oy, 2012, ISSN
1797-0644, s. 151

Efter att Ryssland förbjudit Finland att använda finska frimärken lät man trycka upp ett 
sorgefrimärke som man skulle fästa på brevet tillsammans med de ryska frimärkena. Frimärket var 
ritades av Akseli Gallén (Gallen-Kallela). Poststyrelsen förbjöd omgående användningen av 
märket. Brev som hade märket påklistrat fick inte vidarebefordras.  Förbudet kringgicks dock 
genom att man kunde skicka brev utomlands genom att föra brevet direkt till ett fartyg i hamnen, 
som sedan vidarebefordrade brevet till sin destinationsort.  

Dråpslag
Den nya strafflagen som man hade kommit överens om 1889 skulle träda i kraft 1 januari 1891. Den
föll dock inte de rysknationella i smaken varför processen förhalades vilket ledde till att den kom att
träda i kraft först 1894. Följande dråpslag kom på sommaren 1891. I en förordning sades det att 
ryska tjänstemän kunde erhålla vakanser på finska statssekretariatet i Petersburg och på 
generalguvernörskansliet i Helsingfors. Detta stod klart i strid med den finska grundlagen. 
Situationen tillspetsades ytterligare i december 1891 när det beslöts att företräde vid besättande av 
tjänster gavs åt dem som ägde kunskaper i det ryska språket. 
Hatretoriken fortsatte ända till Alexander III:s död 1 november 1894. Han efterträddes av sin son 
Nikolaj II som bekräftade i sin regentförsäkran att han skulle respektera all Finlands grundlagar 
såsom hans företrädare hade gjort. Trots att en omfattande hetskampanj mot Finland  pågick i den 
ryska pressen under Alexander III regeringstid, gjordes inga större konkreta påhopp mot Finlands 
autonomi. Men att så fort Nikolaj II tagit över kejsardömet öppnades alla portar för 
förryskningskampanjen. Finland kunde räkna med bara ett begränsat stöd från Sverige i och med att
Sverige själv befann sig i en författningsstrid, det vill säga unionsupplösningen mellan Sverige och 
Norge. Man kan lätt få uppfattningen att detta var en del av ryssarnas strategi: att placera in 
förryskningskampanjen när Sverige hade sju stugor fulla med egna problem på grund av 
unionsupplösningen.

Värnplikslagen 1878
Ännu under hela 1870-talet fungerade allting i största sämja Lagarna stiftades i samråd mellan 
ständerförsamlingen och kejsaren. Ett bra exempel på detta är värnpliktslagen från år 1878 vars 
avsikt var att skapa en lokal armé för furstendömet. Den skulle bestå av endast finländare och vara 
stationerad i residensstäderna med uppgift att ansvara för det lokala försvaret. 
Uppbåden skulle ske varje vår då alla 21 år fyllda (cirka 8000) var skyldiga att inställa sig till syn. 
Genom lottdragning skulle 1900 inkallas till aktiv tjänst på 3 år vilket skulle ge en finsk armé på 
5600 man som skulle bestå av en gardesskarpskyttebataljon i huvudstaden, 8 skarpskyttebataljoner 
fördelade på residensstäderna och ett dragonregemente i Villmanstrand. Vid krig var alla män i 
åldern 21-40 skyldiga att delta i försvaret. Befälet skulle vara finskt och administrationen skulle 
skötas av en militärexpedition vid den finska senaten. För att lite tillmötesgå kejsardömet skulle 
utbildningsspråket vara svenska och finska men kommandospråket ryska och organisatoriskt skulle 
den finska armén likna den ryska armén så mycket som möjligt. 



Ryska nationalister var från första början emot idén på en finsk armé. Och mycket riktigt, under 
Nikolai II:s regeringstid tillsatte krigsminister Vannofski en kommitté för att begrunda de finska 
särförhållandena och inte överraskande kom kommittén i ett betänkande 1897 fram till 
rekommendationen: ”Sätt allt under ryska militärpliktslagen”.

Ofärdsåren börjar
Förryskningskampanjen leddes av den ärkekonservativa Konstantin Pobjedonostseff (1827-1907), 
som var överprokurator (1880-1907) för den ”Heliga Synoden”, en organisation som utgjorde den 
ryska kyrkans högsta ledning (1721-1917). Hela förryskningsprocessen tycks ha varit väl uttänkt 
och orkestrerad från första början. Den hårdföre Nikolaj Ivanovittsch Bobrikoff (1839-1904) utsågs 
i egenskap av generalguvernör att leda förryskningen, och som parhäst utsåg man Vjatšeslav 
Konstantinovitš von Plehwe (1846-1904) till ministerstatssekreterare för de finska ärendenas 
föredragning inför kejsaren. Redan utnämningen av en rysk ministerstatssekreterare var lagvidrigt 
eftersom denna post var vigd för en person av finsk börd.
 Startskottet sker den 19 juli 1898 då Finlands ständer kallas till urtima lantdag (LD) den 19 januari 
1899, ett meddelande som genast leder till omfattande ryktesspridning. Den 12 oktober 1898 
anländer Bobrikoff till Helsingfors och antyder genast att det kommer att ske ändringar i 
lagstiftningsförfarandet i Storfurstendömet. Den 1 januari 1899 sammanträder LD planenligt men 
först den 24 januari 1899 sker LD:S högtidliga öppning. I öppningstalet lanserar Bobrikoff dagens 
nyhetsbomb; finska armén skall sammanslås med den ryska armén. Värnpliktstiden skall förlängs 
från 3 år till 5 år och vid krig är alla skyldiga att delta till 43 års ålder. Både finska och ryska 
undersåtar kunde tjänstgöra i både finska och ryska hären och den finska hären kunde stationeras 
varsomhelst i kejsardömet. Ryska officerare kan tjänstgöra i finska armén och hela administrationen
kommer att ställas under den ryska krigsministern. Tjänstetiden kan förkortas om man lär sig ryska. 
Ytterligare ett dråpslag var att den svenska grundlagen, Regeringsformen från år 1772 aldrig har  
blivit stadfäst såsom Finlands grundlag.  
Ständernas unisona motstånd framfördes av ståndens talmän Samuel Werner von Troil (1833-1900),
Åbos ärkebiskop (1899-1930) Gustaf Johansson (1844-1930), kommerserådet Joachim Kurtén 
(1836-1899) och rusthållaren K Värri, men Bobrikoffs proposition hänsköts i alla fall för 
”förberedande prövning” till både värnpliktsutskottet och lagutskottet. 

Februarimanifestet
Men värre skulle det bli. Den 15 februari 1899 på morgonen återvänder Bobrikoff från Petersburg 
och kallade genast till sig ekonomidepartementets vice ordförande C. Tudeer och prokuratorn W. 
Söderhjälm: Från och med nu skulle så kallade ”rikslagar” som gäller hela kejsardömet beredas helt
av ryska regeringen. Finska senaten motsatte sig, svar formulerades och v. Tudeer och Söderhjälm 
förde svaret till kejsaren men beviljades ej audiens. Ministerstatssekreterare von Plehwen föredrog 
yrkandena vilka naturligtvis avböjdes. LD formulerade sin egen protest som skickades med von 
Troil, Johansson, Kurtén och Värri till huvudstaden med blev ej heller beviljade audiens hos 
kejsaren. Ända tills nu hade man haft en känsla av att Finlands folk uppträdde som en enad front 
men just då inträffar något märkligt: Finlands senat börjar byta sida och springa Bobrikoffs ärenden.
Senaten röstade för omedelbar promulgation (kungörelse) av Bobrikoffs ”Februarimanifest”. 

Folkadressen
Februarimanifestet ledde till en kraftig motreaktion bland finländarna. Redan den 20 februari 1899 
samlades ett 500-tal centrala kulturpersonligheter i det nya konstmuseet Ateneum för att dryfta den 
prekära situationen. Där kom man på idén om en namninsamling som skulle bifogas till en petition 
som skulle överräckas åt kejsaren. Entusiasmen över projektet var översvallande. I all hast 
insamlades 460 000 mark för att täcka insamlingsomkostnaderna. Den 12 mars 1899 avslutas 
insamlingen och den 14 mars var namnunderskrifterna räknade. Resultatet överraskade alla: 
520 931 namn på två veckor av en befolkning på 2½ miljon. Då var finska folket enat, endast den 
finska senaten stod utanför denna gemenskap.



Skrivelsen formulerades med stor noggrannhet och den 12-13 april samlades delegaterna i 
Helsingfors. Den 15 april avreste sedan de 500 till S:t Petersburg. Avresan hölls hemlig så att först 
efter en timme fick generalguvernör Bobrikoff höra om det. Resan fick dock ett snopet slut. Väl i 
S:t Petersburg blev de 500 ej mottagna av kejsaren. Han lät dock meddela dem att: ”Jag är ej ond på
er”, så lite dåligt samvete hade han. 

Ateneum i Helsingfors. I denna byggnad samlades de 500 som tog initiativet till en folkadress mot 
”Februarimanifestet” 1899. Foto: Kai Ingman, 26.8.2018/Bokebacken 

Mera var på kommande
Ett nytt krav rörande värnpliktsskyldigheten uppenbarade sig vid månadsskiftet april/maj och 
delgavs ständerna den 19 maj 1899: Under de 10 närmaste åren skall rekryternas antal utökas från 
1900 till 7 200. Med en 5- årig militärtjänst betydde detta att inalles 36 000 skulle vara inkallade. 
Därtill kom ett tilläggskrav att Finland måste bidraga med 10 miljoner mark per år för att täcka 
ryska militärens allmänna behov. Summan översteg storfurstendömets betalningsförmåga.
Ständerna sammanställde ett omfattande och utförligt svar på 274 sidor.  För att på något sätt 
tillmötesgå ryssarna kunde Finland tänka sig att gå med på en ökning av de inkallades antal till 
12 000. Som väntat lämnades svarsskriften obeaktad och lantdagen avslutades 30 maj 1899. 

Bobrikoff skrider till verket
Senatens promulgering, kungörelse av ”Februarimanifestet” visade att Bobrikoff vunnit instansen 
på sin sida. Bobrikoffs strategi var flerdimensionell. Å ena sidan lät han sprida ut ryktet att allt 
motstånd var lönlöst, endast undfallenhet kunde rädda vad som räddas kunde, annars skulle Finland 
gå Polens öde tillmötes. Å andra sidan påstod han att alla åtgärderna var engångsföreteelser och att 
man snart skulle återgå till normala rutiner. Emellertid kvästes all opposition, spioner och angivare 
utplacerades i alla tänkbara sammanhang. Generalguvernören introducerade också de halvmilitära 
gendarmerna, i detta fall beväpnade poliser enligt ryskt mönster. Denna typ av poliskår var helt ny 
för Finland och var juridiskt sett helt laglös.



Alla statsanställda riskerade att mista sina jobb om de visade minsta tecken till opposition, och om 
de avskedades så ersattes de av ryska ämbetsmän. Tidningspressen förföljdes genom att man införde
preventiv censur, alla artiklar som skulle publiceras måste vara godkända av censurmyndigheterna. 
Censorn i sin tur måste vara godkänd av generalguvernören. Många tidningar indrogs helt och hållet
vilket gav upphov till en hemlig press. Man frapperas över att det vid sekelskiftet 1900 fanns ett så 
stort antal dagstidningar, tidningarna måste ha utgjort en av den tidens viktigaste 
informationskanaler.
Bobrikoff lät också industriarbetarna tro att de hade att vänta sig mycket bättre levnadsvillkor ifall 
de ställde sig under rysk lag. På samma sätt lät han invagga landsbygdens obesuttna befolkning i 
föreställningen att en nydelning av jorden var möjlig ifall Storfurstendömet avstod från sin 
autonomi. Här använde han sig av ryska gårdfarihandlanden som vandrade runt på landsorten från 
gård till gård med sina varor. Under täckmantel av småskalig handel kunde de effektivt föra ut det 
önskade budskapet. I och med en dylik missionering klassificerade bokens författare Bobrikoff som 
den första i detta land som spred socialistiska samhällsidéer, något som man sällan förknippar med 
det ryska kejsardömet.

Splittra och härska
Vid genomläsning av boken får man en känsla av att ett starkt inslag i generalguvernörs Bobrokoffs 
strategi var att försöka splittra och därigenom härska.  Redan tidigare hade ryssarna uppmuntrat 
finskhetsrörelsen mot det svenska kulturarvet i Finland varigenom två motstridiga partier: 
fennomanerna mot de svensksinnade hade uppstått. Nu underblåste man splittringen genom att 
försöka skapa en grupp av undfallenhetsmän (gammalfinnar) mot sådana som ville bevara 
autonomin (ungfinnar). Därtill försökte han gadda industriarbetarklassen (SD) mot borgerskapet 
och landsbygdens obesuttna mot de besuttna. I ett lite senare skede försökte undfallenhets (Senats-) 
partiet ännu få med sig socialdemokraterna (SD) i en gemensam front mot det svenska kulturarvet 
under förevändning att denna kamp var mycket viktigare än frågan om autonomin, men här sade SD
klart ifrån. Resultatet av dessa splittringssträvanden var att det för första gången uppstod en tydlig 
partibildning i Finland.

Språkmanifestet år 1900
Lantdagen sammankallades i normal ordning år 1900 och det första man gjorde var att avfatta en ny
skrivelse till kejsaren där man motsatte sig förryskningsåtgärderna. Skrivelsen besvarades i både 
ord och handling: Språkmanifestet av den 20 juni 1900 statuerade att från den 1 oktober 1900 ryska 
språket införs som enda arbetsspråk i generalguvernörskansliet, i ekonomiutskottet (senaten) och 
från den 1 oktober 1905 i alla guvernörsämbeten. Vidare skulle ryska språket införas i alla 
styrelseverk. Ryskspråkiga måste anställas för att tillgodose behoven medan icke ryskspråkiga 
måste avskedas. Detta var fullständigt i strid med storfurstendömets grundlag. Språkmanifestet 
förnekade helt enkelt storfurstendömet Finlands existens. 
 
Senaten blir Bobrikoffs lydiga redskap
För att från början lägga sordin på all möjlig opposition lät Bobrikoff meddela att från den 2 juli 
1900 alla offentliga sammankomster är tillåtna bara om de har tillstånd av generalguvernören eller 
av honom befullmäktigad person. Den 6 juli 1900 promulgerade senaten språkmanifestet, 12 
senatorer röstade för, 8 emot. Enligt boken utgjorde denna omröstning den avgörande vändpunkten 
där senatens motståndskraft bröt samman. De 8 som motsatte sig avgick i protest men ersattes 
genast med Bobrikoff-trogna. Senatens lydnad övergick i ödmjukhet för att till slut mynna ut i 
tjänstvilligt kryperi. När ständerna klagade att detta var mot konstitutionen gav 
förryskningsprocessens andra parhäst, ministerstatssekreteraren,  Vjatšeslav von Plehwe, 27 augusti
1900 ett lakoniskt svar: ”Revidera er LD-ordning”. Och när ständerna klagade på att de 
ryktesspridande gårdfarihandlandena (laukkuryssät) på landsorten stred mot 
autonomibestämmelserna lanserades genast en ny förordning som statuerade att ryska handelsmän 
fritt får idka handel i Finland. 



Partibildning

Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen var en av centralgestalterna i den fennomanska rörelsen som 
koncentrerade sig på att stärka finska språkets ställning i Storfurstendömet. Han blev den ledande 
symbolen för det ”Gammalfinska” partiet som också kallades senats- eller eller fosterlandspartiet. 
Deras språkrör var tidningen Uusi Suometar. I och med språkmanifestet hade partiet fått någonting 
nytt att tänka på. Hur skulle man förhålla sig till den påtvingade ryskan? Enligt Yrjö-Koskinen var 
kampen mot svenskan viktigare än faran för förrysknings varför finska senaten gott kunde foga sig i
de ryska kraven bara kampen mot svenskan fortsatte. I folkmun kom partiet att kallas 
”undfallenhetspartiet”.
Motståndspartiet sammanföll med ungfinska partigruppen som distanserade sig från 
Gammalfinnarna  på grund av Yrjö-Koskinens undfallenhetspolitik. Deras språkrör var tidningen 
Päivälehti (1889-1904) som tvingades av censuren att upphöra 1904 men som kunde fortsätta 
utgivningen genom att byta namn till Helsingin Sanomat. Grupperingen var mycket liberal, förutom
framstegsvilliga fennomaner hörde mer eller mindre alla svenskspråkiga till motståndspartiet. 
Också de politiskt aktiva kvinnorna anslöt sig i stora skaror. Grupperingen kallades det 
”konstitutionella partiet” och hade som sin arbetsprincip: ”Motstånd mot förryskningen men på 
laglig grund”. Kampen skulle föras med rena vapen medelst upplysningsverksamhet genom saklig 
och välformulerad information. Ledarna för denna passiva motståndsrörelse kallades enligt ryskt 
mönster ”Kagalen”. Rörelsens språkrör var tidningen Fria ord. Emedan censuren förhindrade 
rörelsen att bedriva någon som helst publiceringsverksamhet tryckte man en tidning i Stockholm 
fram till år 1905.

Finländarna skall in i ryska armén
Under vinter och vår 1901 behandlade ryska riksrådet frågan om hur man skulle organisera Finlands
militär. Geheimerrådet N. Gerard, (som senare skulle bli finsk generalguvernör 1907) talar för en 
mildare finsk linje med bara 12 000 inkallade på 3 år fördelade på 4000 per år, och att de finska 
trupperna skulle vara stationerade bara inom Finland i linje med vad finska ständerna hade 
föreslagit. Lindringsförslaget beaktas dock inte utan man beslöt att förorda 1899 års värnpliktslag 
som också vann den allerhögstas stadfästelse. En liten uppmjukning ingick dock: värnpliktstiden 
förkortades till 3 år. Beslutet delgavs som manifest 20 juni 1901 och senaten promulgerade det 
pliktskyldigt. Senatorer som opponerade sig avskedades. Enligt boken kunde man nu tala om att: 
”senaten snarast hyllar kejsaren”. 
I akt och mening att införliva finländarna i den ryska armén tog man itu med att upplösa de 
ursprungliga finska skarpskyttebataljonerna, bara gardet i Helsingfors och dragonerna i 
Villmanstrand fick bli kvar. Soldateden skulle sväras enligt rysk mall. Lite senare upplöstes också 
dragonregementet i samband med att generalguvernören gjorde ett inspektionsbesök i 
Villmanstrand. Regementets chef, överste Schauman hade där haft mage att kritisera den planerade 
omorganisationen av armén med den påföljden att generalguvernören genast lät upplösa enheten 
och ersätta det med ett helryskt dragonregemente.

Uppbådsstrejken
Ett möte anordnades på Degerö i Turholmsparken i början av augusti 1901 där det beslöts att man 
skulle samla in en ny folkadress mot de nya militärlagarna. Enligt boken kunde man nu redan 
skönja att entusiasmen inte var lika stor men man lyckades ändå samla ihop 473 000 
namnunderskrifter som bifogades en skrivelse som sedan den 30 september 1901överräcktes åt 
generalguvernör Bobrikoff som ingenting annat gjorde med listan än använde den för att spåra 
aktivister.
Det passiva motståndet mot de olagliga uppbåden organiseras genom att på lokalnivå försvåra 
själva förrättningen. Man uppmanade prästerna att ej läsa upp kungörelserna i kyrkan, 
uppbådsförrättningar ordnas ej, medlemmar av uppbådsnämnderna utsågs inte. Men här började 



man också skönja en splittring i leden. Ärkebiskopens herdabrev uppmanar prästerna att lyda lagen. 
Orsaken var att en stor del av prästerskapet hörde till det gammalfinska partiet för de ville inte bli 
uppsagda från sina tjänster. Resultat blev att bara cirka hälften av prästerskapet vägrade att läsa upp 
kallelsen till uppbåd. Men resultatet blev ändå en stor uppbådsstrejk 1902, av 25 000 kom bara 
10 000 till syn. De första oroligheterna uppstod i samband med syneförrättningen den 17-18 april 
1902 i Helsingfors. Då senatorerna avlägsnade sig från Statsrådsborgen ropades glåpord efter dem 
vilket ledde till kravallerna på eftermiddagen 18 april 1902. Polismästare Carlstedt fick ej bukt med 
människomassan, varför guvernören bussade kosackerna på hopen. Kosackerna skingrade hårdhänt 
såväl demonstranter som fredliga förbipasserande.
Senaten försöker ännu genom vite tvinga kommunerna att arrangera uppbåden. Ett annat lömskt 
knep var att skicka helt oskyldiga brev till alla statliga och kommunala myndigheter och be dem 
lista alla tjänstemän som på grund av statstjänsten var befriad från uppbåden. Om man hade 
besvarat denna enkät skulle det ha indirekt inneburit ett erkännande av värnpliktsförordningen. 
Ämbetsverken vägrade.

Generalguvernörens makt utökas 
20 september 1902 kungjordes 5 förordningar (från 31 juli-8 september 1902)som gav 
generalguvernören möjligheten att avskeda och anställa tjänstemän enligt gottfinnande, samt ensam 
rätt till kompetensbedömning av sökande vid besättande av lediga vakanser. Grundlagen beskars. 
Rätten att väcka åtal mot tjänsteman begränsades. Den 1 oktober 1903 ökas generalguvernörens 
makt ytterligare på bekostnad av senatens.  Detta ledde till att den 26 september 1902 avskedades 
utan förklaring ett stort antal statsanställda inom rättsväsendet, bland annat hänvisade man till att 
dessa personer hade skickat in kritiska svar på förryskningskraven eller motsatt sig 
implementeringen av förryskningsåtgärderna. 
Åtal väcktes dock mot generalmajor Kaigorodoff som bussat kosackerna på demonstranterna i 
Helsingfors 18 april 1902.  En ny avskedningsvåg kom den 26 februari 1903 inom rättsväsendet. 
Alla hovrätterna berördes genom att personer som hade vägrat utföra handlingar som krävts av 
generalguvernören men var kriminella enligt storfurstendömets grundlagar, avskedades. Ett stort 
antal borgmästare avsattes också.

Passivt motstånd försvåras
Det Konstitutionella partiet samlades till krismöte 12 november 1902 i Helsingfors. Det enda man 
kunde göra var att enas om att fortsätt det passiva motståndet på alla tänkbara sätt. Men tyvärr var 
uppfinningsrikedomen stor även på motståndarsidan. Man riktade in sig på uppbådet 1903. Straffhot
för uteblivande från syn och uppbåd utfärdades. Statstjänstemän som uteblev fick omgående 
avsked. Pass fick inte utfärdas åt utebliven på 5 år. Likaså försvårades lånegivning åt person som 
uppdagats vara inblandad i passivt motstånd mot uppbåden eller annars bara motsatt sig den 
Plehwe-Bobrikoffska regeringen. Den 9 april 1903 hade generalguvernören fått mer eller mindre 
diktatorisk makt under de kommande 3 åren. Enligt ett manifest 15 april 1903 kungjorde han att 
ifall man inte inom utsatt tid åtlydde en landsförvisning så skulle man föras till Sibirien. 
Skrämselpolitiken bet; 2/3 kom till 1903 års uppbåd även om det förblev lite oklart hur det 
räknades. Husundersökningar förrättades titt och tät i jakten efter oliktänkande. Allt fortsatte ännu 
på nyåret 1904 Senaten gjorde ingenting annat än hukade, undfallenhet övergick till och med  i 
tjänstvillig medverkan.

Första konkreta steget mot införandet av Finland i Ryska riket
I Bobrikoffs rapport för 1898-1902 framför han en konkret tågordning om hur Finland skall anslutas
till Ryssland:  ”De flesta sunt tänkande i Finland stöder oss (tysta majoriteten). Börja med att 
överföra Viborgs län till Ryssland vilket kan motiveras med att det utgjordes av ”Gamla Finland”. 
Detta skulle utgöra första steget mot förening av resten. von Plehwe:” Vi försöker göra det fredligt, 
om bara finnarna ville samarbeta kommer allt att gå vägen. Största hjälpen har vi av Finska senaten,
ju mer de hukar dess snabbare kan vi genomföra anslutningen”. Kejsaren tillade: ”Vi sammankallar 



lantdagen för 1904 först efter att årets militäruppbåd har verkställts. Då kan vi kontrollera hur 
lyhörda finnarna har blivit”. Ryssarna hade kommit på en svag juridisk punkt i Finlands autonomi; 
det så kallade ”Gamla Finland”- området hade införlivats med storfurstendömet först år 1811,  alltså
efter det att kejsaren hade givit sin regeringsförsäkran och definierat storfurstendömets rättigheter. 
Ryssarna kunde hävda att rättigheterna inte gällde denna region och att det därför närsomhelst 
kunde flyttas tillbaka till Moderryssland.

Utrensningar
När år 1904 inleddes verkar det som om Bobrikoff skulle ta hem hela spelet. Våren 1904 infann sig 
4/5 till uppbådet, endast Sydösterbottens (i Amerika) och Östnylands inkallade uteblev i större 
utsträckning. Däremot hade det gått långsammare med att bilda de nya ryskfinska arméenheterna, 
bara 180 hade hittills intagits i aktiv tjänst. Senaten, där alla medlemmarna byts ut mot ryskvänliga, 
hade förvandlats till en biträdande myndighet åt generalguvernören. En nytolkning av 
språkförordningen av den 19 juni 1902 var att inom 5 år från 1 januari 1904 måste alla använda 
ryska i kommunikation med myndigheter. De omfattande utrensningarna ledde till att alla 
ämbetsverk led brist på dugliga medarbetare vilket i sin tur gjorde att verksamheten stagnerade. 
Postverkets generaldirektör avgick i protest mot direktiven att alla brev måste öppnas och granskas. 
Generalguvernörens kansli utvidgades (med ryssar) för att mer och mer ta över senatens 
verksamhet. 
Poliskåren kunde nu närmast liknas med en hop yrkesförbrytare. De olagliga gendarmerna 
legaliserades och finska staten tvingades att betala deras löner. De hade rätt att granska pass samt 
kontrollera tullväsendet för att övervaka införseln av förbjuden litteratur och skjutvapen. 
Husundersökningar hörde till dagordningen och det vimlade av värvade spioner bland dräggen. 
Viborgsområdet, som skulle införlivas först, var mest kaotiskt -  tjänstemän avskedas, folk häktades 
godtyckligt, polisen misshandlade fredliga förbipasserande. Bobrikoff koncentrerade sig på 
Viborgsområdet för att bereda marken här för en överföring av länet i en nära framtid till 
kejsardömet. 
Statsutgifterna ökar kraftigt på grund av polisväldets stora kostnader för ryska gendarmer, flera 
poliser och spionerna. Samtidigt höjdes löner och arvoden för alla i generalguvernörens kansli. Den 
23 juni 1904 görs ett försök att kapa ständernas beskattningsrätt (§45 i 1772 års Regeringsform) 
genom listiga omformuleringar. Hela skolväsendet ställdes den 26 mars 1903 under 
generalguvernörens uppsikt. Ett orimligt stort antal timmar obligatorisk ryska skulle eleverna läsa i 
veckan  Därtill stängdes några misshagliga skolor. Samtidigt genomfördes omfattande utrensningar 
av obstinata lärare och studenter både i Universitetet och i Polytekniska institutet. Polisen ifördes 
ryska uniformer och postverket tvingades använda ryska frimärken. Alla gatuskyltar skulle ha ryska 
namnet överst. 

Döden kommer ifatt Bobrikoff och von Plehwe
Den 16 juni 1904 väntar Eugen Schauman i trapphuset i Stadsrådsborgen. När generalguvernör 
Bobrikoff kommer upp längs trappan avlossar Schauman tre skott mot den förhatlige varefter han 
skjuter sig själv. På sig har han ett brev adresserat till kejsaren där han bedyrar finska folkets 
lojalitet, påtalar olagligheterna i ”Februarimanifestet” och riktar en vädjan till kejsaren att återta de 
grundlagsvidriga tilltagen som skapat så mycket oreda i Storfurstendömet. 
En omfattande polisutredning kring mordet av Bobrikoff igångsattes. Även familjemedlemmar 
fängslade tidvis men det visade sig att Schauman handlat på eget bevåg och händelsen var ej 
kopplad till något organiserat motstånd. Men bara cirka en månad senare skulle den andra parhästen
i förrysknings programmet, Vjatšeslav Konstantinovitš von Plehwe (1846-1904) bli mördad den 28 
juli 1904 av en bomb som slungats mot hans vagn, både vagnen och Plehwe slets i stycken. Här var 
det frågan om ryska nihilister som var ute för att kullkasta det ryska kejsardömet. Både Bobrikoff 
och von Plehwe kom därigenom att följa varandra hand i hand in i döden som symboler för det 
första stora förryskningsprojektet av Finland 1899-1904.



Senatshuset eller regeringsborgen i Helsingfors. Det var i trapphuset till denna byggnad som 
Eugen Schauman riktade de dödliga skotten mot generalguvernör Bobrikoff 16 juni 1904. Bobrikoff
avled under natten 16-17 juni 1904. Foto Kai Ingman, 3.5.2013/Bokebacken. 

Ny generalguvernör men också en ny fiende
En ny generalguvernör, furst J. Obolenski utnämndes och han anlände till Helsingfors i augusti 
1904. Han hade lika hårda nypor som Bobrikoff och det var meningen att han skulle slutföra 
förryskningsprogrammet enligt plan. Men situationen hade nu totalt förändras. Orsaken var det 
rysk-japanska kriget (1904-1905) där Ryssland stötte på överraskande stora svårigheter. Detta 
inverkade dämpande på förryskningskampanjen. Enligt boken kan man till och med säga att detta 
krig räddade Finlands autonomi. Förryskningsprocessen kom tillfälligt av sig, censuren lättade 
tillfälligt lite, en del politiska fångar släpps men Finland måste skjuta till 4,2 miljoner mark som 
”krigsbidrag”.

Valstrid till 1904-1905 års lantdag
Valstriden till lantdagen 1904-1905 kom att stå mellan gammalfinnarna och ungfinnarna. Båda 
partierna hade i sak samma krav, men medan gammalfinnarna undfallet önskade, så krävde 
ungfinnarna att alla olagliga påhopp från och med Februarimanifestet skulle tas tillbaka. Lantdagen 
meddelande i officiella tidningen 30 november 1904 att landsförvisade fick återvända för att kunna 
delta i valet.Valet blev en stor framgång för ungfinnarna som segrade i alla stånd utom i 
prästeståndet där rösterna föll lika.
Trontalet hölls 9 december 1904. Kejsaren lät meddela att så snart generalguvernören återställt 
ordningen i storfurstendömet skulle alla undantagslagar hävas, men alla stadganden som var 
ämnade att knyta Finland närmare till Ryssland skulle kvarstå så som till exempel manifestet från 
15 februari 1899 om allryska lagar, förordningen från 20 juni 1900 om ryska språket i senaten, 
överstyrelserna och guvernörsämbetena. Även värnpliktslagen från den 12 juli 1901 skulle 
bibehållas, möjligen i något modifierad form. 



Ständernas svar blev ”Den stora petitionen” där man krävde att alla olagligheterna återtas, medan 
Senaten avgav ett utlåtande med vagare formuleringar 31 december 1904 till kejsaren. Efter det 
blev det en nervös väntan. I Finland väntade man på kejsarens svar. I Ryssland väntade man på hur 
kriget mot japanerna skulle utfalla. De uteblivna krigsframgångarna fick ryssarna att ta ett steg 
tillbaka i avseende förryskningsprogrammet. I en överenskommelse den 29 mars 1905 lovade 
Finland bevilja 10 miljoner mark per år till ryska krigskassan varigenom värnpliktslagen av år 1901 
inte tillämpas samt att inga domare fick avsättas godtyckligt  Med detta upplöstes lantdagen den 15 
april 1905. Finland hade köpt sig fri från att ställa upp i rysk militärtjänst.
Samtidigt fortsatte oroligheterna i Ryssland. Den 22 januari 1905, den så kallade blodiga söndagen 
massakrerade militären fredliga demonstranter framför Vinterpalatset. Antalet döda blev aldrig 
fastställt men man har beräknat att cirka 100 civila avled vid beskjutningen. Samtidigt gick det 
rysk-japanska kriget allt sämre vilket bara ökade oron i huvudstaden. Efter lantdagen låg 
generalguvernörskansliet i Finland lågt. Man ordnade inget uppbåd men diktaturförordningarna vis-
á-vis generalguvernörens maktbefogenheter var ännu i kraft vilket i sin tur ledde till att 
opportunismen i Storfurstendömet sakta ökade. Ett uttryck för detta var att senaten på nytt 
aktiverade sig och lade förslag till lagar om åtal mot ämbetsmän, församlingsfrihet och reglering av 
gendarmernas verksamhet i Finland. Bara ett medborgarmöte skingrades, den 13 september 1905 av
Obolenski i Brandkårshuset i Helsingfors. Censuren skärptes dock på nytt efter att lantdagen 
avslutats.

Ryska oppositionen inbjöds
Mordet på Bobrikoff utgjorde startskottet för aktivismen i Finland. Man kan här tala om en 
”förryskning” av storfurstendömet men inte som von Plehwe och Bobrikoff hade tänkt sig det utan 
genom att nihilisternas aktivism spred sig från Ryssland till Finland. Underligt nog ingick i den 
finska aktivismen mera organisatorisk skärpa jämfört med den vildvuxna ryska nihilismen. 
Skillnaden var uppenbar: finländarna ville skapa en självständig stat medan de ryska nihilisterna 
ville utplåna ett kejsardöme. Ett bra exempel på den finska aktivismen var Parismötet i november 
1904, dit alla oppositionspartier inom Ryssland inbjöds. Mötet sammankallades på finskt initiativ.
Finska aktiva motståndspartiet hade grundats redan 1 december 1904. Organisationen var givetvis 
underjordisk. På en löpsedel förkunnade de; ”Efter 15 februari 1899 räcker passivt motstånd ej 
mera, från och med nu krävs aktivt motstånd. För att nå våra mål krävs också ett folkstyrt Ryssland, 
därför måste vi ha samarbete med alla oppositionella element i kejsardömet för att sträva att 
avskaffa det autokratiska statsskicket både i Finland och i Ryssland”.
Allmänheten förhöll sig tveksamt till rörelsen. Var det frågan om ett skämt eller en provokation 
frågade man sig. Tanken att Finland, som nu var helt utan egen armé skulle med egen kraft kunna 
avskaffa den ryska överhögheten var absurd. Äldre tvivlade, yngre ryktes lättare med i 
fosterländska drömmar.

Aktivisterna blir våldsamma
Tillslagen började dock höra av sig. Efter den blodiga söndagen i januari 1905 krossades fönstren 
till tidningen Uusi Suometars redaktion. Tidningen var språkrör för det Gammalfinska partiet. 
Följande dag attackerade polisen helt fredliga människor på gatan utanför. Den 6 februari 1905 
mördas prokurator M. E. Johansson (Soisalon-Soininen) av Lennart Hohenthal. Den 20 mars sker 
ett mordförsök på guvernör Mjasojedoff i Viborg. 7-8 april blir arbetaren och informatören Virtanen
skjuten till döds. I maj 1905 dyker brevbomber upp i posten och försvårar brevcensuren och 
spionaget. Samma månad blir en ridande polis nattetid misshandlad.  Den 19 juli blir 
generalguvernörens adjutant Deutrich sårad av en bomb på senatstorget. Den 21 juli blir 
gendarmöverste Kramarenko skjuten till döds.
Den 20 augusti går poliskonstapel Forstén samma öde tillmötes. Schweiziska vapen smugglas in 
och i september placeras bomber ut på strategiska ställen för att förorsaka så stor skada som möjligt.
Finland fick aktivistsmitta från det förvildade Ryssland, vapenbrödraskap med de ryska 



revolutionärerna kom att aktivera ytterlighetsgrupper både på höger och på vänsterkanten. Det 
Konstitutionella partiet hade en ambivalent inställning till aktivisterna. De ansåg att i värsta fall kan 
de leda till en fullständig polarisering och därigenom  stjälpa hela lasset. 

Storstrejken spreds till Finland
För att lägga kraft bakom ständernas krav på en reform av statsskicket beslöt man att organisera en 
storstrejk i Finland. Också storstrejken följde ryskt mönster. I Ryssland bröt den ut i oktober 1905 
efter nederlaget i rysk-japanska kriget och spred sig över till Finland där den började 30 oktober och
varade till den 6 november 1905. I Ryssland ledde strejken till att kejsaren 30 oktober 1905 
undertecknade ett manifest vari utlovades en folkrepresentation med lagstiftningsrätt. 
Generalguvernör Obolenski byter nu sida i förryskningsfrågan och uppmanar finnarna att kräva 
samma slag av lagstiftande folkförsamling som ryssarna krävt och fått i Ryssland. Detta får de 
Konstitutionella att lansera sitt Novembermanifest med kraven: ”Gå med på allt vad ständerna 
krävde i lantdagspetitionen av 31 december 1904, samt gå med på att man i Storfurstendömet kan 
påbörja arbetet med att lansera en representationsreform.”  Sagt och gjort, petitionen sändes iväg, 
förordades av generalguvernören och senaten och godkändes av kejsaren, allt på nolltid. Det sades 
att just då var Finlandsfrågan bara en liten sak som man ville få bort från dagordningen, den stora 
frågan var representationsreformen i Ryssland. Allt var en funktion av nederlaget i det rysk-
japanska kriget.

Högt spel från socialdemokraterna
Från och med nu blir författarna vagare eller omedvetet mera partiska i sin skildring av 
händelseförloppet efter att storstrejken bröt ut. Man blev varse att det förekom grupperingar inom 
landet som hade helt olika intressen. Socialdemokraterna (SD) som representerade 
industriarbetarna, och som tills nu egentligen inte haft någon som helst representation bland 
ständerna, var en sådan grupp. Boken klandrar dem för osolidariskt handlande, särskilt Helsingfors 
SD:s verksamhet var ej acceptabelt. En socialistisk kommitté i Tammerfors lanserade ett  program 
som krävde sammankallandet av en folkvald ”Revolutionsregering” i Helsingfors som skulle ha till 
uppgift att sammankalla en nationalförsamling, eller folkrepresentation på basen av allmän och lika 
rösträtt. Nationalförsamlingen skulle sedan ”ta över” Finland.
Enligt bokens författare var detta revolutionärt, mot monark och ständer och förutsatte att det först 
utbryter en revolution i Ryssland som kastar allt över ända. SD hade tillförlitliga uppgifter från S:t 
Petersburg att strejken ebbat ut. Trots det spred de flygblad och påstod att SD segrat i S:t Petersburg
varpå  ”nationalgardets” ledare J. Kock kallade till massmöte på Järnvägstorget i Helsingfors för att 
välja revolutionsregering. SD besinnade sig dock i sista minuten och föreslog i stället att man skulle
komma överens om sammansättningen av en ny senat. Det Konstitutionella partiet hade genast skilt 
sig från Kocks gruppering.
SD förde här ett högt spel och utgick naivt ifrån att ryska militären skulle hålla sig overksam. Alla 
visste att generalguvernör Obolenski hade just för en dylik eventualitet skaffat pansarskeppet Slava 
till Helsingfors och stationerat det ute på redden. SD:s  nationalgarde under Kock var en helt 
underlägsen motståndare. Den finska Lejonfanan hade hissats på Senatstorget men togs omedelbart 
ned på generalguvernörens order. Rykten spreds om att Kocks nationalgarde hade fått stora hemliga 
vapenförsändelser, men slutresultatet blev ändå att gardet förblev passivt. 



Finska lejonfanan. Denna flagga representerade inofficiellt storfurstendömet Finland under början 
av 1900-talet. Flaggan var inte erkänd eller tillåten av det ryska kejsardömet. Foto våren 1976, 
Vårdö, Helsingfors: Lauri Anttila/Bokebacken.

Friktion börjar uppstå mellan SD och konstitutionella
Kejsaren godkände och undertecknade ständernas anhållan i form av ett manifest av den 4 
november 1905 och det kungjordes i kyrkan. Men socialdemokraterna bestred uppgiften om 
godkännandet och fortsatte strejken trots att strejken redan ebbat ut i Ryssland då det ryska 
manifestet från den 30 oktober kungjorts. Enligt boken lär den Socialistiska kommittén ha beslutat 
att strejken skulle upphöra på måndagen klockan 12 men ej meddelat allmänheten därom. 
Kommittén var inte  heller i stånd att skingra folkmassan. Under tiden omvandlade SD 
Nationalgardet med kapten Kock i spetsen till Röda gardet. Då ordningen ej infann sig efter 4 
november beordrade regeringen mera ryska trupper till Finland. Ännu den 6 november 1905 
försöker Röda gardet med våld förlänga strejken vilket frammanade en mycket farlig situation 
emedan militären kunde ingripa. Rödgardisterna drog sig inte för att ta till handgripligheter mot 
butiksidkare som ville öppna sina affärer. Vad som slutligen räddade situationen var att studenter 
och elever från den polytekniska skolan bildade skyddskårer eller Vita garden som satte sig till 
motvärn mot rödgardisterna. Kockgrupperingen föll så småningom till föga varigenom strejken 
kunde avslutas den 6 november 1905. I samband med ”Författningskampen” hade Finland gått från 
total enighet till begynnande polarisering.
Socialisterna ville använda strejken för sina egna syften genom att försöka vända folkopinionen mot
de förmögna borgarna, godsägarna och industriidkarna. Det förklarar också ofoget där andras 
egendom förstördes och en del ”herrar” till och med fängslades. Storstrejken började som folkfest 
med ett enat folk. Under strejkveckan rådde god ordning. Men den 6 november, när röda och vita 
gardena stod öga mot öga på Senatstorget drogs gränsen mellan nationell enhetspolitik och 
klasskamp.

Jättekliv mot demokrati
Men i och med författningskrisen och storstrejken hade man omedvetet tagit ett jättekliv framåt i 



strävandena att utveckla ett demokratiskt samhällssystem med en folkrepresentation bestående av 
en enkammarriksdag baserad på allmän och lika rösträtt. Vad var det då som indikerade detta, jo det
faktum att man första gången i Finland hade genomfört saker genom massaktioner där hela folket 
var representerat. Första exemplet var massadressen 1899 där man lät folket uttala sig. Det andra 
exemplet var det passiva motståndet på bred front vid implementeringen av förryskningsåtgärderna.
Det tredje exemplet var uppbådsstrejken, och det fjärde exemplet att kvinnornas rösträttskamp blev 
en del av hela författningsstriden.
Finlands författningskamp 1898-1905 ger ett förträffligt sammandrag av de politiska händelserna 
under början av 1900-talet då Ryssland satte in sin förryskningskampanj mot Finland med full kraft.
Syftet med dessa strävanden var att totalt utplåna det finska Storfurstendömets autonomi som 
baserade sig på den svenska grundlagen från åren 1772 och förenings- och säkerhetsakten från år 
1789. Allt detta skedde under täckmanteln att förenhetliga styret i hela kejsardömet så att samma 
lagar och samma samhällsordning skulle vara rådande överallt inom kejsardömet.
Ämbetsmannakåren råkade in i en mycket brydsam situation, stödja förryskningen och behålla 
jobbet eller motsätta sig och bevara sin heder. Särskilt de som var verksamma som prokuratorer, de .
tjänstemän som under storfurstendömets tid i Finland hade till uppgift att övervaka lagarnas 
efterlevnad, råkade illa ut. 
Det är  förvånande att en bok som så rättframt tar upp alla de regimkritiska spörsmålen under denna 
sjuårsperiod överhuvudtaget har varit möjlig att publicera år 1907. Förryskningskampanjen hade på 
sätt och vis väckt en sovande björn: den finska nationalismen hade för en tid sammansvetsat folket. 
Under denna tid hade censuren skruvats åt allt hårdare ju mera polariserade förhållanden blev, och 
avskaffades först 20 mars 1917. 1907 skulle man vänta sig att myndigheterna hade varit mycket 
känsliga för en såhär öppen redovisning av alla ryska påhopp i form av nytolkningar av vad man 
kommit överens om i samband med Borgå lantdag 1809. Troligen utgör denna bok ett exempel på 
den hemliga bokutgivning som uppstod i Finland under ofärdsåren på grund av den förkvävande 
ryska censuren.
THOMAS GAROFF


