
Ett ögonvittne berättar om
Finlands frigörelseprocess

Thomas Garoff har läst Lennart Gripenbergs ögonvittnesskildring av hur först 
förryskningsprogrammet växer sig allt starkare i storfurstendömet Finland mellan åren 1899-
1905, för att sedan tillfälligt komma av sig. Mot bakgrund av de oroligheter som uppstod i 
Ryssland på grund av förlusterna i det rysk-japanska kriget lyckades progressiva krafter 
införa folkrepresentation. Av bara farten genomförde man också i Finland samma manöver. 
Genom att författaren själv tog aktiv del i alla förhandlingar när den nya grundlagen växte 
fram kan hans bok användas som källmaterial om den dramatiska epoken i Finlands historia 
1890- 1917. 

Lennart Gripenberg (1852-1933) hade militär utbildning men kom att göra sin huvudsakliga insats 
inom järnvägsbygget och industrin. Under ”ofärdsåren” kom han att inta en central roll när det 
gällde att lotsa Finland ut ur storstrejken under ordnade förhållanden samt inleda arbetet med att 
reformera valet av folkrepresentationen till lantdagen i storfurstendömet.  Gripenberg skrev ett 
flertal böcker som var förknippade med de samhälleliga och industriella förhållandena i Finland 
under senare delen av 1800-talet. I boken Ur mina levnadsminnen ger han en färgstark skildring av 
de kritiska åren då Finland först var nära att utplånas som autonomt furstendöme till att kraftigt 
förnya sin inre statsstruktur och införa allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor som första 
stat i Europa. Av denna anledning följer nedan en lite omfångsrikare betraktelse av boken emedan 
de förändringar som infördes i Finlands författningssamling 1906 återspeglas starkt i landets 
nuvarande statsskick.
Gripenbergs karriär kan beskrivas som bestående av fem faser, den militära, järnvägsbygget, 
flottningsperioden, verksamheten som industrichef och slutligen som senator. Den militära perioden
blev mycket kort och verkar mera höra ihop med hans grundutbildning, men alla de senare epokerna
i hans yrkesverksamma liv är starkt förknippade med storfurstendömets samhälleliga och 
ekonomiska utveckling.  



Lennart Gripenbergs bok Ur mina levnadsminnen, som recensenten hittat i farfars bibliotek. Foto 
Antti Voipio, 10.9.2018/Bokebacken

Järnvägen lokomotiv för ekonomin
 Järnvägsbygget hade kommit i gång i Finland efter Krimkriget. Startskottet utgjordes av kejsar 
Alexander II:s reskript om byggandet en järnväg från Helsingfors till Tavastehus 1857. Syftet var att
rycka upp landet från en halvsovande och halvsvältande jordbrukarnation till ett industrialiserat land
knuten till ett heltäckande kommunikationsnätverk som skulle möjliggöra både export och import. 
Järnvägarna skulle utgöra komplement till systemet av kanaler och flottningsleder. Järnvägsbygget 
fick ett indirekt stöd på grund av nödåren 1867-1868 då svältande bönder från norra och östra 
delarna av landet strömmade till och erbjöd billig arbetskraft åt banbygget. Genom detta kunde man
förfärdiga S:t Petersburgsbanan för omkostnader som uppgick till bara hälften av den budgeterade 
summan. 
Författaren blev finsk officer 1870 och utexaminerades från ingenjörsakademien i S:t Petersburg 
1876. Det var frågan om en treårig civilingenjörsutbildning. Tanken på krigstjänst i Ryssland 
lockade inte, men å andra sidan fanns det just då inga som helst möjligheter att få jobb på den civila
sidan i Finland. Järnvägsbygget hade utgjort en viktig arbetsgivare men då Åbobanan just blivit 
färdig, gick många ingenjörer från polytekniska skolan, arbetslösa. Men sedan fattades beslut om 
byggandet av Vasabanan och då blev Gripenberg erbjuden att ta ansvar för Kangasaladistansen. Det 
tog fem år att bygga banan. Lönen var låg men entusiasmen stor vilket ledde till att priset stannade 
vid 14 miljoner, endast 73 procent av de beräknade omkostnaderna.



Typiskt ånglok från tiden då Finlands järnvägsnät byggdes ut. Detta lok (Hanomag, Hannover 
Linden, från 1923) står utställt i Kotka hamn. Foto: Thomas Garoff, 6.9.2018/Bokebacken

Skogarna blev Finlands gröna guld
I slutet på 1800-talet blev det en allmän industriell högkonjunktur i Europa vilket bland annat kom 
till uttryck i ett kraftigt ökande behov av virke. Ända tills nu hade Finlands vidsträckta skogar 
närmast betraktats som utmarker. Situationen förändrades nu radikalt och en våldsam spekulation 
inom virkesproduktionen uppstod med snabba kast mellan jättevinster och konkurser som följd. 
Något som skedde parallellt, men mera i det fördolda var utbyggnaden av flottningslederna för 
virket. Detta var helt avgörande för möjligheterna att utnyttja landets vidsträckta skogar då annan 
infrastruktur helt saknades. Man kan nog säga att Finlands gröna guld bestod av kombinationen av 
skogarna och insjösystemet, utan den ena var den andra värdelös. Problemet utgjordes av de talrika 
små och stora forsarna som måste rensas för att inte förorsaka stockning i flottningen. Här behövdes
ingenjörskunskaper.
Gripenberg blev erbjuden att bli flottningschef för Päijänne vattensystem 1880 och utnämndes till 
chef 1881. Flottningsbolaget som han jobbade för ägdes av alla sågar tillsammans längs linjen 
Karstula-Saarijärvi och Keitele-Päijänne-Kymmeneälv-Kotka. Stråten täckte hela åtta län och var 
en av Finlands största. Då annan infrastruktur saknades blev han tvungen att ofta ta sig fram med 
häst eller roende eller till och med till fots. 1870-talets ekonomiska högkonjunktur krävde stora 
mängder trävaror men sågarna använde sig bara av grovt virke vilket gjorde att ingen skogsskövling
uppstod utan de stora träden togs ut ett och ett och ungskogen lämnades kvar att växa till sig. Men 
det grova timret krävde goda flottningsleder vilket betydde ett omfattande forsrensnings- och 
muddringsarbete som Gripenberg hamnade att både planera, verkställa och övervaka. 
Som en anekdot från denna tid berättas att när Gripenberg inspekterade en flottled nära en fors 
stötte han oförhappandes på små ljusa flak, stora som näsdukar, som låg på marken. När han 



frågade sin följeslagare vad det var fick han svaret att det var ”kaarnanila” till barkbröd. Ännu på 
1880-talet skar man ut ur unga tallar den inre mjuka saftiga barken och torkade den i solen. När den 
hade blivit hård maldes den till mjöl för att dryga ut säden som man skördat från åkern. Författaren 
reagerade här på den starka kontrasten. Samtidigt som en del människor gjorde sig en förmögenhet 
på skogsavverkningen hankade sig andra fram genom att dryga ut sin säd med barkmjöl. 
Allt som allt får man intrycket att Gripenberg genomsin verksamhet både inom järnvägsbygget och 
inom flottningsväsendet måste ha blivit väl insatt i storfurstendömets problem och behov av 
infrastruktur för alla transporter som är förknippade med industriell verksamhet.

Typiskt exempel på vattendrag som var en del av den vattenled som Lennart Gripenberg fick i 
uppgift att rensa upp för att möjliggöra stockflottning. Bilden är från Strömfors bruk som ligger vid
Kymmene älvs västra utflöde i Pyttis. Foto: Thomas Garoff, 7.9.2018/Bokebacken.

Orättvisa tullbestämmelser ändrades
Finsk-ryska tullkommittén tillsattes 1885. Enligt tullförordningen av år 1859 kunde ryska varor 
tullfritt föras in till Finland, medan finska varor fick tullfritt föras in i Ryssland bara enligt en lista 
där slag och mängd var specificerade. De tullfria varorna bestod främst av lantbruksprodukter samt 
några industrialster.  Alla andra varor måste finländarna betala normal införseltull på. 
I samband med att Finlands industri och näringsliv rustades upp efter Krimkriget reglerades också 
tullbestämmelserna mera i detalj. Resultatet blev att införseltullarna justerades så de blev lika i både
Ryssland och Finland. I Ryssland skedde dock gradvisa förhöjningar på vissa införselprodukter men
motsvarande förändringar skedde inte i Finland. Detta hade lett till att en del importråvaror och 
därigenom en del industriprodukter blev dyrare att framställa i Ryssland än i Finland. 
Detta fick ryska industriidkare att kräva ett förenhetligande av tullsystemet.
Ryska finansministeriet tillsatte en finsk-rysk kommitté för att utreda frågan och korrigera 



olägenheterna.  Gripenberg utsågs att representera Finland i kommittén på grund av sina goda 
kunskaper i ryska språket. Detta hjälpte föga, finländarna blev fullständigt överkörda i 
förhandlingarna vilket ledde till att tullarna inte bara utjämnades men också finska pappers-, järn-, 
bomulls- och fajansprodukter belades med skyddstullar och införselkvoter.  Detta trots att ryska 
varor fick tullfritt föras in i Finland.  Järn- och stålindustrin i storfurstendömet blev lidande på 
grund av dessa nya bestämmelser, bland annat Dalsbruk måste upphöra med sin verksamhet 1886. I 
östra Finland där bruken hade sitt avsättningsområde företrädesvis på den ryska sidan blev 
situationen ohållbar.
År 1893 fick Gripenberg en klar indikation på att allt inte stod rätt till. Direktorn för handels- och 
manufakturdepartementet W. Timirjaseff tillsatte detta år en ny finsk-rysk kommitté för att justera 
tullbestämmelserna mellan länderna och landsdelarna. Gripenberg, som 1886 utnämnts till 
manufakturintendent vid industristyrelsen utsågs återigen att representera Finland. Nu gällde det 
förhöjningar av år 1885 års differentialtullar. Med den starkares makt dominerade ryssarna. 
Ryssarna var därtill mycket talföra och starka debattörer. Enligt ryssarna förorsakade Finland stor 
skada åt den ryska industrin genom sin läckande tullmur. Nu var det inte mera frågan om 
utjämningstullar utan man ville bygga upp en regelrätt tullmur för att skydda den inhemska (ryska) 
industrin. Ryssland visade i samband med detta tillslag en klar ”kolonial” inställning. Huvudsaken 
var att gynna moderlandet Ryssland, och det skulle ske på bekostnad av randstaterna.
Det ryska påhoppet rann dock denna gång ut i sanden. Det visade sig nämligen att alltför många 
inflytelserika ryska affärsmän hade investerat i fabriker i synnerhet på Karelska näset, och dessa 
industrier hade sitt avsättningsområde i S:t Petersburgstrakten varför det inte stod i ryssarnas 
intresse att införa tullmuren. Kommittén fick nöja sig med justeringar av utjämningstullarna. 

Ny kejsare
Gripenberg verkade som senator åren 1896-1900. I egenskap av chef för handels- och 
industrisektionens expedition fick han en god inblick i och goda minnesbilder av hur makteliten och
kejsaren förhöll sig till Finland under denna tidsperiod, det vill säga kort efter kejsar Nikolaj II:s 
makttillträde. 
Redan under Alexander II:s tid hade en massivt panslavistisk presskampanj inletts där man ömsom 
ondgjorde sig, ömsom gjorde sig lustig över storfurstendömets autonoma ställning. Sedan tillkom 
under generalguvernör Fjodor Logginovitš Heidens tid (1881–1898) post-, tull- och 
myntkommittéerna 1890 i syfte att förenhetliga dessa centrala funktioner med motsvarande väsen i 
hela kejsardömet. Bungerska kommittén planerade en kodifiering av Finlands grundlagar så att de 
skulle överensstämma med de ryska lagarna. 
Gripenberg framhåller att vid Alexander III:s död 1894 och Nikolaj II:s trontillträde var man ännu 
optimist av två orsaker; man hade vant sig vid att de flesta ryska påhopp ofta var till för att 
skrämma men mera sällan genomfördes. Vanligen somnade förändringsförslagen in i ändlösa 
kommittéarbeten. Å andra sidan hade man ännu en stark tillit till grundlagen  i Finland samt till 
kejsarens person. Finland var ännu starkt monarkistiskt. Gripenberg citerar här Gustaf Mauritz 
Armfelt:” Den dag Ryssland bleve en konstitutionellt styrd monarki, ett av de starkaste stöden för 
bevarandet av vårt folks ställning kommer att falla bort”. Man hade således ännu 1894 en stark tillit 
till att den nye kejsaren skulle utgöra en garant för Finlands grundlagar och autonoma ställning. 
Intrycket stärktes av att Nikolaj II ej förordade en vidare kodifiering av de finska lagarna. I 
samband med lantdagen 1897 framfördes till och med kejsarens tack för den trofasthet som finska 
folket visat sin kejsare och storfurste. Heiden verkade ännu fram till 1897 som generalguvernör men
måste på grund av hög ålder och sjukdom lämna tjänsten som därefter sköttes av Stepan 
Gontcharoff som tillförordnad ända fram till 1898. Enligt Gripenberg upplevdes Heidens avgång 
som en lättnad. Till en början tycktes den nya generalguvernören vara samarbetsvillig och moderat, 
vid välkomstfestligheterna höjde han till och med en skål för Finlands storfurste istället för 
kejsaren, men trots detta började det i ett tidigt skede gå rykten om att under den artiga ytan dolde 
sig ett ödesdigert rävspel. Det har till och med hävdats att hela planeringen för den stora 
”förryskningskampanjen” skulle ha gått av stapeln just under Gontscharoffs generalguvernörs 



period.

Först relativt lugn  under Nikolaj II men sedan …
… kom två ärenden till senaten för behandling 1898. Ständerna sammankallades till urtima lantdag 
i januari 1899 för att ta ställning till å ena sidan en ny värnpliktslag och å andra sidan införandet av 
ryska språket som arbetsspråk i vissa ämbetsverk.
Enligt Gripenberg var en bagatell den tändande gnistan för det ryska språkmanifestet, som utspelade
sig på lantdagen 1897. Bondeståndet hade då försökt få medhåll av de andra stånden för en petition 
om att föra fram finska språket inom förvaltningen. Då de inte erhållit något stöd hade de lämnat in 
en egen petition för finskan åt generalguvernör Gogontscharoff för att vidarebefordras till kejsaren. 
Han hade dock lämna den obeaktad men istället börjat fundera på om det nu var rätta tidpunkten att 
införa ryskan som arbetsspråk inom administrationen i Finland. Förslaget föredrogs för senaten 
hösten 1898 som genast underkände idén. Enligt vad som fastslogs på Borgå lantdag 1809  fick 
främmande språk inte användas inom administrationen. Därmed ebbade frågan den gången ut men 
första tecknet på de kommande sju åren av ofärd kunde härmed skönjas. 
Två år senare, år 1900 kom så det av kejsaren undertecknade Gontscharoffska språkmanifestet utan 
senatens hörande för promulgering – syftet var att utplåna Finland som begrepp. Enligt Gripenberg 
kunde man nu skönja de första tecknen på en tudelning av folket. En minoritet av senaten var för en 
promulgering, men merparten av senaten (12) avgick i protest. De som stannade kvar försvarade sig
med att inget motstånd lönade sig och nu var det frågan om att rädda vad som räddas kunde. 
Bobrikoff anlände för att överta generalguvernörsämbetet. Ryktet lät berätta att han hade varit med 
om ingående förberedelser för ett omfattande förryskningsprogram. Och mycket riktigt, samma dag 
som han anlände lät han kalla till sig alla senatorerna och guvernörerna för vilka han läste upp ett tal
som gavs enbart på ryska. Kontentan av talet var att ett program påbörjas vars syfte var: ”ett 
närmande av Finland med Ryssland, men att Finlands lagar nog kommer att respekteras såvitt de ej 
står i strid med Rysslands intressen”. Därefter inledde Bobrikoff ett systematiskt arbete på att skapa 
en splittring genom att han började prisa den tjänstvilliga senaten, som hjälpte till att föra ut 
förryskningsprogrammet på ett positivt sätt. Budskapet måste förmedlas åt folket, men om det ej 
lyckas så kommer det att gå illa för både folket och senaten.  Enligt Gripenberg var detta ett tydligt 
tecken på att Bobrikoffs taktik gick ut på att ”splittra och härska”. Han upplevde situationen som 
om Bobrikoff mönstrade en hop av soldater med en vass stickande blick och med ett halvt hånfullt 
leende hela tiden på läpparna. Han gav han elakt och frånstötande intryck.  Bobrikoff visade från 
början att han tänkte spela en aktiv roll i genomdrivandet av förryskningskampanjen.

Februarimanifestet
Redan i slutet av november 1898 lät Bobrikoff utge en ny rysk officiell tidning. Senaten 
protesterade men han påstod att han fåt lov till detta av kejsaren och att finska staten bör betala för 
utgivandet av denna ”Finljandskaja Gaseta”. 
Den urtima lantdagen inleddes i slutet av december 1898 med ett kyligt trontal och ett lika kyligt 
svar. Först hade värnpliktspropositionen lanserats som innebar en chock för alla men sedan, den 16 
februari 1899 kom ”Februarimanifestet” som stipulerade att alla lagar som gällde hela ryska riket 
skulle utarbetas av de ryska myndigheterna – enbart. Bara lagstiftningsfrågor som gällde lokala 
finska förhållanden kunde beredas av den finska senaten. Den hukande senaten promulgerade 
manifestet men sände samtidigt en protesterande hemställan till kejsaren som bryskt avvisades.
Gripnbergs intryck från denna tid var att man då kunde skönja ett enat folk bakom ett enat 
motstånd, man fick till stånd ”Massadressen” och ”Stora deputationen”. Dessa protestaktioner 
irriterade Bobrikoff som beordrade 10 mars 1899 senaten att stävja slika oppositionsyttringar i 
framtiden. Senaten klagade i sin tur på att obekanta ryssar i stort antal i alla län sprider rykten om en
nära framstående omstörtning i samhället samt en omfördelning av jorden bara de ryska lagarna har 
tagits i bruk. Detta var generalguvernörens metod att försöka så splittring mellan de självägande 
bönderna och den obesuttna befolkningen på landsorten.
När Bobrikoff den 16 mars 1899 fick veta om att ”Den stora deputationen” fört en ”böneskrift” till 



kejsaren om upphävande av ”Februarimanifestet” blev han rasande och beordrade senaten att gripa 
de skyldiga till massadressen och bestraffa dem. Prokuratorn sattes i arbete men fann att ingenting 
olagligt hade inträffat. Enligt Gripenberg visade denna incident tydligt skillnaden mellan 
västerländsk demokratiskt tänkande och österländsk despotism. Enligt rysk autokrati var varje 
oppositionsyttring mot ett kejserligt beslut, hur olagligt det än var en förolämpning av monarken 
och därför straffbar. 
Gripenberg, som till en början satt i senaten innan han blev avskedad, hade möjligheten att göra 
goda anteckningar från denna tid. Enligt författaren gick generalguvernören mycket systematiskt till
väga i sitt förryskningsprogram. Redan den 19 mars krävde han att senaten skulle ge ett utlåtande 
om manifestet var de skulle säga att det var helt i sin ordning och i samklang med Finlands intressen
så att den allmänna opinionen kunde lugna ner sig. Här försökte senaten ännu stå på sig och 
formulerade ett nekande svar som den 29 mars skickades som en hemställan åt Nikolaj II där de 
framhöll att det inte gick för sig då det var mot Finlands grundlag. Enligt författaren hade man ännu
under våren 1899 en allmänt naiv uppfattning att Nikolaj II var en god kejsare som respekterade den
finländska autonomin men att han var vilseledd av ultranationalister i sin närmaste omgivning. Hur 
som helst, Bobrikoff vidarebefordrade aldrig senatens negativa svar. Istället skickade han ut ett 
cirkulär där han hävdade att genom manifestet av den 15 februari 1899 garanteras det att Finlands 
intressen blir till och med bättre tagna i beaktande, kejsaren avgör bara vilka frågor som gäller hela 
riket och vilka lagar som enbart berör Finland varefter man i Finland kan koncentrera sig på  
specifika finska frågor. 

Mötet i Boden 1904
Bland många andra blev Gripenberg landsförvisad i samband med förryskningspolitiken. Han sökte 
sig till Stockholm där en hel liten koloni av landsförvisade slog sig ner, dels för att många hade nära
eller avlägsna släktingar i trakten och dels för att Stockholm utgjorde den bästa kanalen för 
information från Finland. Enligt Gripenberg nådde förryskningskampanjen våren 1904 till en punkt 
där det såg ut som om allt motstånd verkade vara förgäves. Man höll ett hemligt möte i Boden 
mellan landsförvisade och ännu ej landsförvisade. Boden valdes på grund av att Stockholm vimlade
av lejda ryska spioner. Gripenberg beskrev stämningen på mötet som betryckt, det enda man kunde 
komma överens om var att alla skulle försöka fortsätta kampen mot förryskningen så långt som det 
var möjligt. Den nationella självkänslan hade nu nått sin absoluta bottennivå. Bobrikoff fann 
mästerligt balansen mellan att avancera och hålla igen när det gällde att genomdriva programmet. 
Sommaren 1904 förändrades allting, i juni 1904 mötte generalguvernör Bobrikoff sitt öde och i juli 
1904 gick ministerstatssekreterare von Plehwe samma öde till mötes. Till ny generalguvernör utsågs
furst Obolenskij som vid behov ansågs ha lika hårda nypor som Bobrikoff men motgångarna i rysk-
japanska kriget satte käppar i hjulet för att effektivt kunna fortsätta förryskningskampanjen.

Lantdagen 1904
 Lantdagen sammankallades i normal ordning till december 1904. Ett juridiskt problem hade dock 
vuxit sig allt större, nämligen att ett stort antal av ständerna var antingen landsförvisade, satt i 
fängelse eller vistades i Sibirien. Först visade de makthavande inga tecken på att vilja reda upp 
situationen men en kort tid före lantdagens öppnande utfärdades en begränsad amnesti som 
möjliggjorde att ett flertal av de förvisade kunde återvända. Gripenberg lyckades efter två försök ta 
sig in i landet, den andra gången just före lantdagens öppnande den 13-14 december via Hangö. 
Som vanligt framförde ständerna krav på att alla olagliga förryskningsåtgärder skulle återtas och 
som vanligt avslogs alla dessa önskemål.  Detta ledde till att ständerna inte riktigt visste vad de 
skulle göra och hur det skall bli så lantdagen upplöstes i april 1905 utan att den hade fått något 
uträttat. För Gripenbergs del innebar lantdagen 1904-1905 att hans förvisning upphävdes och han 
kunde bli kvar i landet.

Resan till S:t Petersburg
Gripenberg utsågs i september 1905 att efterträda Karl Appelberg som ledare för Bröderna Åströms 



läderfabrik i Uleåborg. Bolaget hade fått en stororder på sadlar och seldon av ryska armén, närmare 
bestämt för artilleriets räkning. Beställningen bör ha ingått i den ryska ”Anschluss-” politiken att 
genom att förlägga stora inköp i Finland få storfurstendömets industri att bli alltmera inriktad mot 
och bunden av den ryska marknaden och därigenom smidigare sy in landet i kejsardömet. Hur som 
helst, storordern krävde en omedelbar affärsresa till S:t Petersburg. När Gripenberg väl kommit till 
Helsingfors 30 oktober 1905 utbröt storstrejken och alla järnvägsförbindelser var brutna till S:t 
Petersburg. Han lyckades dock få plats på ångbåten ”Nordkusten” som var på väg till huvudstaden.  
Väl framme i S:t Peterburg vajade flaggor över allt och de fick ryktesvägen höra att en 
folkrepresentation hade blivit utlovad i Ryssland 30 oktober 1905. Ett manifest därom hade 
promulgerats. Följande dag hade stämningen i staden förändrats, staden var helt täckt av nysnö. 
Överallt rörde sig hopar av antingen ”svartskjortor” eller ”röda garden” men någon större oordning 
rådde inte i staden. Alla ämbetsverk var dock stängda på obestämd tid så Gripenberg såg sig nödgad
att återvända med samma båt till Helsingfors. Men väl framme i Helsingfors väntade en ny 
överraskning; en strejkkommitté bestående av både röda och vita meddelade att storstrejken var på 
gång och de vägrades tillstånd att stiga i land. Polisen var delvis inspärrad, delvis entledigad och de 
ryska gendarmerna arresterade.  Kommittén ville förpassa allesammans med båten vidare till 
Sverige. Efter diverse förhandlingar lyckades det dock för alla finländare att få tillstånd att stiga 
iland.
Storstrejken 1905 ledde fram till att det uppstod en politisk polarisering i landet  då 
arbetarfackföreningar med sina ”röda garden”  inte bara ställde kravet på avskaffandet av 
förryskningsprocessen men också en reform av folkrepresentationen på basen av allmän och lika 
rösträtt. Situationen tillspetsades dock genom att de röda krävde ett omedelbart sammankallande av 
en konstituerande folkförsamling på basen av allmän och lika rösträtt, en folkförsamling som 
därefter skulle ta över styret i landet. Detta skulle 1905 ännu ha varit liktydigt med en revolution. 
Enligt Gripenberg spelade socialdemokraterna här ett mycket högt och farligt spel. 
De borgerliga partierna talade för en mera sansad väg som skulle gå ut på att man skulle få 
monarken att gå med på att en ny senat utnämndes som skulle få till uppgift att utarbeta ett förslag 
till ny regeringsform där en folkrepresentation vald på basen av allmän och lika rösträtt skulle ingå. 
Tanken på en självständighetsförklaring i november 1905 tedde sig ännu som ett helt absurt 
önsketänkande. Socialdemokraterna gick i sista stund med på förslaget att i stället för att kräva ett 
omedelbart maktövertagande gå den lagliga vägen och välja en ny senat. På grund av det trängda 
läget lyckades man utverka kejsarens tillstånd till nyval av senaten och utarbetande av ett förslag till
ny folkrepresentation. När meddelandet om kejsarens godkännande kom ville de militanta 
elementen inom socialdemokraterna trots allt fortsätta strejken för att utöva påtryckning mot de 
borgerliga vilket ledde till att strejken kunde avslutas först 6 november 1905. Enligt Gripenberg var 
det planmässigt passiva motståndet tillsammans med storstrejken den helhet som till samma ledde 
till löftet av kejsaren om att en representationsreform kunde utarbetas också i Finland. 
 
Förryskningen skapade enighet
Detta ledde till omedelbara omställningar. För att underlätta genomförandet av reformen avgick den
ryskvänliga senaten och ersattes av en ny under ledning av Leo Mechelin. Omställningen måste ha 
varit ännu större för Gripenberg. Knappt hade han lyckats stiga i land så hade han blivit utnämnd till
chef för senatens kommunikationsexpeditionen. Senaten utsåg genast en kommitté för utarbetandet 
av ett förslag till representationsreform för lantdagen under ledning av professor R. Hermansson. 
Man strävade efter att uppnå en så demokratisk sammansättning som möjligt av den förberedande 
kommittén för att få möjligast breda förankring av förslaget för att därigenom skapa en demokratisk
bas för den kommande lantdagsordningen. Socialdemokraterna erhöll två platser i kommittén som 
besattes av E. Valpas-Hänninen och Yyrjö Simola men av taktiska skäl deltog de aldrig i 
kommittéarbetet eftersom socialdemokraterna ville undvika att binda sig vid den demokratiska 
grupperingens förslag. Kanske var syftet helt enkelt att socialdemokraterna ville ha största möjliga 
rörelsefrihet vid utformandet av det kommande styret.
Kommittén som började sitt arbete redan i januari, arbetade i kontinuerlig växelverkan med senaten,



så att ett färdigt förslag förelåg redan den 1 mars 1906 som slutbehandlades i senaten den 5 mars 
1906. Senatens proposition gick ut på en enkammarlantdagsordning som baserade sig på 
proportionella val genom allmän och lika rösträtt. Senaten ansåg införandet av proportionella val 
som oumbärligt för att möjliggöra lugnets återställande i landet. Enligt Gripenberg var den 
omfattande enigheten bakom förslaget om en enkammarriksdag och proportionella val ett resultat 
av den sammansvetsning som kampen under ofärdsåren hade skapat i landet. 

Den finsk-ryska kommissionen 
Nu ändrades allting till Finlands förmån.  Den ryskvänlige Obolenski ersattes med den finskvänlige 
Gerard som generalguvernör och till ministerstatssekreterare i S:t Petersburg utsågs den ävenledes 
finskvänlige Langhoff vars uppgift var att föredraga de finska ärendena inför kejsaren. Men 
representationsreformen var ännu bara ett löfte av monarken. Nu måste man gå vidare. Senatens 
förslag översattes till ryska och vidare befordrades till ministerstatssekreteraren och till 
generalguvernören den 9 mars 1906 som samma dag avreste till S:t Petersburg. Den 19 mars 1906 
meddelade generalguvernören att han den 12 mars föredragit senatens förslag för kejsaren men att 
kejsaren krävde granskning av förslaget av en finsk-rysk kommission. Kommissionen skulle bestå 
av en av kejsaren utsedd ordförande samt av två representanter från ryska senaten och två 
representanter från finska senaten. Detta var ett illavarslande tecken. Tänkte ryssarna genom 
kommissionen obstruera förslaget till döds?
Nu började ett nervkrig. Ständerna som redan varit samlade i tre månader måste få förslaget 
behandlat och godkänt inom en rimlig tid. Faran låg nu i att ryssarna kunde hänskjuta förslaget till 
någon rysk minister för granskning som i sin tur kunde låta saken bero hur länge som helst. Senaten
sammanträde genast och utsåg Leo Mechelin och Gripenberg till de finska 
kommissionsmedlemmarna.
 eneralguvernör Gerard hade vid audiensen den 12 mars 1906 föreslagit att tre finlandsvänliga 
ryssar skulle utses till kommissionen för att undvika att frågan kom på avvägar. Enligt Gerard var 
det mera frågan om en granskning om reformen kunde beröra ryska intressen eller inverka på 
monarkens prerogativ. Kejsaren var då ense med generalguvernören. Men då Gerard onsdag den 14 
mars 1906 insände en skriftlig förfrågan om kommissionens begränsningar, det vill säga vad 
kommissionen fick behandla, fick han ett svar i mycket svävande ordalag. På lördagen meddelade 
kejsaren att senatens resolution var i sin ordning och kunde behandlas av kommissionen men den 
belades inte med några begränsningar vis-á-vis vad den fick ta upp till behandling. Det framgick 
också att ingen av vare sig ordföranden Frisch eller medlemmarna Sergejeffskij och Garin var 
finlandsvänliga. Detta var mycket illavarslande. 
Under tiden spred socialdemokraterna som var den nya senatens fiender ut rykten att de 
konstitutionella i hemlighet tillsammans med generalguvernören på flit försökte förhindra 
införandet av den nya vallagen och att använda sig av denna ”fördröjningskommitté” i akt och 
mening att begrava hela reformen. Samtidigt pågick en hejdlös rysk presskampanj mot den finska 
representationsreformen. 
 
Trögt kommittéarbete
I samband med kommittéförhandlingarna snuddade ryssarna vid en superkänslig fråga; skulle 
Finland sända representanter till den nybildade ryska duman. Detta berodde helt på hur man 
definierade Finland. Om Finland var en del av kejsardömet så måste landsdelen skicka 
representanter till duman, om Finland inte var en del av kejsardömet så fick storfurstendömet inte 
skicka representanter till den ryska duman. Av någon anledning tog ryssarna inte desto vidare upp 
denna fråga som annars kunde ha fört in underhandlingarna på ett mycket farligt område.
En annan känslig fråga som togs upp 31 mars 1906, var om ryska medborgare bosatta i Finland 
skulle ha rösträtt i den nya lantdagen, samt frågan om var finländare bosatta i Ryssland skulle ha 
valrätt. Här gick åsikterna isär och frågan lämnades tillsvidare obesvarad.
En svårtolkad fråga som ryssarna lyfte fram var om monarkens makt blev beskuren om den finska 
lantdagen från och med nu skulle sammankallas varje år den 1 februari och sammanträda i 90 dagar 



som senaten föreslagit. Tidigare hade det varit monarkens ensamrätt att sammankalla och avsluta 
lantdagen. Också denna fråga lämnades tillsvidare obesvarad.
Också andra liknande frågor togs upp i förhandlingarna. Man började få intrycket av att ryssarna på 
flit sölade. Den 4 april hade man ännu inte kommit någon vart samtidigt som faran för 
demonstrationer och strejker ökade i Finland. Kan det ha varit så att ryssarna förde egna 
underhandlingar sinsemellan och kommittéarbetet var bara ett sätt att hålla finländarna i en position 
där de bara kunde avvakta. Ryssarna hade själva sju stugor fulla av olösta frågor vis-á-vis sin 
nyinstiftade duma och den finska frågan skulle avgöras vid sidan av de interna arrangemangen. 
Finska ständerna skickade en adress till kejsaren där de yrkade på ett snabbt avgörande men 
kejsaren hänvisade bara till att kommittén först måste ge sitt slutgiltiga utlåtande innan beslut i 
saken kunde fattas.

Ryssarna baksluga
Den 7 april kom sedan helt överraskande de första indikationerna på ett positivt avgörande i och 
med att ryssarna ej mera fordrade att ryska skulle användas som arbetsspråk i lantdagen. Efter det 
gick arbetet fort i kommittén, de flesta öppna frågorna avhandlades så att den 9 april verkade allt 
klart. Men Gripenberg framhåller att ryssarna alltid är baksluga i politik och lagstiftning och ryssen 
aldrig låter bli att använda alla sina trumfkort.
Så gick det också nu. Den 22 april 1906 efter påsken, när förhandlingarna igen upptogs 
uppenbarade sig nya svårigheter. Ryssarna hade tolkat om formuleringarna i propositionen och åter 
lyft fram allt som man redan kommit överens om. I mötet av den 25 april var det igen samma sak 
och först i samband med mötet den 27 april kom man närmare en överenskommelse och mötet gav 
sitt godkännande att utlåtandet kunde undertecknas och propositionen ges åt 
ministerstatssekreteraren för att ges åt Hans Majestät. Propositionen föredrogs slutligen för 
monarken som godkände den 3 maj 1906. Finland hade därmed fått en ny 
enkammarlantdagsordning som baserade sig på allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. 
Valet skulle ske enligt ett proportionellt valsystem. Som läsare får man en känsla av att 
förhandlingarna med ryssarna innebar svårigheter på grund av att samtidigt som de var baksluga 
och hela tiden såg till sina egna intressen, de hade svårigheter med att definiera vilka deras egna 
intressen var. Detta skapade en flerdimensionell osäkerhet i förhandlingarna.  

I sista delen av boken ger Lennart Gripenberg en gripande minnesskildring från sista 
ståndslantdagen och adelsståndets sista möte den 9 maj 1906. I och med enkammarlantdagen 
försvann ståndsindelningen och hela det finska folket måste omorientera sin politiska karta.  Den 
nya författningen godkändes slutligen av ständerna 1 juni 1906, men på grund av sommarlovet 
avslutades den sista ståndslantdagen först den 15 september 1906.



”Riddarhuset” i Helsingfors, huset där adelsståndet hade sina sammanträden då ståndslantdagen 
var sammankallad. Bilden tagen från Regeringsgatans sida. Foto: Kai Ingman, 
3.5.2013/Bokebacken

Lennart Gripenbergs bok Ur mina levnadsminnen är en värdefull dokumentation och ger på sätt och
vis en ögonvittnesskildring av hur först förryskningsprogrammet växer sig allt starkare i 
storfurstendömet Finland mellan åren 1899-1905, för att sedan tillfälligtvis helt komma av sig. 
Genom de oroligheter som uppstod i Ryssland på grund av förlusterna i det rysk-japanska kriget 
lyckades progressiva krafter tillskansa sig en folkrepresentation i Ryssland. Av bara farten 
genomförde man också i Finland samma manöver. Genom att Lennart Gripenberg själv tog aktiv 
del i alla förhandlingar när den nya grundlagen växte fram kan denna bok användas som 
källmaterial om  denna dramatiska epok i Finlands historia mellan åren 1890- 1917. 
THOMAS GAROFF


