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Autonomian ajan porvarissaadyn valtiopdivdmiehet,
heiddn syntyperansd ja sukutaustansa

Porvoon valtiopaivien jiilkeen autonomi-
sessa Suomessa kokoontuivat saadyt 14
kertaa ennen yksikamarisen eduskunnan
syntyii: 1809, 1863-64, 186'7,18'72, l8'7' l
78 ,  1882,  1885,  1888,  1891,  1894,  t897,
1899, 1900, 190,H5, 1905 {6. Kaikkiaan
ajanjaksona 1809-1906 autonomisen Suo-
men kaupungit lehettiviit 372 henkilda
edustaj inaan kansanedustuslaitokseen

Tutkimukseni kohteeksi olen valinnut
viidet valtiop?iivi it: 1809, 1863 64, 1882,
1904-{5 ja 1905-06. Nail la valtiopii ivi l l i i
oli yhteensii 218 porvarissAadyn edustajaa,
joiden sukutaustaa ja syntyperzia tarkaste-
len. Varsinaista valtiopaivatydskentelya en
kasittele. Porvadssaadyn tekee erityisen
mielenkiintoiseksi se, etta saadyn koostu-
mus muuttui 1800-luvun ji i lkipuoliskolla
enemmiin kuin minkaan muun siiiidyn.

Liihtdkohtana valtiopiiiviimiehiii koske-
via tietoja kootessani olen kAyttanyt Suo-
men saiityvaltiopaivien paiyta- ja asiakirjain
sisii l lysluetteloa 1809-1906. Tietoja olen
taydentanlt porvarissiiedyn pdylakirjojen
avulla. Vuosien 1863-1906 ajalta olen pe-
rustiedot saanul Nordenstrengin Porvaris-
sa?idyn historian osasta V. Henkiliikuvan
tasmentamiseksi ja sosiaalisen taustan sel-
viftamiseksi olen lukenur kirkonkirjoja.
perukirjoja, suku- ja matrikkelikirjall i-
suutta, paikall ishistorioita ja lukuisia muita
tutkittavaa ajanjaksoa kAsittelevia julkai-
suja. Sanomalehdista olen etsinyt valtio-
piiiviimiesten kuolinilmoitukset ja heite
koskeneet syntymepeive- yms. haastattelut.
Tiisse hyvAne apuna on ollut Brages Press-
arkiv sekii verkossa luettavissa oleva His-

toriall inen sanomalehtikirjasto l77l 1860
(http://digi. l ib.helsinki.f i ).

Edustaj ien jakautuma kaupun-
geittain

Eniten tutkimillani valtiopii ivi l l i i  oli edus-
tajia Helsingil l i i .  Tampere oli Turun jAl-
keen kolmannella sijalla: jarjestysmies
Ernst Fredrik Tihlman (1809), tukkukaup-
pias ja tehtaanomistaja Frans Wilhelm
Frenckefl (1863--64, 186'7:. 1872 ja 18'17
78 ritaristo ja aatelisto), kauppias Lars Jo-
han Hammardn (1872, 187'118, 1882,
1885), lAAkiiri Axel August Hdrdh (1882),
pormestari Fredrik Wilhelm Procopd
(1872, 1877-78, 1882), kauppias Gustaf
Oskar (Gdsta) Sumelius (1904-05), tehtai-
l i ja Henrik Johan Lil jeroos (1899, 1900,
190/t {5), tohtori ldman (1904-05, 1905
06), pellavatehtaan insiniidri J. T. Durch-
man (1904-05), toimittaja vil jakainen
(1904-05, 1905-06), kaupanhoitaja, enti-
nen ty6njohtaja Heikki Lindroos (190,1
05), maisteri Erkki Reijonen (1905 {6),
tehtailija Anton Elving (1905 {6), kansa-
koulunopettaja Taneli Kurkela (1905 {6),
insin66ri Magnus Lavonius (1905 {6).

Naiden tutkimuksessani mukana olevien
valtiopiiivamiesten lisiiksi autonomian ajan
seery\ alt iopeivil l i i  Tamperetta porvarissaA-
dysse edustivat: insinci6ri Erik Ossian
Bergbom (vuodesta 1903 Wuorenheimo)
(1888, 1904-05 ritaristoja aatelisto), vara-
tuomari Lauri Kivekas (Gustaf Laurentius
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Stenbiick) (1885, 1891) ja Yrji i  Mekelin,
joka edusti 1905 06 valtiopaivil lA Oulua
taktisista syiste.

Seuraavassa taulukossa on kaikkien
kaupunkien edustus vqltiopdiyittdin.

Kaupunkien edustajien lukumcidr.i ponq ssdddyssd yaltiop.iiyitt.iin. Kahtct kttupunkia
edustanut henkild on sioitettu siihen kaupunkiin, jota hdn ensisjqisesti edusti. L))henteet: -
= l,alupungilla ei ollut oikeuksiq lcihe Ad yp-miehi.i pot varissA.it r)n; + : kaupungilla oli
yhteinen edustaja toisen kqupungin kanssa. Kaupunkien nimib)henteet htkujen yhteydessti
tar koittavqt vie raspcti kkakuntalaisten e d. kotipaikkaa.

Kaupunki lE09 186J-6.t 1882 1904-05 1905-06 Yhteensii
HelsiDki 2 1 7 18
Turku 2 2 4 6 6 20
Tampere 3 6 6 1 7
Oulu 2 2 3 ( l  Tku) 3 l l
Pori 2 2 3 l l l
Kuopio 2 3 3 ( l  Tre) l 0

2 3 I d Hki i 1 0
Viipuri 2 2 3 3 l 0
Porvoo 2 6
Hiimeenl inna I Hki I Hki 5
Kaskinen I Hki I  Hki
Kokkola I Hki t H k i 5
Kotka I Hki 2 2
Kristiinankaupunki 5
Loviisa 1 Tku I Hki 5
Pietarsaari 5
Raahe 5
Rauma 5
Tammisaari I  Hki I Hki 1 Hki )
Uusikaupunki 5
Hamina I Hki 1 Hki lHk i 4
Heinola 1 Hki 4
Joensuu 4
Jyviiskyla I I lkr 4
Kaiaani 0+ 4
K:ikisalmi I  Hki I Hki lHki 4
Lappeenfanra 4
MikAeli l  J l a 4
Naantali t I Hki I Hki I

Savonlinna I I Flki 1
Sonavala 4
Tomio I Hki 4
Uusikaarlepyy 0+ 1 I Oulu lOulu 4
Kemi I Hki 3
Hanlo I HKi I Hki l
Maarianhamina 0 1 3
Iisalmi I  Hki l Hki 2
Yhteensa
37 kauDunkia

19 38 259
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Porvoon valtiopiiivill:i 1809 noudatettiin
Ruotsin vallan ajan m?iiiriiyksiii edustajien
valinnassa. Edustajien lukumiiiiriistii ja
kaupunkien yhtymiseste vaalipiireiksi ei
ollut 1863-64 valtiopaivienkAdn aikaan
sitovia miiarayksia. Tapulikaupunkien ja
suurien maakaupunkien porva t saivat
valita korkeintaan kaksi edustajaa. Keski-
kokoiset maakaupungit IahettivAt valtio-
pii ivi l le yhden edustajan. Kaikkein pie-
nimmiit kaupungit voivat Iaheftaa kahden
tai kolmen kaupungin yhteisen edustajan.
Talldin saattoi kaupungin edustajaksi tulla
aivan eri puolella maata asuva henkil6 kuin
miss?i valinnan suorittanut kaupunki sijait-
si. Pikkukaupungit pit ivat osall istumista
valtiopii ivi l le huonoina taloudell isina ai-
koina enemmiin vastenmielisena velvoll i-
suutena kuin mieluisana oikeutena.

Vuoden I 869 valtiopaivajarjestyksessa
tuli myiis edustajien lukumiiiirii?in tarkem-
pia maarayksia. Kaupungit, joissa oli 6000
asukasta. saivat valita kaksi edustajaa ja
sen jiilkeen aina yhden edustajan lisiiA ku-
takin 6000 asukasta kohti. Kaksi alle 1500
asukkaan kaupunkia voi valita yhteisen
edustajan. Yhteisen edustajan valinnasta ei
kuitenkaan ollut tarkkoja saAnniiksia,

Vuoden 1872 valtiopaivillii alkanut kay-
tiintd vieraspaikkakuntalaisten edustajien
kaytdsti i l isi iantl i si i i iryvaltiopii ivien vii-
meisil l i i  vuosikymmenill i i . Vieraspaikka-
kuntalaisedustajuudesta hydtyivAt erityi-
sesti helsinkileiset, joiden kaytdssa 1863-
1888 oli 43 tellaista edustajapaikkaa eli
enemmiin kuin heidan varsinaisten edusta-
japaikkojensa miiiirii. Helsinkiliiisiii kiiy-
tettiin edustajina, koska heista aiheutui
vahemmiin kustannuksia kuin muista edus-
tajista. Edustajapalkkioitahan ei maksettu
yleisista varoista. Helsinkileiset osoittau-
tuivat akti ivisiksi aloitteidentekijdiksi. Vie-
raspaikkakuntalaisten valinnan perusteena
oli myos mahdoll isimman h5 vii asian-
tuntemus. MyOs kielipoliittiset seikat
vaikuttivat valintaan.

ValtiopZiiville valinta ja
valtiopaivamiesten ammatit

Valtiopiiiviimiehi?i ei valittu useinkaan yk-
silciinii vaan oman taustaryhmanse edusta-
jina.

1863-64 valtiopii ivien aikaan vaali-
kelpoisuudesta mearattiin, etta edustajaksi
voitiin valita vain ko. kaupungissa asuva
maan syntyperainen kansalainen, joka oli
nauttinut seitsemen vuoden ajan porvaris-
oikeuksia. Hiinen piti lisiiksi hoitaa edel-
leen hyvella menestyksellii kauppaa, manu-
faktuuria tai kasityiiammattia. Jos por-
mestari oli ollut v?ihintiiiin kaksi vuotta ja
raatimies vahintaan nelja vuotta maistraatin
jasenena, niin hiin oli vaalikelpoinen, vaik-
kei han ollut aiin ioikeutettu.

Vuoden 1869 valtiopaivajarjestys antoi
osalle aatelittomista saiitylaisista edustus-
oikeuden pappis- tai porvarisseatyyn. Laa-
jennus jiii vaatimattomaksi, sillii vaalikel-
poisiksi tulivat aikaisemmasta poiketen
vain kaikki eenioikeutetut. Porvarinoikeus
ei ollut eniiii iiiini- ja vaalikelpoisuuden
edellytyksene. Valtiolliset oikeudet annet-
ti in laivanvarustaji l le. tehtail i joi l le. erioi-
keuden perusteella ammattia harjoittaville,
pormestareil le. raatimiehil le ja talonomis-
tajille, lukuun ottamatta niita, jotka kuului-
vat aatelis- tai pappissiiatyyn. Aanet kau-
punkien vaaleissa piti laskea veroiiyrin
mukaan tai muil la perusteil la, joil la vero
kaupungille maksettiin. Eli porvarissaadys-
sii korporatiivinen edustusperiaate viiistyi,
ja valtiolliset oikeudet sidottiin veronmak-
suun mAAraelinkeinon harjoittamisen sijas-
ta. Vuoden 1869 valtiopaivajiirjestyksessii
mainift i in edelleen joukko kaupunkilais-
veestiie, jolta puuttui vaalioikeus: "vaimo-
ihmiset, kauppamerimiehet, alhainen sota-
vaestii (lahinna miehistd), vahtipalvelijat,
toisen palveluksessa olevat ja ne, jotka
omaksi elatuksekseen saavat jotain elin-
keinoa harjoittaa".
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Kymmenen vuotta mydhemmin porva-
rissaAdyn pohjaa laajennettiin. Vuoden
I 879 perustuslainmuutos jarkytti voimak-
kaasti siiiityjiirjestelmaA. Se teki poryaris-
siiAdysle periaafteessa. muna ei kaylAnnds-
sa, kaupunkien kaikkia asukkaita edusta-
van saAdyn. Verovelvollisista kaupunki-
laisista vaalioikeuden ulkopuolelle j i i ivi it
naiset, aatelis- ja pappissAAtyyn kuuluvat,
kauppalaivojen miehistdt, sotamiehet, vah-
tipalvelijat, toisten palveluksessa olevat,
pAivapalkkalaiset, satunnaista tyitta teke-
vat, vain omaksi elatuksekseen jotakin
elinkeinoa harjoittavat ja ne, joil la oli use-
amman kuin liihinnii edellisen vuoden kau-
punkimaksut suorittamatta.

Vuoden 1879 lakiin mukaan tulleista
aAnirajoista ylin iianiraja vahensi erityisesti
kauppiaiden vaikutusvaltaa. Muutamrssa
kaupungeissa rajoituksen vaikutus tuntui
myds virkamiespiireissii. Alimmalla vaa-
ditulla tulomaarelle ei vieli i  vuoden 1881
vaaleissa ollut juuri mitaAn merkitystA.
Aiinioikeutettujen kaninta tapahtui miltei
yksinomaan poikkeuspykAlAn avulla. Lain

tulkinta muodostui eri kaupungeissa erilai-
seksi. Eli vuoden 1882 vaalissa kAytetti in
rajatonta aAniasteikkoa ensimmiiisen ker-
ran. Tama ta*oitti sitA, etta Aanioikeus oli
kaikil la kaupungil le veroa maksavil la hen-
kiliiillA, jos he eivet olleet toisen isAntA-
vallan alaisia.

Porvariss?i?idyn vaalitapaa, erityisesti
aAnioikeutettujen karsinnan kirjavuuna,
kAs i le l l  i i n  1880- luvun kaks i l ia  ens immi i i -
sillA valtiopaivillA. Uutta lainsAadantda ei
saa lu  a ikaan-  muna pohd in ta  se l rens i  jon-
kin verran lain tulkintaa.

Valitsijakunnan rakenne muuttui 1800-
luvun lopulla ja mm. sortokausi aiheutti
edustajien vaihdoksia. Vaikka vuosisadan
alun valtiopaivil le tuli edustajia sAAtylais-
ryhman ulkopuolelta, viimeisillA siiatyval-
l iopa i \ i l l a  1905 06  o l i  edus le t tuna va in
joka nelj ?is suomalainen.

P omariss.iAdyn edustajien ammatit |altio-
p.ii]|ille |ctlittdessa ncilcyvdt seuraarasta
taulukosta:

1809 1863-64 1882 1904-05 1905-06
Kawpias. tehtailiia l 3 23 1 7 l9 l 5
Panliniohtaia 0 0 2 6 7
KesitydlAismestari 0 0
Raalimies/neuvosmies 5 0 2
Pormestari/iAriesh smies 4 9 6 5 5
YIemDi virkamieskunta 0 0 1 4 l 8 10
AlempivirLamiesLunta 4 1 9
Opettaja 0 0 3 7
Upseeri 0 0
Sanomalehtimies 0 3 4 9
Lrrkijri, apteekkari 0 l 6 6
Professori 0 0 0
Fallori 0 0 3
Makasiinimies 0 0 0
Yhteensa 1 9 38 53 74

1809 ja 1863 64 valtiopaivil la porvads-
saAty koostui seadyn ns. vanhasta ainek-
sesta eli kauppiasporvaristo piti valta-ase-
maa nail la valtiopaivil la.

Porvoon valtiopiiivillii edustajina olleis-
ta 19 valtiopaivamiehestA 13 eli 68 pro-
senttia oli kauppiaita, joista osa oli myos
raatimiehie. Kauppiaista podlainen Johan
Ascholin oli l isi iksi laivanvarustaj a .; a por-
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voolainen Johan Solitander tehtaanisan-
ndilsi j i i . 1863 64 valtiopii ivi l l?i kauppiai-
den ja tehtailijoiden lukumaala oli prosen-
tuaalisesti edellisia valtiopaivih hiukan pie-
nempi, viih?in yli 60 prosenttia. Carl Jakob
Gr i tnberg  o l i  Kask is ten  suur imp ia  la ivan-
varustajia. Han omisti myds Kaskisten Tu-
pakkatehtaan ja Benvikin fajanssitehtaan.
Suhdanteiden huononnuttua 1860luvun
lopulla Griinberg muufii liiketoimintansa
Kaskisista Kotkaan.

Tampereen edustajaksi valittiin 1863
64 vah iope iv i l le  yk ' im ie l i ses t i  i lman ee-
nestysta paperitehtaan omistaja Frans Wil-
helm Frenckell. Hanen etunaan oli se, etta
hiin luopui valtiopiiiviimiehelle tulevista
paiva- ja lryytimhoista, koska liiketormren-
sa takia oleskeli enemm:in Helsingissa kuin
Tampereella. Hiin edusti myiis seuraavilla
valtiopiiivillii Tamperetta ja toimi koko
saadyn puhemiehena. Frcnckell sai vuonna
1 865 kauppaneuvoksen arvon.

Kiisityiilaisedustajat olivat seka 1809
ett?i 1863-64 turkulaisia: nahkuripiiiillys-
mies Samuel Gottschick, joka esiintyi
mytis tehtailija nimikkeellii, ja muurarren-
vanhin Stephan Triiskelin.

Elinkeinoeli im?in vapautumisen ja teoll i-
suuden kehityksen mydta kasityailaisten
merkilys vaheni. eika heil i i  \alihu eniia
seuraaville valtiopii.iville.

Raatimiehistii v. 1809 vain H?imeenlin-
nan edustaja Jakob Granberg on ilman lii-
ke-elamAn ammattinimikettA. 1863-64
valtiopiiiville raatimiehi?i valittiin Kajaa-
nista Carl Gustaf Bergh ja Torniosta Pon-
tus Ludvig Dahlman sekA Naantalista neu-
vosmies Carl Wilhelm Franck, Haminasta
oikeusneuvosmies Carl Fredrik Grdnberg
ja Helsingista oikeusneuvosmies Carl
Adolf Ohrnberg, joka valittiin saiidyn
varapuhemieheksi. Bergh oli myds tukku-
ja vahittaiskauppias. Dahlman muutti Hel-
singistA Tornioon vuonna 1836 ja perusti
kauppaliikkeen ja tuli kunnallisraatimie-
heksi. Han oli vaatimaton, eivatka tulot ol-
leet kovin suuret. Franck piti kauppaa

Naantalissa myytyaAn Nousiaisista Suckis-
bergin allodisiiterin. Vuonna 1863 h?in oli
mukana perustamassa Naantaliin polttimoa
ja kylpylezi, jonka toimitusjohtajana toimi
kuolemaansa asti vuoteen 1911. Kuol-
lessaan hiin oli Naantalin vanhin liikemies.
Kauppayrityksensa Franck luovutti pojal-
leen vuonna 1886.

Porvoon valtiopeivien edustajille oli
tyypillista, ette he edustivat synnyinkoti-
kaupunkiaan. Poikkeuksen tasta &kivat
pormestarit ja henkildt, jotka olivat muut-
taneet synnyinkaupungistaan pysyvasti
uusil le paikkakunnil le l i ikemiehiksi. Tuk-
holmasta oli Vaasaan kauppiaaksi jo nuo-
rena muuttanut Herman Hiickert, jonka
sukujuuret olivat Ruotsissa. Samuel Back-
man muutti Kokkolasta liikkeenharjoitta-
jaksi Kuopioon, jossa avioitui. Erik Borg-
str6m oli muuttanut Loviisasta kauppiaaksi
Helsinkiin. Jacob Holmstdn muutti Carl-
veljensa perassa lT90luvulla Porvoosta
Loviisaan. Heilla oli yhteinen yritys, josta
Jacob irtautui hyvissii ajoin ennen kon-
kurssia. Kruununvouti Steniuksen tyttaren
kanssa solmittu avioliitto oli omiaan aut-
tamaan, etta Jacob sai vuonna 1805 luvan
laivojen varustamiseen ulkomaankauppaan.
Kuollessaan h:inella oli merkitlava omai-
suus, jonka arvoksi laskettiin 32784 hopea-
ruplaa.

Tammisaaren poflnestari M. Fredrik
Ringbom oli syntynyt Yldjarvelle ja Tam-
peretta edustaneen jarjestysmies luutnantti
Ernst Tihlmanin syntymapaikka oli Huit-
tinen. JarjestysmiehenA hanen tehtaviinsa
kuului hoitaa kaupungin talous- ja j i ir jes-
tysasioita. Maaheffa asetl i hAnet lahiin \ir-
kaan vuonna 1802, kun kaupungin asukas-
luku liiheni 500:aa. Virka vastasi pienem-
pien kaupunkien pormestaria. Tihlmanin
palkka oli niin pieni, ettA han toimeen-
tu lonsa tu rvaami :eks i  jou tu i  to imimaan
myds Tampereen postimestarina. Tihlman
nousi valtiopiiivien jiilkeen virkaurallaan,
mutta sotilasuralle hAn ei enAA antautunut.
Vuonna 1827 hiin erosi jiirjestysmiehen
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virasta, kun hanet nimitettiin postitarkas-
tajaksi H?imeenlinnaan. HAn jai eliikkeelle
76-vuotiaana vuonna I 841.

Turkulaisen tehtailija cottschikin kaup-
piasura pAattyi konkurssiin vuonna 1814.
Samoin mycis Peler Valm koki vahAn en-
nen Luo lemaansa 1820- lu r  u l la  konkurss in ,
johon suurena syyna olivat laivojen kiirsi-
mAt merivahingot. Parhaimpina kauppa-
vuosina Malm omisti yksin tai yhtiditet-
tyina 22 alusta. Mycis Pon',oon valtiopiii-
vien merkittevin porvari Peter Johan Bladh
meneni omaisuultaan. kun hiinen lairojaan
tuhoutui Napoleonin sodissa ja kesiisodassa
1808 venAlaiset hAvittivzit hAnen kar-
tanonsa.

Porvoon valtiopii ivZimiehista raumalai-
nen kauppias Fredric Stehle luopui porva-
risoikeuksista, todennAkdisesti saastAvai-
syyssyistii.

Porvoon valtiopii ivien kaikli porr aris-
sAedyn edustajat kuolivat ennen seuraavlen
valtiopAivien kokoontumista. Jalkeleisista
1863 64 valtiopaivil l i i  oli Pietarsaaren
edustajana Malmin poika.

Kukaan 1863-64 porvarissaAdyn 38
valtiopaivamiehesta ei ollut edustajana
1882 va l t iop i i i v i l l i i .  \a ikka  he is re  o l i  vuo-
den 1882 valtiopaivien alkaessa elossa 21.
Tosin heistii nelj?i kuoli vuoden 1882
aikana. Elossa olevista Pietarsaaren por-
mestari Cabriel feng\rrdm ja kauppias
Otto Wendelin Kdstiinankaupungista oli-
vat olleet vieli i  1877-78 valtiopAivil lA.
Tengstri im oli ollut 1872 ja 1877 18
valtiopii.ivillii porvarissAAdyn ikiipresidentti
ja hojtanut 77-vuotiaanakin ansiokkaasti
lehla\iaan. HAn oli saanur ku\erncitir in
kumoamaan 1867 valtiopeivil le valinnan
vedoten ikaensa, jolloin hiinen tilalleen oli
valittu viela iAkkAAmpi edustaja.

Vuoden 1879 perustuslain muutoksen
seurauksena porvarissAedyn edustajien ko-
koonpanossa tapahtui oleellinen muutos v.
1882, jolloin saadyn ns. uutta ainesta oli
ensimmiiisen kerran yli puolet edustajista

eli porvarissaedyn uuden aineksen lapi-
murto tapahtui 1882 valtiopiiivillii.

Tampereella nii issii vaaleissa kielipoli-
tiikka astui voimakkaasti mukaan. Suo-
menmieliset valittivat vaalista, mutta tulos
ei uusissa vaaleissa parantunut heid?in
kannaltaan. Jo kaksil la edell isi l l i i  valt io-
pA i \  i l lA  Tamperena edus lanu l la  kaupp ias
Lars Hammardnia kannatti pieni, mutta
kaupungin varakkaimmista koostunut
ryhmii. Hammardn valitt i in viela 1885 val-
tiopAivil lekin. Tampereen pormestariksi
vuonna 1866 tulleen varatuomari Fredrik
Wilhelm Procopdn tiedeteen 66 AAnellA
Aanestaneen itseiiiin. Procopdlla ei ollut to-
distusta suomen kielen taidosta, mika
haittasi hiinen toimintaansa. Silti han johti
Tampereen hallintoa seka maistraatin etta
raastuvanoikeuden pormestarina yli 42
vuotta. HAn erosi virastaan 19.10.1903.

Kolmas 1882 valtiopaivil le valittu tam-
perelainen oli Raahessa syntynyt kaupun-
ginlaakari Axel Hirdh. Han tuli avusta-
vaksi kaupunginl?iiikiiriksi Tampereelle
vuonna 1877.  HAn lo imiL l i  samal la  m)ds
sairaanhoitoa Vaasan rautatierakennuksel-
la, niin kuin Nordenstreng Porvarissaadyn
historiassa asian i lmaisee, Vuonna 1884
Hirdh nimitetti in Niuvanniemen mielisai-
raiden parannus- ja hoitolaitoks€n laaka-
riksi Kuopion leheisyyteen. Vaikka Hirdh
oli valittu ruotsinmielisten vaikutuksella,
hAn ano i  mm.  suomala is la  15seota  Tampe-
reelle. Anomus kuitenkin raukesi.

Vuoden 1882 porvarised ustaj ista enaA
35,8 prosenttia harjoitti puhtaasti liike-
elzimAn ammatteja. HeidZin rinnalleen vai-
kuttavaksi ryhmAksi olivat tulleet virka-
miehe l .  jo is la  suur in  osa  edus l i  ) lempaa
virkamieskuntaa. Huipulla olivat sellaiset
kuin valtioneuvos, kouluhall ituksen paeti-
rehtdd Lorentz Leonhard Lindeltif (Hel-
sinki, aateloit i in 1883); Kiikisalmen edus-
taja ti lastoll isen toimiston paall ikkit, f i1. tri
Karl Emil Ferdinand Ignatius; hovioikeu-
den asessorit Axel Crdnvik Turusta, Lud-
vig Gustaf Leonhard Clouberg Viipurista
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ja Johan JosefStenback Vaasasta. Pormes-
tarinsa valtiopaivil le lAhettivat 1882 Kuo-
pio, Sortavala, Oulu, Pori, Tampere ja Raa-
he. Upseeriuraa edusti kenraalimajuri, Ha-
minan kadettikoulun johtaja Frithiof
Neovius. Sanomalehtimiehiin lukeutuivat
Helsingfors Dagbladin toimittajat Robert
Castrdn (Helsingin edusraja), Karl Henrik
Lindholm (Pietarsaari) ja Anders Herman
Chydenius (l 882 ja 1888 Tornion edustaja,
1877 78 Kajaani, 1885 Uusikaupunki).

Vuoden 1882 valtiopiiivien laakareistii
yksi, Kaskisia edustanut Johan August Flo-
rin yleni lii?ikintdneuvokseksi leAkintAhal-
l itukseen. joten hiin ei edustanut rarsinai-
sesti l: iakarikuntaa. vaan kuului ylempaan
virkamiehistdiin. Va$inaisessa laakArin-
tydsse Tampereen edustajan Hirdhin
ohella valtiopii ivi l le valittaessa oli porvoo-
lainen piir i l?i?ikiir i, professori, vuoden 1882
valtiopiiivien ikiipresidentti Georg Wall-
gren. kuvanveistaja Vil le Vallgrenin isi i.

Ensimm?iinen apteekkari porvarisaadys-
sZi 1882 valtiopii ivi l l i i  oli savonlinnalainen
Per Oskar Hedlund.

Jyv?iskylalainen seminaarinlehtori. voi-
mistelunopettaja Karl Custaf Giids perusti
Jyvaskylaan Weilin & Gildsin kirjakaupan,
jonka toimitusjohtajana han toimi 1883-
1898 ennen kuin asettui Janakkalaan Irja-
lan kartanoon maanvi lj e lij iiks i. Raahen
kauppakoulun johtaja fi losofian maisteri
Karl Felix Heikel. joka oli porvarissaa-
dyssii l0 valtiopii ivi l l i i  vuodesta 1882 al-
kaen, j i i tt i  koulumaailman l890luvulla
siirtyen pankki- ja Ii ikealalle.

1900-luvulle tultaessa porvarissaAdyn
vanha aines jiii uusien kaupunkilarsten
varJoon.

1 904-l 905 valtiop?iivillii virkamieskun-
ta kasvatti etumatkaansa liike-eliimZin edus-
ta j  i i n .  Y lempi  v i rkamieskunta  o l ienemmi in
edustettuna kuin muilla tutkimillani valtio-
piiivillii. Viimeisillii saatyvaltiopaivilla e -

tyisen niikyv:ine ryhmiine olivat lehtimie-
het. Seetylaisryhmen ulkopuolelta olivat

190O-luvulla tulleet mukaan mm. faktorit
ja makasiinimies.

Vuoden 1904 vaaleissa valitt i in porva-
rissaatyyn kolme tyiivaenliikkeen miesta:
Turussa asuva kansakoulunopettaja, (l 905
-06 talousosaston senaattori), J. K. Kari
Oulusta suomettarelaisten listalta, proku-
risti, kaupanhoitaja Heikki Lindroos Tam-
pereelta perustuslaillisten listalta ja faktori
J. A. Salminen Turusta perustuslail l isten
listalta. He olivat tyiiveen ensimmaiset
edustajat valtiopiiivillii. Heistii Salminen ja
Lindroos olivat tydmiesten poikia. Kycisti
Karin isi i oli meril l i i  kadonnut merimres.

Tyiiv?iki piiiitti vuoden 1905 puolueko-
kouksessa olla edelleen vaali lakossa, mutta
sii i  huolimatta valitt i in porvaril l isten l is-
toilta jalleen kolme heidiin edustajaansa:
faktorit J. A. Salminen ja H. Jokinen Tu-
rusta seka paatoimittaja Yrjii Miikelin.
Tampereen tydvaestd, sosiaalidemokraatti-
sen puoluekokouksen piiiitdste noudattaen,
ei osallistunut viimeisiin siiiityvaltiopaivA-
miesvaaleihin. Miikelin valitt i in Oulun
kaupungin edustajana antamaan lopullista
muotoa uudelle, yksikamariselle eduskun-
nalle.

Opettajat olivat tehneet huomattavan
esiinmarssin porvarissAAtyyn kaksille vii-
meisil le seeryvaltiopZiivil le. Tosin harva
heistii toimi pelk?istiiiin opettajan tehta-
vissii. Nuorsuomalainen kansakoulunopet-
taja A. H. Karvonen oli Tydmies-lehden
ensimmainen paatoimittaja, kun lehti alkoi
i lmestyii Helsingissa 2.3.1895. Karvonen
kuitenkin erosi I897 alkupuoleila Tydmie-
hen toimituksesta. Vaikka hiin oli ollut
sangen varovainen, hiin joutui porvariston
ankaran painostuksen kohteeksi puolus-
taessaan ty6veen vaatimuksia ja liikehdin-
tae. Karvostajopa uhaniin openajan virasta
erottamisella.

Kolme porvarissiiiidyssA I 882 valtiopai-
vil la ollutta edustajaa oli mukana vieli i
molemmilla l900Juvun seetyvaltiopii ivi l-
l?i: Helsingin edustaja Mauritz Emil Fred-
rik Hallberg (yhteens?i 9 vp:l l i i ,  1882 Hei-
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nolan edustaja, muulloin Helsinki), Karl
Felix Heikel (samoin 9 vp:l la, viisi l la vii-
meisil l i i  Viipurin edustaja. Aikaisemmat
edustuskaupungit olivat Helsinki 2 kertaa,
Raahe ja Pietarsaari) ja laki- ja kunnall is-
mies Elias Ohnan, joka oli poryarissiiA'
dyss?i kaikil la 10 valtiopAivil la vuodesta
1882, kerran Pietarsaaren ja muulloin Hel-
singin edustajana.

Viimeisil l i i  sAatyvaltiopAivil lA oli hyvin
monia samoja edustajia kuin edell isi l l?i
1904 05  va l t iop i i i v i l lZ i .  Mo lemmi l la  r i i -
meisil l i i  1900-luvun saatyvaltiopAivil la
edustajina olleita oli porvarissii?idyssii yh-
teensa 36: toimittaja Ossian Ansas (Niko-
lainkaupungin ed.), laamanni Toivo Bois-
man (Helsingin ed.), kauppaneuvos Alfred
Carlstrdm (Kristiinankaupungin ed.), por-
mestari Johan Arthur Castrdn (Oulun ed.),
varakanneviskaali Axel Cederberg (Niko-
lainkaupungin ed.), kauppias Mauritz Hall-
berg (Helsingin ed.), pankinjohtaja Karl
Felix Heikel (Viipurin ed.), metsanhoitaja
Teodor August Heikel (Uusikaarlepyyn
ed.), oikeusneuvosmies Walter Heimberger
(Helsingin ed.), kunnall isneuvos Nii lo He-
lander (Heinolan ed.), varapuhemies, rau-
punginlaakAri Gustaf Rudolf Idman (Tam-
pereen ed. vuodesta 1894), toimittaja San-
te r i  Ingman ( l \a lo )  ( l i sa lmen ed. ) .  as ian-
ajaja A. Fredrik S. Jansson (Hel\ingin ed..).
varatuomari Julius Jansson (Maarianhami-
nan ed.), kauppias Fritz Arthur Juselius
(Porin ed.), hovioikeuden asessori August
Anhur  Jusd l ius  (Turun ed . ) .  kaupung in-
l?i?ikiiri Einar August Kalm (Tornion ed,),

kuuromykkiiinkoulunjohtaja Kustaa Killi-
nen (Kuopion edustaja), lukkari Kaarlo
Kokkonen (Kajaanin ed.), kansakoulun-
opettaja Mikko Latva (Porin ed.), pormes-
tari Otto Lundson (Lappeenrannan ed.),
pormestari Albefi Luoma (Raahen ed.),
insinddri Gustaf Otto Mattson (Kaskisten
ed.), toimittaja Antti Mikkola (Turun ed.),
puhemies, pankinjohtaja Karl Elis Leon-
hard von Pfaler (Helsingin ed.), tehtail i ja
\4a l t i  P ie l inen  ( \  i i pur in  ed . ) .  n imi tuomar i
Eduard Ulrik Wilhelm Pol6n (Helsingin
ed.), kauppias Karl Herman Renlund (Kok-
kolan ed.), lakit.tr i Heikki Gabriel Renvall
(Helsingin ed.), kirjapainon faktori Johan
Adolf Sahrinen (Turun ed.), intendentti
Petter Theodor Schvindt (Kakisalmen ed.),
joh ta ja  Fredr ik  Wi lhe lm Sundr ,  a l l  ( Iamrr i -
saaren ed.), hovioikeudenasessori Karl
Gustaf Sdderholm (Helsingin ed.), hovi-
oikeudenneuvos Knut Gustaf Akesson (Ni-
kolainkaupungin ed.), toimittaja Kaarle
Viljakainen (Tampereen ed.) ja pormestad
Elias 6hman (Helsingin ed.)

Porvarissaadyn jesenten
ikejakautuma ja elinika

P orvar is s.i.idyn valtiop..iivcimieste n ikij q-

k.tLltuma nci lg)y seuraavasta taulu kosta.

Valtiop.iiv.imieslen ik:i yaltiopci i| le |alit-
lqessal:

30-34 v. 40-44 v. 45-49 v. 50-54 v. 60-64 v.
1809
09 )

3 .l 6 2 2 2 0

t863-64
(38)

4 l t 4 5 5 I

1882
(53)

6 t2 1 l 7 2 l

1904-0s
(7 4\

4 t7 12 l3 t2 t2 l l 46,6

1905-06
(75)

t7 t7 l 5 7 7 3 0 43.7
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Porvoon valtiop?iivi l le valittujen l9 valtio-
pii ivamiehen keski-iki i oli 44 vuotta valtio-
piiivien alkaessa. Miehistii vain kaksi oli
yli 60-vuotiaita, kumpikin 62 vuotta: kas-
kislainen li ikemies Peter Bladh ja Kristi i-
nankaupungin pormestari Daniel Mattens.
Molemmat olivat eduslaneet Suomea jo
1700-luvulla Ruotsin vallan ajan valtiopii i-
vill?i. Kaksi nuorinta porvarisseiidyn edus-
tajaa Porvoon valtiopiiivillii olivat 3l-vuo-
tiaat oululainen kauppias ja raatimies Carl
Engman ja hbmeenlinnalainen raatimies
Jakob Granberg.

1863-64 valtiopii ivi l le valittujen keski-
iki i oli hieman noussut:46,5 vuotta. Naiden
valtiopiiivien vanhin oli Porvoon edustaja
66-vuotias kauppaneuvos Gustaf Snecken-
strdm. Kolme valtiopaivamiehista oli 1863
valtiopiiivien alkaessa syyskuussa vain 32-
vuotiaita: kauppiaat Frithiof Hultman
Tammisaaresta, Rurik Kellgren Kuopiosta
ja Carl Lindeqvist Porista.

1882 valtiopii ivi l l i i  edustajia oli 53.
Heidan keski-ikansa valtiopiiivien alkaessa
oli 43,5 vuotta. Porvarissaedyn ikapresi-
dentti. Porvoota edustanut laakelieteen ja
kirurgian tohtori Georg Wallgren tiiytti val-
t iopeivien alkamista seuraavalla viikolla 68
vuona. Henella oli kokemusta jo aikaisem-
milta valtiopaivilta vuosilta 1872 ja 1877-
78. Toinen 60 vuotta tayttanyt edustaja oli
turkulainen kunnallisneuvos Johan Gustaf
Wikestriim, joka ei kayttanyt valtiopiiivien
taysistunnoissa nii i l l i i  ainoil la valtiopii ivi l-
leAn yhtaen puheenvuoroa, vaikka Norden-
strengin mukaan hiin oli hilpeii seuraveli ja
sukkela leikinlaskija. Muista 1882 valtio-
piiivien yli S0-vuotiaista edustajista
useimmat olivat olleet aikaisemmilla val-
tiopaivillA kohta 40 vuotta taytettyAAn.

Vuoden 1882 valtiopii ivien nuorimmat
edustajat olivat tayttAneet vasta 30 vuotta.
Heitii oli kolme: helsinkiliiinen Robert
Castrdn, Heinolan edustaja Mauriz Hall-
berg ja lappeenrantalainen Johan Pelkonen.

37-wotiaat Karl Gustaf Berg ja Karl Fab-
rit ius olivat olleet valtiopaivil le jo 27-vuo-
tiaina vuonna 1872.

1900-luvulle tultaessa porvarissii i idyn
edustajien lukumaara nousi yli 70. 1904-
05 valtiopii ivi l l i i  olleiden 74 edustajan kes-
ki-ikii valtiopiiivien alkaessa oli 46,6 vuot-
ta. Vanhin edustajista oli historiantutkija,
tilastomies, fiI. tri Karl Emil Ferdinand Ig-
natius, joka 67-vuotiaana oli vielA valittu
Hameenlinnan edustajaksi. Hiin oli ollut
ensimm?iisen kerran 39-vuotiaana I 877-78
valtiopii ivi l l i i .  Ignatius oli ollut 1885-1900
senaatin kamaritoimituskunnan piiiillikkOne
ja uudelleen samassa tehtavassA 1905-
1908.

47-vuotias von Pfaler oli ensimmiiisen
kerran ollut valtiopaivil l i i  vuonna 1885 28-
vuotiaana. Vuosien I904 {5 valtiopiiivien
nuorimmat edustajat olivat 3l-vuotias
Kaskisten edustaja kemian tohtori Gustaf
Otto Mattsson ja 32-vuotias lakitieteiden
tohtori Heikki Gabriel Renvall, joka edusti
Savonlinnaa. Mattssonin isii merikoulun
johtaja Gustaf E. Mansson oli porvarissaa-
dyn jiisenenii 1 900-valtiopiiivillii.

l q05  -  1906 va l t iopa i r  i l l e  va l in i in  nuor ia
uusia edustajia. Valtaosa edustajista oli iel-
taan 35-45 ikiivuosien velistii. Nuorin
edustaja Sdderman oli 29-vuotias. Vanhim-
mat edustajat olivat tAyttaneet 61 vuotta
valtiopii ivien alkaessa eli K. F. Heikel ja
Sundvall, mutta molemmat olivat olleet jo
aikaisemmin edustajina. Samoin 60-vuotias
oli Ohman.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, efta
porvarissiiadyn ji isenten keski-iki i vi imei-
silfa sAatyvaltiopaivilla 43,7 on melko lii-
hella tiina vuonna 2003 valitun eduskunnan
naisten keski-iki i?i 43,1. Nykyisen edus-
kunnan miesten keski-ikA on 51,6 vuotta.

Seuraavassa taulu kossa on ponarisscicidyn
I al t i op ciivcim ie ste n e I in i ki e n j a kauma.
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Kuolinika 1809 1863-64 1882 1904-05 1905-06
80-90 ) ) 10 9+2

3 1 '/ 7 6
70-74 4 2 t l t 7 l 6
65-69 3 l 3 9
60"64 I 8 l 3 t2
55-59 l 6 1 8 8
50-54 l 1
45-49 I 4
40-44 l 0 2
30-40

l 9 3 8 53 14 75
keskiarvo 65 66 67.5 66

Porvarissaiidysse eri valtiopaiivi l lA olleiden
keski-iki i oli melko tasainen eli keskrarvo
iikimain sama li ihes sadan vuoden ajan.

Suomalaisten keskimiii ir i i inen elinaika
oli 1870-luvulla 42 vuotta. 1900-luvun
alussa vastasyntyneiden odotettavissa ole-
va elirraika Suomessa oli poji l la 45,3 vuot-
taja tytdil la 48,1 vuotta.

Luvuista ei voi suoraan peatellA, ettA
valtiop:i i\ i im iehet el i\ 5t a iku i\ i k,i i in p.i i i5-
seita suomalaisia keskimiii ir in vanhemmik-
s i .  Suur i  lapr ikuo l le i5uus  pa inaa koko kes-
kiarvon alas.

Vanhimmaksi kaikista tutkimukseni
kohteena olevista valtiopAivamiehist:i eli
1882 va l t iop i i i r  i l l i i  o l lu l  pankk imies  ja
mycihempi KOP:n paAjohtaja, vuonna 1904
aateloitu Fredrik Nybom. Hiin oli kuolles-
saan 89-vuotias. Myds nuorimpana kuollut
oli 1882 valtiopii ivien edustaja, Helsing-
fors Dagbladin paAtoimittaja Robert Cast-
rdn. H?in kuoli 32-vuotiaana vuonna 1883
omistamassaan Degerdn kartanossa
Helsingin pitaji issii.

Kal,si sek?i lq04 05 eli i  1905-06 por-
varissAadyssA olleista valtiopAivamiehistA
kok i  r  i i k i r  aha isen kuo leman:  as iana ja ja .
lakit ieteiden kandidaatti Antti Vilho Mik-
kola 48-vuotiaana vapaussodan aikana
vuonna 1918 Helsingissii ja samana vuon-
na Viipurissa murhatti in vankilassa tehtai-
l i ja Matti Pietinen 59-vuotiaana. Viimers-

ten saetyvaltiopaivien edustajista porvoo-
lainen oikeusneuvosmies Konrad Emil
B jc i rks ten  tek  i  i l ' emurhan 44- ruo t iaana.
Hiinen valtiopAivatydskentelyaen oli hai-
tannut sairastelu. Bjdrkstdnin kerrotaan
jattiineen liikeasiansa moitteettomaan kun-
toon. Yrjd Miikelin surmasi itsensii 48-vuo-
tiaana vankilassa I 8.9.1923.

Edustajien suku ja syntypera

Porr arissii i idyn vall iopei\ zjrnieqren isien
ammatit nekyvAt seuraavan sivun taulu-
kosta.

Por r  oon ra l t iop l i r i l l i i  o i le iden mies ten
pAAasiall inen tausta oli sAatylAistausta.
Isien ja poikien ammatit olivat hyvin toi-
siinsa verrattavia, sil la isisti i  l1 oli kaup-
piaita, laivanvarustajia ja teoll isuusmiehii i.
Raatimies Nils Nymanin isi i oli Uudenkau-
pungin pormestari. Sen sijaan pormestari
Ringbomin isii kappalainen ja ponnestari
Tihlmanin isi i oli majuri.

Kaupungin kasitydlAisten jAlkelaisi: i
1809 valtiopii ivi l l i i  edustivat loviisalainen
kankaankutojan poika kauppias Jakob
Holmstdn ja vaasalainen tukantekijan poika
raatimies Herman Hdckeft.

1863 64 porvarissii i idyn edustajista sel-
vii sosiaalitason nousu niikyi 17 valtiopii i-
r i imiehen kohdalla ja aleneva sii i i tS kierlo
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lsAn ammatt i  1809 r863-6,1 1882 r904-0s 190s-06
liikc-el:iDra (kauppa.
leollisuus. meren-
kulku)

l 3 l 3 l 5 l 1 t2 10

kAsilvcilAismcslari 0 5 3 t3
pomlcstad I 0 0
vlemDivi rkamiehistd 0 0 9 5 8 22
alemDi \  i rkamiehistc i 0 6 5 7 12 30
papisto l t2 l 3 t l 40
pro fessori 0 0 2 4
opcllaja I 4 4
upseen l 3 6
apteekkari. laakiiri U I 2 3 3
roimenhaltijalja
virkailiial

2 2 5

tal0llmcn 0 4 22
kasirybleinen 3 0 3
tydmies, merimies-
alurr

3 ) 9

torppari 0 2 0 2 2 6
avtolon vD-mles 0 .l )
ynr. 19 38 53 74 75 259

kohtasi kahdeksaa valtiopiiivamiesta. Val-
tiopiiiviimiesten ammatti oli is:in kanssa
vastaava 13 edustajalla, joista yht?i virka-
miesta lukuun ottamatta kaikki olivat liike-
e l i im i i : s i i .  use imrna l  ja tko iva l  i senrA y r i -
tyksen parissa. Esimerkkinii otan kaksi
l i ikemiesukua, toinen on Porista ja toinen
Viipurista.

1863 64 valtiopaivil l i i  ja tammikuun
valiokunnassa Poria edustanut Porin ete-
vimmiiksi ja rikkaimmaksi kauppiaaksi
mainitun Carl Fredrik Bjcirnbergin vanhin
poika Carl Anlon peri 28-vuoliaana iran.a
kuoleman (1849) j i i lkeen ti imiin l i ikeyri-
tykset. Porin konepajan perustanutja satoja
laivoja omistanut Carl Anton Bjdmberg
ansaitsi 1860luvun puolivalissa 23000
markkaa vuodessa, mikii oli kolmanneksi
suurin vuositulo Porissa. Carl Anton kuoli
45-vuotiaana poikamiehenii vuonna 1866,
nuorimpana 1863 64 porvariss?ii idyn edus-
tajista. Laakarit olivat todenneet Bj6m-
bergillii sappikivet, joita kukaan ei uskal-
tanut leikata. Niinpii Bjdrnberg matkusti
Wieniin, jossa maailmankuulu kirurgi leik-

kasi hanet. Leikkaus onnistui, mutta poti las
kuoli lavantauti in. Sisarukset eivat pysty-
neet jatkamaan liiketoimintaa samassa
laajuudessa. Bjdrnbergin suku polveutui
Ahlaisten Heikkilen talosta, josta Olavi
Heikinpoika asettui Poriin poruariksi 1690-
luvulla. Avioli i ttojen kautta sukuun tuli
espanjalaista verta. Erityisen sensaation
Porissa aiheutti, kun sinne muutti Antonin
veljen 20-vuotias tumma espanjatar Dolo-
res-vaimo, espanjalaisen konsuli, laivanva-
rustajan Antonio Sanchez Fuertes iTorre-
viejan tytAr.

Viipurissa kauppa ja yleensii l i ike-eli i-
man johto oli 1800-luvun lopulle asti pal-
jolti ulkomaisten, lahinna Saksasta tullei-
den kauppiassukujen hallussa. Vain harvat
saksalaisista l i ikemiehisti i osoitt ivat ym-
mairryste 1800-luvun loppupuolella alkuun
pantuja suomalaisyrityksii i  kohtaan. Poik-
keuksena tiista olivat veljekset Hackman.
Vanha hampurilainen Hackman-suku oli
saapunut jo 1700-luvulla Bremenisti i Vii-
puriin. Valtiopii ivi l l i i  1863 64 olleen kaup-
paneuvos Johan Fredrik Hackmanin iiiti
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Maria Hackman oli harvinainen naispuoli-
nen li ikemaailman johtaja. Kun laivanva-
rus ta ja  ja  suur i  puuta \aran  r ien t ikaupp ias
Johan Friedrich Hackman hukkui vuorura
1807, leski Maria aloitt i suvun todell isen
suuruuden ajan. Hiin jiitti vuonna 1829
vanhimmalle pojalleen, Johan Fredrikil le
johdon kauppahuoneessa, joka kuului Suo-
nren  suur i ruh t inaskunnan menes l )  \  imp i in
ja rikkaimpiin. Y tys Hackman & CO
harrasti ulkomaan ja kotimaan kauppaa,
teollisuutta ja laivanvarustusta. Yrityksen
hallussa olivat Sorsakosken sahat, Palo-
kosken saha, Enonkosken ja Lohikosken
saha Sulkavalla, Siikakosken sahaja puolet
Kotkan hdyrysahasta, Kotkan pullotehdas,
olkipaperitehdas Nurmeksessa, sikuriteh-
das Herttualassa, puolet Td6ldn sokeriteh-
taasta, puolet Helsingin kaasulaitoksesta,
puo le t  Hav in  sa ippua leh taas la  V i ipur issa  ja
kolmasosa Viipurin mekaanisesta konepa-
jasta. Sek?i poika Friedrich ettii pojanpoika
Wilhelm, joka kuoli 1925, olivat kauppa-
neuvoksia. Yrityksen johtoon tuli vuonna
1927 vuorineuvos Henry Hackman. Hack-
manin suku oli kauppayhteyksien yllapiti-
j i in?i mall iesimerkki viipurilaisen porva-
riston kosmopoliittisuudesta ja laajakatsei-
suudesta.

lsiensii aloittamaa Iiiketoimintaa
jatkoivat 1863 {4 valtiopii ivamiehista me-
nestyksellisesti myits HelsingissA Carl
Wilhelm Ignatius Sundman, Lappeen-
rannassa Karl Wilhelm Savander, Uudessa-
kaupungissa Fabian Theodor Lindroth,
Pietarsaaressa Peter Malm junior, Oulussa
Leonard Candelin, Sortavalassa Christian
Edvard Boehm. Sen sijaan Boehmin pojar
kouluttautuivat merkittAville virkamres-
urille. Pojista vanhin Edvard oli senaatissa
ja valtioneuvoksena aateloit i in vuonna
1903.

Kristiinankaupungissa isAnsA yritysta
jatkanut Otto Samuel Wendelin kiirsi kon-
kurssin vuonna 1886. Samoin kavi rauma-
laiselle kultasep?in pojalle Samuel Johan-
nes Wesanderil le, joka vararikon vuoksi

menetti vaalikelpoisuutensa 1867 valtio-
pii ivi l le.

Liikemiehini jatkoivat isiensa yrityksia
seuraavat vuoden 1 882 valtiopAiviimiehet:
kauppias Karl Alfred Bjilrksten Loviisassa,
kauppias Olof Blom Uudessakaupungissa,
tukkukauppias Berndt Wilhelm Panelius
Raumalla, kauppias Albert Oskar Snell-
man, kauppias Johan Leonard Borgstrdm,
kauppias, tehtaan johtaja Adolf Fredrik
Wasenius ja tehtail i ja Richard Heimberger
Helsingissii. Bjdrkstenin puutavaraliike
joudutti in kyllekin lopettamaan hiukan
ennen Bjdkstenin kuolemaa, sil l?i valtiopai-
vamies osoittautui kyvykkiiiimmiiksi pank-
k ia la l ia  ku  in  sahamaai lmassa.  Va l r iop? i i \a -
miehet Borgstritm ja Wasenius laajensivat
yritystoimintaansa ja ostivat yhdessA Ter-
vakosken paperitehtaan.

Borgstdmin is?i oli Kaivopuiston ja
Eliiintarhan perustaja kauppaneuvos Henrik
Borgstrcjm. Lapsuudenkoti oli Helsingin
tieteell isen, taiteell isen ja valtioll isen eli i-
miin keskus. lsan konttorissa oli palvellut
mrn .  J .  V .  Sne i lman.  Kod in  seurap i i r i ssa
Leonard  tu tus lu i  mm.  Z .  lope l iuk :een ja
Fredrik Paciukseen, jonka ohjauksessa
Leonard kehittyi taitavaksi viulistiksi. Ko-
tona pidetti in kvartetti- i l toja, joissa vierail i
mycis ulkomaalaisia musiikkitaiteil i joita.
Leonard solmi avioliiton kauppiaantytiir
Alice Traversin kanssa Lontoossa.

Oman yrityksen perusti kauppias Mau-
ritz Emil Hallberg, joka oli syntynyt Tuk-
holmassa tupakkatehtailija Karl Fredrik
Hallbergin perheeseen. Han muutti 2-vuo-
tiaana Helsinkiin. Opiskeltuaan synnyin-
kaupungissaan koneenrakentajak'i hiin pa-
lasi Helsinkiin, jonne perusti lankonsa Hj.
Schildtin kanssa menestyneen yrityksen
Schildt & Hallberg. Hallberg oli monen-
laisissa Ii ikeyriqrksissA mukana. 60-vuotis-
paivAn lehtikirjoituksessa hiinet nimetiian
yhdeksi merkittavimmisti i maamme li ike-
miehisti i. Ruotsalaisuus oli henelle tarkeaA,
mm. han antoi suuria lahjoituksia Svenska
litteratursellskapil le.
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Myils kirjakauppias Oskar Hoving oli
syntynyt Ruotsissa, mutta teki elamAnty6n-
sii Viipurissa, jonne agronomi-isii oli muut-
tanut Viipurin maanviljelysseuran sihtee-
riksi.

Kun Suomessa ei ollut viela mahdoll i-
suutta hankkia kaupallisen alan korkeakou-
luopetusta, kaytettiin liikemiessuhteita
hyviiksi ja lahetettiin poikia ulkomaille
oppiin. NAin koulutukseltaan uutta suku-
polvea edusti mm. tamperelainen G. O.
Sumelius, joka kirjoitt i  yl ioppilaaksi
vuonna 1885 ja l i ihti kolmeksi vuodeksi
Saksaan Lyypekkiin isansa liiketuttavien
luo opiskelemaan li ike-eli imiin taitoja en-
nen kuin palasi isi insii l i ikkeeseen vuonna
1 8 8 8 .

Nousu talollisesta porr'ariksi tapahtui
yhden vuosien 1863 54 valtiopaivamiehen
kohdalla. Joensuuta edustanut Henrik Par-
v ia inen kuu lu i  ko lmen r  e l jens i i  S imon in .
Pettedn ja Erikin kanssa kaupungin vatta-
porvareihin. Veljekset aloittivat sahatoi-
minnalla ja turkisten viennilla, mutta
ulottivat toiminnan koskemaan liihes kaik-
kea Joensuuhun liifiyvAa. Heillii oli isot
talot keskella kaupunkia. Parviaisten
laivoissa vietiin voita, tervaa, sahatavaraa
ja rautaaja tuoti in vil jaa, suoloja ym.

Yhteiskunnall isen ja varall isuustason
merkiniir i i  nousu niik;i Dahlslrdmin su-
vussa.

Turkulainen kauppaneuvos Carl Mag-
nus Dahlstrtim oli synrynyt Lor i isassa
sinne Ruotsista muuttaneen puutarhu mes-
tari Abraham Dahlstrdmin ja hanen vai-
monsa qepanl)ti ir Anna Sofia Tolletin per-
heeseen vuonna 1805. Turussa C. M. Dahl-
strtimistii tuli yksi kaupungin suurimmista
ja anostetuimmista kauppa-. teoll isuus- ja
laivanvarustusyrityksistii. Avioiduttuaan
vuonna 1844 Sofia Kingelinin kanssa han
tuli Littoisten verkatehtaan ja Kingelinin
olutpanimon osakkaaksi. Liiketoimintaa
jatkoivat pojat Robert Magnus ja Emst
Abraham. joka oli m) os va l l iopa ivam ies.

Virkamiesuralla isansa mukaan pysyt-
teli oikeusneuvosmies Carl Fredrik Grdn-
berg. Porvoolaisen pormestari Carl Mag-
nus Holmin isii kuului alempaan virka-
miehistddn kuin poikansa, mutta Niisin
kartanon omistajana loi pohjan pojan
varallisuudelle. Samanlainen tausta oli
Siuntion Pikkalan kartanonomistajan pojal-
la Loviisan pormestari Adolf Juseliuksella.
Pietarsaaren pormestarin Gabriel Teng-
stritmin isa oli kohonnut tullinhoitajasta
hallituskonseljin fi nanssitoimikunnan kam-
reeriksi. Hiimeenlinnalaisen pomesta
Anton Johan Thermdnin isii oli kauppa-
neuvos.

Oululaisen suutadmestari Carl Mikael
Bergstedtin poika Carl Gustaf kohosi koti-
kaupunkinsa pormestariksi. Helsinkiliiisen
puuseppemestari Josef Ohrnbergin pojasta
Car l  Ado l f i s ta  tu l i  o ikeusneuvosmier  ja
myiihemmin kunnall is- ja oikeuspormes-
rari. Samoin merkirraviin nousun ylemp:ien
sosiaaliluokkaan teki torppari-sahanviilaa-
jan poika Savonlinnan pormestari Jakob
M6lsA. Pontus Dahlman kesity6lAisper-
heesta lahteneena muutti Helsingista Tor-
nioon kauppiaaksi ja ruatimieheksi.

Vfiaisemman nousun teki torppariko-
dista liihtenyt muurarienvanhin Stephan
Traskelin, joka tuli valituksi 1863 64
valtiopiiiville, kun apteekkari Julin oli
kieltaytynyt tehtaviista.

Papiston jalkelaisia olivat 1863-64
valtiopiiivillii Jyviiskyliin pormestari Jakob
Krank, Viipurin kunnallispormestari Ro-
belt lsidor Orn ja Raahen pormestari
Bemdt Erik Konstantin Hilddn.

Porilaisen kauppias Carl Edvard Linde-
qvistin is?i oli mytis kirkon palveluksessa
kanttorina ja kirkonisantiinA.

Sotilasuralla olivat olleet kauppias
Frans Ferdinand Lemstromin, kauppaneu-
vos Custaf fredrik Sneckensrrdmin ja
kauppias Anders Molanderin isAt. Kirja-
kauppias Karl Gustaf Wolffin saksalais-
syntyinen ise oli toiminut Porin rykmentin
kapellimestarina.
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Kiikisalmessa ja lmpilahdella kauppiaa-
na toimineen Petter Johan Hamailaisen isii
oli tyi jmies.

Varanimismiehen poika Carl Gustaf
Bergh ei jatkanut isiinsii virkamiesuralla
vaan ryhq,i l i iketoimiin kaytyaan jonkin
luokan Porvoon kymnaasia. Nousu tukku-
ja vehitt i i iskauppiaaksi tapahtui apen
Mickel Mickelssonin l i ikeyrityksen hal-
tuun saannin jalkeen. Hanen kerrotaan ol-
leen myiis Kajaanin kihlakunnan etevin
maanvil jeli j i i .

Samoin Nousiaisten Suckisbergin allo-
disiiteri l i ian omistajan. krLrununninrisrnies
Johan Franckin poika Carl Wilhelm fyhtyi
kauppiaaksi. Hen oli myiis Naantalin kyl-
pylaitoksen perustaia ja kuolemaansa asti
yhtidn tojmitusjohtaja. Franckin poika jat-
koi Turussa isiinsii l i iketoirria.

Ruotsista Kuopioon muuttanut apteek-
kari, mytihenrmin kauppias ja sahan-
omistaja Johan August Kellgren liihetti
yl ioppilaspoikansa Rurik Theodorin Lyy-
pekkiin harjoittelemaan. Rurik otti isi insa
kuoleman ji i lkeen haltuunsa is?insii l i ik-
keen.  joka  t i i l l c i in  1850- lu r  u l la  o l i  Kuop ion
seudun suurin.

1882 valtiopii ivi l l i i  niikyy vanhan por-
r arissii i idl n aineksen rihenerrinen Inli i \
isien ammatteja tarkasteltaessa. Pappis-
kodeista oli lehtenyt l2 porvafissaAdyn
valtiopaivAmiesta eli l i ihes yhti i paljon kuin
kaupan ja teoll isuuden piir isti i , misfti tuli
l5 valtiopeivamiesta. Pappissii i idyn j i i lke-
liiiset Seamingin kirkkoherra Johan Abra-
ham Lojanderin kauppiaspoikaa Johan
Ferdinandia lukuun ottamatta ( Johan kiivi
HAmeenlinnan triviaalikoulua, mutta erosl
siehii) olivat kaikki opiskelleet yliopisto-
tai korkeakoulutasolla (sivii l i- insiniiciri
Bergroth, hovioikeuden notaari Berner,
pormestarit Fabritius ja Nystdn, FM Hei-
kel, f i1. tri Karl Emil Ferdinand lgnatius,
kouluhall ituksen pAatirehtddri Lorenz Leo-
nard Lindeldf, FM Karl Henrik Lindholm,
Haminan kadettikoulun johtaja Frithiof
All 'red Neovius, FK, toimittaja Oskar Ernst

Rdnnback, laak. ja kir. tr i Georg Wall-
gren).

Pappissiiadyn jalkeli i isten suuri osuus
por\ arissii id) sri i nAk)i t i imiin jailkeen .i ia-
tyvaltiopii ivien loppuun asti.

Pormestarien jalkeli i isi i i  Porvoon valtio-
pii ivien j?ilkeen ei tutkimil lani valtiopai-
vil l i i  ollut yhti i i in. Sen sijaan runsaasti
muiden virkamiesten jalkelaisiA, joista yli
puo le l  kuu lu i  y le rnpaan v i rkamieh is tddn.

1882 valtiopaivil la lakimiesten poikia
olivat kauppias Abdon Alfred Fredrik
Lindberg, poflnestarit Emil Frithiof An-
dersin Kuopiosta, Frans Edvard Molander
Pori.ta. Fredrik \\ i lhelm Procope Tanrpe-
reelta, Robert Hasselblatt Oulusta, turku-
laiset hovioikeuden asessori Axel Grcinvik

.ja merikoulun johtaja Lars Thiodolf Kro-
gius seka apteekkari Per Oskar Hedlund.
Abdon Lindberg opiskeli ensin papiksi,
mutta ammatti ei hanta vieh:ittZinyt. l{iin
halusi kaiytainncjn alalle. Suoritettuaan ka-
mer r r l i tu tk innon h? in  peru . t i  i s i i i taan  pe-
rimAlle ti lalle Uudellekirkolle oluttehtaan.
li irniiki i i in ei pitkii i in Abdonia kiinnos-
lanut ,  r  aan h i in  rnuun i  He ls ink i in ,  m issH
hrnkk i  e lan tonsa pa lo \  akuutu . )  h t i c in  pa : i -
asiamiehenii, sikarikauppiaana ja hdyry-
IaivayhtiitssA. Hiin oli ollut 1872 valtio-
paiivi l la talonpoikaissaadyssa.

Lars ThiodolfKrogius l i ihti meril le kiiy-
tyiiiin viisi luokkaa Suomen kadettikoulua.
Palattuaan monien seikkailujen j i i lkeen
(mm. Krimin sodan aikana englanti laisten
vankina) Suomeen hiin suoritti merikaptee-
nin tutkinnon. Kaksi keftaa maapallon ym-
peri kierrettyAiin Lars Thiodolf Krogius tuli
Helsingin merikoulun johtajaksi, mutta
Ii ikkui paljon meril l i i  ja kehitt i Suomen
merenkulkua uranuurtajana uudenaikaisek-
si. Hiin harjoitt i mycis merenkulkualan l i i-
ketoimintaa ja vaikutti Suomen Hdyrylaiva
Oy:n perustamiseen. Lars Krogius & Co.
yrityksen jatkajaksi tuli 12 lapsesta ainakin
Ohotan merellii fiegattilaivalla syntynyt
poika Lars Karl, joka oJi myds valtiopii i-
vi imles.

27



Laamanni Krogiuksen tytiir eli Lars
Thiodolfin sisar oli naimisissa koulu-
hallituksen tirehtddrin Lindelilfin kanssa.

Postihallituksen kamreeri Carl Anton
Sanmarkin poika Carl Gustaf kiivi kadetti-
koulun, saavutti insinci6rikapteenin arvon
ja toimi teoll isuushall ituksen yli- intendent-
tina. Hanet aateloit i in vuonna 1896.

Korkeaa oppineisuutta ja yhteiskunnal-
lista asemaa edustivat lehtimiesten isiit.
Toimittaja Robeit Castrdnin is?i oli profes-
sori Matias Aleksanteri Castrdn. Anders
Herman Chldeniuksen isii oli rerisooni-
oikeuden ylikomissaari. Rautatiehallituk-
sen toimistopaallikdn Carl Bernhard
Federleyn isa oli senaattori Bemdt Feder-
ley. Laakindneuvos, laak. ja kir. td Johan
August Florinin is6 August Wilhelm Oskar
F lo r in  o l i  Suomen Pank in  l i reh tddr i  ja
valtioneuvos.

Vuoden 1882 valtiopiiiviimiesten porva-
risisista kauppias Pehr Befg, merikapteeni
Adolf Ingman ja kirjakauppias, kauppa-
neuvos Karl Gabriel Clouberg kouluttivat
poikansa lakimieheksi. Karl Gustaf Berg
oli Sofavalan pormestari ja Ludvig Gustaf
Leonard Clouberg Viipudn hovioikeuden
asessori ja mydhemmin senaattori. Kaup-
pias Claes Johan Nummelinin poika Carl
Johan opiskeli melsiialaa. jolla hiinen asi-
antuntemustaan hycidynnettiin valtakunnan
tasolla. Hiin kohosi metsahallituksen peeti-
rehtii6riksi ja sai hovineuvoksen arvon.
Carl Johanin veli Gustaf Julius Ferdinand
oli senaattori.

Helsinkiii l0 valtiopiiivill?i edustaneen
oikeusneuvosmies Elias Ohmanin is?i oli
Porvoon lukion rehtori.

Maatalouden piirista tuli vuodesta 1882
lehtien eneneva$i porvarissAAtyyn edustajia.

Yhden I882 pon arissii i id) n edusLajan
kauppias Johan Gustaf Wikestrdmin isii oli
kasitydlainen, vaskenvalaja.

Kaksil la viimeisil l i i  saatyvaltiopaivil la
alemmista sosiaalikerroksista lAhtiiisin ole-
via valtiopiiiviimiehiii oli aikaisempaa enem-
miin. Noin joka neljAs edustaja oli leht6isin

alemmista sosiaalikerroksista. Kuitenkin
edustajien oma yhteiskunnall inen asema
seurasi melko johdonmukaisesti heidan
syntyperAAnsA. Kaupan ja teollisuuden
harjoittajat eivat olleet enaai pelkastaan
varsinaisia "porvareita" etenkaan kasi-
tydleisia vaan entistii useammin pankki-
ja vakuutuslaitosten johtajia sekii suurlii-
kemiehi?i. Varsinaisia ruumiillisen tydn
tekijciitii oli isien joukossa aikaisempaa
enemman.

Aviottomia lapsia oli tutkimieni valtio-
peivamiesten joukossa viisi. Heidiin koh-
dallaan on useimmissa julkaisuissa, mm.
elamakertakokoomateoksissa yleensa jatet-
ty sukutausta mainitsematta. Jyviiskyliin
seminaarin nimikirjassa oli Kotkaa 1905-
06 edustaneelle Isak Oivaselle merkitty
pater ignotus. Samoilla valtiopiiivillii Poria
edustaneella Hauholla syntyneellii Gustaf
Mannisella oli hyvin vaatimaton kotitausta.
Mannisen iiiti oli avioton lapsi itsekin ja
itsellisenii huolehti kolmesta aviottomasta
lapsesta.

Loimaan pitajan Metsamaan kappelissa
27.5.18'70 syntyneen Juho Heikki Jokisen
vanhemmiksi mainitaan talollinen Heikl<i
Sorri ja Liisa PanLajoki. Rippikirjojen
mukaan kuitenkin Kallion kyliin Perttulan
talon piialla Anna Liisa Kustaantyttarella
oli kaksi aviotonta poikaa, joista toinen
Juho Henrikki Annanpoika Jokinen muutti
Turkuun 1891. Johan Henrik (Heikki) Jo-
kinen on tutkimistani valtiopaivamiehiste
se, josta on ollut vaikeinta liiytae tietoja,
vaikka hiin oli 1904-05 valtiopaivilla. Tu-
run ja Kaarinan seurakuntayhtym?in kes-
kusrekisteristii saamani viimeisin tieto Jo-
kisesta on, etta hanet on julistettu kuolleek-
si Turun raastuvanoikeuden paatdksella
7 .6 . t9 '7  t .

Uudenkaarlepyyn 1863-64 valtiopaiva-
edustaja kauppias Carl Adolf Fredrik
Grundfelt oli Vaasan hovioikeuden kans-
listin, asessori Carl Fredrik Jamefeltin
emiinnditsijan avioton poika. Epavarman
tiedon mukaan asessori olisi isii, ja pojan
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nimi oli yhdistelmii isi i l ta.ia aiidilta. Crund-
felt oli ainoa avioton lapsi poryarjssaadys-
sa I 863-64 valtiopaivil l?i.

Myds 1882 valtiopii ivien ainoa avioton
pon arissii i idl n valtiopii ir i imies oli Vaasas-
ta hovioikeuden asessori Johan Josef Sten-
biick (aikaisemrrin Sackldn). Hiinenkin
isiinsii oli hovioikeuden asessori. Aiti Anna
Maria Sackl€n oli vaasalaisen tyilmiehen
tytAr. lsA tunnusti pojan, joka sai isiinsii
nimen. Josef Stenbuickil la oli toinenkin
avioton poika Edvard Otto, joka oli Tyr-
viian piir i laakari. Valtiopaivamies Johan
Josefin poika Emst Gustaf oli kuollessaan
korkeimman oikeuden .iesenene ja oli ruot-
salaisen kansanpuolueen edustajana edus-
kunnassa.

Avioliitto ja perhe

Vuoden 1809 valtiopiiivien ponr'arissazidyn
jasenista yli kolmas osa oli solmi avioli i ton
paikkakuntalaisneitosten kanssa. Liike-
eli iman kautta perheetja suvut olivat tulleet
tutuiksi. Kauppiaat naivat kauppiaiden

fttnri i i  ja yleensa samaa varall isuustasoa
olevista perheista. Tama nakyi kaikil la
tutkimillani valtiopii ivi l l i i .

A \  io l i i l on  kaut ta  kas \  a te t t i in  m)  d .
omaa li iketoimintaa. Nii in esimerkiksi
1863 {4 valtiopziivi l lA Kajaania edustanut
Softavalassa syntynyt raatimies Carl Gus-
taf Bergh muutti vuonna 1838 Kajaanrrn.
Avioliiton kautta hen sai appensa kaup-
pias, raatimies Mickel Mickelsonin Ii ik-
keen ha l tuunsa.  Bergh is t i i  tu l i  Ka jaan in
suurin tukku- ja vahittaiskauppias, joka toi
40 vuoden ajan Kajaanin kihlakuntaan vil-
jaa ja suolaa. Hanen sanotti in my6s olleen
seudun etevin maanvil jeli j?i.

Sopiva nainakauppa, kuten Parviaisten
r  e l jes ten  av io l i i to t  Joensuu.sa  n imismie .
Cajanderin tytArten kanssa, antoi perheelle
tietyn hienostuneisuuden ja kohotti asenraa
kaupungin seurapiirissii.

Saadyn vanhaa ainesta 1882 valtiopAi-
vil la edustaneen Neppenstrdmin avioitu-
minen Parviaisten kauppiassukuun toi ha-
net joensuulaiseen li ike-elamiii in. Neppen-
strdmistA, joka oli syntyisin Kuhmalah-
delta, lipunkantaja, maatilanhoitaja Gustaf
Adolf Neppenstrdmin poika, tuli 1870-lu-
vulla Joensuun johtava kauppias ja vuok-
ranantaja.

Vuoden 1882 valtiopeiviimiesten solmi-
mat avioii i tot osoittavat myds saiadyn van-
han aineksen viihenemisen sukulais-
suhteissa. Vain l0 valtiopii ivi imiest?i solmi
avioli i ton kaupan ja teoll isuuden piir istA
kotoisin olevien neitosten kanssa.

1 809 valtiopAivien edustajan turkulaisen
parkkinahkuri, tehtailija Samu€l Gott-
schickin ensimmiiisen vaimon isii Hans
Gottfrid Richter oli my6s parkkinahkuri-
mestari. Alempaa varall isuustasoa edusti
Pehr Bladhin avioli i tto salpietarikeitt imdi-
den tarkastajan ryttAren kanssa. Loviisalai-
sen kauppias Jakob Holmstenin puoliso oli
kruununvouti B. Steniuksen tyt?ir. Kokko-
lan porn'restari Hans Wingen puoliso oli
Pietarsaaren pormestarin Lars Hiiggstrcimin
tyti ir. Avioli i tto tosin solmitt i in vasta val-
tiopAivien jelkeen vuonna I 819.

Avioli i ttoja pappissaaityyn kuuluvien
neitosten kanssa solmivat kaikkien valtio-
pii ivien porvarit, mutta vain 2 5 avioli i ttoa
valtiopii ivi i i  kohden.

Pappistausta seke omalta ettA varmon
puo le l ta  o l i  es imerk ik ' i  s i r i i l i - ins inc jc j r i
Edvin Leonard Bergrothil la. Bergrothin
ens i rnmi i i ser r  ra imon L ld ia  ron  Essen in
isii oli teologian professori. Lydian kuole-
man jiilkeen Bergroth solmi uuden avro-
li i ton serkkunsa, Ahtarin kappalaisen
tyttiiren Evelina Bergrothin kanssa. Myds
kappa la isen po ika  Kar l  Ignat ius  av io i tu i
kappalaisen tyftAren kanssa.

Carl Federleyn vaimon isa oli rovasti,
Hauhon k i rk lohena Ado l f  F redr ik  S i ren  ja
ii i t i  Mathilda Nordenstolpe oli ruotsalaista
aatelissukua. Lars Thiodolf Krogiuksen
vaimo Elisabeth Amalia oli kirkkoherra

29



Karl Johan Qvistin tytar. Karl Emil F. Ig-
natiuksen vaimon Amanda Kristina Berg-
manin is?i oli kappalainen.

Ylemmiin virkamieskunnan tyttArien
kanssa avioituivat mm. Frans Wilhelm
Frenckell ja Berndt Edk Konstantin Hil-
ddn. Frenckell in puoliso oli Viipurin saksa-
laisen seurakunnasta Hr. colleg. Ass. Lo-
renz Kuhlstr<imin tyfiir lda Maria Bublina.
Pormestad Hild6nin puolison Julia Maria
Otto-Magnuksentytar Roschierin isA oli
Vaasan hovioikeuden neuvos.

Upseeriperheen tyttiiriii olivat Snecken-
str<imin ja Ornin puolisot. Eli sAatykietoa
tapahtui sikAlikin, efia 0m oli papin jAlke-
lainen. Sneckenstrdm sen sijaan oli omal-
takin taustaltaan sotilassukuun kuuluva.

Pon arissiiddyn edustajien ar ioituminen
virkamiesten ja papiston tyttArien ka.nssa
toi myds aatelisverta porvarissaetyyn. Aa-
telisveda olivat jotkut porrr'arit saaneet
my6s AitiensA aatelisen syntyperan kautta.

Robe( Castrdnin r aimo oli kirurgian ja
lapsenpaastdtaidon professori Joakim Wil-
helm Pippingin tytiir Charlotta. Karl Felix
Heikel avioitui Viipurin hovioikeuden pre-
sidentin Furuhjelmin tyttiiren Sigrid Jo-
hanna Lovisan kanssa. Myds Sigridin iiiti
kuului aatelissukuun, von Kotheneihin.
LeekAri Axel H6rdhin vaimon Bertha Aina
Sofia Idmanin is?i oli senaatin kamarikirjuri
Carl Gustaf Idman ja iiiti vapaaherratar
Beata Sofia Gustava Mell6n. Elias ohma-
nin vaimo ja iiiti molemmat olivat von Fie-
andtin sukua.

Omaa tasoa ylempiiii oli vaimo Proco-
pdlla. HAnen vaimonsa Elfrida Augusta
Axelina Federleyn isii oli Suomen Pankin
tireht6dri.

Ulkomaalaisten kanssa solmittuja ar io-
liittoja oli muutamia. Anders Chydeniuk-
sen vaimo Carolina Fredrika Hageman oli
Tanskasta. Lars Hammaren solmi 1872
avioliiton Iso-Britannian kansalaisen teh-
tailija Scharplesin tyttiiren Lucy Emman
kanssa. Kauppias Johan Leonard Borg-

strdm solmi avioliiton Lontoossa kaup-
piaantytar Alice Traversin kanssa.

Ceorg  Wal lg ren in  ens immi i inen  va imo
oli oopperalaulajatar Johanna Charlotta
Reithmeyer. HAnen kuoltuaan Wallgren
solmi toisen avioli i ton Emilia Karoli ina
Ottelinin kanssa. Molemmat pojat kuvan-
veistaja Ville ja lii?ikiiri Axel ovat jalkim-
mAisesta avioliitosta. Axel solmi avioliiton
Alice Krogiuksen, valtiopiiiviimies Lars
Thiodolf Krogiuksen tyftAren kanssa. Vil-
Ien kolme vaimoa olivat kaikki eri maista.
Ensimmiiinen vaimo oli ruotsalainen tai-
teilija Antoinette Restdm, toinen ranskatar
Madeleine lmbert-Rohan ja kolmas kuvan-
veistiija Viivi Paarmio (Flora Olivia Lind-
holm).

Vuoden 1809 valtiop?iivi imiehista Johan
Ascholin, Samuel Gottschick, Herman
H6ckert ja Pehr Malm olivat jo toista ker-
taa avioliitossa. 85-vuotiaana kuolleella Hii-
ckertilla oli enemmiin lapsia kuin kenellii-
kiiiin muulla tutkituista valtiopaivamiehis-
ta: 24, joista 13 poikaa ja I I b,ttita. Naista
9  kuo l i  hyv in  p ien in i i .  osa  syn t )ma\uon-
naan. 14 lasta oli ensimmaisesta avioli i tos-
ta kirkkoherra Siniuksen Hedvig-tyttiiren
kanssa, 10 toisesta Magdalena Vestlingin
kanssa. Nuorimman lapsen syntyessA Hii-
ckefi oli jo 67-vuotias, vaimo 43-vuotias.

Suurin lapsimAare 1863-64 valtiopiii-
villii oli Kajaanin edustajalla Carl Custaf
Berghillii eli 16 lasta. Eli hiin on koko tut-
kitulla jaksolla toisena lapsiluvussa 1809
Hiickertin jiilkeen. Suuren perheen elAttA-
jiinii hiin ei voinut lehtee seumaville valtio-
p i i i v i l l e .  koska ra l t iomiespa lkk io  o l i  p ien i .
Lisiiksi hiinellii oli vaativan liikkeen hoito
vastuullaan.

Monilapsisia perheitli oli porvarissaa-
dyn miehil l i i  vehemman l900luvulla kuin
1800-luvulla. Aikaisemmin mainitun Igna-
tiuksen jiilkeen suurin lapsiluku 1904-05
valtiopiiivilla oli Arajiirvellii, jolla oli seit-
seman tyttdii ja kaksi poikaa. Tamperelai-
sella Heikki Lil jeroosil la oli kahdeksan
lasta.
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1863-64 valtiopAivien porvarissii i idyn
valtiopiiiviimiehista Porvoota edustanut
Custaf Fredrik Snecken5rrdm oli ainoa
kolme kertaa elamAnsA aikana avioitunut.
Tosin valtiop?iivien aikaan hiin oli leski,
sil l?i vuonna 1843 solmittu toinen avioli i tto
oli piiatynyt vaimon Wilhelmina Katarina
Elisabeth (Minette) Stenrothin kuolemaan
vuonna 1855. Minette oli majuri Peter
Re inho ld  S tenro th in  l y rAr .  Ln \ immi i i sen
avioli i ton Sneckenstrdn oli solminut
vuonna 1826 Christina Charlotta Spaakin
kanssa. Tiima ensin'rmAinen vaimo kuoli
vuonna 1840. Kolmas avioli i tto sinetditi in
Visbyssd vuonna 1865 Rosalia Wilhelmina
Otti l ia Akerhielmin kanssa. Rosalia oli yl i
40 vuotta miestaAn nuorempi. Lapsia oli
kaikista avioli i toista, yhteensa I 2.

Yle€nsa uusi avioli i tto solmitt i in var-
mon kuoleman jAlkeen, mutta avioerojakin
oli. Esimerkiksi Pietarsaarta kolmilla val-
t iop?iivi l la ( I 863 {4, 1872, I 877-78) edus-
tanut kiivasluonteiseksi mainittu Gabriel
Tengstrdm oli jo 1837 kuuden vuoden
avioli i ton j?ilkeen eronnut vaimostaan Eva
Bergstenista, jolla oli ollut avioli i ttoa sol-
mittaessa takanaan jo kaksi aikaisempaa
avioli i ttoa. Eva solmi vieli i  nelj i innenkin
avioli i ton porilaisen kauppiaan Carl Ahl-
grenin kanssa. Gabriel Tengstrdrn solmi
toisen avioli i ton kauppias.ja raatirnies Jo-
han Wilhelm Tingelundin tyttAren Wilhel-
mina Christinan kanssa 1839. Vaimon ii i t i
ol i omaa sukua Chydenius. Cabriel Teng-
strdmin kahdeksasta lapsesta yksi oli en-
simmiiisestA avioli i tosta. Kaikki lapset
kuolivat pieninii, vain kaksi ehti koulu-
ikaen asti. Cabriel Tengstfdmin sisaf Fred-
rika avioitui J. L. Runebergin kanssa. Gab-
rielin isoii i t i  Maria Chydenius oli Andreas
Chydeniuksen sisar ja arkkipiispa Jaakko
Tengstrdm oli Gabrielin seta, jonka suku-
haara aateloitiin.

Vuosien 1904-05 valtiopeivamiehista
l2 ja vuosien 1905 {6 l l oli kaksi kertaa
naimisissaja kolme kolme kertaa.

Seuraavat 190,1-05 valtiopAivaimiehet
solmi\ al loisen ar ioli i ton edell isen r airnon
kuoltua: Axel Fredrik Jansson, Herman
Hanmarstr6m, Gustaf Homdn, Ferdinand
Kumlin, Lars Krogius, Albert Luoma, K. J.
Stahlberg, Petter Theodor Schwindt. Viime
mainittu avioitui vaimonsa Gundan jalkeen
tdmAn sisaren Blenda Cajanderin kanssa.
Ensimmaisesta puolisostaan erosivat Heik-
ki Renvall, Hugo Lil ius, Custaf Oskar
(Gitsta) Sumelius. Heikki Renvall oli ollut
avioli i tossa laulajatar Aino Achtdn kanssa.
Kun ero tuli vuonna 1917, hiin solmr sa-
mana vuonna uuden avioli i ton Elisabeth
Palmqvistin kanssa. Samoin Hugo Lil ius,
joka erosi vuonna 1913 Karin Munckista,
so lmi  v ie i i i  5amana \uonna uuden ar io -
l i i ton Eva Bjdrkstenin ent. Schrdderin
kanssa. Cdsta Sumeliuksen vuonna 1893
Thyra  \y 'd r lengren in  kanr .a  "o lmima ar io -
l i i tto purkautui vuonna 1919. Gdsta solmi
uuden ar io l i i ton  25 .1 .1920 ede l l i sL i i  va i -
moaan 20 vuotta nuoremman ja ibeaAn 27
vuotta nuoremman pankinvirkail i ja Agnes
Maria Thuldn kanssa. Magnus Karl Lavo-
nius oli leski, si l l i i  hiinen ensimmiiinen
vaimonsa Ester o.s. Solin kuoli 1902. Uu-
den avioli i ton Lavonius solmi vuonna 1908
FM, kieltenopettaja Olga o.s. Simeliuksen
kanssa, joka oli tyiteliimassii avioituessaan
ja myds sen jAlkeen. Myds joensuulainen
p i i r i l i i i i l i i r i  S imo Pan ia inen o l i  a r io i tunut
opeha jar  kanssa ruonnr  1005.  H? inen \a i -
monsa oli voimistelunopettaja Maftha
Mathilda Alopaeus. Simo Parviaisen en-
simnAinen vaimo Elin Neppenstrdm oli
kuo l lu t  1898.

Makasiinimies Gustaf Mannisen koh-
dalla teoksessa Suomen li ikemiehii i kerro-
taan, etta hanen ensimmAinen puolisonsa
Edla Sofia o.s. Setii la olisi kuollut vuorrna
1915 eli edell isenii vuonna, kun Gustaf
solmi uuden avioli i ton 3s-vuotiaan Emma
Matilda Blomgrdnin kanssa. TiimA ei kui-
tenkaan pidA paikkaansa, sil l i i  Edla Sofia
kuoli vasta 28.11.1932. Vaan Kustaa Man-
ninen sai maaliskuussa 1916 eron Edla
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Sofiasta sillA perusteella, ettA vaimo oli pa-
rantumattomasti mielisaims. Uusi avioliitto
solmitt i in kes?ikuussa ja Mannisen kym-
menes lapsi Heikki syntyi joulukuussa.
Kaikkiaan Mannisella oli l0 poikaaja yksi
tyttii. Pojista yksi oli kuollut puolivuotiaana.

Vuoden 1904 1905 ja 1905-06 kolme
kertaa avioliitossa olleista valtiopaivamie-
histA vain Otto Lundsonin kohdalla kaik-
kien erojen syyna oli vaimon kuolema.
Lundsonin toinen vaimo oli laulajatar Mal-
ly Burjam-Borga. Nii lo Helanderin ensim-
mainen va imo Hanna V i lander  kuo l i  vuon-
na 1899. Toisesta vaimostaan Onni Lovisa
StehlbergistA Helander erosi. Kolmas puo-
liso oli Fanny Clausen.

Porilainen kauppias Fritz Arthur Juse-
lius oli solminut vuonna 1882 avioli i ton
naapurinrytdn Blenda Theresia Moliisin
kanssa, mutta avioliitto purkautui vuonna
1894. Avioparil la oli kaksi tytarta, joista
Thyra kuoli vajaan viiden kuukauden van-
hana. Toinen tytar Sigrid Maria muutti
aitinsii kanssa ensin Tukholmaan ja sitten
Turkuun, missii kuoli l1-vuotiaana vuonna
1898. Avioerosta huolimatta isen ja ryttA-
ren vAlit pysyiv?it l i impiminii. Juselius oli
avioitunut vuonna 1897 monivuotisen l i i-
kekumppaninsa Petrellin lesken, 40-vuo-
tiaan Edit Augustan (o.s. Hammar) kanssa,
Toinen vaimo kuoli Tukholmassa s5 dpii-
leikkauksen ji i lkeen vuonna 1916. Kolmas
vaimo oli nuori ruotsalainen Bel1a Concor-
dia Carlsson. joka myiir kuoli sl i ipi i l in
kolme ja puoli vuotta kestiineen avioliiton
jAlkeen vuonna 1922. Juselius eli leskenii
viela kahdeksan vuotta, jolloin antautui
kokonaan liiketoimintaan.

Kaikilla valtiopliivilla oli edustajia, jor
ka eivat solmineet avioliittoa koko elii-
mansA aikana. Vaikka 1900-luvulle tultaes-
sa valtiopaivamiesten lukumiiiirii Iisiiiinfi,
naimattomien \ alt iopAivamiesten lukumiii i-
rii s?iilyi suhteessa suurin piifiein samana
kuin 1800-luvun ji i lkipuoliskolla vaih-
dellen 3 8. YleensA aviottomuuteen ei ldy-
tynyt muita syitA kuin aktiivisuus poli-

t i ikassa ja yhteiskunnall isissa asioissa.
Monet avioliiton solmimatta jatteneista oli-
vat hyvin seurallisia. Esimerkiksi liiiinin-
sihteeri Gustav Adolf Ingman oli tunnol-
linen ja tarkka virkamies, mutta silti leikki-
sA luonteeltaan. Han oli suosittu kantavie-
ras vaasalaisissa henaklubeissa, joissa hii-
nellii oli tapana laskea karkease\yistA leik-
kiA. HanestA sanottiin, ettA karkean, kul-
mikkaan pinnan alla kii lsi puhtain jalokivi.

48-vuotiaana kuolleen tehtailija Karl
Viktor Bergmanin muistokirjoituksessa sa-
noniin. enii Bergman " uhrasi voimansa ja
kykynsa yhteisten rientojen palvelukseen".
Nordenstreng sanoo hanen olleen "raikas-
luontoinen mies", joka purjehti ja metsdsti.
Kauppias Karl Henrik Renlundin sanotaan
olleen erittain seurallinen ja leikkisii seke
nuoruudessaan hyv?i valssintanssija. Tans-
si-innostusta hil l i tsi mydhemmin 160 kilon
paino.

Kenelliikiiiin 1809 eikii 1863-64 valtio-
paivAmiesten puolisoista ei ollut varst-
naisesti omaa ammattia. Suurimman osan
kohdalla oli avioliittoa solmittaessa kirkon-
kirj oissa merkintA jungfru.

1882 valtiophivil l i i  olleen Karl cdiisin
vaimo Fanny o.s. John oli ennen vuonna
I867 so lmi lua  av io l i inoa  J ; r i i sky lSn se-
minaarin ensimmiiinen johtajatar. Vuodesta
1867 vuoteen 1874 hiin toimi mall ikoulun
johtajana. Johan Pelkosen vaimo Amanda
Emilia o.s. Sohlman oli kZiynyt Jyviiskyli in
seminaarin vuonna 1869 ja toimi opettaja-
na Lappeenrannassa kansakoulussa 1869-
88 ja ala-alkeiskoulussa laulunopettajatta-
rena 1872 74. Ell hiin oli tyiissii my6s avi-
oiduttuaan vuonna 1876. Kuolinilmoi-
tuksessa hanen kohdallaan mainitaan vain
pankinjohtajan leski. Georg Wallgrdnin en-
simmainen puoliso, joka kuoli vuonna
1853, oli oopperalaulajatar Johanna Char-
lotta Reithmeyer.

1900-luvulle tultaessa valtiopiiiviimies-
ten  puo l iso i l la  o l i  i t se l lAAn ammar te ja .  jo is -
ta yleisin oli opettajattaren ammatti. Elli
Akerberg oli ollut Vaasassa 189O-luvulla
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opettajana, mutta solmittuaan vuonna 1894
avioliiton Ossian Ansasin kanssa jiittanyt

rydnse. Miehensa kuoleman ji i lkeen vuon-
na l9l6 hiin perusti Vaasan kiiytAnnitl l isen
nai'opi"ton. jonka johtajana hiin toirni.
Samoin Ida Bjdrklund o.s. Sundgren oli
ollut opettajana ennen vuotta 1885, jolloin
hiin solmi avioli i ton apteekkari Magnus
Bjiirklundin kanssa. 79-vuotiaana kuolleen
Idan kuolinilmoituksessa tittelina oli "apo-
tek€rska". Daniel Kurkelan vaimo Hilja
Naemi Paasonen (Andersson) ja Mikko
Latvan puoliso Olga Frd olivat kiiyneet Jy-
vaskylan semjnaarin. Samoin Juho Kydsti
Karin vaimo Anna o.s. Kil jander ja Kaarlo
Miikisen vaimo Anna o.s. Pinni olivat kan-
sakou lunopena j  ia .  K .  J .  S t ih lberg in  to inen
puoliso Ester EIf., i ing oli kirjail i ja ja opetta-
ja. Myds vaimolle avioli i tto oli toinen.

Kustaa Kil l isen vaimo Matilda Lagus
oli kiiynyt kolme Iuokkaa JyvAskyLin semr-
naaria .ja toirni kuuromykkiiin opettajana.
Eero Erkon vaimo Maria Aurora (Maissi)
o.s. Hollander oli Turussa tyttdkoulun
kaytyaan opiskellut Helsingin voimistelu-
laitoksella ja Tukholmassa.

g7-vuotiaaksi eli inyt Sigrid Durchmann
o.s. Aminoff oli ennen avioitumistaan ollut
kotiopettajattarena kotiseudullaan Ruove-
dell i i . Varsinaista opettajakoulutusta hA-
nellii ei ollut, mufta han oli kiiynyt koulua
sekii Tampereella etta Sahlbergin koulua
Helsingisqii. Kuolle.\aan Sigrid oli Tampe-
reen vanhin asukas. Serkkunsa hovioikeu-
denneuros  August  Juse l iuksen kanssa ar  i -
oituneesta Anna Juseliuksesta sanotti in,
etta han oli sosiaalisesti ja poli itt isesti ak-
ti ivinen.

Ainoa tutkimani aj anj akson valtiopaiva-
miesten vaimoista, joka loi merkitt?iviin
uran avioli i ttonsa aikana, oli Pietarsaafta
1905 06 valtiopii ivi l la edustaneen li iaikArin
Herman Backmanin vaimo liiiiketieteen li-
sensiaatti Augusta Elisabeth o.s. Nylund.
Pariskunta soh'ni avioli i ton vuonna 1898,
jonkaji i lkeen vaimo jatkoi vieki opintojaan
valmistuen laaketieteen lisensiaatiksi vuon-

na 1903. Elisabeth Backman avasi vuonna
1904 Iaakariprakti ikan Pietarsaaressa. Han
toimi liiAkarin teht:ivissa eliikeikiiiinsii asti,
myds synnytyslaitoksen johtajana, kunnan-
l i i i i L i i r ind  l i i h ikunn issa  ja  teh laan l i iekAr ina .
Erityisen arvostetut olivat hanen aikaan-
saannoksensa aitiys- ja lastenhuollon kehit-
tAmisessA.

Useimmat valtiopii ivi imiehisti i olivat
avioituneet ja lapsia oli paljon. Vaimot oli-
vat yleensa kotona. Jos vaimo kuoJi, tar-
vitt i in usein uusi vaimo hoitamaan lapsi-
katrasta. Valtiopaivilmiesten vaimoja ku-
vaa hyvin kuvaus Karl lgnatiuksen (lg-
natius oli 4 valtiopAivil la: 1877-78, 1882,
1885, 1904 05) vaimosta Amanda Kristi-
nasta o.s. Bergnan: "Koko elamAnsai ja
t )dn5a han an to i  kod i l leen .  miehe l leen . ia
Japsil leen. Hiin oli oikea vanhanajan per-
heenemZinte, ehjl i persoonall isuus ja suu-
renmoinen epaitsekas puoliso ja ait i." Ig-
natiuksen perheessai oli 10 lasta.

Mita valt iopaivien jalkeen?

Valtiopiiiviiura paatryi monista eri syistii.
Valtiopaivanriesten ratkaisuihin vaikuttavat
monet eri laiset asiat. Muun rnuassa talou-
dell iset ja terveydell iset syyt vaikuttivat,
e l le i  ha lu l tu  ja tkaa r  a l t iop i i r  i i to im in taa .
Kaikkia edustajia ei haluttu eniiii valita
mm. kielipoli i tt isista syista.

ValtiopaivAtoiminnalla oli vaikutusta
yhteiskunnalliseen asemaan. Jotkut aateloi-
t i in ja he siiftyivet aatelissii i i tyyn. Nii in
mm. todell inen valtioneuvos Lorenz Leo-
nard Lindeldf aateloit i in suuften ansioit-
tensa vuoksi 1883. Lindeldf oli ollut jo
1872 valtiopii ivi l l i i  pappissaiidyssa, 1877
78 ja 1882 porvarissii i idyssii ja 1885 valtio-
pAivist?i alkaen kaikil la saiityvaltiopeivil la
aatelisaadyssa.

Johan Fredrik Hackmanin poika Wol-
demar seurasi isZiAnsA valtiopaivil lA 1867
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porvarissAAdyssa. Vuoden 1874 jAlkeen
suku oli aatelissaadyssA.

Sortavalalaisella 1863 64 valtiopii ivi l lS
olleella Christian Edvard Boehmilla (kak-
soisveli Christian) oli kolme poikaa, joista
Edvard aateloitiin.

Kaskisten edustaja insinditri Gustaf Ot-
to Mattsson pyysi eroa porvariss?iAdysta
toukokuussa 1906, kun hanet oli nimitetf,
Aleksanterin yliopiston kemian dosentiksi
ja nain oli oikeutettu pappisseetyyn.

Useimpien valtiopiiiv?imiesten kohdalla
valtiopAivAedustus merkitsi pysyviiii awon-
nousua ammatissa ja yhteiskunnassa. Mer-
kittavimman aseman valtiollisessa elamas-
sA saavutti vuoden 1904 05 Haminan kau-
pungin edustaja lakitieteiden tohtori Kaarlo
Juho Stehlberg.

PorvarisseadyssA tutkitun ajan valtiopiii-
vi l l i i  olleista edustajista 26 valitt i in yksi-
kamariseen eduskuntaan. Heistii 2l oli ol-
lut edustajina 1906 sAetyeduskunnassa:
Konrad Emil Bjiirkstdn, Johan Arthur Cast-
rdn, drel Cederberg, Eero Erkko, Mauritz
Hallberg, Walter Heimburger, August Hjelt,
Kyitsti Kanniainen, Kustaa Killinen, Mikko
Latva, Otto Lundson, Alberl Luoma, Antti
Mikkola, Ydtt Miikelin, Arvid Neovius, Mat-
ti Pietinen, Heikki Renvall, Mauno Rosen-
dal, Emst Emil Schybergson, Karl Sdder-
holm ja Kalle Viljakainen. 1905 valtiopaivil-
lA oli ollut neljA: Hugo Lilius, Heikki Lind-
roos, August Nybergh ja Fredrik Stenstrdm.
Ainoana viimeksi 1900 vuoden siiatyvaltio-
paivill?i porvarissearyA edustaneista uuteen
eduskuntaan valittu oli Eliel Stenroth.

Eniten porvariss:iAdyn jAseniste tuli va-
lituiksi nuorsuomalaisten l istoilta eli 14.
Lisiiksi August Johannes Hjelt edusti suo-
malaista puoluetta. NAistA kaksi Eero Erk-
ko ja Otto Lundson edustivat ensin nuor-
suomalaisia ja sitten edistyspuoluetta.
Ruotsalaisen kansanpuolueen edustajista 9
oli ollut porvariss?i?idyn edustajina. HeistA
1907 14 eduskunnassa olleen Arvid Neo-
viuksen sisar Dagmar oli myds RKP:n kan-
sanedustaja. Vain kaksi Heikki Lindroos ja

Yrjii Miikelin siirtyi sosiaalidemokraattien
riveihin. (Suomen kansanedustajat 1907
1982.)

Pon arissiiad) n valtiopaivamiesten poi-
kia oli myds yksikamaris€ssa eduskunnas-
sa: RKP:ssa hovioikeuden asessori Johan
Josef Stenbackin poika Ernst Gustaf (Gds-
la )  1908 l l  lq09  l l .  lq l4 .  E l ias  Ohmanin
poika Carl Arne 6hman 1948, ylijohtaja
Lorenz Lindel6fin poika Uno Lorenz oli
1897-1906 valtiopaivil la ja 1909 II 1913
ja  ku  nna l l i spormestar i  t l i as  Ohmanin  po i -
ka Carl Arne Ohman 1948 53, 1954 57.
Suomalaisen puolueen edustajana oli 1909
I l  va l t iopd i r  i l l i i  Emi l  f  r i th io f  Andersen in
poika Walter August, joka oli senaattori
kuten isansakin. Eero Erkon poika Eljas
Juho Erkko oli edistyspuolueen edustajana
1933 35 ja l isi iksi ministeri. Raahen edus-
ta jana 1863 64  raJ t iopZ i iv i l l? i  o l leen  min is -
teri Bemdt Erik Konstantin Hilddnin poika
ammattientarkastusinsiniiciri Erik Leopold
(Leo) edusti Uudenmaan lAAnin sosiaali-
demokraatteja l9l9 21. Porvarissiiadyn
edustaja Hildenin lapsenlapsi oli Lennart
Alexander Frey.

Lopuksi

PorvarissiiAdyn jAsenten sosiaalinen tausta
muuttui Porvoon valtiopaiviste sAAtyvallan
viimeisil le valtiopAivil le tultaessa. Porva-
rissAAty muuttui kauppias-pormestariryh-
mittymeste laajempia kaupunkilaispiirejii
edustavaksi saadyksi.

PorvadssaAdyn valtiopiiiv?imiehistii
use immat  n i i k )  i \  e l  yh te iskunnan hu ippu-
paikoilla osittain oman toimintansa an-
siosta, mutta suurelta osin myiis sukutaus-
tansa ja sukuverkoston kautta.

Monien tutkimieni valtiopeivemiesten
suvut liittyivat toisiinsa sekii avioliiton
sitein ett?i liikemieskumppanuuden kautta.


