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Vid orkanens utbrott.
En återbli ck.
Vid el! allmänt läraremöte i juni 1906 hävdade författaren a\" dessa rader som s ill övertygelse den uppfattningen, att den lyckliga
tid, F inland dä efter s lorsträjken upplevde,
enda st va r en tillfällig ljusning, en episod i
frihetskampen; snart skulle stormen äter svepa fram över v!lrt land.
Nu, <1;\ denna förut sägelse - tyvärr glht i full bo rdan, mfl dct va ra m ig tillå tet
att giva utt r yck åt några tanka r och reflexione r, Om också dessa ej göra anspräk pl't att
erbjuda n!igot nytt !tt c Ar bctets. läsa re.
Ingen kan stanna i ov isshet om vad den
nä rmaste fra mtiden här i sitt sköte. Dc för ra
s. k. ofärdsl'trens förstörelsevärk, riktat emot
rötterna av värt folks politi ska, nationella och
morali ska best1l.nd, kommcr alt hterupptagas.
mcn den förödelsens gräns, S0 111 dft nftddcs. antagligen att vida överskridas.
Oskattbara
kulture lla viirden, sftväl andliga som matcriella , skola förstöras och ifall ej tecknen
svika - hela hekatomber av människoliv och
människolycka krossas under despotismens
jaggcrnauts\'agn. i\ l äTlniskoli v ! Varför
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icke? Den nya rikslagstiftningcns slutmål
är ju att göra Finland delaktigt av alla zardörnets välsignelser, men bland dessa intager
dock galgen en altför framst.ående plats lut
kunna undvaras.
Som synes - jag invaggar mig icke i
några illusioner rörande det, den nu levande
generationen kommer att genomgä . - Och
dock! I avseende 1'1 utsikterna för Finlands
folk att kunna rida ut stormen, att förmå
rädda över åt kommande släkten det, som ensamt gör livet värt att leva, j avseende å detta är jag optimist. Med större hopp om
slutlig seger - så synes det mig - kan vårt
folk blicka mot striden, inför den fas, som
nu börjar, än det var möjligt, när kampen
bröt ut med februari-manifestet 1 &)g. Ty
mellan 1899 och 19'0 infaller det demokratiska genombrottet, en evoltnion, som under
vanliga förh~llanden kräft decennier, kanske
sekel.
J. V. Snellman, det vaknande nationalmedvetandets störste tolk, gav uttryck ~t hoppet,
att det nationella väckelse- och nydaningsarbetet måtte ha hunnit genomföras, innan
den stund skulle slå - med siarens blick såg
Snellman här in i Finlands framtid - när
v1\rt folk måste kämpa för sitt existensberättigande. - Det arbete Snelhnan närmast avsäg var ju det av nationalitetsiden förestavade: den finska talande befolkningens, det finska språkets insättande på den plats, dem
rättvi sligen och naturenligt tillkommer i det-
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ta land. O::h i detta a\'seende hade ju
man kan utan nationalistiskt sk ryt säga det
- ett jättearbete utförts, ett arbete, vars
innebörd och betydelse för lanacts hotade
framtid, även många av dem nu torde inse,
som häftigast bekämpat detsamma. Vad
skulle egentligen den finska befolkningen,
' {8 av nationen haft att strida för, om ej den
kultlIrbragd jag talar om, blivit utförd.
Men om ock sålunda nationalitctskampen
väsentligen förts till ett lyckligt slut, - i
socialt och soc ialJXllitiskt avseende hade oerhört mycket försummats. - Jag tillhör väl icke deras antal, som underskatta måttet och betydelsen av det värk, som cfter det konstitutionella statsskickets lhcrupplivande i början
av 1860 talet utförts genom ständerlan tdagama, men folkrepresentationens sammansättning var 511.dan, att ett effektivt socialt reformarbete icke kunde - el1er i varje fall
- ej kom till stl'tnd. Ty denna lantdag, en
pretiös kvarleva frl'tn flydda sekel, hade slutligen bli\'it den mest för!tldrade folkrepresentat lonen l \"ärlden, eH organ och spdl.krÖI" för klasser,
sammanlagt utgörande
endast en bräkdel av befolkningen, klasser så
blottade p1\ högre social bildning, att de ännu
icke ens vaknat till medvetande om innebörden av begreppet cövcrklass:t och cundcrklasS;t. Att där ute i världen uppstått en
soc ial frftga och ett socialdemokratiskt parti,
det viste man naturligtvis, men man invaggade sig i den angenäma villfarelsen, att de
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missförh;,\1!andcll, vilka existerade, särskilt i
de stora indust r iländerna och där tilläventy rs
betingade eller :"ttmillstOllc i n?tgon män ursäkta<lc socialismens uppkomst, här hos oss.
alls icke fÖrefunnos. !o.! issnöjet inom de breda lagren var någonting konstgjort. till största delen frammanat a\' sam"ctslösa skrikhalsar till demagoger.
Och dft betraktelsesättet i genomsnitt var
sådant kan man ej förv1'tna sig över, att stiftandet av Finlands socialdemokratiska arbetareparti för o mkr. ett decennium tillbaka pi\.
övcrklass-h1\ll knappast väckte an nat än ett
kuriositetsintresse. Slft upp den borgerliga
tidningsprässens spalter fdn dessa å r och se
i vilken löjlig eller förhatlig dager de första
banbrylarene för dcn demokrat iska rörelsen
framställas: en Ursin, en Kurikka, en Salin
o. a. , för att icke ens nämna namnet på den
man, som i tjugu är \"arit dc «borgerligas.
«cnfant terrible. Jean 13oldt. - )
Emellertid - utvecklingcn kunde icke mc~
ra hämmas. Under det Bobrikoffska skräck·
väldets värsta dagar höjde Forssa mötet un·
der en Yrjö M1ikclins och andras ledning dCIl
internationella soc ialdemokratins röda fana,
-) I förbigående mi nlmnas att han för jlmt
tjugu I r sedan vll.kle förslag om bildandet aven
förening fö r sociala reformer, Men - som saln
- del sociala intressets vArmeograd hos de kla s~
ser, som då sutto inne med maklen, var altför
lAg för att de skulle skAnkt gehör I I denna upp"
maning.
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uppställande ctl program, som i tydlighet
tiimnadc intet övrigt "htt önska. I friskt minne torde ännu vara, med vilka känslor och
på vilket sätt det mottogs på borgerligt håll.
l den skarpa kritiken av vAr ständcrlantdag,
i hävdandet av 1is ikten, att densamma icke
mera av proletariatet kunde erkännas som en
värklig dolkcrcprescntation, såg man endast
en ovederhäftighetens och okynnets manifestation, gränsande till fosterlands förräderi ;
och i yrkandet pft allmän och lika valrätt för
män och kvitlllor samt enkammarrepresentation en hop förbittrade utopisters fantasier,
som kanske 'skulle bliva en yärklighet - efter
n!igra hundra flr.
Och så utbröt nationalsträjkcn. Framför
mig p:'\. bordet ligger dess historia, tecknad
av herr Sigurd Roos: ett intrcssant och väl
skrivet arbete, vars författa re tydl igen bemödar sig om att se p1'l händelserna med möjlig-ast största objekti\,jtet. Och dock -även
denna bok bär vittne om svl\.righct cn för den
borgcrliga åskAdningen och dcn borgcrliga
hävdateckningen alt fA värkligt grcpp p1\ det.
som innerst rör sig i den tid, som bryter in .
För bokens författare likasom i allmänhet
för den klass han till hör gälde det egentligen
blott återställandet av den clagliga:. ordning<,n. För detta mAl kämpade det konstitutionella partiet och {less, framför andra, var
s!\.lt1nda förtjiln stcn och ;lran av att seger n
vanns.
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Nu \"ar ju detta mål även arbctarnes, och
sil till vida är alt gott och väl, men för dem
hade gcneralsträjken icke blott politisk, utan
även social innebörd; den var ett vapen, vars
spets icke endast riktade sig 1110t det zaristi'ska skräckväldet utan även mot ett tryckande
överklassvälde i eget land. - Häri låg orsaken till, att det gick i sär mellan de borgerliga och arbetarne i huvudstaden. Är det nu
rättvist att, som författaren gör, skjuta skulden för denna brytning samt för den katastrof, varmed det hela hotade att sluta, enbart på arbetarnc, under det han endast har
ampla lovord för de konstitutionella, vilka
hela tiden blott tänkte på fosterlandets väl,
icke på klassintressen; en oegoistisk patriotism, vars glans naturligtvis strålar så mycket klarare mot den mörka bakgrunden av
arbetarpartiets själviskhet? Mitt svar pli. frågan är givet redan genom det föregående,
men några synpunkter må dock särskilt betonas.
Först: Vi lkendera häravdclningen, de borgerliga eller de proletariska legionerna, gick
till striden, IlCsjälad av ett högre historiskt.
och etiskt patos? Utan att vilja förneka eller reducera det mått av äkta sedlig häMörelse som fans och finnes på det konstitutionella
hållet, tror jag dock man vågar pll.stå, att den
ensidigt juridiskt-formalistiska innebörd, ,man
blott alt för ofta och särskilt på ledande hål!
givit \'år rättsstrid, icke varit ägnad att skapa den lämpligaste plattform för kampen, om
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det gällt att elektrise ra massorna för densamma. Ett exempel : HltTU villig har man ej hela
tjden ph borgerligt håll varit all 1'Ilcr uppställa
landets manliga ungdom til l fäderneslandets
oeh tronens försva r, om blott detta skev
med iakttagande av clagliga, for mer.
Numera kan man tTyg! lita på, att det o rgan iserade proletariatet vet att draga försorg
om, alt aldrig någon finsk militär mera kommar att uppställas till dettas försvar.
ty vida klarare än p1\ det andra h1ill("t lever
hland massorna känslan av, atl Finlands
kamp, utom dess fostcrlänska betydelse i inskränktare mening, även har karaktären att
vara ett moment i en världshistorisk strid, i
(!en ryska revolutionens jättedrama.
t-,'Icn denna frihetskamp är kke blott politisk; den är även social, och del i kanske högre grad än någon tidigare rörelse av detta
~ag historien känner. De finska och de ryska
l!roleta r iaten, förenade genom solidariska intressen, hava samma framtidsml\l: Uppbyggandet aven ny värld, i högr(' g rad än det
nuvarande samhället, baserad på rättfärdighetens princi p och besjälad av levande sambör ighetskänsla - medan den internationella
kapitalismen utgör det ry ska skräckväldets
säkraste stöd .
~lct1 jag återgår l ilJ nationalslräjken. Om
ovan betonade synpunktcr ä ro riktiga bör det
erkannas, att ar betarepa rtict hadc full etisk
råll alt begagna detta måhända cnastående
t ill fälle i det fin ska folkets liv l ill uppslälJan-
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dc av fordringar, syftande Ungt utöver det
konstitutionella kravet på den blotta «Iaglighetcns~ återställande.
Dock, hiir skall man
invända, att de borgerliga ju irån första
ögonblicket vara villiga att gå med om allmän valrätt och representationsrefofm. Ja,
man går på detta håll nu så långt, <tU mall
rentav framställer demokratiseringen av vå rt
statsskick som ett storartat utslag av själupp- •
offring hos de dittils härskande klasser.na,
som en nfldegåva. skänkt åt massorna, inför
vilken dessa borde gripas av djup tacksamhet. (Se exempelvis uttalanden i Finsk Tidskrift) . Nu borde emellertid varje person
med elementär bildning veta, det historien .
icke har att framvisa något exempel, att en
politiskt och ekonomiskt styrande klass frivilligt skulle avstått från sin privilegierade
ställning. Oekså hos oss inslog man en demokratisk taktik emedan man klart insåg, att
den gamla maktställningen inför detta väldiga utbrott av massviljan ej mera kuude upprätth1l.!las. :Men - skall man säga - motivet må nu hava varit vilket som hälst - ett
faktum är, att man på borgerligt håll aksepterade det folkliga programmet och under sådana förhållanden faller ju hela ansvaret för
splittri ngen, med alla dess hotande kOllsekvenser, på arbetarnc, som icke vilie veta a\'
dc lagliga formerna, utan nödvändigt skulle
driva Sill vilja igenom på revolutionär väg
genom en t1f folkviljan spontant utgången i'n ·
terimistisk regering och konstituerande l1atio
nalförsamling.
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Nu 1I1 ~ det först som s ist sägas, att jag ICke ämnar träda upp till arbetarpartiet s försvar i denna punkt; klatt ä r ju, alt icke blott
n:ltionalsträjkens ändam!d skulle ha\'a äventyrats, ulan även annars oberäkneliga olyckor
dragits över land och folk, hade del icke lyck;Hs all i sista ögonblicket förmå central s lriijkkomiten och det av densamma ledda
proleta r iatet till ett ma skerat II.ter t1l.g i denna
sak.
~Ien sedan detta ultr:yckligell framh;\l1its,
vi ll jag betona det följande. Den histori ska
sann ingen är, att dc maktägande klassernas
efter givenhet blev en direkt följd av proletariatets resol uta, ja hotfulla upptriidandc Ullder storslriijken. (Jag tar mig fr iheten att
hitT till stöd för denna uppfattning hänvi sa
till professor M. G. Schybergsons recens ion av
Roos' arbete i F. tidsk ri ft). Det va r under
det starka proletariska trycket vår gamla
stiindcrlantdag bröts ner och dcn dcmok rat iska
enkammarcll kom till. ).Iassan tillkiimpadc
sig segern. och till denna bidrog i n1l.gon m!1il
socialis ternas yrkan pr,. konstituerande nat ionalförsamling. Ty det var fruktan iör detta rcvolutionära tillvågag1l. ngssätt, som fönnådde
en stor del av övcrklassen att försona sig mcd
tanken p1\. alhnän valrätt, ja på enkammarsystem - men under förut sätIning att dc
gamla ständerna finge beställa om s in egen
jordafä rd .
Vem vet vilket starkt konser vati vt parti
som hade kunnat framt räda \'id '905-1C)06
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års lantdag, hade man ej under sträjkdagarna
moraliskt bundit sina händer.
Jag skall fixera ed av de moment, när detta skedde: det första, stora, konstitutionella
mcdborgaremötet. Vad \-il1 den väldiga '{örsamlingen ? Sa trapväldets fan, laglighetens
återställande. - Då brytes plötsligt den en·
hetliga stämningen genom en stämma, som
gör sig till tolk för det proletariska kravet på
konstituerande nationalförsamling. Att mötet
reagerade bestämt avvisande gentemot detta
yrkande - det var ju blott naturligt och fullständigt i si n ordning. Att lidelsefullheten
\'UTmed denna fordran framställdes. icke var
egnad att göra medborgarnes även allnars
nervöst uppdrivna sinnesti llstflTld lugnare ar
psykologiskt förklarligt och dock vl\.gar jag
pl\.stl\.endet: Det säll, varpl\. uttalandet av den
väldiga, till tusental, ja tiotusental uppgl\.endc
fö rsamlingcn mottogs, var icke vä rdigt. De
närvarandc viste - eller hade bort veta att han, som uppträddc, en mOt tuscn \'ar en
cnsam man, som bcsjälad dV brännande rättfärdighetstriingtan, i decennie r kämpat sin
- å tminstone skenbart - hopplösa kamp för
ideala ml\.l och som därför gripits av fullständig misströstan i a\·seendc 1\ det bestående
samhället oc h dc härskande klassernas goda
\·ilja. Dock - vad jag vill kOllnna till är
detta. När förbittrin~n mot fridstöraren
slu tli gcn kulminerat i ett Illbrott av frcnetiskt
raseri, framslungar denne sin fråga: Vem
horgar för att ständcrlantdagcn, ifall saken
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hänskju lcs t ill dess avgörande, godkänner
massornas krav? H err J onas Castrcn svara r
att en borgen härför låge i den kraftiga fr ihCISfläk t. som nu livade hela vå rt folk och
som skulle väcka en oemotståndlig storm om
dessa yrkanden p1l. lika, allmän och omedelba r rösträ tt ävensom på en reprcscmationsreform icke bleve av lantdagen godkända.
cYttralldcf Jd/.sades av dtJl!OIlde, /tllder fl/!re mim/ter fortgtJe ,~e bifa{/syllriugar».
Genom denna bifall sytt r ing, vars intensitet tydligen s tod i direkt proportion till för bittr ingen mot den man, som framkallat dellsamma, ut stäldc de konstitutionella en viixel,
som dc icke -- utan att prostituera sig kunde under H\ta att inlösa. Och härtill drevs
församlingen aven fanta st och ulOpist.
e Den starkaste mannen :., säger Ibsen, «ä r den
som s t~ r mest ensam:.. Dock - som sagt - det var ju en stor
lycka. att förslage t om tillsättandet av e li regering i den revol utionä ra fo rm . man på arbttareh~ll velat giva detsamma, förföll.
Men
,-ems va r förtjäns ten att i det kritiska, avgörande ögonblicket spänningen löstes på ett
fö r alla lyckligt sätt? Här ko mmer jag till
elen svagaste punkten i herr Roos' arbete_
För honom liksom för de oorgerliga i allmänhet framst är central sträjkkomitens värkställande «diktatou som en full komligt ohetyd
lig person, vilken utan all sin egen förskyllan
och värdi g het , endast genom san,l111anstötanele
egendomliga omständigheter. kom att spela
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en historisk roI!. i\lot denna uppfattning vill
jag h~ir - offentligt - inlägga en bestämd
protest. Stödd på en årslång bekantskap, är
jag i denna fråga lika vittnesgill SQm trots
någon annan.
Johan Kock är icke blott en av den finska
historiens märkligaste företeelser, han är
iivcn personligt en fängslande och intressant
gestalt. - U trymmet förbjuder mig att g~
in i detaljer - om hans levnadssaga komma
\"olymcr att skrivas, den tillhör histor ien och
dikten (jag hänvisar läsaren till Arvid Järnefelts i många avseenden storslagna och gripande historiska roman: «Veneh'ojalaisct~,
där kapten Kock är hjälten) - men par synpt1nkter ma betonas.
I det kritiska ögonblick, varom ovan flere
gfl11ger varit tal , fans <let blott en man, som
genom det inflytande han vunnit över massorna, kunde förmå dem att vika och sålunda
;lYvärja en fruktansvärd katastrof. Nationalgardets överbefälhavare hade ju med hela sin
auktoritet understött planen p1\ en revolutionär regering och nationalförsamling, men då
han kom til l insikt om de oberäkneliga vådor na av den inslagna taktiken vek han tillbaka
- och arbetarna följde ho/rom - m<,n d<' hade
sannolikt icke lystrat till någon annan. Denna förmåga att behcrska massor, att genom
"in personlighets makt impressionera dem,
elektrisera dem - tyder dctta icke på något
a\' det stoff, vara\· fältherrn danas?
Under den ho hriknffska diktaturens värsta.
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dalrar spreds en underj ordisk broschyr, som i
flammande har till tyranniet och förmll.ga att
firma uttryck för detsamma kanske övcrträf
fade alt annat, som linder den perioden skrevs
- och författaren var en f. d. oHiccr, johal
Kock. Han var en modig man och en cntu
siasti sk man.
Det var ett minnesvärt ögonblick i elens
· lc\'nad, som skr i\'cr dessa rader, då han hörde broschy r författare n sjäh' uppläsa siu manuskript. Vilken kraft! Vi lken lidelse! Jag
kumJTler särskilt ihäg ski ldringen aven militiiT straffexekution . Författarns händer knötos krampaktigt, hans ögon gnistrade och intrycket a,· uppläsningen blev det aven isande
förfiir;m. Under månader oc h !'tr förföljde
mig den fasansfulla bild , som hiiT upprullats.
Jag fragade om han sjäh' varit 1\synavittnc
till denna scen. «Ja:», svarade han , «och det
fins en sak jag aldrig kan förl1\la mig och
dct är att jag ej grep min revolver och på
fläcken sköt ned den officer, som kommenderade "id detta tillfälle»- . - Jag förstod att detta ej var en tom fras - och jag begrep att
dcn man, som stod framför mig. \'ar besjälad
a\' mycket djupare känslor, än dc, varav flertalet människor äro mäktiga. En kraftig lidelsefull ande, höjande sig betydligt över det
vanliga m!tttet.
• Han ä r nu cfter dcn misslyckade Sveahargsrcvolten en «fallen »-, cn biltog man.
"Mcn det finnes människor - om ock blott ett
mind retal - fö r vilka den yttre framgl't.ngen
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icke är den enda mätaren pli värdet och bc~
lydelsen av ett milnniskoliv.
Men nationalslräjkcll iyd,adcs och blev c!l
av den fins ka historiens under baraste, stoltastc minnen . en seklerna s händel se - och mCI1
den iiI' JoJlan Kocks nalllll oskiljaktigt för:
knippat.
Jag slut ar med den tanke, va rmed jag börjadc.?-,·Icllan 1899 och '9ro ligger cN ationaf- "
sl r äjkcn ~. folkets första, stora sege r och eldad av dess hi'tgkomst kan den finska nationen nIan att misströsta gå mot den mörka
natt , som nu sänker sig ö,'cr land och folk.
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