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Förord. 

Dd socialdenwkratin i Finland vjd lantdagsmannavalen 
den 1 ack 3 mars /919 erävrade 80 av lan/dagens 200 
mandat ack därmed erhäll en representalion, sam var blott 
12 mandat svagOlc ån vid jöregående Iantdag, såg mon 
pd borgerligt häU icke ulan jörvdning, att den socia/demo
kratiska arbeiarrörelsen fortJarande var en faktor all räkna 
""d. 

Den utgållg valet lick är alan IviveL 'rols mandat· 
minsknin[!en alf anse sam en jramgång Jör soclaldemokra
Iin, då man tar i betraktande den avsevörtkl decimering 
av de sociaJdemokratiska IImjamos anlal, sam inträffade 
i samband med inbördeskrigel jön-gående "år, ej blol! ge
nom mängden av dem som stupade under kriget eiler av
rättades efter de/samma uion även diirigenom, aft Ilere [io
tusental arbetare pd grund 011 siti deltagande i revollllions
rörelsen b/ivit berövade sina medborgerliga rätligheler. Val
resulfatel blev sålunda en /ysande vederliiggning av den i 
borgerliga krelsar lilläventyrs hysta jörhoppningen, aft ar
be/arna skftlle jörlorat sitt !örtroende lill socialdemokralin 
som en jö/jd av del moraliska nederlag, man ville göra 
gällande alt sodaldemokratiska parttel i Finland /idit ge· 
nom den ställning partiet intagit lili det miss/yckade !ör
söket atf göra revolutwn. 

Den socia/demokratiska valjramgången verkor så mycket 
mer respektbjudande, om man tar i belraktande, att partiet 
ägde ytterst ringa möjligheler att bedriva en systematisk 
och effektiv valagitation, då ju endasf en bråkdel av orga
nisatwnerna därintills kade kunnat ånyo upptaga sin verk
samhet, ock deras junktwnärer, på vilka det såkdes nu 
närmast anlwm att organisera valagitafionen på var sin 
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ori, varo reta/ivi Dllono vid sddan lIerlt$amhet. Härlil/ kom 
yt!erligare, aft alkl, sam logo helal/ning med tkn socialdemo
Rraliska agitationen, hade all räkna med hänsynswsa lrakas
serier ack jOTjöljelser, at! socialdemokratiska valmolen stör
des d/er förhindrades om all $ocia/demokratiska valskrifler, 
b1. Q. partiets valmanifest och en av partistyrelsen utgil/en 
va/handbok, innehdtJande praktiska ,åd och anvisningar, 
blt.vo bes/agfagna. Piir en del av de beslagtagna lIalskriJ
lema väcktes su/ermera ålat moi deras utgivart!, atk ddöm
des sdlunda socialdemokratiska parlistyrelsens ordförande, 
häradshövding Väinö Tanner, 2 mdnaders jängeise jär valo 
manifeste! ock I månads Jör valhandboken saml ordföranden 
i styrelsen Jor Fin/ands $lIens!w Arbetarejörbund, bokbinda
ren Ernst Nystrom, 1 mdnads jiingelse jär valskriflen aEn 
allgrand all elände om jörtryck. ~ Ett stor/. antal dlal IIlick· 
Ies också moi de personer ate i bygderna, som tagit bejatt. 
ning med spridandet all lIalskrijlerna, ach blello dessa dömda, 
en del tili jlingelse i linda li// 6 månader, andra tili böter, 
i de jlesta ja" lIarierande melton 500 om 1,000 marit., i 
lIelerligen elt jal/ dock endast 50 marko Likoså dlalades 
jlere all de linna ylterst lå socialdemokraliska tidningarnas 
redaklörer jör artiklar, sam ingått under lIalagilalwnen, 
ack blua i jlere jall dömda tili jlingtlseslraff 

Det atjör/iga jörsllarstal, som kliradshOllding Tanner 
häll injör Rådslullurlitten i Helsingfors, då mdlel QIIgdende 
lIalmanijeslel jörtllar liU beholldling, ulgär tn skarp lIid· 
räkning ' med det syslem, sam lIarit lIid mukten i Finland 
ejler jnbönkskrigets siili. Del Ilar lidigare i Iryck bejord
rals tili en jjnsk altmänllelS känflcdom ock ulges härmed 
ällen pd sllenska. 

Tili denna sllenska öllerslittning har i slatet jogats 
ndgra uldrag ur en del tai, som höllos i /antdagtn den 
30 april och den 2 maj, då den socialdemokratiska inter· 
pel/ationen TÖrande behondlingen all approrsjdngarna jöre
lIar, lillensom några andra dokument, ägnade att gt yUtr/i
gare belysning ål den sok, som jörsllurslalel allkundlar. 

Socialdemokraliska Parlibyrån. 



Tili Rådstuvurätten 
st~d. 

Helsingfors 

Då jag går att avge svaromål med anledning av det Myndlg~e. 
moi mig väckta åta[et, nödgas jag försl erinra därom, atl bll~~n';~I~;-i 
~etta ätal är,av allde[es sällsynt,natur. För försla gången vd~\~~~~~' 
mträffar det 1 vårt land atl myndlgheterna på elt synnerligen 
slörande sätt blanda sig i valagitationen, vars frihet överallt 
i väriden är skyddad genom alla folkgruppers gemensamma 
ansträngningar och tili och med genom grundlagsstadgan-
den. Ojorde man icke detta, skulle lantdagsarbetet och 
parlamenta'rismen ej heller ha någon betydelse och ingen 
skulle tillmäta detta arbete nägol värde. Ty lantdagen 
kunde icke avspegla tankeriktningarna och åsikterna hos 
folke!, därest icke väljarna finge fritt gå tili vai och därest 
icke de olika partierna och intressegrupperna tillätes atl 
vid valen fritt verka för sina strävanden. Endast i Ryss· 
land och några andra med detta jämförliga Iän der har 
regeringsmakten härintills anselt som sin rättighet att på-
verka valen för att ernå ett valresultat efter ' sin smak. 
Denna påverkan har ägt mm på del sättet, att man för 
alfa de partier och grUpper, vilka kritisera den härskande 
maktgruppen, rest hinder vid deras valförberedelser genom 
att upplösa deras möten, beslagta deras valupprop och 
väcka åtal mot deras funklionärer eiler tilI och med be-
fordra dem tili fänge lsestraff. Det förefaller nu, som om 
också myndigheterna i Finland strävade alt bli delaktiga 
av den na föga smickrande gloria. 

Efter allt del förtryck och alla de rättskränkningar. som 
vårt lands arbelarklass under förloppet av sistlidet år haft 
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att utstå, motsågo arbctarna med jämförelsevis stora för-
hoppningar lantdagsmannavalen, vilka de hoppades ale 
skulle medföra förändringar i det rådande lilIståndet. Vai-
kampen, sam av alla övriga partier hedrevs ytterst intensivt, 
gingo också arbetarna förhoppningsfulll tili möte, ehuru 
de saknaöc nara nog alla kampmedel. Organisationerna 
varo skingrade, deras hus varo underkaslade fö rsäljnings-
och förskingringsförbud och slodo s1lcdes itke tili förfo-
gande, funktionärerna voro försvunna och tidningspressen 
hade nyss börjat återuppstå. Det oaktat vidtogo parfiets 
centralorganisationer alla de valförberedelser, vartill möj lig-
heter funnos. Men dl sedan från byråkratiskt håll gjordes 
ingrepp i syfte aU hindra dessa del socialdemokraliska par-
tiets valförberedelser, ulgjorde della för alla en smärlsam 
besvikelse, enär därav Iydligasl framgick huru lågt den po· 
litiska moralen här i landet sjunkil Socialdemokratiska 
valmöten förhindrades, valtalare häktades och tili och med 
våra valmanifest, vilka slutligen blevo de enda medel, ge-
nom vilka vi kunde vända oss tili väljarna, logos i beslag 
och deras spridning fÖrhindrades. Och nu hotar åtal på 
grund av detta val man ifest ej endast mig, ulan hundratal 
personer i olika delar av landel, vilka varit behjälpliga vid 
manifestets spridning. AIIt detta ger sannerligen ingen 
upplyftande bild av valkampens frihel i vårt land. 

V,lmanifel' Vad innehåller då della valmanifest, som med herr 
I~~ ~rlntit~i~~ justitieministerns benägna bistånd bJivit på detta siltt före-
polltiken IIn· mål för förföljelse? 
dtr ffoliret. Det innehåller kritik av våra högerpartiers politik under 

senaste år. Varje sats i detsamma berör någon ålgärd under 
förloppcl av senastc år och det i synnerligcl1 kortfattad 
form. Att manifestet därigenom erhållit prägeln av en 
anklagelseskrift. är ingalunda manifestets eiler dess förfatla-
res sku ld, ty de gärningar och åtgärder, vilka i detsamma 
beröras, kunna icke bli föremål fö r berÖm. 

Kritik av cn politisk riktning eiler regeringsåtgärd har 
man härintills i civiliserade och dcmokratiska länder icke 
ens försökt att hindra. Rätt tili sldan kritik har ansetts 
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höra tili omrldet för de medborgerliga rättigheterna. 
vårt land 'slrävar mao emellertid nu på initiativ av herr 
justitieministem att hindra sädan 'kritik, och säsom medel 
begagnas den nyss promulgerade . uppviglingsparagrafen . , 
Slrafflagens 16 kapilels 24 paragraf. 

Denna nya lagparagraf stadgar emellertid straff endast 
för utspridande av uppenbart grundlösa uppgifter. Vili 
man således med anledning av valmanifestet väcka åtal och 
ådöma straff enligt denna paragraf, bör del anges, vilka 
punkter i detsamma innehålla uppenbati grundlösa upp-
gifter. Allmänna åklagaren - vilken, i förbigående sagt, 
på eget vaket inifialiv och ulan erhållet uppdrag utsträckt 
älalet järnväl tili mig - har icke kunnat ange en enda 
punld, sam skulle innehålla sädana uppenbart grundlösa 
uppgifter, och han har därför nöjt sig med att korl om 
gott hän visa tili manifestet i dess helhet. 

Då jag nu går att försvara manifestets innehåll, viii jag 
genast i början meddela, att mitt försva r kommer att bli 
tämligen utförHgt. Skulden häriör är allmänna åklagarens, 
vilken icke begränsat anklagelsen genom att ange de punk-
ter han för sin del anser grundlösa. 

Jag nödgas på grund härav punk! för punkt genomgå 
hela manifestet, för den händelse att någon punkt i det-
samma enligt åklagarens åsikt innehölle uppenbarl grund-
lös uppgift. Härigenom kommer jag att tili stor del be-
röra allom kända fakta, men om annat talas ju ej heller 
i manifestet. 

Jag genomgår manifestet efter dess underrubriker, var-
vid vi först möta det stycke, vars rubrik lyder: . 

Död har borgarklassen sått omkring sig. 1) 

1 denna punkt av manifestet göres följande påstående: 
_Dödsdomar, som ej ens den ryska tsarismen sedan år-

,1) I valuppropets svenska upplaga har denna rubrik ersalts 
med: • Borgarklassen har vadat i blod •. 
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tionden saHe i verkställighet i Finland, har vär egen bor-
garklass i rikaste mått begagnat sig av för att mjtta sitt 
hämndbegär. Men icke heller dessa blodsdomar ansågos 
liIlräckliga, ulan tusental arbetare ha berövats live! genom 
godlycklig arkebusering, utan ringaste dom och rannsak-
ning. Tusental politiska fångar ha i fånglägren fåu dö av 
hunger. SlraHexpedilioner ha sänls omkring i olika delar 
av landet för att _göra renl hU5. _ 

FÖf att bevisa aili detta är del nödvändigt aft i min-
ne! återföra vissa lilldragelser ända från upprorets första 
tider. 

Orymheler_ Ett medborgarkrig är i allmänhet grymt. Detta hör na ~"det 
krll[et. överalft tili medborgarkrigets nalUf. från. de rödas sida 

har aldrig påståtts, att de skulle ha {ärt kriget med lätt 
hand. Och från de vitas sida åler påstås, att de fÖda 
sku lle ha g jort sig skyldiga tili över 1,000 mord. Saken 
ar emellertid ännu icke tillräckligt undersökt, varför detta 
antal ej är slutiigt eller säkert. 

Vad äter angär de vitas krigföring, så mäste den enligt 
frän fronterna erhållna underrältelser ovillkorligen bete<:knas 
säsom skoningslös och grym. Filosofiedoktorn Henning 
Söderhjelm, som med stöd av oHiciella dokument offent· 
liggjort ett arbete, benämnt ~ Det röda upproret i Fin land 
är 1918 ~ , yttrar sllunda om den vita krigföringen följande 
(sid. 165 - 166), 

) Vad nu denna de vitas krigföring beträffar, så måsle 
den otvivelaktigt betecknas såsom hård. ,. , Oe vita kam-
pade moi upprorsmän och landsförrädare, deras krig var 
en befrielsekamp moi ryssar och banditer, de voro i grund 
och botten ingen krigförande arme utan en hastigt samlad 
mangd frivilliga, som gätt ut för alt straffa fosterlandsfien-
der och il1gämingsmän. Intet under då, om domen ibland 
var kort, om förbittringen ledde tili stränghet, hårdhet och 
- om man så vili - tili bruta liteb 

:e~k~~,r~~ Från de vitas eget håll försöker man således ej neka 
ukebuHrin· tili, alt deras krigföringssätt var råll och skoningslöst. Och 
t;rl;!~~r denna råhel och skoningslöshet framträdde i huvudsak däri, 
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att på de orter, sam från upprorets början befunnil sig i 
de vitas besittning eiler under upprorets förlopp räkade i 
deras' hand, verkställdes arkebuseringar och förövades mord 
pä fångar_ och obeväpnade fredliga arbetare i en fruktans-
värt stor omfattning. 

Mycket belysande äro i detta avseende händelserna i 
Varkaus bruk efter den 21 februari. Sedan de vita erövrat 
Varkaus, som försvarades endast av 80 med soldalgevär 
ulrustade arbetare, vidtog nedslaktning av arbetare. Ome-
delbart efler erävringen avrättades i Varkaus trämassefabrik 
på en gång, genom uttagning på mlfå ur leden av var 
10 man, ungefär 60 människor (enligt endel uppgifter 63) 
sam! i Pirtinvirla likaledes 60, varvid liken vräkles i ström-
meno Därefter vidlog oåga! slags ståndrätt med sin verk-
samhet, och dagiigen arkebuserades ungefär 15 personer. 
Detta förskräckliga skådespel pågick tre veekors tid och 

-därunder arkebuserades inför ögonen på sina anhöriga, 
mödrar, hustrur oeh barn, enligl lägsta beräkning 400 ar-
betare. Under den röda tiden hade däremot i Varkaus, 
enligl på borgerlig! håll gjorda beräkningar, förö vats blott 
6 mord. Men de vitas massavrältningar ha försvarats sä-
som en vedergällning fö r dessa mord. 

De så. kallade ståndrätterna verkade nitiskt pä den vita SWidrl"u • 
sidan bakom fronlen. Men dessulom förekommo synnerl i- n::m~~~' 
gen talrikt enskilda mord, förövade antingen av enskilt 
hämndbegär eiler av direkt uppsät all pl undra, säsom många 
1i11 Justitiekanslern inlemnade klagoskrifter visa. 

Finlands lag kännet icke lil1 siika .tståndrälter •. Til1 sin 
sammansättning torde dessa rätter ha varit mer eller mindre 
ti llfäl1iga sam! deras undersökningar oeh domar sä summa· 
ris\(a 50m möjligl. På synnerligen många orler fälldes 
. domen _ pä sä sätt, att någon eiler några av ortens vita 
genomgingo förteekningen över fångarna oeh med rött 
bläek ritade ett kors eHer namnen på de personer, vilka 
de ansägo för samhället el1er för sig själva farliga, varefter 
lejda bödlar en ligt dessa proskriptionslislor fullgjorde sitt 
hemska arbele. 

• 
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Redan under upprorsliden steg antalet av arbetare, vilka 

de vita avrättat eiler mördat, tili tusenden, men försl efter 
upprorets kuvande vidtog den egentliga dödssådden. 

"dn~let 'blir. Enligt insamlade statistiska uppgifter, vi lka på grund 
Ia~ ~ r:n;;. av tidens knapphet dock ej kunnat kontrolleras, men vilkas 

kommu- slutsumma i ingen händelse kommer att minskas utan nern,.. 
Ivärtom ökas, mördades och avrättades i, nedannämnda 
Iandslwmmllnel' under upprorstiden eller efter dess slut -
i många fall flere månader efler upprorets kuvande - ge-
nom de vitas åtgöranden följande antal arbetare, bland dem 
ett stort anta! kvinnor; 

Artsjö 35 Kangaslampi . 13 
Asikkala 108 Karkku. 12 
Birkkala 82 Kauvatsa 30 
Björneborgs landsf.. 45 Kemi landsf. 12 
Esbo 11 Keuru 13 
Eura 18 Kiikka . 16 
Eurajoki 17 Korpi lahti . 33 
Filppula 39 Kumo 72 
Halikko 71 Kuolajärvi . 15 
Harjavalta . 12 Kymmene. 120 
Hattula. 35 Lappis . 313 
Hauho. 100 Loimijoki . 33 
Hausjärvi 330 Lojo 55 
Heinola landsf. 44 Luopiois 17 
Heinävesi. 15 Metsäpirtti . 26 
H ollola. 1,335 Miehikkälä. 40 
Humppila. 16 Mouhijärvi. 140 
Hvittis . 80 Mäntsälä 35 
Itis 19 Mäntyharju 191 
janakkala 23 Nastola. 14 
jockis 180 Norrmark 46 
Jorois 146 Nummis Ny!. 1. 51 
Juupajoki 66 Padasjoki 75 
jämsä 185 Pernå 11 
Kangasala. 63 Piel isjärvi 15 
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Pusula . 11 Suomenniemi . 15 
Pyttis 26 Tammela 291 
Rautu 304 Tavastkyrö 116 
Renko . 13 .Tottijärvi 39 
RovaniemI. 23 Tuulos. 34 
Ruokolahti. 36 Tyrväntö 31 
Sagu 14 Varkaus 450 
Sammatti 35 Viborgs landsf. . 121 
Sastmola 45 Vichtis . 80 
Sippola. 20 Vaikka. 200 
St. Andrea 60 Ätsäri 48 
Suodenniemi . 40 Summa 6,796 

Ännu saknas uppgifter frän mer än 250 kommuner. An!:olet inör_ 
Nedanstående uppgifter övcr arbetare, sam i städerna ~~~: t~'::: 

mördats av de vita, äro åtminstone vad beträffar Helsing- df rna. 
fors, Lahtis, Tammerfors och Viborg, mrs vidare osäkra, 
men 51 mycket kan dock också om dem sägas, att siffroma 
komma att förstoras 1 den män uppgifter hinna samlas. 

Björneborg 82 Kotka 1,200 
Borgå 31 Kuopio. 13 
Fredrikshamn . 269 Lahtis 2,000 
Oamlakarleby. 134 Nystad. 15 
Heinola. 12 Rauma. 65 
Helsingfors 400 Tammerfors 600 
Jakobstad 20 Tavastehus 418 
Joensuu 300 V,sa 90 
Kemi 130 Viborg. 3,000 
KexhoJm 21 Summa 8,800 

Uppgifter saknas tills vidare frän 17 städer. 
Härtill komma ännu enskilda mord i sådana kommuner, 

där de mördades antal icke överstiger 10. TilIsvidare äro -
221 sådana fall kända. 

Sammanlagt stiger således antalet mördade och avrät-
tade arbelare redan enligt dessa ofullständiga uppgifter tili 



12 

15,817. Varje dag inflyta emellertid nya uppgifter. Till 
vilken slutsumma antalet mördade och avrättade kommer 
att stiga, är ännu alldeles omöjligt att förutsäga. Men 
redan ovanstående antal, 15,817, berättigar väl att säga, att 
borgarklassen har sått död omkring sig. 

Det som härvid faller mest i ögonen är att detta mör· 
dande - ty an nat namn kan man ju icke giva denna alla 
lagliga former kränkande arbelarslakt - gestaltade sig till 
ett system, vilket såväl den militära ledningen som. rege-
..ringen godkände. 

Med f,ulll skäl skrev den uppskattade konservativa en· 
gelska tidningen .. Times _ den 9 sistlidne februari; aDe 
vitas seger åtföljdes naturligtvis av tvångsåtgärder, den s. k. 
vita terrorn. De upproriska nedgjordes med en grymhet, 
som tvingar en ti ll reflexionen, att Finland till hör mera 
östern än västern, och det till och med i högre grad än 
mänga andra delar av det forna tsardömet. ~ 

~!tu~~: Ehuru största delen av dessa mord inträffat efter stri-
MstL derna och en del förövats av enskild hämnd, varförutom 

i samband med desamma ha förekommit otaliga fall av rån, 
ha inga åtal väckts mot de sam hällsvådliga förbrytare som 
begått dem. Tvärtom har man sökt giva deras verksamhet 
samhällets erkännande genom att förklara dem benådade. 
Detta skedde genom amnestidekretet av den 7 december, 
som därom innehåller följande karaktäristiska ord: 

.Oe personer, vilka i syfte alt undertrycka det mot 
landets lagliga ordning i gång satta upproret eller hindra 
dess utbredande eller återställa ordningen förövat handlin-
gar, som innefatta ett överskridande av vad för sagda syfte-
måls vinnande varit nödigt, skola för sådana handlingar 
icke underkastas åtal eller straff . .. 

På grund härav har bl. a. en del mot massmördare 
och rånare anhängiggjorda rättegångar nedlagts. l högsta 

• grad kränkande för rättskänslan är naturligtvis, alt "förbry-
telser på detta sätt avsiktligen lämnas obestraffade. 

Efter att på ett fruktansvärt grymt sätt ha slagit ned 
arbetarna genom bestraffningsmetoder, som stå utom lagen, 
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beslöt borgarklassen. att åter beträda laglighetens väg. Sr~örbry. 
Ståndrätterna råkade smäningom i glömska, och statsför- tia;.,.orl~:d 
brytelsedomstolarna, dessa sorgligt ryktbara domstolar in m.i.'! -:...~~ 
casu, trädde i stället. sl .. I!. 

, Nu v1dtog en ny period i Fin lands rättegängsväsendes 
historia. Statsförbrytelsedomstolarna började nämligen fälla 
dödsdomar, vi lka även sattes i verkställighet. 

Dödsstraffet var i Finland allaredan vordet blott ett 
minne. Professor Allan Serlachius säger därom isin bok 
_Lärobok i Finsk Straffräth, sido 184, efter alt ha erinrat 
om i vilka fall Finlands straHlag känner dödsstraff, fpl-
jande; _När man tar i betraktande, aft av dessa brott alla 
ulom van ligt mord äro av den beskaffenhet, atl de yfterst 
sällan kunna komma j fräga, och när å andra sidan vunnit 
stadgad praxis, aft för mord dödsstraff hos oss icke ådo-
mes, än mindre bringas i verkställighel, kan man med skäl 
säga, att dödsstraHet i Finlands straffrätt har mer leorelisk 
än praktisk belydelse. Eft straff, som vår högsla domstol 
aldrig efter det slrafflagen trätl i kraft har använt och 
som. ej under den nu levande generalionens tid nägonsin 
har bragts i verkslällighet (ej sedan år 1826), har nalur-
iigtvis icke längre någon belydelse ens som s.lraHhot och 
har al1lså förlorat sin praktiska betydelse. _ 

Och professor Serlachius forlsätte r ; _Vid sådant for-
hällande kan man tvivla på huruvida skäl överhuvudtaget 
funnits att ens formellt bibehålla dödsstraHet hos oss. » 

Sädana betänkligheter hyste vare sig restlantdagen eiler 
statsförbrytelsedomstolarna. Sagda specialdomstolar fälldc 
över 450 dödsdomar, av vilka nio drabbade sodaldemo-
kratiska lantdagsmän. I verkställighet ha genom ulförda 
arkebuseri ngar bragts ätminstone fö ljande anlal dödsdomar; 
pä Svcaborg 72, i Lahlis 31 och i Viborg 12. Samman-
lagt torde omkrig 150 avrättningar ha ägt rum på grund 
av statsförbrytelsedomstols dom. Alminstone en del av de 
dömda voro tidningsredaktörer, agitatorer, tjänstemän i de 
rödas tjänst, chefer vid fronterna och andra sådalla perso-
ner, vilka ej ens beskyllts för e"nskilda brott, ulan endasl 
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för politiska förbrytelser. Det oaktat stadfäsles domarna 
av överdomstolarna för stalsförbrytelser och sattes skonings· 
lösl i verkställighet. 

Vid arkebuseringama hade myndighetema i de flesta 
fall icke ens tili sitt förfogande övade skyttar, varför del-
inkventerna ofta blolt sårades i en eiler annan kroppsdel 
och avledo försl sedan kommenderande officeren gett dem 
ett nådaskott i huvudet. Vid några lillfällen, säsom l ex. 
på Sveaborg den 26 oklober, fanns ick(~ ens bödlar i till-
räckligt antal, utan 4 bödlar skulle avrätta 7 dödsdöfnda. 
En del fingo vänta på tur, medan de övriga arkebuserades. 

Ännu en tredje metod hade borgarklassen att sprida 
död omkring sig. Åskådliggörande för denna är följande 
kungörelse, sam på sin tid var uppslagen flerstädes på 
Sveaborg: 

.. TiIlkännagivande. 
Denna dag hava fångarna n:o 3116, 3126 och 2793 

i fängelset å Lasarett·Ön arkebuserats, de två förstnämnda 
emedan de förövat inbrott i Finska Staten tiJlhöriga varu· 
lager, där proviant för fångarnas bespisning förva ras, den 
sistnämnda, emedan han av en fånge rånat de livsmedel 
denne innehade; och varder det alla fångar i resp. fånglä· 
ger kungjort, det de i händelse av brott och disciplins-
förseelser omedelbart komma atl nedskjutas. 

Sveaborg den 7 maj 191 S. 
Carl von. Wendt 

Civil·kommendant. . 
Det torde ha varit första gången i vårt iand, sam ocksä 

discipiinsförseelser bestraffats med döden. lcke har ett 
människoliv alltså ansetts mycket värt. 

1 denna punkt av valmanifestet hänvisas ocksä tili den 
internationella skandal, vartill de efter inbördeskriget anord· 
nade fånglägren gestaltade sig. 

Fånil!lirtn. Dessa jdngläger uppstodo på det sättet, att alla i sam· 
band med krigsoperationetna erhållna tillfångatagna . rÖda. 
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hopsamlades på vissa platser för att där invänta undersök· 
ning och dom. Man ansäg sig nämligen icke kunna lämna 
dem på fri fot, tills undersökningen verkslällls. Då på 
detta sätt samlades ofantliga skaror fångar, kunde deras 
behandling ~ och vård självfaldet icke vara sådan, sam man 
under normala förhållanden kräver att fångvården skall 
vara. f ångarna ordnades i gemensamma fångläger, om 
vilka småningom ",1It mer och mer fasaväckande uppgifter 
började hÖra$. 

Att döma därav, att hos överdomstolen för statsförbry- fln,lmll 
ant.1. telser finnes handlingar i över 75,000 i underrätt behand-

lade måJ och således mins! detta antal politiska fångar 
blivit dömda under tiden mellan midsommar och novem· 
ber, torde omkring 90,000 människor eiler i det .närmaste 
3°10 av Finlands hela folkmängd ha tagils tili fänga. 
Krigsministern Thesleff meddelade i sitt tai i lantdagen den 
5 juli, aft ännu vid denna tid, säledes inemol tre mänader 
efter erövringarna av Tammerfors och Helsi ngfors, i flng-
lägren landet runl förvarades 72,589 fängar, av vilka 4,575 
voro kvinnor. De störsla fänglägren funnos enligt hans 
uppgift i Sveaborg, Tammerfors, Riihimäki, Ekenäs och 
Lahtis, och förvarades i vart och ett av dessa omkring 
8-9,000 fångar. Av kvinnorna förvarades slörsta delen 
i Lahtis och Sandhamn. 1 början av juli funnos på sist-
nämnda plals över 1,000 kvinn liga fängar, och av dessa 
voro en ligt en i lantdagen meddelad uppgift 86 olo i å l-
dern 15-20 är. 

Ali det var omöjligl aft plötsligt organisera bespisningen s~~tf:d~:. 
och placeringen av så oerhörda massor av fångar, har er-
känls. Sålunda utlalade krigsminislern i sill nyssnämnda 
taI, vilket för övrig! ulgjorde svar på en lill den borger-
liga allmänhetens och utlandets lugnande framstäld inter-
pellalion och vari fördenskull förhållandena framställdes så 
förskönade, att de icke längre voro sanningsenliga: 

• Vad beträffar förhållandena i fånglägren, i vilka fort-
farande en stor mängd fångar kvarstannar, sä är det na-
turligt, att de icke kunIla vara i alla tillfredsställande, nägat 
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sam man ej cns kan vänta undcr en tid, då inemol hälften 
av vårt folk älcr bark. Dl näringsförhålJandena åro a till· 
fredsställande, ar jämväl sjukdomsfara nära... Det bör 
inses, att hälsoförhållandena i fånglägren icke kunna vara 
Ii Ilfredsställan de. 

för aU vinna klarhet om det i fånglägren rådande Ii II· 
ståndel beordrade senalen i början av senaste månad stads-
fiskalen A. Mesterton sam! senatens prokurator för 5in del 
hovrättsfiskalen Q. Möller att verkställa inspektion i alla de 
fångläger. där med an ledni ng av upproret fängSlade perso-
ner förvaras. Inspektionen vidtog den 6 sistlidne juni i 
Uleåborgs fångläger och forisattes under förloppet av juni 
månad, så att vid del här laget i del närmaste alla fång-
Jäger äro inspekterade. Rörande inspeklionen av Helsing-
fors' och Ekenäs' samt 50rdavala ävensom ett par mindre 
fångläger har berältelse ännu icke ingått. 

Inspektörema l11eddelade i si na redogärelser, att den 
fångarna tilldelade näringsmängden var något så när tili-
räcklig: uttryckligen anges så ha varit fallet i Tammerfors, 
Åbo och Kuopio stora fångläger. Den i Lahtis' fångläger 
utdelade födan molsvarade över 2,000 värmekalorier; i 
Riihimäki fick en i arbete sysselsatt fånge omkring 2,700 
och en icke arbetande fånge 1,872 kalorier per dag. 1 
5t. Michel motsvarade den dag liga näringen för en arbets-
lös fånge 1,407- 1,679 kalorier och för en arbetande 
1,814-2,134; i Willmanslrand var den något över 1,500. 
I Wiborg, varest som bekant länge har rått synnerligen 
svår livsmedelbrist och varifrån man för den skull börjat 
transportera bort fångar, hade nog inträffat, såsom av be-
rältelsen över en den 17 juni förrättad inspektioil framgår, 
alt fångarna under en tid av fem dagar icke erhållit tili 
ransonen hörande bröd, mjöl eiler smÖr. . . Inspeldionens 
resultat ådagalägger således nog, atl fångarnas tillstånd i 
avseende å deras näring icke, ålminslone icke i alla fång-
läger, har varil fullt tillfredsslällande ... men det bör tagas 
i betraktande, alt uppgiften, särskilt i början, var övennäk-
tig . .. Vad speciellt beträffar fångarnas bespisni ng, är 
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denna, ehuru förbättringar däruti i allmänhet ha fåtts till 
stånd, ännu icke tillräcklig, särski lt som fångarna redan 
längre ha varit illa närda ... • 

Här -bör observeras, aU kalorimängden är beräknad en· 
ligt de matportioner, som förefunnas på pappret. De verk-
ligen utdelade matportionerna stega icke ens , närmelsevis 
till dessa kalorimängder. 

Det bör observeras, att krigsministern i sitt tal icke 
anförde något om förhållandena i Sveaborgs och Ekenäs' 
fångläger, utan nöjde sig med att framhålla, att förhållan -
dena i dessa fångläger voro tämligen goda. Hurudana 
dessa förhållandena i själva verket voro, därom får man 
en jämförelsevis god föreställning genom den rapport, som 
professor Robert Tigerstedl, vilken någon tid verkade som 
överläkare vid fånglägren, avgav till regeringen. Däri anför 
han bl. a. rörande förhållandena i Sveaborgs fångläger: 

»Enligt docenten Carl Tigerstedts (rapportavgivarens 
son) beräkningar skulle den på Sveaborg bjudna kosten 
endast i undantagsfall ha närmat sig 1,400 a 1,500 kalo-
rier, men innehöll i allmänhet icke mera än 800 a 1,000 
kalorier. 

För min del är jag av den åsikten, all de mest ödes-
digra följder kunna inträffa efter en sådan bristfällig ut-
spisning och efter 6 a 8 veckors dylikt fastande. ~ 

Med hungern förenade sig i alla fångläger ytterst elän- f.in~arnu 
diga bostads- och sundhetsförhållanden, vilka berövade fån- ~:ad~~;ht: 
gamas deras sista motståndskraft. Att kasernerna voro land~n. 
alltför små för sådana ofantliga mängder fångar, medgav 
också krigsministern Thesleff i sitt ovannämnda tal: 

~ På grund av den enonna mängden fångar och då 
landet icke var rustat att mottaga de fångskaror, som upp-
roret medfört, har jämväl i fånglägren luftmängden i kubik-
mått i allmänhet varit mindre, än vad för manskap i ka-
serner anses nödigt, nämligen om dagen minst 8 och om 
natten minst 13 kubikmeter. I fånglägren ha motsvarande 
luftmängder varit 8, 7 och 6 kubikmeter per fånge, i en · 
del fängelser ännu mindre. _ 

2 
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Också denna redogörelse framställde missförhållandena 
fÖrskönade. Om 1. ex. Ekenäs' fångläger ger professor 
Tigerstedt följande upplysningar : 

. .. _Orsaken tili den stora dödligheten är därför atl 
söka på annat håll : de otillfredsställande hygieniska for-
hl llandena i fånglägren. 

Sllunda är redan fångarnas placering en orsak. Det 
tili buds stående utrymmet är för litel jämfört med fång-
antalet. " Jag inskränker mig tili att anföra endast några 
exempel. Dessa exempel åro dock enligt min me]ling tili-
räckliga att visa, alt fångarnas bostäder itke fylla ens de 
minimalaste fordringar, ehuru det möjligen finnes andra 
förvaringsställen, där det är bättre ställt med utrymmet : 

Kasem. Oolvyta pr fånge. Lufl pr fånge. 
Kvm. Kbm. 

N:o 1 1.43 5.7 
• 2 1.43 11.2 
• 3 0.83 3.3 
• 4 0.72 2.9 
• 5 2.10 8.4 
• 6 1.00 5.0 
• 7 3.04 3.0 

Man kunde säga, att enär fångarna under den varma 
årstiden största deJen av dygnet kunde vislas ule i naturen, 
förorsaka dessa missförhållanden trängsel endast naltetid. 
Däremot kan och måste anmärkas, att kölden och den 
mörka årstiden snarl äro j antågande och alt fångarna 
redan nu föras jn kJ 10 på kvällen och kunna gå ut försl 
kJ 6 på morgonen sam! atl, ehuru fönstren hållas öppna 
dygnet om, luHen ; rummel i alla fa ll blir förskä md och 
osund. 

Särskilt gäller detta de rum, i vilka man förvarar tili 
tukthusstraff redan dömda fångar. Dessa få naltetid icke 
ens gå ut för sina behov, ulan har man för ändamålet 
insatt i rummet en så. Man behövcr knappast påpeka, 
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huru fördärvad luflen så smål1ingom därigenom måstc bli 
j rummet under natten .• 

Dä förhållandena voro sådana, är det icke att undra ~~~~!h~r: 
övcr att i ~fånglägren inom kort började härja en fasansfu ll ~n I ~2'~ 
dödlighet. En del av fångarna dag i hunger, en del tili 11&,mI. 

följd av otillfredsställande hygicniska förhål1anden. Härom 
ger professor Tigerstedt följande upprörande vTttnesbörd: 

. från och med den 6 juni tili och med den 31 juli 
har dödligheten i Ekenäs' fångläger varit mycket star, 
såsom följande tabell utvisar: 

På 1,000 fångaT ha per vecka dött: 

Män. Dag. Anta!. 
Juni 6- 12 5.90 

• 13- 19 8.56 
• 20- 26 23.00 
• 27-3 juli 14.60 

Juli 4- 10 18.87 
• 11 -17 26.76 
• 18-24 41.11 
• 25-31 42.33 

Det lolala fångantalet har undeT denna tid varierat 
mellan 6,027 och 8,597. Under hela tiden ha dött sam-
manlagt 1,347 fängar och det har förekommit tider, då 
dödlighetssiffran per dag uppgätt tili .0.7. fängarnas 
dödlighet per vecka har ständigt stigit, och under den allra 
sisla veckan' i juli månad var den mera än 7 gånger 51 
slor som under andra veckan i juli månad. 

En död1i2'het på' 42.33 per tusen och vecka r skulle 
motsvara i Helsingfors med dess 200,000 invånare 8,466 
döda per vecka. Härvid är atl märka, alt de personer, 
varom här är fräga, utan undantag äro i den äldern, då 
dödligheten är ytierst liten. 

Denna jruk.tansYärda dödlighet kan icke ens fö rklaras 
därigenom, atl fänglägret skulle ha hemsökts av några 
svårare farsoter . • 
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DlklUlj[lIetell ~ Under alla omständigheter är dödligheten, nämligen 
=~~ö~~ 42,33 per tusen i veckan, tidigare oerhörd och en moi· 
flnlilelsu. svarande har knappast jorekommit ens i tsardömels län-

ge/ser, eiler om sådan! har inträffat, har den föranlelts av 
oågan smittosam sjukdom, såsom kolera, koppor och dy-
likt, men har icke orsakats av fångamas även mest ahy-
gieniska behandling .• 

~Av de 1,347 fångar, sam ha dött under tiden 6 juni 
-31 juH, ha endast 337, d. v. s. 25 procent, dött på sjuk-
huset, medan 1,010 liv ha slocknat på väntrummels trä-
britsar .• 

För att man icke mä påstä, att jag gett en överdriven 
skildring av de förfärande förhållanden, sam rädde i fång-
lägren, har jag inskränkt mig tili all j korthet återge tvenne 
j oHiciell ställning befintliga personers utlåtanden. Dessa 
ullåtanden Ilta 055 ana, vilket tillstånd i dessa fångläger i 
själva verket rådde. De gestaltade sig därigenom tili sann-
skyldiga dödens förgårdar. Man kan beräkna, ati i dem 
sammanlagt omkring 15,000 fångar Ijutit en förtidig död. 

Också detta kan således med fullt skäl benämnas att 
kringså död. 

Rltt'r"'rl' I detta sammanhang kan ej heller förbigås det Tälle· 
°d"!'~~La.1 gdngsordning, som iakttogs vid behandlingen av de fängs-

dn mA!. lades mål, ty det kastar et! bjärt Ijus över den brist på 
rättsskydd, vari dessa ur samhällel ulstätta personer nöd-
gades leva. 

För handläggningen av fångarnas mål tillsattes 140 
sl kallade statsförbrytelsedomstolar, om vilkas befogenheter 
senare skall bli tai. Varje dO!nstol bestod av 5 ledamö-
ter, av vi lka ordföranden och en annan ledamot skulle 
vara juridiskt bildade; en skulle vara officer, och de två 
återstående voro vanligen någon arbetsgivare och lärare. 

Huru obetydlig rättssäkerheten i dessa domstolar var, 
framgår redan därav, atl de hade ali iakttaga et! summa_ 
riskt jöfjarumu, Jikasom också därav, atl domstolarna till-
saties under en tid, då hela borgarklassen sJöd av klasshat 
och hämndbegär. Betecknande är, att i m.inga fall de 
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juridiskt bildade domstolsledamötema rö~de för ett mil-
dare slraff än lekmannaledamötema, icke fär att de skulle 
ha intagit en försonligare hållning, utan fär jltt de genom 
5in juridiska bildning kände sig vara mera bundna av 
lagens stadgänden än fallel var med lekmanna[edamöterna, 
vilka fär det mesia läto det rena klasshatel diktera sina 
åtgöranden. 

. Rättsgrund vid avdömandet av ifrågavaran~e Mmå! u~- I!!~jö';,.t 
gJorde nArmas! strafflagens stadganden rörande hogförräden. den 110m 

Oå dessa sladganden emellertid icke tilläto högre straff ~~k'l~g~t 
än livstids tukthus, vilket itke tillfredsslällde borgarklassen, uml. 
uppfanns en teori, enligt vii ken Finland vid tiden för jn-
bördeskriget skulle ha stått på krigsfot med Ryssland, var-
för deltagarna i upproret förklarades ha understött fienden 
och därigenom gjort sig . skyldiga tili landsförråderi, för 
vilket brott straffet kan vara döden. Att den finländska 
regeringens trupper under inbördeskriget emellertid icke 
ansett sig stå i krig med Ryssland, framgår redan dära\l, 
aft alla tillfångatagna ryska soldater skötos, vilket icke skulle 
ha stått i överensstämmelse med folkrätt, därest fmga varit 
om krigsfångar. Dock insåg man, aft det praldisld taget 
var omöjligt aft beträffande alla rödgardister vidhålla denna 
teori, ty om varje fånge hade dömts för landsförräderi, 
hade straffet för alla blivi! antingen döden eiler f1eririgt 
tukthus, oeh landet hade farlorat flere tiotaltusen dugliga 
arbetare, vilka voro oumbärliga för aft 1å industrin i gång. 
För det mesta lolkade man därför sakeR sålunda, aft le-
darna hade kän! tili krigslillståndet med Ryssland oeh där- . 
för kunde dömas för landsförräderi, medan däremot gemene 
man icke vetat om krigstillståndet oeh därför kunde få 
Iindrigare slraff. Denna tolkning var godlycklig men icke 
ens den iakttogs följdriktigt. 

Ehuru allvarliga försök gjordes att {'må likformighet Rltttglna: 
vid målells behandling i dessa 140 statsförbrytelsedomsto- . Iottenet.,. 
lar, ernåddes icke någol tillfredsställande resultat. Broft, 
\liika i en del domslolar beslraffades med eft par års viii· 
korligt tukthusslraff, kunde i andra domstolar bestraffas 
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med döden. Somliga domstolar voro också i juristkrelsar 
beryktade för sina oerhört stränga domar, såsom t. ex. av-
delningen n:o 77 i Ekenäs, vilken aldrig torde ha dömt 
tiU lindrigare straff än 8 års tukthus. Det var därför inga-
lunda utan skäl man började kaila rältegången i dessa 
domstolar ett _loHeri. » 

Kort förrän domstolarna vidtogo med sin verksamhet 
sände Undersökningsväsendets chef, Qlajor Gustaf Ami noff, 
tili allmänna åklagama i statsförbrytelsedomstolarna etl dr-
kulär, vari meddelades instruktioner rörande de straff, som 
borde påyrkas fö r de anklagade. Några utdrag ur detta 
cirkulär ådagalägga bäst, vilket rättsförfarande på förhand 
hade planlagts och huru detta sedan i själva verket ge-
staltade sig. Beklagande, att fångama icke skulle kom ma 
att bli dömda av krigsrätl. fortsatfe herr Aminoff: 

_ Vad sedan angår de stra'ffyrkandcn, sam bära fram-
ställas,. så ber jag att få i sådant avseende framhålla att 
armens (således icke rättegångsverkets!) vilja om jorhopp
ning är: 

Dädsstraff bär påyrkas fär alla ledare, militära chefer, 
krigsagitatorer, mördare, plundrarc och ävriga banditer. 

Vad åter beträffar van liga rödgardister, har man ingen 
anledning att föreställa sig, att de skulle ha kämpat för 
nigon iM. 

Äklagare och domstolar har jag ti llsänt bindande bevis 
för, att de röda voro de ryska truppemas och den ryska 
regeringens hantlangare i Finland. För van liga rödgardister 

. bor således yrkas strängt slraff for lands- och högtörrä-
deri. _ 

De i detta drkulär uttaladc principerna blevo utslag-
givande för domstolarnas verksamhet. De »Iedare . , vi lka 
nu dömdes tili slränga straff, voro tili stor del sådana, som 
alls icke tagit del i upproret, men vilka genom sin tidi-
gare verksamhet i arbetarrörelsens tjänst ädragit sig de 
borgerligas hat. Tydligen strävade man härigenom tili att 
gära arbetaTTorelsens {ramtida åtcruppståndelse omöjlig, 
Mot dessa ledare anfördes ofla tai, som de hade hållit, 
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eiler artiklar, som de hade skrivit långt före upproret och 
vilka ej hade något samband med detsamma. 

Bland' de personer åter, sam tagit en framstående del 
i revolutionsrörelsen, fuunas många, sam därvid gjort sitt 
bäsfa för~att upprätthål1a god ordni ng och fö rebygga Över· 
våld. Det oaktat dömdes de nu tili de strängaste straff, 
ehuru samhället i många fall haft stort skäl aU vara dem 
tacksamt. 

Vid dessa rättegångar befunno sig de anklagade j så ~H -:~~~:: 
gott sam skyddslös ställning genlemot domstolarna. Själva lösbd. 
visste de aldrig, när och inför vilken domslol deras må! 
skulle komma att behandlas, och kunde därför ej heller 
vidlaga nödiga lI.tgärder tili sitt fö rsvar, så mycket mindre 
som de aldrig på förhand kände tili, fÖf vilka hrott de 
komme att anklagas. Även om de fingo veta något härom, 
hunno de för det mesta icke skaffa nödigt skriftligt bevis· 
material, enär deras korrespondens var underkastad censur 
och breven vanligen kvarhö]los av censuren omkring en 
veckas tid. Dl borgerliga sakförare i allmänhet icke åtogo 
sig drivandet av deras sak och de socialistiska advokatemas 
antal är mycket ringa, lyckades de anklagade icke i alla 
fall skaffa sig rältshjälp. Själva voro de anklagade, efter 
att i flere mlnader ha hungrat i fånglägren, alldeles oför· 
mögna alt själva sköta sin .sak, och det förekom fall, då 
den anklagade dog under färden tili domstolssammanträdet 
eiler tili och med under själva sammanträdets förlopp. 

Mycket belydelsefulla för målens avgörande och för Skydd5ki. 
domarna gestaltade sig de utlåtanden om de anklagade, re~:~~~I,Ll. 
som avgåvos av skyddskårerna pä deras hemorter. Dessa 
skyddskårer gjorde sitt bästa för att bringa så många offer 
som möjligl i olycka. I de flesla fall hade de intet sakligl 
aft ti llvita de anklagade, ulan inskränkte de sina ' utlålanden 
tili allmänna omdömen, av vilka de flesta saknade även 
det minsta spår av sann ing. 5ådana utlåtanden voro tili 
exempel: _är häftig och oregerlig. , . har bedrivit uppvig-
lande verksamheh, eiler ock framställdes önskemål sädana 
som: _bör dömas tili det strängaste straff_, . förtjänar alt 
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skjutas _, ,bör oskadliggöras. . Talri ka anklagade beteck· 
nades av skyddskårerna såsom .!edare., utan alt därtill 
fun nits det minsta skäl. Med tiden lärde sig domstolama 
att med större omdömesfönnåga förhålla sig tili dessa uuder 
edlig förp liktelse avgivna och dock så osannfärdiga uilä-
tanden. 

Dom.mm Resultatet av domstolarnas verk~mhet var övermåttan 
oJlmn.. brokigt. Det fanns ingen enhetlighet i förfarandel, domarna 

voro av högst olika storlek, somliga anklagade blevo dömda 
på grund av namnförväxling. andra dömdes för brott. vj lka 
under rättegångsförhandlingarna icke ens blivit nämda o. s. v. 
Genomgående varo domarna också orimJigt hårda. 

Någon apell tili högre rätt kunde en ligt den för ända-
målet stiftade lagen om statsförbrytelsedomstolar icke komma 
ifräga. Dock kunde den anklagade begära ndd av över-
domslolen för slatsförbrylelser. De fl esta dömda begagnade 
sig också härav, så förödmjukande det än var, men det 
fanns också sådana, ävell dödsdömda, som vägrade att 
begagna sig av denna utväg. 

Överdomstolama sökte få tili stånd en slörre cnhetlig-
het i domarna, och i en del fall mildrades även straffet, 
om ock i ringa män. Också i överdomslolama förekommo 
slora brisler vid ärendenas handläggning, varav följden 
blev oriktiga domar. 

~ ,o~.dern. På tai om rättegängsväsendet kan itke förbigås det sätt, 
~~:f:.· på vilket de sodaldemokratiska /antdagsmännens mdL he-

handlades av statsförhrytelsedomstolen, enär härav utom· 
ordentligl tydligt framgår, hurudan behandlingen i bästa 
fall kunde gestalta sig. 

Av dc 92 representanter, som socialdemokra!in hade i 
den senas! samlade lan!dagen, hade vid inbördeskrigets 
slu! ungefär hälften flyt! ur landel, och en del hade Ijuti! 
döden i samband med pacificeringsålgärdema . Av de i 
lande! kvarblivna fängslades största delen vid krigets slul, 
varjämte tvenne fängslats redan före upprorels kuvande. 

Nägra socialdemokratiska lantdagsmän voro likväl fort· 
farande på fri fol. Av dessa häklades nio i medlet av 
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maj, då dc VQro på väg tili Helsingfors för att taga del i 
lantdagens arbele. Andra fingo fortfarande förbliva på fri 
fol, men tillätos ide laga del i lanldagens plena. Deras 
narvaTa ~nsågs Iydligen mindre öllskvärd, dl den borger-
liga hälften av lantdagen skulle skrida tili sitt reaktionära 
virv. Det socialdemokraliska partiet represenlerades i lanl· 
dagen endasl av förre senatorn Matti Paasi vuori, sam även 
han vaTi! häktad, men blivit frigiven. Av de övriga fick 
en, sam av prokuratorsämbetet fått inlyg över, att mot 
honom llllel ålal förelåg, uppbära lantdagsmannaarvode, 
men fick icke deltaga i lantdagens plena. 

Så slodo förhållandena ända tili jul i månad, då lant· 
dagen, efter aft ha haft en kortare ledighet, lnyo samman· 
trädde för atl behandla det på monarkisk grund uppgjorda 
förslaget tili en ny regeri ngsform, vilken skulle bereda kej-
sar Wilhelms svåger liIllräde liII Finlands Iron. På bor· 
gerligt håll fruktade man Iydligcn, att ele få socialdemo· 
kratiska lantdagsmän, vilka fortfarande befunno sig på fri 
fol, skulle komma att taga del i plena, och då även dem 
förutan den republikanska minorilelcn var mycket stark, 
kunde deras röster lätt ha blivit avgörande. I varje fall 
häktades elt par dagar förrän lanldagen sku lle, ånyo sam· 
manträda de få socialdemQ.kraliska lantdagsmän, som då 
ännu voro fria, med undantag av M. Paasivuori, som fort· 
for aft besöka plena, och E. Huttunen, som visserligen fick 
förbli på fri fol, men icke fick lov att deltaga i lantdags-
arbetet. 

Det dröjde ända tili höslen förrän lantdagsmännens mål En drl l&nt· 

upptogos tili behandling_ Därvid befanns det, atl en stor g::;l~r; 
del av dem voro fullkomligt oskyldiga och på inlet sätt d(\md •. 

tagil del i upprorel. 1 brist på andra anklagelsepunkter 
beskylldes de då för att ha tagit del i behandlingen av et! 
förs lag, som sodaldemokratiska lantdagsmannagruppen hös-
ten 1917 förelagt lanldagen och vilket nu i strid med san-
ningen påstods ha inneburit högförräderi. Della förslag 
innehöll, att lantdagen måtte i en proklamalion tili Finlands 
folk förklara sig ha för avsikt att godkänna en del av 
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arbetarklassen påyrkade reformer (Iag om 8 timmars arbets· 
dag, lagar om arbetarförsäkring, skattereforrrier). Enligt 
förslaget borde även sammankallas en konstituerande "atia-
nalförsamling, och detta förslag plstods nu innebära hög-
förräderi, ehuru nationalförsamlingens sammankalJande tänk-
ies försiggå pä laglig väg, eftersom förslaget därom fö re-
lades lantdagen. Att icke heJ1er de borgerliga medlem-
marna av lantdagen belraktade försmget såsom lagstridigt, 
framgår därav, att det behandlades vid pIen um under led-
ning av den borgerliga talmannen och att över 40 bor-
gerliga lanldagsmän i en omröstning understödde det-
samma. 

Att ett åla!, som grundade sig på ett sådanl svepskäl, 
också formelt var lagstridigt, framgår därav, aft enligt para-
graf 11 i lantdagsordningen /antdagsman icke kan s!ä/kzs 
under til111l/ elur berövas sin jrike! lör sina i Lanfdagen 
yttrade dsikter eiler sitt jörhdllande i övdgt 'under jörkand
/ingama, såframt icke lantdagen sädant medgivit genom 
beslut, för vilket minsl fem själtedelar av dess närvarande 
medlemmar t:östat. SAdant medgivande av lantdagen hade 
ej ens begärts. 

På grund härav kan man icke frigöra sig från det 
inlryckel, att de socialdemokql.iiska lantdagsmän, vilka an-
klagades för ovannämnda i lantdagen framställda förslag, 
dömdes uteslutande säsom politiska molslåndare och att 
vilket svepskäl som helst fick dugå som grund för domen. 

De övriga anklagade socialdemokratiska lantdagsmännen 
hade illnehaft befaltningar under upprorstiden, och dc an-
klagades nu anlingen för hög- eiler landsförräderi eiler 
ocksä för båda dessa brolt. Många av dem hörde tili 
socialdemokraliska partiets bästa krafter och de flesta anslöto 
sig tili partiets moderata flygel, vilken ville hå11a fast vid 
en legal parlamenfarisk taktik. Många hade gjort allt vad 
de kunnat för att förebygga upprorets ulbrott. Under 
själva upprorstiden hade de försökt ställa sig utanför hän-
delserna, men slutligen av solidaritetskänsla eiler tvungna 
därt ill av sina kamrater tagi! på någo! sätt däri del, dock 
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efter bästa förmåga sökande hindra de räheter sam före-
kammo: 

Det väckte därför en pinsam uppmärksamhet ej blott i 
finland, ulan även i utlandet, då slatsförhrytelsedomstolen 
genom tltslag av den 12 oktober 1918 dömde 9 av dessa 
anklagade tili döden oeh alla de~ övriga tili tukthusstraff, 
några dock endas! tili villkorligt sådant, varför dessa ome-
delbart ställdes pä fri fot. Det ansägs självklart, att dessa 
domar sku l1e komma atl korrigeras i överrätten, både med 
hänsyn tili sin juridiska oformlig het och även av mora-
liska skäl. 

ÖverräUen behandlade målen i tre månader, och först Ov~rrjtt(n, 
i början av januari offentliggjordes dess utslag. Dödsdo- dom. 

marna, sam väckt så stort uppseende också i utlandel oeh 
skadat Finlands anseende, mildrades verkligen alla förutom 
en enda, De övriga domarna däremot blevo fö r det mesta 
skärpta, så att icke en enda av dem kom aU Iyda på 
mindre än 7 års tukthus. 

Att just 7 års tukthusstraff var det längsta, får kanske 
sin förklaring därav, att genom amnestidekretet av den 7 
december 1918 alla de statsförbrytelsefångar, vilka dömts 
tili högst 6 års tukthusstraff, blevo villkorligt frigivna. 

Genom all den olaglighet och det förakt för laga for-
mer, som kom tili synes vid dömandel av de socialdemo-
kratiska lantdagsmännen, blev denna rättegång en ena-
slående skandal i finlands rättsväsendes historia. Då de 
oskyldigt dömda och straffade i detta fall voro lanldags-
män, vi lka dock bcmötas annorlunda än vanliga dödliga; 
då della har kunnat ske ännu åUa månader efter det upp-
roret kuvals och de första domama avkunnais, och då 
delta yiterligare har kunnat ske från överdomstolens för 
stalsförbryielser sida, så förstår Olan utan vidare vi lket god-
Iycke tidigare från underrätternas sida kommit de övriga 
anklagade tili del. 
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folkets dyrbaraste rättigheter har borgarklas-
sen trampat under föUerna. 

Tili folkets dyrbaraste rättigheter och tili demokratins 
vikligaste vinningar har städse ansetts hora församlings-, 
yttrande- och föreningsfrihet. för dessa rättigheter har i 
världen utförts många revolutioner, och alltid då de an-
gripits har detta väckt de demokratfskt sinnade medbor-
garnas förtrytelse. 

":e"::"';'t.;;~. Ol"{ledelbart, då inbördeskriget i vårt land var slul sam! 
bo'F,erligl arbetarklassen slagen tili marken och den allmänna reak-
~~~~5~:t~ iionen lyfle sitt huvud, blev en av den härskande makfgrup-
re.~:I~nenl pens första åtgärder alt på reaktionens altare affra dessa 

•• t. medborgerliga rätt ighcter, såvitt de rörde arbetarklassen. 
Oenast i början indrogos alla socialdemokratiska lidningar, 
arbetarföreningarna förklarades upplösfa och deras egen· 
dom tagen i beslag, och några arbetarmölen tilIälos icke 
på flere månader under den förevändningen, att i lande! 
rådde krigslillslånd och allmän oro. Tili en början skedde 
detta ulan att ens ega sken av lag, men sedermera bevil· 
jade den av de borgerliga partiernas representanter sam-
mansatta restlantdagen ål regeringen de mest vidsträckta 
fullmakter alt inskränka och kringskära de allmänna med-
borgerliga rältigheterna, riktande dessa ålgärder heli och 
hållet moi arbetarklassen. I sådan avsikt utfärdades den 
29 maj 19 18 en . 1ag om utfärdande av interimisliska 
stadganden tili upprälthål1ande av den allmänna ordningen 

.~all't_ och säkerheten. . Denna så kallade _socialistlag_ berätti-
.e:en.. gade regeringen alt interimistiskt utfärda stadganden 1) 

belräffande inskrällkTiingar i rälten att utgiva tryckalster, i 
församlings- och fö reningsfri heten ävensom i rätlen atl fritt 
vistas a viss ori samt 2) angående utvidgad rätt att verk-
ställa kvarstad, husundersäkning och häktning. På grund 
av denna lag inlräffade sedermera del oerhörda under-
tryckande av alla arbelarklassens medborgerliga rätt igheter, 
som uu der den därpål följande tiden bedrevs och fortfa-
rande bedrives. 
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gin sålumia erhållna mak! har regeringen j vidsträck- :d7"j~irl: 
tule män begagnat sig avo först utfärdades" den 21 juni b~tsf'l!rd . 
1918 en förordning om rätlen att utgiva periodiska tryck- mini'_ 

aJster eiler tidningar. Enligt denna fick ingen ny tidning 
eiler tidskrift utg ivas. innan landshövdingens i linet till-
stind därtill utverkats. Landshövding åter hade ej rätt att 
meddela sådant tillstånd åf andra än de fjnska medborgare. 
vilkas verksamhet kunde anses lämna garantier för. att lag-
bunden samhällsordning icke genom tidningen eiler tid-
skriften äventyrades. Landshövdingarna beviljades även 
genom sagda föro rdning de mest vidsträckta befogenheter 
att indraga tidning och beslagtaga nummer av densamma. 

Etfarenhet har sedermera vunnits därom, huru lands-
hövdingarna begagnat sig av denna rättighet. Tillstånd 
att utgiva arbetartidningar erhölls endast med störsla an-
strångning, oeh i synnerligen talrika fall blevo ansökningar 
avslagna. Åvenså ha landshövdingama indragit lidningar 
av alldeles intiga skäl. Försl sedan en ny pressförordning 
blivit sladfäst, ha förhällandena beträffal1de Iryekalster för-
ändrats, ehuru minnas bör, att med avseende ä arbetar-
tidningar Iryekfrihetsförordningens stadgal1den tolkats l1å-
gorlunda godtyekligt och alltid strängt. 

Vad äter angår församlings- oeh före l1ingsrätten, utfär- ftr~jmas. 
dade regeringen redan under hösten genom enskilda cir- ~f6;r 
kulär tili landshövdingama föreskrifter, enl igt vil ka lands- :~~r;~~:. 
hövdingama voro berättigade att hindra föreningars verk-
samhet oeh inställa alla möten. Sin sälunda erhållna makt 
överflyttade landshövdingarna på de lägre myndigheterna, 
varav följden varit, aft praxis i det1a avseende blivit syn-
nerligen skiftande. I de flesta fall ha pol ismyndighetema 
lagt hinder i vägen såväl för föreningarnas verksamhet 
sam för anordnandet av möten; endast på ytterst få orler 
har arbetarnas organisationsverksamhet varil tillålen oeh 
ben där i inskränkt form. Något avseende har icke fästs 
därvid, huruvida föreningens verksamhet eller mötels hål-
lande avsett verksamhet för den lagbundna samhällsord-
ningens störtande eiler fastmer stått på rent parlamentarisk 
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grund. Alla föreningar och mölen ha heli enkeli hänförts 
tili samma ka1egori oeh van! förbjudna. Tili oeh med 
arbetamas fackliga organisationers verksamhet har varit {är-
bjuden ända tili detta års början, oeh därigenom har ar· 
befarklassen hindrats att med gemensamma krafter bekämpa 
det elände, sam under hela det sistlidna året hola! dess 
ställning. 

Vidare bör observeras, att de lägre polismyndigheterna 
icke ens iakttagit regeringens föreskrifter i dessa angela-
genheler. Genom bes[u! av den 12 december 1918 har 
statsrådet bestamt, att 1) valmöten iro fria oeh icke behöva 
anmälas, oeh 2) offentliga mölen få äga rum, därest de-
samma anmälas tili polismyndigheterna med uppgivande 
av tiden oeh platsen för mölet ävensom anledningen tili 
oeh ändamålet med detsamma. Qavsett dessa föreskrifter 
ha också efter deras ulfärdande en stor del offentliga mö-
ten i många kommuner heli och hället förhindrats, och 
ha vederbörande myndigheter ofta uttryckligen meddelat, 
att de icke komma att tillåta hållandet av någol slags mö-

Åy~n hi~/i· ten. Grovt brottsliga blir dessa myndighelernas ätgärder 
t~n~u .n . dl de drabba valmöten, vilkas hållande likaledes på många 

orter ha omöjliggjorts. Vid årsskiftet, då de kommunala 
valen förestodo, hindrades arbetarna i många kommuner 
att hll.lIa valmöten, och ännu heli nyligen vid lanldags-
manna.valen nödgades man konstatera det sorgliga faktum, 
att arbetarklassen i en del trakter ej tilläts att hålla· möten 
i avsikt att träffa förberede lser för de politiska valen. 011. 
arbetarkiassen samtidigt hindrades att genom tryckalster, i 
frä msta rummet genom valmanifest, vända sig tili väljarna, 
framgår härav, aU man också under ett så viktigt tidsskifte 
ville resa svårigheter för arbetarklassens deltagande i val-
agitationen samt darigenom förvanska valresultatet och få 
lantdagen annorlunda sammansatt än väljarnas vilja i verk-
ligheten skulle betinga . . 

Arb~t lror· Vad beträffar arbetarföreningarna så framfördes i de 
n:::l~fi~n. borgerliga lidningama efter inbördeskrigets slut tanken, atl 
:~ml~:'~~: deras verksamhet borde för framtiden omöjliggöras. I 
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praktiken har Olan ocks.\ med alla medel strävat mot delta dJS,J:f:~~r
måJ. förutom att arbetarorganisationerna icke tilllåtits och för-
sammanträda, framstår säsom en i detta avseende beaktans- Ik:ölb!r;r.-
värd faktaT myndigheternas åtgärd atl belägga all arbetar-
organisatidhernas egendom med försäljnings- oeh försking-
ringsförbud, varigenom undeT senasle åf slörsta delen av 
värt lands arbetarorganisationers verksamhet faktiskt hind· 
rats och fortfarande hindras. 

Enligt våra allmänna lagar kunna arbetarorganisationer-
nas egendom icke på någon slraffrättslig grund beläggas 
med försäljnings- oeh förskingringsförbud. Så gjordes 
emellertid nu, undeT förklaring, att denna egendom kunde 
komma alt tagas såsom ersättning fÖT de skador, som 
fö reningarnas enskilda medlemmar under inbördeskriget 
orsakat. Denna motivering är dock helt och hållet lag-
stridig, enär arbetarföreningarna icke såsom juridiska per-
soner äro ansvariga för, vad deras enski lda medlemmar 
eventuelll göra sig skyldiga tili, och ej heller föreningarnas 
egendom kan svara därfÖr. 

Ej ens enligt den på våren utgivna undantagslagen 
hade regeringen rätt att belägga organisationernas egendom 
med försä ljning- och förskingringsförbud. Oenom . so-
cialistlagen . av den 29 maj 1918 fick visserligen regerin-
gen utvidgad rätt aft verkställa kvarstad, men någon rätt 
tili utfärdande av försä1jnings-. och förskingringsfö rbud hade 
regeringen ej ens enligl denna lag. Och även om en 
sådan bestämmelse hade förekommit i lagen, hade denna 
itke i straffrättsliga mål kunnat ha retroaktiv verkan, enär 
en allmän grundsats i lagstiftningen ju är, aft vid bestraH-
ning av begångna broft böra tillämpas de lagar, som voro 
i kraft vid brottets förövande, och en ny lag tillämpas en-
das! där den är för den brottslige fördelaktigare. 

Regeringen torde också själv ha insett. att dessa åtgär-
der för aU belägga arbetarföreningarnas egendom med för_ 
säljnings- och förskingringsförbud ha varit lagstridiga -
fö rutom aft de varit illa övervägda - och härpå beror, 
att regeringen beräftigat landshövdingarna att befria arbe· 
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tarföreningarnas ifrågavarande egendom från försä ljnings-
och förskingringsförbuden. 5å myckel beklaghgare är, att 
bevisligen endast en bråkdel av denna egendom befrials 
och en stor del av nämnda föreningars egendom fortfarande 
godtyckligt undanhål1es dem. 

Arbtllrfllr· De arbetarförellingar, vilka redan fått sina hus och sin 
e:~~~~~~. övriga egendom tili sitt fria förfogande, ha vid moitagan-

.Anu. det därav observerat, ali en slor del av egenpomen varit 
antingen förslörd eiler rånad. 1 en del fall har mao Iyc-
kats ådagalägga, vilka sam utfört denna förstörelse eiler 
dessa mn, men i de flesla fall åro förövarna alldeles okända. 
Oflas! synas militäravdelningar, skyddskårer eiler tili och 
med de landet gästande tyskarna ha verkställt uppenbara 
mn, därigenom åsamkande arbetarföreningarna jämförelsevis 
stora ekonomiska förlusler. 

Den fattfga klassen har lämnats att försmäkta 
av hunger. 

Den framställning, som i valmanifestet ingär under 
ovanstäende rubrik, avser att i all korthet åskädliggära de 
svärigheter, vilka de obemedlade klasserna underide senaste 
tiderna ha haft att bekämpa vid Iivsmedelanskaffningen. De 
däri framställda påståendena torde vara allmängiltiga och 
ha ätminstone härintills pä alla häll erkänls vara det. Enär 
emellertid allmänna äklagaren icke undantagit ens detta 
stycke fmn den text, som pästäs innebära »brotlslig upp-
vigling», nödgas jag med nägra ord beröra även delta 
styckes innehäll, d. ä. livsmedelfrägan . 

. Pelen lUu· I livsmedelpolitiken i värt rand gjordes under fjolåret 
m~~~~II. nägra oerhört stora fe l, med den päföljd aft alla konsu-

mentkret~r fingo lida den yttersta nöd. Regeringen stödde 
nämligen sin Iivsmedelpolitik uteslutande på producent-
kretsarna. Konsumenterna uteslölos frän all delaktighet 
såväl i ledningen av livsmedelpolitiken som i uppsikten 
över livsmedelsförhållandena. Härvid förfor man så grund-
ligt. aft tili exempel frin de viktigaste organen pä detta 
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område, IivsmedeJsnämndema, fördrevos alla arbetarrepre-
senlanter, vilka dock därintills hade med energi bevakat 
konsumenternas intressen. 

I praktiken visade sig fö ljderna av denna Iivsmedelpo- Sj mlvhu5hiJ~ 
litik däruti, att lantbruksproducenternas så kallade självhus- len gynnat. 
hållning främjades på alla upptänkliga sätt. Den dåva-
rande livsmedelschefen uttryckte också ofta sin åsikt i frå· 
gan genom påståendet, att livsmedelproduktionen är ett 
krig, vari frontmanskapet (producenterna) bör rikligare till-
godoses än befolkn ingen bakom fronten (konsumenterna), 
och denna hans åsikt drev honom att klandervärt nog ägna 
olika samhällsklasser olika behandling. På varje område 
ägnades denna tid lanlbruksprodw:entema den ömmaste 
omsorg, utan att stort avseende fästes därvid, huruvida 
konsumenterna i städerna tillförsäkrades sitt livsuppehälle. 
för alt nämna ett exempel: åt städernas konsumenter utlo-
vades 150 gram spannmål om dagen eller 4 1/2 kg i måna-
den - och icke ens denna mängd erhölls närmelsevis 
alltid - medan för innehavarna av självhushåll reservera-
des 10 kg i månaden, vilken mängd ~ alltid kunde vara 
säkra om att erhålla. Härtill kommo ytterligare ärter, vilka 
innehavarna av självhushåll fingo ha i betydande mängd, 
oavsett huruvida sådana alls förslogo åt kortinnehavare. 
Ytterligare hade självhushållen tillgång till kött, mjölk, 
smör m. fl. lantmannaprodukter, vilka stadsborna i allmän-
het ej alls fingo se. I färskt minne har ännu varje stads-
konsument, under vilka omständigheter man under en sådan 
livsmedelpolitik levde i konsumtionscentra. Senaste vår-

• 

sommar åls t. ex. i Helsingfors trämjöl, vilket påstods vara .Konsum_ 
närande, ehuru alla sakkännare uppgåvo det vara alldeles l:~~~~~:ed 
värdelöst. De spannmålsransoner, vi lka senare utdelades, \rlmjöl. 
utgjorde den mest odugliga blandning, bestående dels av 
halm och agnar, dels av annat skräp. 

Det vore dock orätt att påslå, att invånarna i konsum- Sllltf.han-
tionscentra icke skulle ha fått några lanhnannaprodukter de1n r.~.ml\
alls. Till konsumtionscentra anlände verkligen en del vik-
tigare livsmedel, men de kommo icke på officiellt regle-

3 
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menterad väg, utan på hemliga vägar genom smyghandeln. 
Också denna tid visade det sig, aft fastän regeringens fÖre· 
skrifter avsågo alt vara mycket stränga, kunde dock för 
pengar fås aUt, medan den fattige fick bli utan. I smyg· 
'handeln överstego nämligen prisen mångdubbelt de offi· 
ciella maximiprisen, och en person som levde på v~nliga 
löneinkomsler kunde ej ens tänka på alt öetala dem. 

qcksi dt. Men ej heller de officiella priserna höllo ' sig på en 
o!~~~::lt~· måttlig höjd. Den dåvarande regeringen s!ödde sig i hela 

lig! hbll:a. sin politik på jordbrukarkretsarna och kunde därför itke, 

• 

• 

för att erhålla ljvsmedel, öva nödig påtryckning på dem. 
Och ehuru regeringen såg, aft jordbrukarna icke voro hå· 
gade att i godo överlåta sin spannmål och övriga produk-
ter, vågade den itke vidtaga strängare åtgärder moi de 
Iredskande. Härför skulle dock ha funnits de störsla möj· 
ligheter, då ju i landel fanns tillräckligt militär och dess-
utom ocksä annan ordningsmakl, och även det minsta fÖr· 
sök i denna riktning skulle otvivelaktigt ha varit nog för 
att förmå jordbrukarna atl .följa utfärdade förordningar. Så 
handlade regeringen emelIertid icke, utan strävade aft tili-
fredsställa jordbrukarna genom aft höja prisen i omåttlig 
grad. Så tili exempeI höjdes spannmålspriset, som redan 
tidigare utgjorde icke mindre än 1: 15 per kilogram, heIt 
plötsligt tili 2 mk per kilogram. Ocksä på alla övriga 
produkter höjdes prisen nalurligtvis i samma mån, då ju 
spannmålen i allmänhet hos oss utgjort den tillförlitligaste 
värdemätaren. På detta sätt höjdes övetallt livsmedlemr 
redan förut mångdubbelt stegrade pris ävensom övriga lev-
nadskostnader ytlerligare tili det dubbla och även denna 
åtgärd har g jort sitl tili för att framkalla det penningvärdets 
oerhörda sjunkande, som vi under de senaste tiderna blivit 
vittne tili. Icke nog därmed, atl siika pris utlovades för 
fjolårels skörd; dessutom förband sig regeringen aft också 
för framliden under två års tid inlösa av jordbrukarna all 
deras spannmål tili minimipris, vilka voro oerhört höga. 
Oenom faslställandet av dessa pris har statshushållningen 
föt framtiden fåtl en dryg växel aft inlösa. 
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Ali den gentemot jordbrukama visade välviljan och AlIJ.tldn 
ömheten båtade dock föga. En fullständig anarki och lik- b~~~.j;::', 
giltighet emo! utfärdade förordningar vann insteg bland 
producentema inom jordbruket. Ett obehärskat profitbegär 
drev dem att undanhålla sin spannmål och sina övriga pro-
dukter och på smygvägar transportera dem tili de konsu-
mentkretsar, som kunde betala höga pris. från producent-
MII gjordes ofta den invändningen. att i landet ' icke fanns 
tillräckligt spannmål och att de för den skull icke förmådde 
fullgöra den leveransplikt sam dem ålåg. Den officiella 
statistiken ådagalägger jlågonling alldeles annat. Enligt $kllrdeltatl. 
statistiken har vårt lands skörd under de senaste åren varit It~k~~~r1~1. 
slsom fäljer: 

IUg, korn och vete. 
Avgår tili utsäde . 

390 milj. kg 
60 '" • 330 milj. kg 

Havre . 1. 350 milj. kg 
Avgår tili lltsäde och kreaturs-

foder 150 '" '" 
Aterstår. . 200 milj. kg 
vilket motsvarar i rent mjöl eiler gryn. 100.. 
för konsumtionen står sålunda tili buds . . 430 milj. kg 

Då landets invånaranlal ulgör 3.4 miljoner människor, 
utgör detta 126.6 kg per individ och år elle.r över 10 kg 
per mlnad. 

Vid sldant förhlllande borde varje av landets invånare, . 
om blott spannmålen hade fltts fram i dagen, ha kunnat 
erhålla samma spannmålsmängd som självhushållens ägare 
nu erhållil 

!)et vore emellertid orält alt beskylla enbart jordbrulcs-
prodllcentema för detta slags anarki och profitlust. Samma 
anda ulbredde sig även tili alla övriga kretsar, försl tili 
affärsvärlden, senare ocksl tili industrivärlden. Samvetslös! 
höjdes prisen utöver produktionskoslnaderna och en skälig 
vinst, och alla strävade att bli rika så for! som möjligt. 
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Tili krigstidens sorgligaste företeelser har också hört, att 
vi bland oss fätt se alla dessa krigstidens banditer och 
gulascher, vilka samvetslöst förtjänat förmögenheler på sina 
medmänniskors nöd och d ände. 

c. TI&"~r. för att åskådliggöra, huru man ocksä på borgerligt 
'~~~o;~r' håll sett på denna sak, ber jag att slutligen få återge några 

utdrag ur . en av doktor Carl Tigerstedt nyligen p'ublicerad 
undersökning. Han uttalar b1.a.: 

, Enligt nu gällande förordningar får den å lande! ba· 
satta jordbrukaren ' förtära fläsk, kött, mjölli:, smör, ost, pota-
tis och övriga rotfrukter i icke ransonerade mängder, ach 
den spannmålsranson, som honom tilldelats, är mer än 
dubbelt 51 stor sam den, vilken av regeri ngen bevi ljats 
övriga medborgare. Härvid förf jänar att påpekas, att de 
oprivilegierade medborgama i Helsi ngfors under tiden från 
den 15 augusti tili den 21 september erhållit en spann-
målsmängd, som endast uppgår. tili knappt 1/4 av den, 
som självhushållama iro berätligade att konsumera. Från 
den 22 september tili den 2 november uppgick korthus-
hållarnas ran$On tili 'hela' 48 0J0 av självhushållarnas . .Från 
nämnda dag har korthushållarnas ransoner åter minskats i 
myckel hög grad, och det mjö], som Helsingfors Stads 
Uvsmedelskommission under de senaste veckorna varit i 
tillfälle att utdela, har dessutom varit av synnerligen under-
haltig beskaffenhet. Även är det skäl atl minnas, aft jord-
ägaren för upplagna nyodlingar erhåller en icke obelydlig 
belöning j form av havre och råg .• 

• Principen om en rätlvis förde ln ing av landels födo-
ämnen har sålunda ävergivits, eiler rälfare sagt, den har 
aldrig tillämpats, och häri ligger redan en orsak tili att 
ransoneringen hos oss var dömd atl full ständigt misslyckas. 

En klar bild av li vsmedelsransoneringens följder för de 
icke privilegierad~ korthushållarna få vi genom en beräk-
ning av de mängder näring, $Om utgivits emot kort. 

Under tiden I augusli - 21 september har i Helsingfors 
emol Iivsmedelskort ulspisals i medeltal per dag ål perso-
ner, vilka icke innehava mjölk- och påbrödskort: 
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Vikt Närings- Pris .,. värde p:i ka[orier 
Renkött . 14.4 27. 12.6 
Nötkött . " 7, 2., 4, 
MatkoTV 19.2 45.9 32.6 
Medwurst, rökt 28, 130.8 51, 
Mjölk 53, 36.2 7., 
Smör 8., 69.s 17.4 
Ost 3., 13.7 5 .• 
Matalja . 4, 43.2 14.2 
Fetl 1., 17.1 3., 
Mjöl . • 78.1 279.2 23.4 . 

Summa 670 171 

Då näringsbehovet hos en fullvllxen mao, som utför 
ett liitt kroppsarbete, kan uppskattas tili minst 2,800 kalo-
rier per dygn, se vi att korthushållarna i Helsingfors i 
form av ransonerade föctoämnen erhållit nägot mindre än 
1/ 4 av en dylik maRS näringsbehov.~ 

• Det pris, som en med lätt kroppsarbete sysselsatt man 
får betala för sin dagliga kast, uppgår mycket lågt räknat 
tili 6 a 7 marko och dock åro tillredningskostnaderna icke 
medräknade. 

Självhushål1arna leva i regeln i överflöd, korthushål. 
larna i Helsingfors stå inför den bittraste svält. Livsme-
delsregleringen hos OSS' har fullständigt misslyckats. Ran-
soneringssystemet mäste omläggas på basen av en jämnare 
och mera rältvis fördelning av landets livsmede lsförräd. ~ 

Så stränga ord ha om väri lands livsmedelsorganisa-
tion under senaste år uttalats av en vetenskapsman, som 
ägnat en stor del av sln tid åt undersökningen av detta 
spörsmål. Man kan vid sädant förhållande icke påstä, att 
den bild det åtalade valmanifestet ger av vår livsmedels-
politik vore på nägot sätt överdriven. 

förhällandet är för övrigt tillräckligt allmänt känt, ty 
detta betryck ha alla konsumentkretsar lärl känna av egen 

, 
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erfarenhet, somliga mera, andra mindre. Alla lidningar 
ha också skrivit om saken. Och då borgartidningarna 
ansett nödigt alt skildra den hungrande medelklassens belä-
genhet, så kunna vi förstå, hurudan nöden varit bland den 
obemedlade arbetarklassen. 

Borgarklassen försökte sig på en statskupp. 
Borprklu_ Eftet upprorets kuvande framlrädde öppet borgarklas-
~r:il:~~~~~ sens strävande alt tillgodose sina egn3 själviska klassintres-
er.::~~:~s- sen, ~ilket den hittills nödgals tygla. Så tili exempel yrka-
framtrlder. des Icke aJlenast upphävandet av sädana lagar, sam en-

kammarlanldagen hade stiftat tili arbetarklassens ftamma, 
utan även rotandel av hela vårt slatsliv på en sådan grund, 
som garanterade alt icke arbetarklassen framgent skulle 
kunna nämnvärt påverka sakemas utveckling. Det demo-
kratiska stalsskicket försökte mali - såsom av nedan-
nämnda uttalanden i borgerliga lidningar framgår - bringa 
i missaktning, och i dess ställe krävde mali återinförandet 
av den monarkiska slatsformcn, väl vetande att arbetar-
klassen och överhuvudtaget de demokraliska folklagren icke 
kunna direkt påverka regentens åtgöranden, varför också 
den mol'larkiska regeringsmakten i flera länder gestaitat 
sig tili ett säkert stöd för överklassens privi legier. 

Ett hinder fÖf genomförandet av de monarkiska strä-
vandena utgjorde emellertid den omständigheten, alt fin-
lands Jantdag redan hade förklarat fin land för en republik, 
varför sagda strävanden ej kunde lagligen förverkligas på 
annat sätt än genom att i laga .ordn ing stifta en ny mo-
narkisk regeringsfonn. Då delta vid tvenne försök miss-
Iyckades, av orsak att också bland restlantdagens borgerliga 
medlemmar en avsevärd del motsatle sig del, genomdrevs 

38 , Rere- att kungaval förrätlades på grundvalen av 38 § i 1772 
rlnr'fonnen! • f en drid r.ara. rs regermgs orm. 

UI· Sagda paragraf, vilken stadgade huru Sveriges ständer 
skulle begå i händelse konungahuset doge ui, hade nalur-
ligtvis förJoral sin kraft, då fin land förenades med ryska 
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riket. Att så hade inträffat, hade under hela den ryska 
tiden enhälligt erkänts. Så t. ex. säger L. Mechelin i 5in 
bok aft _en självklar följd av föreningen med Ryssland 
var Iikasä,. att... sladgandena i Regeringsformens § 37 
angående ~geringens handhavande under Konungs mln-
dernrighet, och i 38 §, om huru förfaras skall i händelse 
av hela konungahusets utgång på svärdsidan, upphörde aft 
i Finland äga giltigheb Samma ståndpunkt intar J. K. 
Paasikivi i 5in bok _Suomen yleiset perustuslaih (_finlands 
allmänna grundlagar~ ). Och ett lagstadgande, som upphört 
att gälla, kan självfallet icke ånya träda i kraft utan ny 
lagstiftningsätgärd. 

Nämnda 38 § Regeringsformen kan så mycket mindre 
äga kraft, efter det Finland blivit republik. Redan genom 
den i Ryssland i mars 1917 inträffade revolutionen upp-
hörde Rysslands d1varande regenlhus också att vara Fin-
1ands regenlhus, och då lantdagen genom sitt beslut av 
den 15 november 1917 förklarade sig övertaga högsta 
statsmakten, upphörde del monarkiska statsskickel också 
formellt att gälla i Finland. Den omständigheten, att lanl-
dagens nyssnämnda beslul i avseende å sin Iillkomst var av 
revolutionär nalur, utgör inlet hinder för, att därigenom i 
vårt land skapades en ny statsrättslig ordning. AtI det Finland ha· 
statsskick, som på detta sätt hade skapats. var republikanskt, d~gf%~l;~~t 
konstaterade lantdagen uttryckligen genom sitt beslut av pubUk. 
den 6 december 1917, då den utialade, alt _tili följd därav, 
att regeringen framställt förslag tili ny regeri ngsform, ·som 
grundar sig på att Finland är en oavhängig republik, he-
sluter lantdagen såsom innehavare av högsta statsmakten 
godkänna denna grundsats och medgiver tillika, att Rege-
ringen, i syfte att Finlands självständighet varder erkänd. 
skrider liU de åtgärder Regeringen tillkännagivit vara här-
för av nöden._ 

Enligt erhållet uppdrag tillstäUde senaten de utländska 
maktema meddelande om den självständiga republiken 
Finlqnd, och av de makter, vilka sedermera erkände värt 
lands självständighet, belonade åtmi nstone Frankrike, Ryss-
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land och Schweitz, alt de givit deHa erkännande åt repub
liken Finland. Finlands oHiciella representanter i utlandet 
upplrädde säsom represenfanler för republiken Finland. I 
fl ere senare utfärdade manifesl upplrädde senalen så.som 
republiken Finlands regering. Och i allmänhet lorde itke, 
såvitt man har sig bekant, eHer fattandel av lantdagens 
ovannämnda beslul i november 1917 än da ,till våren 1918 
någan i Fin land ha givit ultryck ål den uppfattningen, att 
Finland fortfarande vore en monarki. Först serlan det 
framgått, att ett monarkiskt slalsskick itke kunde pä laglig 
väg åstadkommas och att frlga n om slalsskicket skulle 
komma att uppskjutas tili en efter nyval sammanlrädande 
lantdag, vilken säkerligen icke komme aft ha monarkistisk 
majoritel, förenade sig alla vårt Iands reaktionära element 
om kravet pl föräitande av kungaval enligt en paragraf, 
vilken som sagt redan långa tider ti1Ibaka allmänl erkänls 
ha förlorat sin krafl och vii ken fördensku ll icke ens alla 
monarkisler hade önskat för detta ändamål begagna sig avo 

Paragraf 38 Regeringsformen hade icke lagligen kunnat 
läggas såsom grund för förrältande av ett kungaval ens 
i händelse nämnda paragraf fortfarande varil i krafl. Ty 
sagda pan!graf talar uteslutande om det fall, att konunga-
huset dött ut, vilket här icke varit falle!. Oå Fi nland dess-
utom aldrig varit kungarike, utan storfurstendöme, skulle, 
därest det överh uvudlaget gällt att utse en monark, en 
storfurste .bort väljas. 

16'r!6~:&,e~ Skapandet av eli nyt! slalsskick på ett säll, som icke 
r ... tabku~p. grundar siR' pl gällande lagar och som framgår såsom en 

åtgärd av en minoritel inom fo lket, vilken för ändamålet 
tillgodogör sig en Iillfällig svaghet hos det flertal av folkel, 
som intar en annan ståndpunkt, bör utan tvivel betecknas 
såsom en statskupp, och såsom en sådan stämplade också 
många lantdagsmän ifrågavarande åtgärd, då saken behand-
lades i lantdagen. Nämnda handlings karaktär av slalskupp 
framgår ännu tydligare, då i betraktande tages vissa prak. 
tiska omständigheter, vilka stå i samband med ofta nämnda 
kungaval. 
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Den Jantdag, som verkstälJde valet, var i hög grad 
ofullständig, ej endast på grund därav, att många av dess 
medlemmar hade lämnat landet, men också av den anled-
ning, att andra medlemmar på olagligt sätt hade hindrats 
att infinna ~sig tili lantdagen. 

ytterligare bör tagas i betraktande den all anständighet ~ffoij~~l_S 
trotsande påtryckning, som under tiden för regeringsfrågans trycknlna:_ 

behandling bedrevs fräo monarkisternas sida, dl man tili 
exempel anskaffade ett uttalande av tyska regeringen, däri 
denna förordade införande av konungadöme i Finland, eiler 
då man försökte skrämma med att påpeka de oerhörda 
faror, sam mentes hota fjnlands ställn ing som självständig 
stat, i händelse icke vårt land genom att välja en konung 
frän Tyskland slällde sig undeT detta lands beskydd, eiler 
då man försökte gära troligt, att finlands arme krävde ett 
monarkiskt stalsskick, och önskade lämna frågan tili dess 
avgörande. Alla dessa omständigheter befästa den prägel 
av statskupp, som det höslen 1918 förrättade kungavalet 
ägde. 

Tili al1 Iycka vaI; ödet oss gunstigt också denna gång 
och gjorde dessa fördärvliga planer om intel. Utrikespoli-
tiska omständigheter, framför allt Tysklands fullständiga 
nederlag i världskriget, förändrade ställningen i så hög 
grad, att den valde konungen icke ansåg sig kunna mol-
taga den honom erbjudna kronan. Han insåg bättre än 
de av våra egna statsmän, $Om då voro vid makten, vilka 
sorgliga följder hans uppsligande på Ironen skulle ha kun-
nai medföra, och för att förebygga dem avsade han sig 
kronan, förrän han ännu ens tryckl den på sitt huvud. På 
detta siitt slulade denna i statskuppens teeken begynta ko-
nungasaga. 

folkets vilja har hånats och föraktats. 
Den som efter inbördeskrigets slul läste reaktionära 

lidningar eiler gjorde sig förtrogen med andra från delta 
häll utgående opinionsyttringar, vet att valmanifestet ocksä 
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i d~tta avseende talar sanning. Vi hän visa tili exempel 
tili följande i _Dagens Press . i slutet avapril public:erade 
känsloutbrott: • Den ömkliga institution sam heter Fin-
lands enkammare och sam Vår Herre gav oss i 5in vredes 
stund, har under pöbelns tryck och borgarnas flalhe! fram-
alstrat lagar och j övrigt utövat en verksamhet sådan 3tt 
vi 5nart nog kommit tili hottentottslalemas· kulturnivå ... 
Om någonsin en reaktion haft sitt berättigande, så Af det 
i detta n11 • •• Bort därför med allt tai om demokrati och 
fo lkvälde och alla dessa utnötta fraser och slagord . • 1) 

Lika spefullt och försmädligt skrevs i ,Uusi Päivä» 
vid samma tid : .Och så göra vi en ny sammansvärjning 
for att med all kraft driva io i vårt folks medvetande det 
enda, som i sig innefattar verkligt framtida skydd och fred, 
nämligen principen om en stark nationell statsmakt på den 
monarkistiska idens grund. Moi alla dem som, oförmögna 
at! hora utvecklingens och tidens röst, fortfarande vilja 
hålla vårt land i humbugsdemokratins slaveri oeh genom 
atl av oss gora någo! slags . plåtslagarrepublib passa jn 
vår med blod köpta frihet i föråldrade sehab1oner. vilka 
på et! sorgligt sätt befunnits alltför lätla - moi dem för-
klara vi et! oförson ligt krig. , 

För att låna änllu et! uttalande klipper jag ur . Svenska 
Tidningen , för den 9. 8. 1918 följande uttalande om den 
hemresande lantdagen (den borgerliga restlanldagen): - Res 
inte! Använd dessa veckor tili att handlägga allt som bli-
vii på långbänken, städa grundligt efter er, ploeka ho]) alla 
papper oeh Iryckalsler, vädra duktigt i salar oeh korridorer, 
gör portarna höga och dörrarna vida. Stig sedan upp 
när kungen kommer, hälsa vaekert oeh hövligt. Därpå få 
herrarna vaekert ge sig i väg oeh sunna hemma myeket, 
mycket länge. Kom inte li11baka i år, del blir ~eller inle 
olidligt fastän lli inte komma nästa år. Vi ha sett oeh 
hort herrskapet nu i nära tolv års tid och försäkra, atl 

1) Ingick i ~allmänhetens spalt " tnen utan reservation från 
redaktionens sida. - Utg. anm. 
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ingenting är så befriande som de dagar man ser herrskapet 
på ryggen. 

Det lär ju finnas en olycklig instinkt som driver brotts-
lingen tillbaka tili platsen för sina bedrifter, och det är 
inte troligt att alla vilja hålla sig borta alltför länge, Men 
kom inte föITän kungen kallar på er, om han anser atl 
han kan göra något för er. :> 

jag kunde ploeka fram en mängd liknande utlalanden, 
vilka röja det åskåQningssätl, som efter inbördeskrigets 
slul vann insteg hos den reaktionära borgarklassen och 
energiskt propagerades, nämligen atl man nu borde defi ni-
livt bryta med de lidigare demokraliska förhållandena i 
detta land, aft den allmänna och lika rösträtten borde in-
skränkas o.ch en kunga- och hovmakt grundas, i vars skydd 
smä överklassgrupper kunde ulan hänsyn tili fo lkviljan 
hålla makten i sina händer. 

Den halva lantdagens hänsynslösa förtrycks-
åtgärder och _lagar. 1) 

Vi komma så tili den del av valmanifestet som, enligt 
allmänna åklagarens meddelande, hos juslilieministern och 
hos honom själv väckt särskilt bekymmer och som således 
utan tvivel enligl hans åsikt innehåller i högsta grad . upp-
enbart grundlösa uppgifter.. Del kan därför vara skäl att 
behandla denna del av valmanifeslet någol grundligare. 

Då medbor~rkrige! var ~Iut och n~rmala förhå llanden K~~~~~.'t 
återvänt, framställdes fran SQclaldemokratJskt håll del kravet, Illm~LadH 
att lantdagen omedelbart skulle upplösas och nya vai äga to':!n~~~I. 
rum, för att vi också på lagstiftningens område måtte kuona 
återvända tili normala fÖrhållandeo. Detta yrkande förao-
leddes av det kända faktum, att en slor del av lantdagens 
medlemmar genom sitt deltagande i inbördeskriget hade 

1) I valmanifestets svenska översättning har denna rubrik 
ersatts med: . Vad allt har ej lanldagens borgerliga kvarleva 
bragt bladh 
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blivit oförmögna aft fullgöra sina lantdagsmannaåligganden, 
varförulom en del hade flyt! från landet eiler stupa! isin· 
derna. Delta krav togs emellertid dl alls icke i betrak-
tande, ulan stämplades såsom förmätenhel. De kvarblivna 
borgerliga lantdagsmännen skredo ti li lagstiftningsarbete i 
denna halva lantdag, alldeles sam om ingenting hade in-
träffat. 

Re:~~~t Hurn kompetent de".na halva lanldåg var att fu l1g~ra 
I~dde Itke en lantdags ähgganden, 105er var och en utan längre for-

folke!. klaringar. Den förelrädde ju endasl nlga! mer än hälften 
av hela fo lke!, oeh den kunde således icke göra anspråk 
på benämningen lantdag i detta ords demokratiska bety-
delse, utan pä sin höjd på benämningen klasslanldag. Tili 
och med pä borgerligt håll medgavs, att denna .halva lanl-
dag icke var Illoraliskt beräUigad att företräda fo lkel, men 
då den var därtill juridiskt berättigad, ville man låta den-
samma fortsätta 5in verksamhel så länge det blott var möj-
ligt, d. ä. tili nästa vai, vilka en ligt lantdagsordningen 
skulle förrättas förs! år 1920. Under denna tid trodde 
man sig hinna på lagstiftningsväg omintetgöra de resultat 
sodaldemokratin tidigare genom lantdagen vunnit och för 
länga tider framät avvärja anfall frän demokratiskt håll. 

Hlktnlng IY Lantdagen ådagalade genast i början på ett betänkligt 
l·m~i.f:."'f" sätt sina reaklionära böjelser genom atl förtrampa lagliga 
Ltrl~dmed former. Frånsett resultaten av dess lagstiftningsarbete upp-
or~~ln~~~·. Irädde den också i sina egna, inre angelägenheter på ett 

sält, som saknar stöd i lag. Den tillstadde ti li exempel 
häktning av sodaldemokratiska lantdagsmän i strid med 
Lanldagsordni ngens föreskrifter, utan att lanldagen ens tili-
frågades om 5in åsikt eiler vilja och utan att lantdagen i 
eli enda fall inskred tili försvar för lantdagsmans okränk-
barhet. Huru detta ti llgick, därom har redan i det fö re-
gående utförligf varit taI. 

r~~~~~!'ict~~ Mycket betecknande för den na halva lantdags lillväga-
ldeuUdnugångssätt är, atl frin dess sida inga anslalter vidlogos för 

11111e. atl i ställel för de avlidna socialdemokraliska lanldagsmän. 
nen inkalla deras suppleanter. Jag hade äran att i en tili 
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lantdagens herr lalman den 28 juni adresserad skrivelse 
erinra därom, att flere namngivna lantdagsmän VQro all· 
deles oskyldiga ävensom att dessutom några andra likaledes 
namngivna lanldagsmän hade avlidit, på grund varav jag 
anhöll att lanldagens hert lalman ville skrida tili åtgärder 
för de förslnämndes frigivande och de senares ersättande 
genom suppleanler. Denna min framställning vann emel-
lertid inlel gehör; lanldagens ctåvarande sekrelerare ansåg 
tili och med nödigt att offentligl påpeka, det lantdagen icke 
ägde sådan skyldighet och uppmanade mig. en enskild 
medborgare, att bevaka laglighetens iakttagande på detta 
område. 

Var denna halva lantdags forlsatta verksamhet alltige-
. nom moraliskt oriktig, blev den helt och hället Iagstridig 
eftet det riksföreståndaren den 23 december 1918 hade 
förordnat om verkställande av nya vaI den loch 3 mars 
1919, ulan att dock lantdagen samtidigt upplöstes. Vai· 
manifestets påstående om lantdagsarbetets olaglighet avser 
särskill denna omständighet. Vid detta påstående om lant· 
dagsarbetets olaglighet bad åklagaren vid senasle samman· 
Iräde att speciellt få fästa uppmärksamheten, påstående det· 
samma innehålla i särskilt hög grad »brottslig uppvigling.» 
Det är därför av intresse ait efterse, vilkendera i detta avo 
seende har rätt, valmanifestet eiler allmänna åklagaren. 

Lanldagen 
umlad i 
strid med 

lag. 

Man behöver icke mycket bläddra i ulkommen slats· Vad "gade 
rätlslig litteralur för att observera, all alla slatsrättsliga auk· 'I:~k:::ltl. 
toriteler av någon betydelse i denna fråga intaga samma leena. 
ståndpunkt som valmanifestet. Det har åtminstone härin· 
tills varit en princip överallt i värien, atl då nya vaI ui· 
lysas, bör del förra parlamentet upplösas. Detia är också 
naturligt, då man tar i belraktande av vilken anledn ing 
nyval i allmänhet utlysas. Della sker vanligen antingen på 
grund av, alt del förra parlamenlet råkat i konflikt med 
regeringen eiler ait det <j.nnars har visa! sig ofönnögel att 
avgöra någon förekommande stor fråga, varför det genom 
regeringens . åtgörande upplöses och nya vai utlysas. Vid 
sådant förhållande låge det intet förnuft i all nya vai ul-
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Iystes, men den gamla lantdagen dack tillätes fortsätta 5in 
verksamhet, ehuru man just genom vaJens utlysande har 
velat ådagalägga för väljama, att den forra representationen 
är inkompetent att fullgöra densamma anförtrodda åliggan-
den. Detta borde redan i princi p vara så klart, att tili 
oeh med en skolpojke borde förstå det. 

Untd_p· Samma sak ka~ dack bevisas jämväl på grund av vår 
~T~~~~f~:~. Jantdagsordnings föreskrifter. Redan i lantdagsordningens 

3 § 2 mom. bli nyval och lantdagSupplösning fast sam-
mankopplade genom stadgandet: »Kejsaren oeh Star-
fursten eger dock rätt att, om han finner det nÖdigt, for-
ordna om nya vai före utgången av den i 1 mom. nämnda 
trelrsperioden. I sådan händelse skola, sdfromt ej ny upp-
liisning OY /antdagen äger rum, lantdagsmännens fullmak-
ter gälla tre år. .. Nya vaI oeh lantdagsupplösning betrak· 
tas här såsom samma sak. I lantdagsordningens 18 § 
kopplas dessa två saker än ytterligare samman genom stad· 
gandet: ,. Förordnar Kejsaren oeh Storfursten under lag· 
tima lantdag om nya vaI, upplöses lantdagen ä dag, som 
Kejsaren oeh Stonurslen Idtit tiJJJuinnagiva._ Dagen för 
lantdagens upplösning bör alltså vara bestämd redan då 
nya vai utlysas. Också 18 § 2 mom. Jikasom även 14 § 
kunIla anföras såsom bevis i samma riktning. 

PTolenor För att jag icke mä bli ensam om tolkningen av lant· 
1~:~"'bi;i. dagsordn ingen, ber jag alt få trygga mig tili en inhemsk 

auktoritet, nämligen professor Robert Hermansson, som 
givit åt oss alla våra första insikter j statsrätt oeh vars 
uttalanden under det ryska förtryekets tid siändigt tillmättes 
fulll värde, då han bevisade olagligheten av tsarregeringens 
åtgärder. 

Professor Hermansson har behandJat frågan om lapi-
dagens upplösning oeh nya vai i _juridiska förcningens 
Tidskrift_, 1910, sidd. 300-316. Jag ber alt därur få 
låna några av hans uttalanden, vilka närmare beröra nu 
förevarande spörsmål. På sidan 308 skriver han: ~ När· 
mare tili hands ligger att anse sladgalldet i enlighet med 
den moderna statsrättens uppfattning oeh med det allmän· 
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nare språkbruket vila på den grundsatsen, att förordnande 
om nya vai och upphörandet av de förra mandatens gil-
lighet - 'upplösning' i modern mening - höra oskiljak-
tigt tillsammans. ;o På sidan 310 skriver prof. Hermans-
son: _ .Den meningen, att förordnande om nya vai och 
'upplösning' i ordets vanliga bemärkelse i vår lantdagsord-
ning äro omedelbart förknippade med varandra, kan anses 
framgå jämväl ur en jämförelse mellan :1 och 18 §§. Strax 
eftet stadgandet i 3 §, aft Kejsaren och Storfursten 'dock' 
äger rätt att 'förordna om nya vaI' står det nämligen: '1 
sådan händelse skola, såframt ej ny upp/ösning av lantda-
gen äger tum, lantdagsmännens fullmakter gälla tre år', 
och enligt 18 § kan förordnande om nya vai utfärdas 
även på tid, då lanldag icke är samlad, och då $lIedes 
'upplösning' i betydelse av ett blott, 'åtskiljande' icke kan 
äga rum. Därtill komrper att avfattningen av 2 mom. 3 § 
framstår såsom dikterad av den vanliga föreställningen, att 
nya vai och upplösning i ordets egentliga bemärkelse höra 
tillsammans; och att en sådan mening framträder redan i 
början av lanldagsordningen, därigenom så att säga givande 
stämning åt övriga hithörande stadganden, är icke utan sin 
särskilda belydelse. » Sin åsikt sammanfaltar prof. Her-
mansson i följande ord (sid. 311): . FÖr egen del skulle 
jag, åtminstone tillsvidare och tili dess en annan åsikt kan 
göras gällande med skäl, som måsle anses övervägande, 
stanna vid den meni ngen, att Lanldagsordningen bör 101-
kas därhän, att förordnande om nya vai medför omedel· 
bart upphörande av de senasl valdes uppdrag samt instäl-
lande av tilläventyrs pågående lantdagsförhandlingar. » 

Såsom synes har professor Hermansson den uppfatt-
ningen, alt lantdagens verksamket efter det nya vai utlysts 
strider mot andan i vår lantdagsordning. Alldeles samma Professor 
ståndpunkt intar professor R. Erich i en uppsats i tidskrif- Erich, i,lkt. 
ten »Lakimies . för år 1910, sidd. 291-297. Samma 
uppfattning har också alldeles nyligen utvecklats i ·»Huf-
vudstadsbladeb av en jurist, vilken kommit tili aen slut-
satsen, att det skulle ha erfordrals grundlagsändring för att 
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lantdagen skulle kunnat fortsätta sin verksamhet ettet det 
nya vai utlysts. Det oaktat ha icke professorema Hermans-
son och Erich, lika litet sam författaten i Hbl., åtalats fö t 
brottslig uppvigling. Det synes fortfarande enligt gammal 
sed vara ' skillnad på, om man framställer sin åsikt i en 
vetenskaplig tidskrift eiler bringar den tili folkets kännedom 
genom ett flygblad. , 

jag har härmed utvecklat, vad slags ) brottslig agita-
tion.. som förekommit i det uttalande, vilket åklagaren 
fann vara särskilt brottsligt. 1ag har påvisat, att valman i-
festets författare, då de påstått att den numera Jyckligtvis 
upplösta och tili minnenas mängd .övergångna lantdagen 
varit olagligt samlad, hefunnit sig i synneriigen gott säll-
skap. Samma ståndpunkt intaga nämligen alla utländska 
statsrättsliga förlattare och järnväl vAra inhemska statsrätts-
liga auktoriteter. Jag undrar blott, vem åklagaren får på 
sin sida i sitt påstående, att denna förklaring varit brottslig 
och straffbar. 

J,..antda~n Härmed övergår jag tili behandling av denna halva 
sef:k~ l~~~' lantdags lagstiftningsarbete, varom i valmanifeslet säges, atl 
b~ra ~r. för detsamma utmärkande var _ett hänsynslösl underiryc-

ryc. kande av folkfrihel och lag~. Jag ber atl få framdraga 
några exempel därpå. 

Det mest betecknande draget i den halva lantdagens 
första verksamhet var det möjligast stränga bestraffandel av 
deltagama i underklassens uppror. I sina åtgärder för 
vinnandet av detta syfte gick lantdagen så långt, att den 
åsidosatte allt vad hos oss hittills vid lagstiftningen varit 
sed och aktats som grundlag. 

Detta gäller framför allt de undantagslagar, som den 
halva lantdagen började stifta, så snart det Iyckals att inne-
sluta de upproriska i de ryktbara fånglägren. Jag upptar 
tili granskning tre av dessa undantagslagar, av vilka en 
angår grundandet av speciella domstolar för de upproriska, 
den åndra verkställandet av upprorsfångama ådömda slraff 
och den tredje villkorlig dom för upprorsfångarna. 
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_Lagen om grundandet av domstolar för behandling av SlIlIförbry-
särskilda statsförbrytelser och om rättegängen i desamma •• f:~~~~m.5~~: 
given i Helsingfors den 29 maj 1918, stadgar isin 1 §, att fo~ritf1i 
_straffbara handlingar, vilka innefatta medverkan i den under en~.l:e ~h 
inne~arande är förefallna uppresningen moi Finlands lag- tyranni .• 

iiga samhällsorrlning eiler virka stå i samb:md med nämnda 
uppresning, skala, evad förbrylaren är gärni ngsman, anstif-
tare eller eljest delaklig i brottet, ransakas och avdömas 
av en tör sådant ändamå! tillsatt domstol, benämnd dom-
slolen för statsförbrytelser. -

Detta stadgande innebär ändring av en synnerligen vik-
tig punkt i Finlands grundlagar, nämligen 16 § av Rege-
ringsformen, given och stadfäst den 21 augusti 1772. 1 
sagda paragraf garanteras, att var och en äger rätt att bliva 
dömd av den domstol, under viI ken han hör. Denna för-
säkran och garanti meddelas i ifrågavarande paragraf i fö l· 
jande karaktäristiska ord: 

_Alla Commissioner, Deputationer med Domsrätt, eiler 
extraordinarie Domstolar, vare sig tilsatte af Konung eiler 
Ständer, /iro hlidanejler ojskaffade, sdsom bejordringsmedel 
till enllälde och Tyranni; utan hvar och en Svensk man 
niute then rätt, at blifva dömder af then Domslol, under 
hvilken han enligt Sveriges lag hÖrer. _ 

På taI om denna punk! i lagen säger professor R. Her-
manSSQn (föreläsningar over Fin lands Slalsförvaltningsrätl 
IV, sido 466) fö ljallde: 

_Domsrätt får icke uppdragas åt för tillfället, in casu, 
Iillsatta domslolar, ulan skall domsrätten handhavas av dem, 
som enligt allmän lag äro beklädda därmed. Detta grun-
dar sig på uttryckliga stadganden i 16 § R. F. Saken var 
nämligen den, aft man under frihetstiden förelog sig alt i 
strid moi innehållet av allmän lag tillsälta domslolar och 
kommissioner, med domsrält för tillfället, och mot detta 
oskick är 16 § R. F. riklad. Det är endast de enligt lag 
bestående domstolama, som kUlllla utöva domsräU. _ 

Det förfarande, vartill den efter upprorct sammanträ-
dande lantdagen gjorde sig skyldig genom antagandet av 

4 
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lagen om statsförbrytelsedomslolar, stärnp]as säledes av vår 
grundlag såsom ett medel tili befordrande av envälde och 
tyranni och av den aktade professorn R. Hermansson såsom 
»oskick». Någol så krafligt har fönalfaren av uppropet 
:tArbetare! Upp ur förtryckets natt! . icke dristat sig att 
säga om upprättandet av dessa specialdomstolar. Där konsta-
leras blott, att .denna vrångbild av en verklig folkrepre-
sentation, företrädande knappl mer än hälften av vårt folk . . . 
stiftat en lag om statsförbrytelsedomslolar, varigenom de i 
medborgarkriget deltagandes öde göres beroende av sum-
mariskt förfarande och godlycke. . Ovan har redan påvi-

', •• ,fOrbry. sats, att detta fullt håller sträcb Och tili summariskt for-te le omlto- . Larnu lum· farande uppfordrar dessulOI11 stadgandet 1 nänmda lags 
,:,:rlC;'f~~~· 10 §, atl ~vid handläggningen av mål, som ankomma å 

f.rande. domslolen för slafsförbrytelser, skall rätten, ulan vidlyftig 
omgäng, upptaga de för sakens utredande nödiga bevis 
och, eHer fri prövning av alla förekommande omständig-
heter, enligt sin ävertygelse faslställa vad i målel är sannt. . 

Själva lagen förutsätter således summariskt förfarande. 
Och vad annal kan behandlingen bli än summarisk; då en 
stalsförbrytelsedomstol behandlar ända tili 60 mål i tim-
men, såsom inträffat vid en domstol i Tavaslehus, eiler då 
d rka 75,200 . processer~ slutföras inom ullgefär 4 mänader. 

Ehuru rätlegångsförfarandet i statsförhrylelsedomslolarna 
var summariskt, stadgar dock 13 § att ~ i domslolens för 
statsförhrytelser ulslag äge ändringssökande icke rum. " 
:.Nåd . kunde man begära hos överdomstolen för statsför-
hrytelser, men skulle ansökan därom vara inlämnad 7 dagar 
eher det ulslaget fallit. Försökte fångarna anskaffa intyg 
från sina hemorter eiler skaffa sig rättegångsombud, så 
hunno under denna tid deras brev icke ens lämna fång-
lägrens censurmyndigheters hän der, än mindre hann svar 
anlända. 

De ~l1Ikor Den 20 juni senaste år ulfärdades en lag angående 
I~~~:~:!~. villkorlig slraffdom och i samband med denna en lag an-

gående användning av villkorlig slraffdom i vigg- fall , d. ä. 
i avseende ä upproret. 
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Av villkorlig slraffdom känner man i Europa huvud-
sakligen tvenne system. Enligt det ella ådömes den brolts-
iige" straff föt sitt brott, melJ samtidigt förklaras, att detta 
straff icke verkställes, därest hall under viss tid förhåller 
sig vai och icke gör sig skyldig tili nytt brott. I andra 
länder ålet ådömes i sådalla fall. al15 icke straff, ulan iöt-
blir själva domen beroende ' på den ålalades framtida upp· 
förande (A. Serlachius. Suomen Rikosoikeuden oppikirja 
- Lärobok i finsk straffrätt - I delen, sido 37 och 38). 
Utmärkande föt vartdera systemet är, att med del villkor-
Iiga domsförfarandel icke fäljet förlust av medborgerligt 
förtroende. Det är också naturlig t, atl tilläggsstraffet icke 
bringas i verkställighet, då huvudslrajfet utbytes moi vill-
korlig dom. 

Tili 5in juridiska natur äro alla tilläggsstraff likartade. 
De kunna bringas i verkställighet endast om huvudstraffet, 
som de åtfölja, bringas i verkställighet. Man kan tili exem-
pel icke döma tili vaHen och bröd eiler tili vis!else i mörk 
enskild cell, därest icke den brottslige därförinnan blivi! 
dömd tili tukthus eiler fängelse. Likaså kan icke förlust 
av medborgerligt förtroende ådömas, därest icke huvud-
domen Iyder å frihetsslraff. Och därom äro iuristerna 
ense, aft förlust av medborgerligt förtroende är tilläggs-
straff och icke huvudstraff. 

Utan avseende å dessa allmänt kända rättsgrundsatser, Huvudllrllf· 
'ft d ' 'd d f {et upp$kju_ sl1 a es emellerh som sagt av en e ler upproret sam- Ies _ 1m. 

l11anträdande lantdagen en den 20 juni 19 18 utfärdad lag l!!r\"s~lj~~1 
angående villkorlig straffdom samt en lag angående an-
vändning av villkorlig straffdom i vissa fall. I förstnämnda 
lag bestämmes, att med verkställigheten av slraffel i allmän 
straffarl kan anstå under en viss av domstolen bestämd 
prövotid, me.n beträffande tilläggsstraffet framhålles uttryck-
ligen i 7 §; . fiar ej den, vi lken ädömls straff genom 
villkorlig dom, förverkat anståndet med straffverkställigheten 
efter vad i 5 § är stadgat,. vare straffet förfallet. Har han 
dömts förlustig medborgerligt förtrocnde eiler ~tt icke vara 
vittnesgill, upphöre jämväl sädan päföljd. . . 
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Detta ådagalägger tydligt, att avsikten ingalunda varit 
enbart bestraffning, utan avsikten med denna lag har varit 
att av rödgardisterna göra en s. k. pariasklass, vilken sak-
nade möjlighet att under åratal taga del i allmänna ange-
lägenheter. Så har också i prakti.ken förfarits, och genom 
d~nna lag ha tiotal tusen medlemmar av arbetarklassen 
gjorts sina medborgerli~a rättigheter förlustiga, ehuru hu-
vudstraffet alls icke bestämts att träda i verkställighet. Ka-
.raktären av klasslagstiftning kommer här så tydligt som 
möjligt till synes. 

De dömdu Den 16 juli 191 8 utfärdades en av den halva lantda-
til~lt::~l~~d gen stiftad lag angående verkställigheten av straff, som av 

planeras. domstolar för statsförbrytelser ådömts. 3 § av sagda 
lag lyder: . Fånge, som ådömts tvångsarbete under minst 
tre år~ må genom beslut av Senaten överflyttas för utfö-
rande av sitt tvångsarbete utom Finlands gränser uti av 
Senaten bestämt land och under av densamma godkänd 
övervakning. Återvänder fånge innan det bestämda straff-
måttet avslutats olovligen därifrån, skall den tid, vilken han 
tillbragt för utförandet av tvångsarbetet utom landets grän-
ser, icke tillgodoräknas honom såsom avkortning å slraff-
tiden . ~ 

Vid granskn ingen av denna lagparagraf bör man åter-
kalla i minnet, att det erkänts vara en skamfläck i Fin-
lands historia, alt härifrån i tiden tillåtits ' transport av fin-
ländska förbrytare ti ll Sibirien. Det har sagts, att ett folk, 
som frivilligt medger en sådan anordning, icke fattar den 
nationella tillvarons verkliga innebörd. 

Då lantdagsmannen A. Lagerlöf vid 1908 års lantdag 
framställde petition om beviljande av fu llständig benådning 
av alla på grund av dom eller benådning tiU Sibirien sända 
finländska medborgare, motiverade han sagda petilionsför-
slag bl.a. sålunda: »Man måste anse hela denna straffart 
synnerligen osympatisk därigenom, att de straff underkas-
tade ställdes nästan helt och hållet utanfQr det lands till-
syn och vård. vars lagar dc" hade överträtt. ~ (Bilagor l 
till 1908 'års . lantdagshandlingar, sid. 46-47). Och vidare 

, 
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säger han isin petition; a Men det anser jag säkert, att 
dä saken nu kommer under lantdagens behandling, skalJ 
lantdagen ej underläta nägot, som ännu är möj ligt att göra 
tili avlägsnande av den gamla oförrätt, som rätt bedömd 
bör anses SOm en skam iör vårt folk. a 

Lantdagen ansåg de tili städ fär pctitionen framförda 
principiella synpunkterna så vägande, aft den vid 1909 års 
senare lantdag enhälligt godkände pctilionen. 

Däri, att förbrylare med finskt medborgarskap trans· 
porteras ulanför fäderneslandets gränser fär alt där utstå 
silt straff, är icke i första hand en fråga om en orätt, sam 
drabbar förbrytaren, utan huvudvikten bör läggas vid den 
kränkning, som härigenorn vederfares folkets egen mora· 
liska suveränitet. Och just irån denna synpunkt betrakta· 
des saken också av 1909 års andra lantdag, då densamma 
godkände lantdagsmannen Lagerlöfs pctition. Man visste 
på förhand, att även vid ärendets avgörande i positiv riki· 
ning alla ätgärder skul1e komma att förbli utan praktisk 
betydelse, men det oaktat var man av den åsikt, ati den 
kränkla nationella äran vore berältigad tili en om ock sen 
upprättelse. 

01 denna principielJa fråga om beviljandet av amnesti 
ål de tili Sibirien deporterade behandlades i lantdagen, 
kunde man icke alla, alt lantdagen några år senare skulle 
komma alt falta elt beslut, som gick stick i stäv mot det 
förenämnda, och ytierligare ge delta beslut formen av en 
lag. Så har emellertid inträffat, och dessutom bör tagas i 
betraktande, atl här nll är fråga om poliliska· förbrytelser, 
medan däremot de tili Sibirien deporterade voro banditer, 
mördare och tjuvar. Nu avsåg man att sända politiska 
förbrylare tili Tyskland på tvångsarbete. 

En finsk medborgare har svårt att {örstå, huru en så· 
dan iöt nationen nedsätlande lag alJs har kunnat til1komma. 
Sjii:lva förefintligheten av ofta nämnda paragraf är elt brotl 
moi den principen , att en rärbrytare icke bör sändas alt 
utstå sift straff utom gränserna iör landets rättsvård, i elt 
land varest han icke underlyder sitt lands lagar och icke 
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::jllt" dess skydd och dä, hern!,nde!, rnyndlghe!" k j 
längre kunna ägna honom någon omsorg 5å snart en 
förbrytare. som är medborgare i det egna landet, överlåtes 
tili straffarbele i ett främmande rike, kan det icke längre 
vara tai om ett ~ försonande strafh, utan hela frågan är nu 
blott 8n nyttighelsfråga och slavhandel. 

Aven denna korta blick på den lagstiftningsverksamhet. 
som den halva lantdagen bedrev med avseende å de arbe-
tare. vilka tagit del i inbördeskriget, visar atl valmanifestet 
haft rätl i sitl påstående, att denna lantdags åtgärder voro 
hänsynslösa och dess lagsliftning innebar förtryck. 

Men också isin övriga verksamhet ådagalägger resl-
lantdagen lusl aft förtrampa demokratin och slrävan alt 
tili borgarklassens stöd stifta iagar emo! landels arbetar-
kIass. 

Den 29 maj, således vid en lid, då upproret i landet 
redan var sedan veckor tiIlbaka fullständigt kuvat, då en 
slark tysk militärtrupp understödde regeringens egna Irup-
per och rödgardisterna voro inspärrade i fasansfulla fång-
Jäger, promuigerades i en iighet med den halva lantdagens 
beslut en »Iag angäende utfärdande av interimistiska stad-
ganden tili upprälthållande av den allmänna ordningen och 
säkerheten. . I denna lag stadgas: 

~ J anseende liJl de undanlagsförhållanden, vilka i följd 
av kriget och uppresningen mot den lagliga samhällsord-
ningen uppkommit, överiämnas åt Regeringen alt. inlerimis-
tiskI tili upprätlhållande av den allmänna ordningen och 
säkerheten utfärda nödiga stadganden 1) belräffande in-
skränkningar i rätlen atl utgiva tryckalster. i församlings-
och föreningsfriheten ävensom i rättigheten aft fTiIl vistas å 
viss ort samt 2) angående utvidgad rält atl verksläl1a kvar-
stad, husundersökning och häktning. » 

Överträdelse av nämnda bestämme\ser kunna, där icke 
i andra lagar strängare straff är stadgat, straffas med ända 
tili ett års fängelse. 

Att denna iag, som i folkets mun erhål1i1 benämningen 
~ socialistlagen . eiler ~ munkorgslagen », är en ful1ständig 

• 
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klasslag, ådagalägger redan dcss ordalydelse och framför 
a11t dess senare tillämpning. I skydd av denna lag har 
regeringen och dess ämbetsmän sedermera hi ndrat arbetarna 
att i nyo samla sina led och llnjuta de medborgerliga räl-
tigheter, som här i lande! med grundlags kraft äro varje 
medborgare ti11fÖrsäkrade. På grund av dcnna lag utfär-
dades bl. a. den förordning, innefattande interimistiska 
sladganden rörande rätt att utgiva periodiska tryckalster, 
om vilken redan lidigare vari! tai och vilken i landshöv-
dingarnas hän der lade en verklig salrapmakt i avseende å 
arbetartidningarna. 

En av de största och viktigaste segrar, som arbetama Lagen om 8 
genom parlamentarisk kamp ha vunnit i Fin land, var vari! th~~~/r' 
lagen om dfta timmars arbe/slid i industrie l1a och några 
andra yrken. Olyckan med denn~ lags tillkomst läg blott 
däri, att ehuru lagen sommaren 1917 blivit pä fullt lagligt 
sätt stiftad i lantdagen, ädagalade de borgerliga, sedan de 
genom nyvalen i oktober 1917 erhållit en svag majoritet 
i lantdagen, sä stark benägenhet alt omintetgöra säväl denna 
lag som lagen om allmän kommunal rösträtt, att arbetarna 
ansägo sig nödsakade tili storsträjk i november 1917 bLa. 
för att ästadkomma dessa lagars stadfästande. Hos arbe_ 
tama uppstod jämväl av denna orsak den allt bestämdare 
uppfaltningen, alt borgarklassen ville pä ett eiler annat 
sätt beröva arbetama deras pä parlamentarisk väg ernådda 
vinningar, så snart blott tillfälle därtill erbjöde sig. Denna 
uppfattning inverkade i rätt hög grad pä arbetarnas taktik 
under närmast följande tid. 

Att denna arbetarnas uppfaltning icke var alldeles orik· 
tig, framgår av den enligt restlantdagens beslut den 14 
augusti 1918 ulfärdade tagen om ändrad lydelse av 3, 11 
och 12 §§ i lagen om ålta tim mars arbetstid av den 27 
november 1917. Enligl nämnda lag skall 1 mom. 3 § i 
lagen om åtta timmars arbetstid få fö ljande lydelse: 

tUtöver den arbetstid, sam omnämnes i 1 mom. 2 §, 
må arbetare, sam fyllt aderton år, med eget begivande 
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sysselsättas i övertidsarbete högst tjugufyra timrnar under 
lvi veckor, och utöver den i 3 mom. 2 § nämnda arbets-
tiden fyratioålta timmar under fyra veckor, dack i vartdera 
fallet icke mer än Ivåhundra limmar om året, sam! dess-
ulom med inspektionsmyndighets begivan de, då arbetets 
regelbundna fortgång ovillkorligen sådan! kräver, ytterligare 
högst etlhundrafemtio timmar om året. . 

Den åtta timmars arbetsdag, sam arbelarna genom en 
parlamen larisk seger tillvunnit sig, förlängdes, så snart rest-
lantdagen fick tillfäl1e därtill, tilI - tio timmars. Sidana 
lagar benämna arhetarna klasslagar. 

Den kom_ Alldeles enahanda är förhållandet med lagen om kom
mu~:~:e~~SI. munal rösträtt. Efter en seg parlamentarisk kamp Iyckades 

arbetarna tillvinna sig denna samlidigt med lagen om åtta 
timmars arbetstid. Under år 191 8 hade lantdagen så myc-
ket besvär med öestraffningen av rödgardister och 'med 
vale! av en tysk kung, att den icke hann tänka på ändrin-
gar av kommunallagarna. Men sedan riksföreståndaren 
hade utlyst nya vai och lantdagen enligt grundlagens be-
stämmelser hade bort upplösas, började restlantdagen med 
feberaktig skyndsamhet - stifla lagar. Så skred den bl. a. 
i början av delta år tili behandling av kommunallagarna' 
och sliftade i största hast en lag, enligt vilken kommunal 
röstrält tillkommer den som före valårel fyllt tjuguJyra år 
saml vid senasl förrältade manlalsskrivning upptagits 1 
kommunens mantalslängd och är förbunden att ulgöra 
kommunal inkomslskatt. Enahanda rätt äger valberättigad 
mans huslru, sam uppnått nämnda ålder. Valrätt tiIlkom-
mer likväl b1. a. icke den, som under de två nästföre-
gående åren har urakllåtit ali gälda honom påförd kom-
munal inkomstskatt eiler personelI avgift. För undvikande 
Av oöverlagda beslut sladgades i vissa fall två tredjedels 
röstÖvervikt. Lagen om folkomröstning . upphävdes heli 
och hållet. 

laila viktigare punkter blevo kommunallagarna säledes 
ändrade, men lngalunda ,1 mera demokratisk rikining ulan 
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tvärtom. Rösträttsåldern höjdes t. o. m. utöver vad den 
tidigare hade varit, och rösträtten gjordes beroende av 
skattebetalning. Och detta gjordes av samma lantdag, 
som ett år tidigare hade godkänt reformeringen- av kom-
munallagarna. Om något, förtjänar väl en sådan lagstift-
ning benämningen klasslagstiftning. 

En av de viktigaste av resllantdagen stiftade lagarna Torpar-
var torpar/agtn, vilken - enligt valmanifestet - . Iägger Iall'en. 

frukterna av torparnas arbete i jordägarnas fickor. ' 
Torparlagsliflningen har redan under årtionden varit en 

av de mest brännande reformfrågarna hos oss. Under 
denna tid har emellertid försvinnande litet blivit gjort för 
förbättrande av torparnas ställning. 1909 års förordning 
om ' lega av torp, landbolägenhet och backstuguområde 
löste ingalunda torparfrågan; vad som kanske var för tor-
parna viktigast, var den s. k. retroaktiva förordningen, vars 
uppgift var att fö rhindra torparvräkningar, intill dess ett 
allmännare och varaktigare ordnande av torparirågan fåtts 
till stånd. 

Lösningen av denna för hela vårt folk ytterst betydelse-
fulla fråga hör framom andra till de frågor, vid vilkas 
avgörande ovi ll korligen alla folk lager borde vara före-
trädda. Det var därför ägnat att väcka" den pinsammaste 
uppmärksamhet, att den halva lantdagen alls tog itu med 
behandlingen av denna fråga. 

En verkligen misslyckad lagprodukt, som ingaluflda 
motsvarade silt ändamål, blev också resultatet. 

Den allmänna uppfattningen, åtm instone inom legola- Vilka f~ In. 
garnes klass, har varit den, at! såvitt en lagstiftning om 1~1S:~~~i. 
s. k. torparirigörelse fås till stånd, bör densamma beröra i den? 

allmänhet Samma legotagare som förordningen av den 12 
mars 1909 om lega av torp, landbolägenhet och backstugu-
område. Det ansåg emellertid icke den halva lantdagen. 
För del första undandrogos landbolägenheterna lagens be-
stämmelser, och för det andra gjordes backstuguområdenas 
inlösen alldel~ illusorisk. Ty först och främsl ti ll kommer 
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rätt tili inlösen icke den backstugusittare, som under kor-
tarc tid än fem år innehaft sitt legoområde, oeh vidare 
kan jordägare i nästan alla fall omintetgöra backstugusitta-
rens försök att inlösa legoområdet tili självständig parcell. 
Lagens 26 ,§ stadgar nämligen följande: .Finner lego-
nämnd, atl baekstuguområde är beläget på sådan plats eiler 
att dess byggnader eiler dess förhållanden eljest äro av 
den art, att dess inlösen med avseende å brukarcns fram-
tida besittningsrät! icke motsvarar sitt ändamål, vare be-
rättigad vägra brukaren lösningsrätt, där legogivaren sådant 
yrkar. Samma rätt tillkomme ägodelningsrätt vid behand-
Iing av fråga om in lösen av backstuguomräde .• 

l.ÖU$klllin. Än nu viktigare är dock den punkt, som uttryekligen 
~1~[ls.~d~I .. beröres i det åtalade manifestet, eiler frågan om bestäm-

mandet av torpets loseskilling. Härvid ar ~örst aft beakta, 
att i synnerhet priset på mindre hemman under senasie ti-
der stigit så oernört, att det på intet sätt slår i förhållande 
tili hemmanets avkastning. Denna oförtjänta stegring av 
priset har icke framkallals uteslutande av jordägaren, men 
icke heller av arrendalorn. I lagstiftningsväg har emellertid 
den halva Jantdagen velat oskäligt förflytta denna oförtjänta 
jordvärdestegring i jordägarens fiekor. 

Bestämmande! av löseskill ing för etl torp skall nämligen 
enligt 11 § i ifrågavarande lag försiggå på följande sätl : 
först uppskatlas områdels värde vid tiden för yrkandet på 
in lösen, därpå avdrages vär.det av de förbätlringar, som tor-
paren verkställt å legoområdet, samt därefter yftermera det 
belopp, varmed områdels värde ökals efter det världskriget 
år 1914 utbröt, däri inberäknat den av penningevärdels 
nedgående föranledda prisstegri ngen. Ehuru även mot 
della tillvägagångssätt kUl1de från torparens synpunkt setl 
göras anmärkningar, hade det såsom sådant, ulan inskränk-
ningar, avsevärt underlättat torparens övergång från lego-

iagare tili självständig jordägare. Men utan inskränkningar 
förblevo dessa bestämmelser ingalunda, utan stlldgade resl-
lantdagen: .Understiger sålunda faslställd löseskiJIing hälf-
ten av områdets gångbara pris vid tiden för yrkandet pa 
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inlösen, skall läseskillingen beräknas tili hälften av sagda 
värde. _ 

Antaga vi att i ett fall torparen har nedlagt så mycket 
arbete 6ch kapitai på sift torp, aft det tillsammans motsva-
rar tre fjärdedelar av torpets värde, då inlösen fordras, 
nödgas lorparen dock tili jordägaren erJägga hälften av 
torpets nuvarande värde. Utgör torpets värde, då inlösen 
fordras, tili exempel J 0,000 mark, värdet av legotagarens 
på torpet nedlagda arbete oeh kapital exempelvis 7,500 
mark, så får en ligt denna lag legonämnden icke, såsom 
rättvist vore, faststälta torpets pris tili 2,500 mark, ulan är 
nödsakad att bestämma priset tili 5,000 marko Alltså över-
föres av lorpets värde 2,500 mark tili jordägaren, eiler, 
såsom i valmanifestet säges: ,frukterna av torpamas atbele 
läggas i jordägarnes fiekor. _ 

Beteeknande för andan i resllantdagens hela lagstiftning Pa;~g~~e .. 
är lagens 62 §, som Iyder: tödl. _ 

~ Har brukare före det inlösen ske!t dömls tili frihets- , 
straff för minst tio år eiler tili dödsstraff, mä legoomtådet 
enligt denna lag icke i hans ägo inlösas mot legogivarens 
vilja. Ej heller må rätt tili inlösen tillkomma den, å vii ken 
sådan brukares legorä!t överlåtits eftet begåendet av den 

. gärning, som föranlelt straffet. . 

, 

Här stadgar restlantdagen ytterligare tilläggsstraff fär 
personer, som blivit dömda för poliliska brott! 

Då därtill fanus så gott tillfälle, skred den halva lant- VlmpHlrts. 
dagen också tili avgörande av landets jorsvarsjråga. Sam. \agen. 
tidigl som man övetallt i väri den slrävar ali lätta försvars-
bördorna, stiftas hos oss en varnpliktslag, som pålägger 
folkel de tyngsta bÖrdot. Sålunda bestämdes tjänsletiden 
ti li I 1/2 år, ehutu en del också av Jantdagens borgerliga 
medlemmar molsalte sig så lång tjänste,id. UIgifterna för 
militärväsendet ådagalägga bast, hutu betungande denna 
inrättning gjorts hos oss; de stiga fä r närvarande hos oss 
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tili mer än 200,000,000 mark per år, och elt minskande 
av della belopp är del icke hopp om. 

Klasskaraktärcn hos denna olagligt instiftade värnplikfs.. 
institution - lagen därom stiftades ju efter det nya vai 
redan blivit utlysta - framgår kanhända Iydligast ur dess 
edsformulär. Enligt den föro rdning angående formuläret 
iör soidateden, sam gavs den 16 augusti 1918, har denna 
följande Iydelse: 

~ Jag, N. N., lovar och svär vid Oud, qen Allsmäklige 
och ' Allvelande . o. s. v.: . Den lagliga Overhetens och 
Finska Rikets fien der, såväl inre som yttre, vili jag med 
liv och blod, under fred sam örlig, tili lands som vatten, 
överallt och vart jag än befalles manligt och tappert be-
kämpa. Om jag förnimmer eiler får veta något å färde 
vara tili störtande av landets lagliga Overhet eiler tili upp-
hävande eiler omstörtande av landets statsförfattning eiler 
den lagliga samhällsordningeD, skall jag det ofördröjligen 
upptäcka och tillkännagiva. , 

Man har skäl alt undra, huruvida någonstädes i värl-
den finnes elt enda land, där saldatemas edsformulär lika 
öppet talar om militärväsendets uppgifter i avseende å ~ den 
inre fiendens _ kuvande och som vore så klassmedvetel som 
ovanstående formulär. 

Samma klasslagstiftningens anda framträder ånyo i fö r-
ordningen angäende skyddskårer, given den 2 augusti 1918. 
I förordningens 2 § säges, alt såsom medlemmar i skydds-
kårerna, vilkas uppgift i I § uppges vara alt befrämja fol-
kets försvarsduglighet, antagas sådana inträdessökande män, 
_vi lkas trohel emot den lagliga samhällsordningen slår 
utom Iviveh. 

Av skyddskårerna har härigenom rent av gjorts väp-
nade klassorganisationer. Det är därför icke att undra pA, 
alt de också uppträtl såsom sådana, begagnande si n väp-
nade kraft i främsta rummet tili lörhindrande av arbetar-
klassens strävanden. 

De i det föregAende nämnda exemplen, vilka blott äro 
småplock ur restlantdagens klassmedvetna verksamhet, kunde 
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ökas ganska betydligt, ty denna lantdag arbetade räU ener-
gi~kt för sina syften, ehuru hela tiden i en för fosterlandet 
skadlig riktning och framför allt ulan att fästa någat av-
seende vid demokratin. Men de anförda exemplen förslå 
för att påvisa det fullkomligl beräUigade i valmanifeslets 
uttalanden. 

I det avsnitt av valmanifestel, som nu är under behand- Planerna pl 
1" f häll "b 1" k II 1" förintande mg, ram es att man 1 orger 19a retsar a var 1gen IV den .1.11_ 
övervägt, huru också den politiska.rösträtten kunde inskrän- mi~l~:e~~st. 
kas. För att ej heller detta påstaende mä bliva obevisat, 
är det skäl att någa! belysa jämväl det. 

1 borgerliga tidningar förekommo på våren 1918 stän-
diga krav på förändring av lantdagens sammansätining och 
rösträltens inskränkning. Vanligen drömde man om två-
kammarsystem eiler också en starkare representation i den 
nuvarande lantdagen av vissa intressegrupper. Tili och 
med de skilda paliiernas ledande politiker gåvo sig in på 
denna väg, vadan alltså dessa planer icke lelqe allenast 
ansvarslösa tidningsskribenter i hlgen. I ett den 14 maj 
i Helsingfors-tidningar publicerat upprop - underlecknat 
av bl. a. följande tili olika partier hörande kända politiker: 
Einar Böök, Danielson·Kalmari, Leo Ehrnrooth, Ernst Est· 
lander, E. Nevanlinna, J. K. Paasikivi, E. G. Palmen, Emil 
Schybergson - motiveras dessa strävanden på följande 
intressanta sätt: 

»Åven en annan stor fråga förutom den om vår bli-
vande statsform, som nu, då grunden för det nya Finland 
skall läggas, kräver sitt avgörande, är den, huruvida våri 
staisskicks viktigaste organ, lantdagen, isin nuvarande form 
är sAdan, att den är skickad att fullgöra de uppgifter, som 
ankomma på det självständiga Finlands folkrep resentalion ... 

O lägenhetern{l av lantdagens svaghet hava redan här-
intills varit betydande. Det oaktat kunde vi väl i våri 
förra läge någorlunda reda oss med densamma. Finlands 
lantdag har nämligell härintills ägt endast en jämförelsevis 
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ringa makt. Ingen lag har kunnat av lantdagen förändras 
eiler stiftas utan monarkens bifall, monarken har ägt möj-
iighet att mycket självständigt bestämma om statshushåll-
ningen och fullt självständigt om landets styrelse och för-
valtning. Det bör även ihågkommas, att finland hari ntills 
saknat en utrikespolitik och under den nu.varande repre-
sentationens tid jimväl ett försvarsväsende, varför den frå· 
gan haft endast ringa betydelse. i vad män lalltdagen vari! 
förmögen att fatta vad bevarandet av landets självständig-
hei kräver. 

Framdeles skall allt detta bliva fullständigt an,nor-
lunda-, .. 

Undertecknade kunna vid sådant förhållande icke fatta 
annat, än att om Finlands folk viii statligt leva, så bör i 
lantdagens sammansättning en sådan ändring vidtagas, sam 
kan tillförsäkra det1a betydelsefulla slatsorgan större fÖr· 
måga atl fylla dess såväl gamla som nya uppgifter. 

Den allmänna och lika rösträlten. som utgör den enda 
grllnden {ör den nuvarande lan!dagens sammansättning. är 
såsom sådan ensidig. Detta har beaktats vid ordnande! av 
represenlalionen även i de mesl demokraliska länder. Hos 
oss kllnde, då enkammarsystemct genomfärdes. delta moti· ~ 
veras därmed, atl den synnerligen starka och självstandiga 
regeringsmakten erbjöd en tillräcklig molvikt moi den all· 
männa och lika röslrätlens ensidighet. Då denna molvikt 
icke längre kommer atl fö refinnas, böra vi söka en sådan 
inom själva lanldagen, där den även naturligen har sin 
plats. 

Denna kompleltering av lantdagen kunde måhända Iät· 
tast emås, om den nuvarandc kammaren, fär vii ken vaI· 
sätlet i övrigt blcve oförändral, lillfördes elt nyt! element. 
sam skulle skänka densamma slörre sakkunskap sam! social 
och politisk kompelens över hllvud. Detla tillskot! synes 
lämpligasl kunna erhållas genom atl giva särskilda stora 
samhällsgrupper, som förelräda viktiga fäll för medborger· 
lig verksamhet och samhällsi ntressen, rätl at! i lanldagen 
invälja elt visst antal specialrepresentanter. Vilka de sam· 



• 

63 

ätls- oeh intressegrupper av den bctydelse äro, alt de 
borde göras delaktiga av denna representalion, bör enligt 
sakens nalut omsorgsfullt prövas. ~ 

Denna proklamation latvat i sanni ng inga nätmare 
kommeniaricr. Att den innebar elt svek Olot demokratin i 
en stund, dä de demoktatiska strömningarna voro makt· 
lösa, är uppenbarl. 

Tili all Iyeka hann det ej bli nägot av denna pian hel-
ler. f örtjänslen härför tillkommer doek ingalunda dem 
som ivral för den, uian enbart yttre omständigheter. 

folkets dom närmar slg. 
Alla de planer, som våra högerpartier under sommarens Den borger-

och höstens lopp uppgjorde för utvidgandet av 5in makt· ~~ r:>~~; 
ställning, grundade sig p1l. den mest ohöljda opportunilets- t$igk!~ad: 
politik. Man trodde, att del ctåvarande läget vore varak- ys ntn , P 
tigt, attvärldskriget skulle komma att sluta med att Tysk-
lands imperialister, krigshetsare oeh hovparli skulle diktera 
en segerfred för molståndarna. På dessa kretsars politik 
hade också vår monarkistiska reaktionära högergrupp heli 
oeh hållet uppbyggt sina planer, oeh med bistånd av deras 
polilik avsåg den att för llinga tider framå! lysa i bann 
all demokrali här i landet. 

Men annorlunda gick det. Tyskland dikterade icke 
segerfreden, utan det blev entenlemakterna. I Tyskland 
utbröt en revolution, sam sapade undan de ktelsat, tili 
vil ka man hos oss hade tryggat sig. Dä uppstod det ko· 
miska, mell föt varje fosterlandsvän sorgliga til1stånd, sam 
rådde hos OSS i Ilovembet. Hela vår utrikespolitik sku l1e 
åter ändra kurs i enlighet med de nya vindar, som börjat 
blåsa. Den gamla regeringen, ' sam så mänga gänger 
komprometterat sig, I'Iödgades avgå frän oeh med riksfÖre· 
ståndaren, oeh del gällde att ställa nya män vid stytet. 

Del viktigaste härvid vat emellerlid, alt man samtidlgt Ny .. vai 
observerade, huruledes man räkat i en återvändsgränd, ftån en:i~:::.d. 
vilken ingen utgång gavs utan nya vai. Ehuru man tidi· 
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gare opåkallat givit den försäkran, aU nya vai icke komme 
atl utlysas förräll lantdagsmännens fullmakter gått tili ända, 
således år 1920, nödgades var borgarklass ge sitt bifaJl 
tili att nya vai utlysle~ alt äga rum den loch '3 mars 
detta år. Delta gjorde den icke av fri vilja, ulan helt enkelt 
av nödlvång. 

Härvid var den nog medveten om, vad detta steg inne-
bar. De lusende orältvisor och rättskrän kningar och allt 
det förtryck, sam från dess sida under de senaste tio mä· 
naderna hade bedrivits, var ännu kvar i allas sinne. Vid 
deras sida bleknade också de råheler och våldsdåd, vi lka 
röda gardet under sin maktperiod i detta land fÖrÖva!. 
Minne! därav var ägnat att driva tili valurnorna tili och 
med alla dem, sam härintills hade vari! likgiltiga för det 
offentliga livet. 

De borycr- Detta vissle nogsamt de borgerliga grupperna, och där-
u&'·:It~~rvo- för kunde bland dem och i deras tidningspress iaktlagas 

stor nervositet inför den folkets dom, som i och med de 
stundande valen närmade sig. Och detta icke utan skäl. 
Ty, såsom de redan nu lillgängliga valresullalen ge vid 
handen, kommer del sodaldemokratiska partiel alt fortfa- . 
rande erhålla en synnerligen stark grupp i lanldagen, oak-
tai all manspi1lan i form av liv och för lorade medborger-
liga rättigheler, som drabbat della parti Ännu i septem-
ber hånl og man åt mig i den borgerliga tidningspressen, 
då jag hade vågat förutspå all socialdemokratiska partiet 
vid nästa vai kOIn me alt erhålla mer än en tredjedel av 
mandaten. I jalmari hade samma tidnil1gars fruklan redan 
stegrats i så hög grad, att de inbiljade sina läsare, det 
socialdemokralema komme atl erhålla majoritet vid lant-
dagsvalen. 

Så gick det visserligen inte, men i varje fall ha vi dock 
åter .en ny verklig lantdag, som återspeglar folkets vilja, 
och i den ha vi en 80 man stark socialdemokratisk gruppo 
Se där folkets dom över den förra halva lantdagens 
arbete! 
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Vid valen bör borgardiktaturen kuvas. 

Här kan det hända att ordet »borgardiktaturen _ verkar Vad menas 
egendomligt. Det är emellertid en alldeles riktig tenn för ~~i~~
en sådan politisk riktning, som varit vid makten hos oss tur.? 
från senaste är. Med :. diktatur ~ menar man i allmänhet 
en politisk riktning, som består däri, att den maktägande 
gruppen utan att det ringaste bry sig om de övrigas önskan 
med våldsmakt förverkligar sina planer. Och så skedde 
ju här senaste vår. Från lantdagen och styrelsen var arbe· 
tarklassen, som redan ensam företrädde inemot hälften av 
landets befolkning, helt och hållet utesluten. Och ej ens alla 
de element, som voro med i lantdagen, önskade en sådan 
politisk kurs, som där följdes. Detta framgick tydligast i 

' sammanhang med kungabestyret, då ungefär en fjärdedel 
av hela lantdagen drev sin vilja igenom. Detta tillväga-
gående kunde man därför med ett ännu riktigare namn 
kalla fåtalsdiktatur, och teoretiskt ski lde sig denna ingalunda 
det minsta från den fåtalsdiktatur, . som röda gardet och 
fo lkkommissariatet tidigare utövade. 

Denna fåtalsdiktatur uppmanade vi arbetarna att genom 
valen kuva. Det var ju en alltigenom fosterländsk strävan 
med folkets väl i ögnasikte. På någon anrian vag kunde 
vi ju icke befria oss från det förnedringstillstånd, vartill 
nämnda diktatur såväl i inrikes- som i utrikespolitiskt hän-
seende hade drivit vårt land, och från de lagbrott den i 
sin verksamhet hade begått. Endast genom att lantdagen 
fullt avspeglade den verkliga folkstämningen, som strängt 
fördömde vad som då' skedde, ranns möjlighet att komma 
till sundare förhållanden. Uppmaningen åsyftade således, 
kort sagt, 'en återgång till parlamentarismen, från vilken 
beklagligtvis ett långt avsteg gjorts. Jag hoppas att åkla-
garen icke talat på allvar, då han meddelat att också denna 
punkt inbegreps i den »brottsliga agitation . , för vilken han 
yrkar straff. . 

5 
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Soclaldemokratin Ar arbetarklassens virn. 

Detta viII borgarklassen naturligtvis aldrig medgiva. 
Men fakta tala 5itt omutliga spräk också i detta avseende. 
Finlands arbetarklass har ju också nu undeT hela den tid 
den saknat egen socialdemokratisk verksamhet varit tili yi-
terlighet förföljd och Tenl av saknat skydd tiU liv och väl-
färd. Icke elt enda borgarparii fiar fest sig tili dess försvar. 
Däremot har borgarklassen begagnat sig av arbetarnas un-
derlryckla belägen het tili alt fÖf egen fördels skull avhända 
det obemedlade folke! de rättigheter detsamma tillkommer 
och sam det lidigare förvärvat. Må vi i detta åvseende 
hän visa bloU tili de exempel, sam redan på tai om rest· 
lantdagens arbete framdragils. De ha ådagalagt, alt så 
snart de socialdemokratiska medlemmarna av lantdagen' 
varo borta, skred lantdagen tili atl stifta lagar, vilka upp-
hävde de reformer samma lantdag tidi$are beslutat. Delta 
skamliga förfarande, som säkerligen icke har motstycke 
an norslädes i väriden, har ulgjorl en åskådningsundervis-
ning också för alla dem, som tidigare troH atl borgarpar-
tiema av egen fri vi lja förfäktat någon reform. Detta göra 
de icke, utan arbetarnas värn och enda räddning ligger i 
en stark socialdemokratisk rÖrelse. 

Valmanifestets senare del har ägnats en i klämmar for-
mulerad framställning av vad socialdemokrati n kräver. Den 
utvecklar i korlhet det so-cialdemokratiska partiets närmaste 
krav. Ehuru del här i landet har visat sjg vara farligt atl 
föra fram de förlrycktas fordringar och behov, vågar jag 
hoppas, aU åklagaren icke skall anse dessa kravs framstäl-
lande såsom brottsligt. Fördenskull kan jag här förbigå 
dem, speciellt som deras motiverande skulle leda allt för 
långt på den socialdemokraliska teorins område. 

Valmanifeslet slutar med en kraftig uppmaning att taga 
del i valen. Den manar arbetarmassoma att ur sitt för-
nedringstillstånd åter resa sig tili parlamentai'isk verksam-
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hei oeh med röstsedelns hjälp gå tili anfall moi rådande 
missfÖrhållanden. I denna maning ligger manifeslels upp-
gift, oeh i detla avseende har den samma syfte sam alla 
övriga parliers valproklamalioner. 

Jag har härmed i huvudsakliga punkter genomgått de 
frågor, sam i uppropel »Arbetare! Upp ur förtryckets naU!, 
blivit berörda, oeh jag har framdragit fakta tili stöd för 
manifeslels påståenden. Jag har ansetl mig skyldig att 
prestera denna utredning tili förmån för den sak, som ul-
gär kärnan i hela denna rättegång ~ valkampens frihet. 
Ty jag finoer varje medborgare skyldig aft i män ·av sina 
krafter anstränga sig för aU omintetgöra byråkratins försök 
att förgöra denna frihet. Vid dessa bemödanden äga vi 
ett värdefullt stöd i vära grundlagars stadganden, framför 
allt i 7 § Lantdagsordningen, vari stadgas: :0 Tjänsleman, 
som söker med sin ämbetsmyndighet inverka på lantdags-
mannavai, miste ämbelet.) 

Såsom av det föregående framgår, har jag med, lätthet Valma nif(s· 
k ä o ° I d °d å Id I °f tttetlTalltl. unnal P VIsa, aft varJe utta an e 1 et ta a e va mam es e genom S:l". 
innehåller den klarasle och mest oförvanskade sanning. nlngttl1l1gt. 
Där är faktum på faktum, och bakom varje dess uttalande 
i manifeslet framskymlar en heI värld av missbruk, olag-
iigheter och rättskränkningar. Det innebär visserligen häri-
genom den skarpaste anklagelse moi hela den regim och 
den maktulövning, som efter inbördeskrigels slut har fro-
dats i vårl land. Det anklagar den då maklägande reaktio-
nära borgarklassen för aft ha tillålit tiotusental mo~d, ulan 
alt straff för desamma en enda gång har följl, och ävenså 
för tallösa . fall av misshandel Dch svältdöd i fånglägren. 
Det ropar ui det förlvivlade folkets skarpa anklagelse moi 
sina förlryckare, som ha trampa! mänskliga och medbor-
gerliga rättigheter under fÖllerna, bedrivit olaglighet, försökt 
göra stalskupp, stiftat förtryckande Iagar och i allmänhet 
regerat landet med eli tidigare oerhörl förlryck och våld. 
Meh dessa anklagelser är icke grundlösa, de äro icke upp-
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diktade av 
sanningar. 
valmanifest. 

manifestels 
Ej eli enda 

författare. 
osann! ord 

De äro fruktansvärda 
skaJl man finna i detta 

24 § 16 kap. Den paragraf, enligt vilken man nu yrkar slraff, har 
Strafn.agen. följande lydelse: 

»Den, som offentligen i folksamling framsläller eiler 
genom skrift eiler annorledes utsprider uppenbart grund-
lösa uppgifter, vilka äro ägnade att nedsatta regeringen) 
folkrepresentationen eiler dess utskott eller offentJig myn-
dighet, eIler att väcka missaktning för deras ålgärd eiler 
för den lagliga samhällsordningen, eiler att äventyra allmän 
ordning, straffes med böter. 

Åsyitade frams!ällningen eiler uppgiften väckande av 
sådan missaklning, som ovan är sagt, eiler ock den aH-
männa ordningens äventyrande, vare slraffet böter mins! 
etthundra mark eiler fängelse i högs! ett år. J 

Förrän slraff kan yrkas enligt denna paragraf, erfordras 
det således tvenne viktiga förutsättningar: 

I. FramstäJlningen skall innehålla uppenbart grundlösa 
uppgifler. 

II. Desså uppgif!er skola vara ägnade aft: 
a) nedsätta regeringen, folkrepresentationen eiler dess 

utskoit eiler offentlig myndighet; eiler 
b) väcka missaktning för deras ålgärd eller för den 

lagJiga samhällsordningen; eiler 
e) äventyra allmän ordning. 
Det är mycket troligt, atf de i valmanifestet framförda 

påståendena oeh anklagelserna kunna anses ägnade att väcka 
missaktning för regeringens oeh folkrepresentationens åtgär-
der. Men om de anses. göra det, så ligger orsaken där-
tili ingalunda däri, aft i manifes!et berörda fakta befordra!s 
tili offentligheten, utan det beror på de kritiserade åtgär-
dernas egen beskaffenhel. Paragrafens senare del kan såle-
des möjligen tillämpas på valmanifestels innehåll. Men 
detta ensamt utgör icke ens enligl denlta nu för !iden 
Iyckligtvis alldeles sällsporda paragraf . eli straffbart brott, 
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ty i så fall vore ju all slags samhällelig kritik alldeles 
omöjlig, då 'kritik i allmänhel är ägnad att nedsätta före-
målet för densamma. Enligt ifrågavarande paragraf erfor-
dras ytterligare, att framställningen, förrän straff kan ådö-
mas. bör innehllla grundwsa appgifler. . jag anser mig 
ha tillräckligt grundligt påvisat, att Sådana icke ingå i val- ' 
manifestet. Vidhåller åklagaren fortfarande, vilket jag icke 
viii Iro, sin oriktiga uppfattning i detta ' avSeende, ber jag 
honom ange för mig, vilka punkter han anser Annu icke 
ha blivit tillfredsställande förklarade. Jag lovar i så fall 
Ihed beslämdhet aft tili nästa sammanträde också tili dessa 
punklers fullkomliga bevisning anskaffa antingen dokument 
eiler muntliga vittnesbÖrd. ' 

På grund av allt vad jag i det föregående framhållit, 
kommer jag tili det resultatet, att åtalet säsom sådant är 
rättsligt omöjligt. och dessutom · utgör ett brott mot den 
genom grundlag tryggade valfriheten och såsom sädant 
kan bli ett synnerligen beklagligt precedensfall för fram-
tida vaI. Jag anhåller därför vördsamt, att åtalet såsom 
foglöst måtte förkastas. 

Helsingfors den 10 mars 1919. 
Väin6 Tanner . 

• 



Rådstuvurättens dom. 

Målet behandlades av Helsingfors Rådstuvurätls tredje 
avdelning. Såsom rättens ordförande fungerade hovrätts-
asessorn O. E. Idestam och övriga medlemmar varo ha· 
radshövdingarna Ervast, Ärt och Loukola. AlImän åklagare 
var stadsfiskalen Timo Springert. 

Rådsluvurättens utslag var i översättn ing av fö(jande 
Iydelse: 

, . Rådsluvurätten har slutligt prövat förevarande sak och 
anset, atl ifrågavarande, på Fin lands Sodaldemokratiska PaT-
Hs partistyrelses förlag utgivna och på • Työväen Kirjapai-
1105 ' tryckeri tryckta valupprop alltigenom innehåller uppen-
bart grundlÖ5a. uppgifte r om regeringens, folkrepresentatio-
nens ach myndigheternas ålgarder vid upprörets kuvande 
och därefter saml att i detsamma dessutom sakförhållanden 
framställes i oriktig belysning och regeringen, folkrepresen-

, lalionen och myndighelema beskyllas för, all huvudsyftel 
med deras ålgärder skulle ha varil atl förfö lja och förtrycka 
arbelarklassen, varför, och då framställningen är ägnad all 
ulsätta regeringen, fo lkrepresentationen och myndigheterna 
för ringaktning saml avsiklen med delsamma varil väckande 
av sådan ringaklning; alltsä har Rådstuvurätlen, åberopande 
Strafflagens 16 kap. 24 § i· den lydelse den har i lagen av 
den 4 januari 1919 och samma dag givna Iryckfrihelslags 
3 1 och 34 §§ sam! Strafflagens 5 kap. 3 §, prövat rättvisl 
att döma den anklagade, förre senalom Väinö Tanner, så-
som Sodaldemokratiska Partistyrelsens ordförande att hållas 
Ivå (2) månader i fänge lse ävensom faklorn Akseli Salmi 
såsom föreslåndare för • Työväen Kirjapainos :. tryckeri aft 
för delaktighel i sagda brolt böta femhundra (500) mark, 
vilket vid brislande belalningstillgång försonas med 60 
dygns fänge lse, varjämte de beslagtagna exemplaren av 
sagda val upprop förklaras förbrutna. _ 

I 
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Bilagor . 

. Uttalanden från borgerllgt häll om 
pacificeringen. 

Utdrag ur en artikel av skriftställaren Ilmari Kianto i 
tidningen ~ KeskisuoOlalainen . Uyväskylä) i april 1918: 

;o Man kan fråga sig: varföT skonar krigel de kvinnor, 
sam envar ser och vei representera del allra råasle ele-
mentel i medborgarkriget? Månne därför blott, att de åro 
kvinnor? Men är det icke en fördom eiler rättare sagt 
mycket kortsynt alt lämna jus! dem ostraffade, vilka redan 
genom att öka släktet förskaffa ål fienden krafter? Vore 
det ej ,en riktig domstaktik alt taga nlgan procent även 
av fiendens andra kön - så.1unda moraliskt (!) inverkande 
på dessa eländigas yrkessystrar? Vid vargjakt duger jus! 
varghonan sam måltavla kanske bättre än hannen, ty jäga-
ren vet, att hanan födeT dessa elaka ungar, som man i 
allan ,tid har skada av... Är det ej en galenskap att icke 
skjuta vi lddjur, som ansätta oss? _ 

Utdrag ur en artike1 av e,n ung jurist Oöran Leopold 
i Hufvudstadsbladet för den 29 maj 1918: 

_1 vidsfräckta kretsar har det väckf en viss förvåning 
att man i lantdagen med synnerligen stor iver sökt ernå 
regeringens medverkan därhän att . exekutioner _ bland de 
j en del fångläger förvarade få ngar bleve förbjud na samt 
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jämväJ. att regeringen allaredan skyndat sig att i skrivelse 
tili militärmyndigheterna meddela det äskade förbudet. 
Det synes inkonsekvent attsamtidigt framlägga vitlgående 
lagförslag beträffande upprorets slutliga kuvande och bla~lk 
förvägra vederbörande att fortfarande använda ett 'Iugnand 
medel', sam visa! sig vara myckel effektivt... I landsor-
ten ha oIika militärbefälhavare med fra mgång JAlit exe· 
kvera dödsslraff - att de vari! berättigade därtill synes 
ej kunna vara fvivel underkaslat med hänsyn tili det fak-

o tiska krigstillstånd sam Annu råder i landel... Under sA-
dan! förhållande framstår det såsom en skriande orättvisa 
att främst i Helsingfors, men även an norstädes en mängd 
grova brottslingar, vil ka aldrig mcra kunna vara samhället 
tili nytta, nu skonas för att måhända i framtiden dömas 
tili några års tukthusstraH.:> 

Detta uttalande bemöttes elt par dagar senare i en arti-
kel av friherre R. A. Wrede. 

Utdrag ur en artikel av kammarherre Hjalmar Linde!", 
~Nog med blodbad! . , införd i Hufvudstadsbladet den 28 
maj 191 8 : 

) Vad $Om försiggår i landet ar förfärligl Trois över-
befälh~varens förbud fortgå arkebuseringarna oavlålligt. Den 
röda galenskapen har faktiskt efterträtts av den vila terrorn. 
Och dessa arkebuseringar giva ,ett sådant intryck av godtycke, 
då offren hämtas tili och avrättas på slällen där inga vålds-
dåd begålis, att de helt 'säkert göra mera onl än gott .. , 
Den enkla mannen på landet, även den $Om trois hot och 
lockelser varit vii under hela upproret, säger: delta grundar 
ett hat, som icke släcks under generalioner ... Och dock 
har man rätt att av de bildade, av överklassen begära mera 
objektivitet, mera förståelse för orsak och verkan än av de 
i drömmarnas värld levande massorna, som fariatiserais av 
samveislösa vilseledare ... 

Tili sisl om icke ett försvar för de Töda -sä en ankla-
gelse mot de vila: Vad hava de röda gjort, som vi icke 
själva försöka göra? De hava fÖTSÖkt sig på en stalskupp; 
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vi som stritt för lag och rätt och för världens mest de-
mokratiska stalsförfattning försöka nu att göra samma stats-
kupp. Sedan vi med vapen i hand betvingat landels 
störsla J?arti, eliminera vi heli enkelt 48 olo av represenla-
tionen och vilja med enkel majoritet av de äterstående 
beslula om Fin lands öden. Detla är antiparlamenlariskt, 
detta ar oarligt, detta ar hokus pokus i politik, detta kom-
mer icke att i framtiden kunna försvaras. 

Och del sam göres med dessa fängar måsle göras 
snabbl, speciellt mäste massarkebuseringarna pä del slrän-
gaste förbjudas. ~ 

Tili. denna artikel hade fogats en längre redaktionell 
anmärkning, vari tidningens redaktion tog avstånd från de 
av artikelförfatlaren utvecklade synpunkterna. 

lanldagsmannen Lagerlöj ytlrade i lanldagen den 2 juli 
1918 vid behandlingen av frågan om verkställandet av 
statsförbrytelsedomstolarnas utslag bl. a.: 

~ ... hos oss har ej blott under upprorstiden som en 
militär nödfallsålgärd verkställts eft myckel slort anlal döds-
slraff, ulan aven efter det upprorel var kuvat och ordnin-
gen meddelades vara äterställd, har fOrlsatts med arkebuse-
ringar, delvis emo! överbefälhavarens dagorder .... . 

Friherre R. A. Wrede ytirade i lantdagen den 25 lTJaj 
1918 under diskussionen om lagen angående statsförbry-
!elsedomstolar: 

~ ... Därjämte viii jag uttala den önskan och förhopp-
ning, aft regeringen måtte så begå, aft det omedelbart blir 
ett slul pä den extrajudiciella räftskipning eiler rältare exe· 
kution av brottslingar, som ännu torde pä mänga håll be· 
drivas och v~rs upphörande är alldeles nödvändigt, om 
Finland åter skall kunna bli en rätlssta! såsom det förut 
varit. ~ 

Senator Setälä svarade härpä: 
. Med anledning av lantdagsman Wredes ytirande ber 

jag få nämna, aft senaten alldeles nyligen har tillsänt mili-
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lärmyndigheterna en skrivelse, vari den erinrar'militärmyndig~ 
heterna därom, att eU snabbt slul bör göras på det sätt 
för straffverkställighet, sam för närvarande användes, ; I 

Pacificeringen. 
Händelserna 1 Warkaus den 21 februari 1918. 

Utdrag ur doktor Hannes Ryömäs försvarstal inför 
Rådstuvurätten j Helsingfors den 7 maj 1919 i anledning 
av ett emo! honom i egenskap av ansvärig redaktör, av 
tidningen ~ Suomen Sosialidemokraatti . väckt åtal för i 
tidningen meddelade uppgifler . rörande händelserna i Wa'r-
kaus den 21 fehruari 1918: 

"Sent på kvällen den 21 februari gåvo sig de rödgar-
disler, sam varo i Irämassefahriken, inseende att motstånd 
var fåfängl, och därmed var Warkaus i de vita truppernas 
besittning. Fabriksområdets alla manliga arbetare, väpnade 
och obeväpnade, deltagare i upproret och oskyldiga, togos nu 
tili fånga och av denna skara fångar frambars redan samma 
kväll ål Hämndens gudinna ett stort offer, slörre kanske 
än någon annan ort, som erövrades av de vita, förhållan-
devis har behövl ge. Från denna obeväpnade skara togs, 
delvis genom lottning, de över etthundra män - beräk-
ningarna växla mellan 130 och 140 - vilka samma dag 
arkebuserades och vilkas lik tili största delen vräkles i 
Pirtinvirta ström, varifrån senare en del genom anhörigas 
o. a. personers åtgärder draggades upp. 
~ hemska arkebuseringar, för vilka enligt den upp-

sats, som föranletl nu tili behandling förevarande pressåtal, 
400 arbelare föllo offer, vilkel anla! orlens ännu levande 
arbetare, som följde händelsernas gång, alts icke anse över-
drivet, utan många Ivärlom alltför lågt, då på orlen all-
deles allmänl lalas om elt långt högre antal arkebuserade 
- dessa hemska arkebuseringar började nämnda dag, eröv-
ringsdagen, och forlsaltes under en tid av tre veckor, var-
vid eher den första kvällen domarna fälldes av någon 
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tärmyndigheierna en skrivelse, vati den erinrannilitärmyndig-
heterna därom, att ett snabbt slul bör göras på det sätt 
föt straffverkstälHghet, sam föt närvarande användes. ; • 

Pacificeringen. 
Händelserna I Warkaus den 21 februari 1918. 

Utdrag ur doktor Hannes Ryömäs jiJrsllarstal (nföt 
Rådsluvurätten i Helsingfors den 7 maj 1919 i anledning 
av ett emo! honom i egenskap av ansvarig redaktör, av 
tidningen ~ Suomen Sosialidemokraatti _ väckt åtal fät i 
tidningen meddelade uppgifter . rörande händelserna j War-
kaus den 21 februari 1918: 

_Senl på kvällen den 21 februari gävo sig de rödgar-
dister, som varo i trämassefabriken, inseende att motstånd 
var fåfängl, och därmed var Warkaus i de vita truppernas 
besittning. fabriksområdets alla manliga arbetare, väpnade 
och obeväpnade, deltagare i upproret och oskyldiga, togos nu 
tili fånga och av denna skara fångar frambars redan samma 
kväll åt Hämndens gudinna ett stort offer, större kanske 
än någon annan ort, som erövrades av de vita, förhåi1an· 
devis har behövt ge. Från denna obeväpnade skara togs, 
delvis genom lottning, de över etthundra män - beräk-
ningarna växla mellan 130 och 140 - vilka samma dag 
arkebuserades och vilkas lik tili störsla delen vräktes j 
Pirtinvirta ström, varifrån senare en del genom anhörigas 
o. a. personers åtgärder draggades upp. 

Dessa hemska arkebuseringar, för vilka enligt den upp-
sats, som föranlett nu tili behalldling förevarande pressåtal, 
400 arbetare föllo offer, vilket antal ortens ännu levande 
arbetare, som följde händelsernas gång, alls icke anse över-
drivet, utan många tvärtom alltför lågt, då på orten all-
deles allmänt talas om ett långt högre anlal arkebuserade 
- dessa hemska arkebuseringar började nämnda dag, eröv· 
ringsdagen, och fortsaltes under en tid av tre veckor, var· 
vid efter den första kvällen domarna fälldes av någon 
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snabbdomstol, som benämndes krigsrätt. Arkebuseringarna 
började på den åt Taulumäki belägna stranden av Pirtin-
virta nämnda kväll redan förrän trämassefabriken hade 
givit sig. 

Efter del trämassefabriken blivil erövrad sköts genast 
framför fabriksporten var lionde man av de där tillfånga-
tagna rödgardislerna, sedan försl ulöver dessa uttagits 
såda na som ansågos vara ledare, och sleg därigenom de 
här arkebuserades antal tili mellan 60 och 70 personer. 

Som redan framhållils började arkebuseringarna på stran-
den av Pirlinvirta på lorsdagskvällen förrän hela fabriksom-
rådet blivit erÖvraf. Den först arkebuserade uppges ha 
varit resetalaren Matti Autio, vilken hade fungerat som 
de upproriskas ledare i Warkaus. Ett ögonvittne, som 
stått på isen av Pirtinvirta, dit han kommil med den fång-
transport om 50-60 män, som hemtades från fabrikens 
kök, berättar, aft medan de stodo där på isen i kvällsskym-
ningen, närmade sig dem på eli avstånd av ungefär 20 
steg den fängslade Matti Autio, åtföljd av fem väpnade 
män, och stannade på de konvojerande männens order 
med ordet: , Här? ~ , varefter männen tillsade A. a1l draga 
ner hallen för sina ögon. Autio tog den dock isin 
vänslra hand och gjorde med den högra honnör, varpå 
från de fem bödlarnas bassor smällde en salva, som stjälpte 
Aulio Iivlös på isen. Kort därpå fördes tili plalsen bred-
vid Autios lik en man vid namn Parkkinen, vilken under 
upprorsliden på röda gardets befallning varit ordningsman 
i kökel, men uppgavs han vara en frän Nysloll förrymd 
rödgardistchef, och även han slupade för bödlarnas kulor 
med hallen i ena handen och den andra lyft tili honnör 
vid sidan av Autios lik. 

Senare samma kväll arkebuserades vid stranden av Pir-
tinvirta de lio fångar, vilkas lik sedan vräktes i slrommen. 
Domarna över dem som arkebuserades på della ställe avkulI-
nades i verkmästaren Oustavssons vid stranden belägna 
lokal, dil fångar fördes från Folkets hus och andra slällen 
och varest genast de tili arkebusering dömda avskildes och 
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i grupper om fem man sälldes tili strandell, dar bödlarnas 
kuloT och bajonetter gjorde slui på deras Iiv, En döds-
dömd, som genom 111g011 Iycklig tillfällighet räddat sig 
och änllU lever, har om denna ) rättskipning~ herättat: 

Den anklagade fördes tili det Tum, där domarna ui· 
färdades. I vardera axeln grep honom en man och doma-
ren trycktc browningspipan mot den anklagades panna, 
frågande honom i denna ställning: , Vilket namn? Huru 
länge har du vari! i Warkaus? Hörde du tili röda gardel?, 
Sedan den anklagade svarat på de framställda frågorna 
och på den sista svarat nekande, hade domaren, som tort-
farande häll browningspipan mot hans panna, sagt: _Du 
Ijuger, bandit! Tili arkebusering! . , vareHer den på detta 
sätt dömda hade överförts tili gruppen dömda, vilka eHer-
hand fördes tili stranden, serlan elt lämpligt antal hade 
samlats., -

Pacificerlng,åtgärderna i Wiborg. 
Då i maj 1918 massarkebuseringarna av upprorsfångar 

pågick dag efter dag och flere tiotal -dagligen förloradc 
livet, gjordes en hänvändelse hos överste Aarne Sihvo, 
chefen för de trupper, som erövrat Wiborg, för att hos 
honom utverka ett avbrytande av massavrättningarna. Den 
deputation, som gjorde denna hänvändelse, bestod av förra 
guvernören över Wiborgs Iän, jur. kand. Sarkanen, med.dr 
Reinikainen och fabrikanten Wilska. De erinrade överste 
Sihvo därom, att vid en sådan rältskipning alls inga ga-
rantier funnos för att icke också fullkomligt oskyldiga per· 
soner bleve avrättade. Härtill svarade överste Sihvo: ,.Är 
en pd tiu aYrättade skyldig, så är ändamd!et vUllnet.. 
Och i det han slog knytoäven i bordet fortsatte hao: 
.Jag ångrar ingenting så djupt som del, alt jag Yid Tien
haara tog 4,000 jdngar i stii/let jör atl skjuta ned dem 
pd stiiUet,. (S. Sos.-dem.) 

Samme överste Sihvo tog sedermera avsk~d från krigs-
tjlnsten och blev av det finska framstegspartict invald i lant-
dagen. Han har emellertid numera ålerinträtt i krigstjänst. 
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.Suomen Sosialidemokraattia. d6d.annonser. 

den mån arbelartidningar åter kunnat börja utkomma, 
ha spalt efter spalt av tidningarnas annonssidor upptagits 
av dödsannonser rörande personer, som avlidit i samband 
med inbördeskriget. Ur aSUOmen Sosialidemokraattia (Fin-
lands Soeialdemokrat), utkommande i Helsingfors sedan 
september 1918, meddelas några av dödsannonsemas upp-
gifter. 

Den 28 februari 1919 medde[as i gemensam annons 
om 191 avlidna medlemmar av Valkeakoski bruks arbetar-
förening. Av dessa ha 30 stupat i kriget, 89 arkebuserats, 
62 dött i fångläger, 3 avlidit efler hemkomsten frän fäng-
lågret oeh 7 försvunnit i obekanta öden. Av de arkebu-
serade åro 17 kvinnor, av de i fånglågren avlidna 4 oeh 
av de försvunna 1. Av hela antalet döda åro 49 under 
20 år (bland de arkebuserade en 15·ärig gosse oeh tre 16-
åriga fliekor), 28 från 21 - 25 år, 26 från 26-30 år, 46 
frän 31- 40 år, 23 från 41 -50 år, 9 över 51 år, bland 
dem en 62 år. 

Den 5 april annonserar samma arbetarförening om ytter-
ligare 13 av dess medlemmar, som . dölt i samband med 
inbördeskriget, nämligen 10 genom arkebuseri ng oeh 3 i 
fånglåger. Av de arkebuserade var den älsta - en kllinna, 
Justi na Selin - 69 dr gammat oeh den yngsta 16 år gam-
ma!. Av.~ de i fångläger avlidna voro tvenne 16 år gamla 1). 

Den 17 maj annonserar Kyläsaari arbetarförening, alt 
25 av dess medlemmar dött, av dem 7 genom arkebuse· 
ring oeh 18 i fånglägren. 

Den 24 maj annonserar Husula arbetarförening om 21 
av sina medlemmar, av vilka 13 arkebuserats, 6 dött i 
fångläger, en stupat i strid oeh en dött efter hemkomsten 
från fånglägret. . Den älsta avlidna var 62 år oeh den 
yngsta 16 år. Bland de arkebuserade åro 2 bröder Kalsi, 

1) Vid årsskiftet 1917- 1918 hade föreningen 977 medlemmar, 
vadan alltså över femtedelen ljutit döden. 



78 

3 bröder Nygren, 2 bröder Hiukklui sam! mali och hustriI 
Kuutti. 

• 
Den 18 januari 1919 annonsera anhöriga att 21 per-

soner, hemmahörande i samma by av Vehkalahti socken, 
arkebuserats i grannbyn den 8 maj 1918. 

Den 1 febtuari meddelas i en gemensam annons om 
30 personer, sam arkebuserats i Kotka. Av dessa var den 
älsla 52 år och den yngsta 20 år gamma!. 

Den 8 februari meddelas i en gemensam annons om 
55 personers dödsfall. Av dessa hade 27 arkebuserals i 
Vaikka och 15 i Kouvola i medlel av maj och av de 
ålerstående en del arkebuserals på andra platser och andra 
avlidit i fångläger. Av de här annonserade äro 5 kvin-
nor. Den äldsta av de döda är 55 år och den yngsta 
17 åf. 

Den 5 mars annonseras 22 personer, alla hemmahö· 
rande i Vihtijärvi by av Vichtis socken, alla arkebuse-
rade. Av dem åro 3 med namnet Huhtinen, 3 med nam-
net Siljander, 3 med namllet Ridell och 3 med namllet 
Landen. 

Samma dag annonseras även om 8 i Messukylä arke-
buserade personer, av dem den yngsta 17 år. 

Den 7 mars annonseras om 6 i Jakobstad natten mellan 
den l och 2 mars 1918 arkebuscrade pcrsoner, bland 
dem förre lantdagsmannen K. A. Suosalo, född 1866. 

Den 7 mars annonseras även om 8 i Ruovesi hemma-
hörande personer, bland dem 2 brödcr Iso·aho och 3 brö-
der Luomaharju, vilka avlidit i olika fångläger. 

Den 14 mars annonscras om 11 i Sippola sockens 
Eväjärvi by hemmahörandc personer,' av vilka 6 blivit ar· 
kebuserade och 5 avlidit i fång1äger. Den äldste avlidne 
var 61 år gamma\. Sex bära tillnamnet Rämä. 

Den 22 mars meddelas i gemensam annons om 44 
personer, av vilka 36 blivit arkebuserade, bland dem en 
kvinna. Bland de föt1ecknade finnas 3 bröder Kanerva, 
2 brödcr Ohlsson, en syster och bror Korsi, 2 bröder 
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Helin, en Aaltonen med si na två söner, av vilka den yngre 
var 17 år. 

Den 5 april annonseras gemensamt om, 17 i Ikalis 
hemmahörande personer, av vilka 8 arkebuserats, 7 dött i 
fångläger och 2 stllpat. 

Den 9 april annonseras om II i Padasjoki sock'ens 
Anttois by hemmahörande personer, av vilka 8 arkebuserals, 
2 dött i fånglager och 1 stupat i strid. Bland de i an-
nonsen upptagna äro 2 bröder Lepistö och 2 bröder Kari. 

Den 10 maj annonseras om 9 personer, som den 9 
maj 1918 arkebllserals invid Jaala kyrka, bland dem 2 
bröder Hacklin och 2 bröder Lauri la. 

Den 12 maj annonseras om 27 personer, som den 12 
maj 19 18 arkebuserats på Kymmene kyrkbacke. 

Den 16 maj annonseras om 7 personer, som arkebll' 
serals i Vichtis den J 6 maj 1918, bland dem 2 brÖder. 

• 
Den 11' december 1918 annonsera förä ldrarna ali tre 

syskon Haavislo avlidil; dottern Aino H., 18 år, dog i Ta-
vastehus fångläger den 17 aug. och sonen Väinö H., 23 
år, i Sveaborgs fångläger den 21 sept. och sOllen Yrjö, 21 
år, arkebuserades den 26 oktober. 

Den 13 december annonserar enkan Höytiö att hennes 
söner Matti Johan och Viktor Aksel arkebllserats och dol· 
tern Alma Lovisa dölt i fångläger. 

Den 19 december annonsera makarna Kataja, aft fyra 
söner, av vilka den yngsta 19 år, arkebuserats i Hyvinge 
och två söner slupat i inbördeskriget. 

Den 24 december annonsera några barn atl deras för-
äldrar arkebuserats, fadern Emil Markkula den 28 april och 
modern Hilma Alina M. den 3 maj 1918. 

Den 4 janllari 1919 annonserar enkan Ahola, att hen-
nes man Oskar A. avli dit i Ekenäs fångläger och sönerna 
Aleksi Timoleus och Oiva Johannes dött i Tammerfors 
fångläger. 

Den 22 januari annonsera några barn att deras förä ldrar 

, 
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arkebuserats, fadern K. Koivisto den I maj oclt modern 
Olga M. Koivisto den 13 maj. 

Den 23 januari annonserar enkan Lampinen, alt hennes 
make Onni Oskar L. arkebuserats i Jyväskylä den 5 april 
samt att sönema Väinö och Tyko Hjalmar arkebuserats 
samma dag i Kaskis. 

Den 29 januari annonserar enkan Ruoho att nenncs 
make Alarik R. avlidit i Sveaborgs fångläger och sonen 
S. Alarik i Stora-Mjölö fånglager samt att doltem Laina 
Ihana, 19 år, arkebuserats i Lahtis den 10 maj 191 8. 

Den 4 februari annonscra makarna Hei no, att deras 
dotter 1. A. E. Heino, 21 år, arkebuserats i Lahtis den 4 
maj, sönerna K. Q. den II maj och 1. A. den 30 maj af· 
kebuserats i Hyvinge och sonen L. S. dött i Ekenäs' fång-
Jäger den 26 jun i samt den sistnämndes fästmö Hanna S. 
avlidit i Tavastehus' fångläger den 27 junL 

Den 18 februari annonseras, att Emil Heikkilä, 55 år, 
arkebuserats i Toijala den 13 maj och dennes söner arke-
buserats: Toivo johan i hemsocknen den 4 apri l, Väinö 
Nikolai på annan ori i maj och Lauri Emil i hemsocknen 
den 14 maj. 

Den 22 feb ruari annonseras om trenne bröder Muli, 
av vi lka den älsta, Vihtor, arkebuserats i Luumäki den ·3 
maj, den följande, Anton, arkebuserats i S:t Davids socken 
den 1 I maj och den yngsta, Nestor, dött i Ekenäs' fång-
läger den 23 juli. 

Den 7 mars annonseras att makarna Heikki och Mandi 
Mikkola arkebuserats, mannen i Lahtis och huslrun i hem-
socknen Hauho. 

Den 26 mars annonsera makarna Stenros, att deras son 
Vihtor johan arkebuserats den 3 maj, sonen Niilo jalmar, 
16 år gamma!, dött i Ekenäs' fångläger och doltem fanny 
Amanda försvunnit. 

Den 29 mars annonsera makarna Päivärinta, alt sönerna 
Kalle och Neslor arkebuserats i Hyvi nge den 17 maj och 
sonen Teodor dölt i Tammerfors' fångläger i juni. 

Den 17 maj annonserar enkan Maria Strömberg, att 
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hennes make K. H. S. arkebuserats i Vestankvam, Ingi soc-
ken, den 5 maj och sonen K. E. S. på Sveaborg den 18 
september, medan sonen E. V. S. dog i Lahtis fångläger 
den 17 oktober och sonen J. A. S. stupade vid vakltjänst 
den 7 april 1918. 

Den 17 maj annonsera makama Heininen, alt sonen 
Gustav arkebuserats den 28 apriI, Alfred den 12 maj, 
Yrjö den 6 juni och Fredrik dött i Riihimäki fångläger. 

Den 20 maj annonsera makarna Enqvist, att sönerna 
Emil AlVid, Hjalmar Valdemar och Karl Gunnar, J 7 år, 
arkebuserades i Tavastehus den 20 maj. 

Den 23 maj annonseras om 10 på Kymmene begrav· 
ningsplats den 23 maj 1918 arkebuserade personer, bland 
dem 3 med tillllamnet Ahti, synbarligen bröder, av vilka 
den yngsta var J 5 år gammal. 

Anm. De i Tanners försvarstal ingående sifferuppgif-
terna om antalet avrätlade ä olika orter (sid. JO) voro av 
fö rberedande art och skola· genom senare insamlad, nog-
grann statistik preciseras. 1 ett par fall (bl. a. beträffande 
Kotka) ha frän ' borgerligt håll de nämnda fö rberedande 
sifferuppgifterna päståtts vara överdrivna. 

Utialanden från borgerligt häll om behand-
Iingen av upprorsfångarna_ 

Utdrag ur en artikel, benämnd _ Man. ärnar benlda de 
röda ' , av vicehäradshövdingen, sedermera lantdagsmannen 
Hj.}. Procope i _Svenska Tidningen . den 30 maj 1918: 

' ... Vi hålla på aft erhålla en lag om speciella dom-
stolar för att döma de revolutionära, i korthet gående ui 
på, att de icke skulle överlämnas tili militärmyndigheternas 
troligen ganska resolula behandling, utan dömas av sär-
skilda kollegier, vilka... hade aft döma upprorsmännen 
enligt allmän civillag. Alltsä civila domstolar och civillag 
i stället för det snabba militära förfarande man hoppats få 

• 
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inslaget moi samhällsfienderna. Det kan med skäi sättas 
i fråga, om dessa dvila domstolar skola kunna förm! sig 
att annat än i yttersta undantagsfall döma tili döden ... 

. . . Ett är och mera cfter upprorets utbrott skall över-
domstolen hava att träffa sitt avgärande om de fängslade 
upprorsledarnas fällande tili dÖdsstraff. Tili dess har myc· 
ket av vedergällningskravet och den rättvisa vreden hunnit 
lägga sig, mycket kan hava hänt, och det är mer än tvi· 
velaktigt, om då mera någon i delta land viii vara med 
om att i vidare utsträckning Ilta landsmäJl med döden 
sana sina brott. 

Men dödsstraH för de röda ledame ar ett livsvillkor 
fö r hela vårt samhälle. '" 

Utdrag ur en artikel i den bo;gerliga tidningen ,Po!z· 
jolan Sanomat_ i Torneå med anledning av den årsfest 
tili minnet av inbördeskrigets 51ut, sam den 16 maj 1919 
firades flerstädes i landet: ~ 

:>. " Föllo också slagen hArt under: inbördeskriget, så· 
väl de segrandes som de bes'egrades, Mra vi dock ärligt 
erkän na, att efter stridens slut vidtog en , tid, dA ett sko-
nin~löst öde kom de besegrade tili del. 

Ädel var icke segraren, utan lagens hela stränghet tili· 
lämpades på de broitsliga med sådan kraft, att talet om 
hämnd inom kort blev berättigat .. " ' 

Oå statsförbryfelsedomstolarna verkat omkring en må· 
nad, publicerade skalden Bertel Gripenberg en dikt, benämnd 
• Tili vära pratmakare:> , vilken ingick i Hbl. för den 25 
juli 1918 utan reservation frän redaktionens sida, I den· 
samma yttrades bl.,a.: 

:> De sam ingenting \idit och ingenting selt, 
blott flanerat från gata tili gala, 
de lala om skonsamhet vitt och brett, 
om fred och försoning de prata, .•• 
Men vi sam sett vAra hem i brand, 
våra grannars gårdar j IAgor,., 
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Vi .stredo 'också för a:tt straffets dag 
en gäng mä de brottsliga krossa. 
Låt bli att hindra vår vredes slag, 
att banditernas bajar lossa! 
Ännu ha vi vapen, ännu ha vi män, 
än lever vår vredes gnista. 
Väri tålamod har ej långt igen -
så pröva det ej - det kan brista! . 1) 
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Utdrag ur Bertel Oripenbergs dikt , TiIl fanornah, date-
rad 12 nov. 1918, publicerad i Hbl.: 

~Än smyga bavar fria krillg, 
än på oss ofärd lurar, 
än är ej vilddjurssinnet kväst 
i gravar eiler burar ... 

Vlr rasande och sjuka tid 
kan endast våldet bota. :> 

,$venska Tidningen . för den 6 augusti 1918 skrives 
i ett brev fron Nagu (skärgårdskommun i sydvästra Fin-
land): 

~ ... Naguklockam (röd) jämte nlgra meningsfränder 
befinner sig sam fånge i Tyskland... Inlresset för frågan 
om statsformen förefaller här aft vara mindre brännande; 
däremot förstår tpan sig ulmärkt pä de rödgardisters be-
handling: En ung bätbyggare, som under upprorstiden 
kallade sig , herre tili Prostvib och red socknen runt med 
sabel vid sidan sä morsk och" kavat som nägon, torde IIU 
·enligt ryktets berättelser snarl bli villkorligt frigiven frän 
Ekenäs fängläger. När orlens bönder fingo vela detta, 

1) Sadana ultalanden som förfatlaren här polemiserar moi 
äro Icke kända. I tidningspressen framkommo de åtminslone 
icke, om man undantager kammarherre Linders ovan (pa sido 72) 
i utdrag återgivna artikel, som möjligen kunde tydas i denna 
riklning. 
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läto de bud gå tili hans hustru ' att hao nog i sä fall 
gjorde klokast i aU inte återvända tili hemtrakten, annars 
kunde man icke så noga svara för följderna. Tili ett varo 
nande exempel uppbrann hans lika röda faders stuga kort 
därpå, sedan elden på 'okänt sätt' l öskom~it.. 

Lantdagsmannen Kairamo yttrade i Iantdagen den 31 
maj 1918 i frågan om upprorsfångarnas sändande i Tysk-
land: 

~ ... Som bekant fäs nu för tiden kalisalt endast från 
Tyskland, varest sådant fiones i obegränsad rnängd, men 
därifrån har meddelats, att bristen på arbetskraft j hög grad 
försvårar beviljande ' av licens för export. Skulle dock så 
ske, att vi kunde använda ett par tre tusen krigsfångar för 
detta ändamll och om vi dessutom skulle Iyckas erhålla 
nödigt tonnage, så torde det finnas goda förhoppningar 
därom, aU denna för Finlands jordbruk synnerligen känn· 
bara brist i tid bleve ens i någon mån avlägsnad. Jag 
ber alltså att få understöda denna åt~rd och hoppas, att 
utskottet jämväl tar i betraktande denna speciella omstän· 
digheb 

Lantdagsmannen Lantto svarade härpå: 
»Den föregående ärade talarens motivering är enligt 

min åsikt mycket svag. Jag ville åtminslone inte vara med 
om, att dessa medborgare, så usla de än äro, dock skulle 
utbytas mot kaligödning. ) 

Några fångl~gerrapporter. 
Följande rapporter anföras i översättning. efter dr J. ' 

Helos tai i lantdagen den 30 april 1919. 
En rapport från chefen för Abo fångläger, daterad den 

30 maj 1918: w 

. 1 går kväll såg en här förvarad fånge, backstugusitta· 
ren Wihma, ut genom ett av kasernens fönster, skymfande 
en på gatan posterad vaktsoldat, Asplund. Trots den sist 
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nämndes många varningar oeh uppmaningar avlägsnade 
sig Wihma icke frän fönstret, varför nämnda soida! sköt 
moi honom med sitt gevär, träffande Wihma i bröslel så 
alt döden följde. _ 

En telegrafisk rapport lrån samma fångläger ett par 
veckor senare: 

»Meddelar, alt en fånge rymt men har blivit gripen 
oeh vederbörligen straffad, andra tili varn ing . • 

En rapport frän Ekenäs fångläger: 
. får meddela, att fången Liljeström rymde härifrån 

med roddbåt från fånglägrets slrand. Han lyckades tillägna 
sig en' båt oeh begav sig roende pii flykl, men hao blev 
skjuten samma kväll .• Rapporten fortsätter: . Då de fångna 
helsingforsama Aarnio, Kuokkanen, Savonen och Siljander 
den 11 i denna månad voro ute i rengöringsarbele, be· 
gåvo de sig på flykt. först den 13 anträffades de oeh 
arkebuserades. __ Den 14 maj rymde fången Rännäri, men 
han anträHades på Backby gårds mark och arkebusera-
des. . , Vidare får jag meddela, att vaktförmannen Ko- " 
lehmainen den 14 dennes sköt fången Tanhuanpää, $Om 
vid malutdelningen tredskade och rent av gjorde motstånd, 
då K. försökte tvinga honom tili ordning. 

f ångchefen l.eisten . • 
, Således har enligt dessa rapporter inom förloppel av 

Ire dagar 8 fångar blivit skjutna, ulan att det sketl av nöd-
Ivång för atl hindra dem fly. , (Vr J. Helos ovannämnda 
tai i lantdagen.) 

En rapport av den 28 juni trån samma fångläger: 
• Fål' meddela Herr Majoren. alt den 27 dennes en av 

Björneborgska regementets soldater sköt en fånge vid namn 
Teräs från Åbo slad samt ordningsmannen Ketola sköl 
fången Laitinen, vilka vardera trois upprepade varningar 
och uppmaningar att lyda givna befallningar uppträdde 
grovt tredskande moi väktarna. 

Leislen. l 
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L!karrapporter. 

Utdrag ur redogore/ser over verksfällda inspektwner, 
av doktor Max Björks/ln, en tid överläkare för fånglägren 
i landet med undantag av de i Helsingfors, Sveaborg och 
Sandhamn, insända ti li chefen för skyddsavdelningen, överste 
Wärnhjelm. (Anförda av häradshövding V. Hakkila i hans 
tai i lantdagen den 30 april 1919.) 

• Den 30 juoi: 1) 
,Om fångarnas befriande ankommer det .ej å mig att 

utfala, men vai i avseende å den föda de erhålla. . 
Att här svåra missförhällanden förefunnits och ännu 

årQ föt hallden, ar olvivelaktigt. Redan i brev av den 10 
juni (ankom II juni) påpekar överläkaren fär Markovilla 
sjukhus, dr Juselius, att den kas! fångarna ethälla motsvarat 
endast 466 kalorier, varom intendenten här genast under-
rättades. Vid mitt besök i Viborg elior jag aft fångkosten 
på Markovilla sjukhus tidigare under 4 1/2 veckors tid inne-
häll högst 550 kalorier sam! nu, enligt där verkställd be-
räkning, omkring 1,000. Vtterst knapp var födan ben 
för . de i Neitsyniemi sjukhus intagna fångarna, där kalori-
mängden varierade mellan 840 och 930. I den så kallade 
Centralkasernen däremot uppgavs födan för icke arbetande 
fånge innehålla 1,810 och för arbelande 2,300 kalorier. 
Denna skillnad måste antagligen bero på, att de här redan 
tillämpat beslutet om höjandet av fångarnas dagsransoner. 

En naturlig följd av den knappt tilJmätta kosten har 
varit aft fångarna magral och skralnat av sam! deras krafter 
avtagil. Enligi uppgift mås!e man anse alt ungefär 70 
dött av hunger. Dessutom hava ungefär 400 fångar fri-
givits i eft sådanl tillstånd, aft del ansågs högst osäkert 
huruvida de 11er kunde repa sig. Den svält, som fån-
garna nödgats utstå, har även haft tili följd, att de lättare 

1) Jämlör med dlvarande krigsministem Theslefls tai i lant· 
dagen den 5 ju.li 19/8, då hall besvarade interpellationen om lät-
hll1andena i långlägren, citeta! i Tanners tai, sido 15-17. 
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j n annars dukat undet för en tillstötande sjukdom, sam! 
aft de opererades sir läkes påfalIande långsamt. 

I detta sammanhang kan ocksä. nämnas, att det mjöl, 
sam utsänts tili fånglägret, Qsiktat är fullkomligt oanvdnd· 
bart liU briJd, emedan det innehålfer så rikligt med skal, 
alt det ~r onjutbart. Vid siktning avgår hätften. Denna 
hälft kan endast tjäna li/l jiJda Jör djur .• 

Den 8 juli: 
• För -att Herr Översten måtte få kännedom om huru 

litet föda fångarna trots alla beslut om dess förbättrande i 
verkligheten erhålla, ber jag att få hän visa tili eU brev av 
överläkaren vid Neitsytniemi sjukhus, dr Oadd, sam skriver: 
. Kan ingenting göras får man lov att låta en och annan 
svälta ihjäl, men jag kan inte känna mig titlfreds med att 
ofta höra om inspektioner, sam givit tillfredsställande te· 
sulta! i strid med uppenbara fakta. _ 

Den 10 juli: 
1 en redogörelse över en den 9 juli verkställd inspek-

lion av Ekenäs' fänglägers sjukhus skriver dr Björksten: 
~fillar finnas 75, lakan ej alls. Av hos inlendenluren 

gjord beslällning på 2,000 stycken har ännu intet kunnai 
fås; möjligen kunna 200 lakan dock erhållas. De sj uka, 
vi lkas antal den 1/1 var mellan 300 - 400, måste därför 
fortfarande ligga i sina egna kläder tili överyägailde anta! 
på den av lrä gjorda sängbottnen. Älminstone borde tyg 
1i11 lakan kunna anskaffas. Sommardiarreerna äro i slarkt 
tilltagande och dödsfallens antal uppgår per dag tili ungefär 
15-20, de flesla ålminstone närmast förorskade av tarmo 
sjukdomar. 

Medikamenter slå knappast att få på apotekel i Ekenäs 
och av den frå n armens huvuddepöt i Tammerfors gjorda 
beställningen har intet kunnat erhållas. Förhållandena på 
sjukvårdens område te sig därför ful1komligt tröstlösa. Nå· 
gon verklig sjukvår~ exislerar ej. 

1 dag har ·jag från dr Vilali i Lahtis per lelefon mot· 
tagit underrättelse, att domarna i Lahtis fordra, att fångarna 

. 
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skola infinna sig från Hennala fångläger tili Lahtis statJ. 
Dr V. påpekar, att 50 Ofo av dem äro så svaga, atf de ej 
orka därmed och att det i en del fall dessutom kan med· 
föra sanitära olägenheter. 

Hos Herr Översten ber jag med anledning av vad jag 
här ovan haft äran framhålla få hemställa huruvida icke , 
nägra ätgärder kunde vidtagas föt de ovan nämnda miss-
förhållandenas avlägsnande. _ 

Den 3 juHo 
Eftet att ha nämnt att han, sam den 23 maj utnämndes 

tili fånglägrens överläkare, besökt fånglägren i Uleåborg, 
Brahestad, Oamlakarleby, Wasa, Wasklot. Tammerfors, Ta-
vastehus, Ekenäs, Riihimäki, Lahtis, WiJlmanstrand, Wiborg 
och Artsjö, fortsätter dr Björksten: 

• Vid mina besök har jag konstaterat flere missförhål-
landen. De förnämsta bland dem äro följande: Knapphet 
pd jöda och allifor liten omväxling i maten. Enligt de 
uppgifter jag erhållit har den per dag tili fångarna utde-
lade maten undantagsvis varit så knappt tiIlmätt, att den 
motsvarat ett värde av endasl 400,-500 kalorier, överhu-
vudtaget hava fångarna fått 1,000 - 1,500 kalorier dagligen. 

Trdngboddhelen i Jdnglägren. Denna har på en del 
ställen varit ,utomordentligt stor. Luftkuben, räknad per 
person, har varit så liten som mellan 3 och 4, men även 
omkring 6, 7 och 8 ma. Oolvytan har gått ned ända • tili 1 m2 per person. 1) 

Avsalmad av linne-, gdng- och sängkläder Jör allaJdn
gar sam! sängar JOr rk sjuka. Detta har för vården av 
patienterna medfört så utomordentliga svårigheter att man 
vid en del fångläger knappast alls kan tala om en sjuk-
vård. 

Följderna av dessa missförhållanden hava icke heller 
uleblivit. Man måste erkänna, att tilL följd av den knappa 

1) Jämför med krigsministern Thesleff tai ' i lantda~en den 
5 juli (sid. '15- 17). . 
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f6dan en del fångar avlidit, dels som det tyckes direkte av 
tlunger. dels därigenom att de tili följd av sitt medtagna 
tills1ånd lätt dukat under för en tillstötande sjukdom. Trång. 
boddheten samt brisfen på kläder även för friska fångar, 
och den i en del fångläger otillräckliga tillgången på mat 
har gjort, att hygienen i fånglägren lämnat mycket övrigt 
att önska. 

Slutligen vili jag annu framhålla, att bristen på läkare 
och sjuksköterskor har sin orsak däri, att deras arbete vid 
fånglägren synts dem ful1komligt tröstlöst. En tydlig bild 
härav får man ur et! brev, som med. kand. T. Ellilä sänt 
från Ekenäs och däri han efter att hava skildrat förhållan-
dena skriver: ,Energiska åtgärder borde omedelbart vid· 
tagas för avlägsnande av denna skamfläck. De vid Ekenäs' 
fångläger arbetande läkarna anset att de under nu rådande 
förhållanden, då det är omöjligf att få något tili stånd, icke 
kunna fortsätta utan nödgas lämna sina tjänster, därest icke 
omedelbart åtgärder vidtagas för att r:åda bot på eländeb 
Denna kansia av förhållandenas övermakt känner alla läkare, 
och att de kvarstannat i arbetet beror endast därpå, att de 
trots allt vilja försöka på det medicinska området såvitt 
möjiigf tvinga fram drägligare förhållanden. ' 

Behandlingen av rannsakningsfångar. 
Oenom häradshövding Väinö Hakkila inlämnades i 

februari 1919 tili justitiekanslem ett flertal klagoskrifter av 
personer, som vid med dem anställda förhör uppgivit sig 
blivit ufsatta för svår kroppslig misshandel. 

En av de många klagoskrifterna innehåller enl. S. Sos.-
dem. 'följande: 

Klaganden, telefonmontören Matti /(oski, säger sig ha 
under inbördeskrigets dagar blivit tvungen att inträda i 
röda gardet, men arbetade 'han dock inom sitt yrke ända till 
den 10 mars 1918, då han sändes tili fronten. Han blev 
genast sårad och fördes tili sjukhus i Tammerfors, varifrån 
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han cfter Tammerfors intagning blev förd tili fånglagret i 
samma slad. I början .av september dömdes han av stats· 
förbrytelsedomstolens 52 avdelning tili 3 års tukthus och 
6 års farlusl av medborgerliga rättigheter. Emellerlid hade 
hall den 15 september bl ivit ut1agen tili ny tt forhör, var-
vid liIIgick sålunda: På kansliet befann sig 9 personer, 
bland dem fånglägrets chef, Perttula, en lajtnan! Tammi-
nen oeh länsmannen Troberg. Klag. tillfrågades huruvida 
hall visste någa! om mordet på en viss lofman, vartill 
h!ln svarade nekande. Löjlnan! Tamminen påstod atl kla-
ganden nog borde känna tili denna sak, tog fram sin 
browning oeh utropade: .Skjut den satan!. Troberg 
förbjöd dock att skjuta. Någon närvarande tillkallade en 
viss, sam pryglare sorgligt ryktbar .person vid namn Her· 
melin, vii ken om en stund infann sig, medförande en me· 

' terlång, på ryskt vis av läderremmar spunnen pamp, som 
i ena ändan va'r åtminslone två lum tjock och dolde något 
däri insatt hårt ämne. Med denna tilldelades klag. ett 20· 
tai slag, av vilka det försla träffade hans vänstra hand med 
sådan kraft att en ring, som han hade på fingret, hop-
snörptes. Sedan ett par andra personer förhörts och varo 
dera dessa även blivit misshandlade, fördes klag. kJ. 6·tiden 
- misshandeln hade börjat vidpass klo 4 - tili högvak-
ten. Om en stund blev klag. ånyo förd tili kansliet. Då 
han vidhöll sin berältelse grep honom fyra män och kas· 
tade honom över en bänk, där de höll0 fast honom, me· 
dan den tidigare nämnde Hermelin under - enligl kla· 
gandens. uppskattning - väl 20 minuter slog honom 
med pampen. Nu avbröls misshandeln och klag. tillfrå-
gades, om han nu ville bekänna, vartill han svarade. atl 
han inle kunde tala i strid med sanningen. Nu grep en 
slorväxt polis pampen och fortsatte pryglandet med den 
päföljd ali klag. svimmade, vilket han dittills pä grund av 
sin goda kroppskonslitution icke gjort. Han vederkvicktes 
med någon dryck och fördes tili eli invid liggande rum, 
därifrån hall ånyo om en stund kallades tili kanslirummet, 
där länsmannen Troberg då kom emo! honom och med 
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han efter Tammerfors intagning blev förd tili fånglägret i 
samma slad. I början .av september dömdes hall av stats· 
förbrytelsedomstolens 52 avdeln ing tili 3 års tukthus och 
6 års förlusi av medborgerliga rältigheter. Emellertid hade 
han den 15 september blivit uttagen tili nytt forhör, var-
vid tillgick sålunda: På kansliet hefann sig 9 personer, 
bland dem fånglägrets chef, Perttula, en lajtnant Tammi-
nen och länsmannen Troberg. Klag. tillfrågades huruvida 
han visste något om mordet på en viss Lofman, vartill 
h!lll svarade nekande. Löjlnan! Tamminen påstod att kla-
ganden nog borde känna tili denna sak, tog fram sin 
browning och ulropade: »Skjut den satan!> Troberg 
{örbjöd dock alt skjuta. Någon närvarande till kallade en 
viss, sam pryglare sorgligt ryktbar ..person vid namn Her-
melin, vii ken om en stund infann sig, medförande en me· 

• terlång, på ryskl vis av läderremmar spun nen pamp, som 
i ena ändan var åtminslone två tum ljock och dolde något 
däri insatt hårt ämne. Med denna ti11delades klag. ett 20· 
tai slag, av vilka det första träffade hans vänstra hand me<! 
sådan kraft att en ring, sam han hade på fingret, hop-
snörptes. Sedan ett par andra personer förhörts och var-
dera dessa även blivit misshandlade, fördes klag. kl. 6·tiden 
- misshandeln hade börjat vidpass kl. 4 - . tili högvak-
ten. Om en stund blev klag. ånyo förd tili kansliet. Oå 
han vidhöll sin berättelse grep honom fyra män och kas-
tade honom över en bänk, där de höllo fast honom, me· 
dan den tidigare nämnde Hermelin under - en ligt kla-
gandens. uppskattning - väl 20 minuter slog honom 
med pampen. Nu avbröts misshandeln och klag. til1frå-
gades, om han nu ville bekänna, vartill han svarade, att 
han inte kunde tala i strid med sal1ningen. Nu grep en 
storväxt polis pampen och forlsatte pryglandet med den 
påföljd all klag. svimmade, vilket han dittills på grund av 
sin goda kroppskonslitution icke gjort. Han vederkvicktes 
med någon dryck och fördes tili ett invid liggande rum, 
därifrån han ånyo om en stund kallades tili kanslirummet, 
där länsmannen Troberg då kom emot honom och med 
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en svordom slog honom på kinden. Man ämnade åter 
kasta honom på banken, men han lyckades sparka ikull 
den, varvid Hermelin eeh några andra grepo honom eeh 
kastade honom mot golvet. De fortsatte nu misshandeln 
med pampen, varvid brosket på högra handens lillfinger 
gick av eeh nageln på samma hands långfinger slets hart. 
Denna gång pågick misshandeln ännu längre än tidigare 
oeh avhröts blott på klag. vädjan, att, då han var förskräck-
ligt iIlamående, de mätte avbryta misshandeln oeh hellre 
skjuta honom. Klag. fick resa sig och Troberg sade åt 
hcnom, att därest han bekände, skul1e pryglandet upphöra, 
varli ll klag. framhöll, att han inte kunde bekänna sig skyl-
dig, då han var oskyldig. Den slorvåxla polisen tog då _ 
pampen oeh slog klag. med denna i bakhuvudet så att 
han ånyo sjönk tili golvet och misshandeln fotisattes. Äter 
fick klag. om en stund resa sig och tillfrägades ånyo: 
»Bekänner du? », varlill han svarade med aft ånyo b~dyra 
SI I1 oskuld. Äter tog misshandeln vid, man försökte stjälpa 
klag. över bankel1, Olen denna slogs omkull, och han föl! 
åtcr tili golvet. Hans huvud svindladc och iIIamåendet, 
som stegrades för varje ögonbli ck, blev så starlet, aft fradga 
pressades ur hans mun. Dl pryglandet avbröts, sade Tro-
berg åt klaganden : »Det är bättre alt du bekänner, för i 
natt blir du slagen tills du bekänner. » Klag. var nu så 
utmattad, aft han icke Jängre kunde fö lja med vad som 
förehades eiler veta vad som sades, men en vecka senare 
upplästes för honom eft protokoII, vari nämndes, alt han 
skulle ha bekänt sig ha skjutit den mördade, vilket han 
dock vid protokollets uppläsande ånyo hade bestridit. 

Klockan var II , aft döma av det vld denna tidpunkt 
inträffade vak!ombytet. Under5Ökningen avb.röts på en 
stund och rannsakarna avlagsnade sig för aft intaga mäl· 
tid, under vilkel1 tid klag. fick värita i ett invid beläget 
rum. Då de om en halv timme återvände, förhördes först 
en annan person angående samma sak, varpå klag. ånyo 
infördes och beskylldes för aft icke ha taiat sannt rörande 
LÖfman. Klag. framhöll att han kunde med vittnen styrka, 
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att hao vid tillfället för mordet på Löfman, vilket inträf· 
fade vid finns, befann sig på Masaby I telefoncentral. Nu 
misshandlades hao änyo, så att han 'svimmade. Efter ett 
nytt avbrott, varunder ovannämnda person ånyo förhördes, 
fortsattes förhöret och misshandeln av klaganden. Denne 
erinrade nu om aft han ju hade vittnen j Masaby, varför 
rannsakarna gärna kunde teekna i protokollet vad de ville. 
Detta tillfredsställde emellertid icke rannsakarna, utan blev 
klag. ånyo slagen med pampen, tills han svimmade. Han 
kvicknade tili i rummet bredvid, då vaktchefen Lindholm, 
sam jG:ke närvarit vid misshandeln, gav honom elt glas 
vatten. Men om en stund blev klag. ånyo ' införd och 

_ ömsom misshandlad, ömsom förhörd, varvid han bl. a. upp-
manade rannsakarna att ringa tili Masaby för att få konsla-
terat att klag. vid mordtillfället befann sig där, vilket 
rannsakarna dock icke gingo in på, utan framhöllo de, att 
de u.tforskal tiotal liknande affärer och nog skulle utforska 
också denna. Slutligen förlorade klag. fullkomligt medve-
tandet och låg medvelslös hela den 16 september och 
slörre delen av följande dag. Den 17 september, då han 
på kvällen kvicknade tili sä pass, att han kunde börja på-
minna sig vad som limal, · kunde han ännu ingenting för-
lära. Den 18:de på morgonen var han mycket illamäende 
och· kastade upp blod, varefter han smäningom började 
känna sig så mycket bättre, att han samma dag på kvällen 
kunde börja äta lite! efter att ha fastat över 3 dygn. Av 
sina cellkamrater erfor han, atl han den 16:de kJ. 4-liden 
pä morgonen hade hemlats lilI ~ellen, varav han slöt sig 
tili att misshandeln pågått jämnt ett halvt dygn. 

Följande söndag, den 22 seplember, hade länsmannen 
Troberg jämte en följeslagare, som klag. på goda grunder 
anser vara Tusby sockens länsman och vilken hela liden 
hade deltagil i misshandeln och förhöret, forlsatl sitt för-
hör och antecknade nu i protokollet, att klag. vid mord-
tillfället befunnil sig i Masaby, men erinrade samlidigt, alt 
på Sveaborg, dit klag. nu skulle transporleras, skulle han 
nog fås att bekänna. Denna gång förekom ingen miss-
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handel. Den 10 oktober transporterades klag.· tili Svea· 
borg. Här blev han ånyo kallad tili förhör, verkställt av 
samme domare, varvid genom hörandel av flere vittnen 
tili fullo framgick, vilka som .utfi;lrt ifrågavarande mord 
samt aft klag. var jullkomligt oskyldig. 

Klag. framhåller ytterligare isin klagoskrift alt han 
ingalunda är den enda, sam i Tammerfors fångläger blivit 
på detta sätt misshandlad. Han påstär, att kort förul en 
person blivil pryglad lill döds, men i lidningarna uppgi· 
vils alt personen ifråga begått självmord. I eli annat fall 
hade en fänge verkligen begiu självmord av fruk\an för 
misshandel. En av fänglägrets präster hade f1ere nalter 
vakat i högvakten for alt genom sin mellankomst kunna 
förhindra misshandel av fångarna. 

I della fall har den ifrågavarande fängen varit miss-
tänkt för mord, men i andra överklagade fall ha likartade 
klagomål ingivils av personer, misstänkta for politiska 
stämplingar. Klagomålen tili juslitiekanslern ha hafl sam 
resultat, aft länsmannen Troberg fråntagils sitt föro rdnande 
att verkställa undersökningar rörande förmodade upprors-

.. planer, och har han åte\V.gil sin tjänstgöring som krono-
länsman i Esbo sockens dislrikt. 

Ur lantdagsdebatten om behandlingen av 
upprorsfångarna. 

En av lantdagsman Hakkila framställd inlerpellation tili 
regerillgen, huruvida regeringen hade sig bekant, J) alt ben 
efter del de militära operationerna upphört, lillfängatagna 
personer utan Jaga rannsakning och dom avrättats, 2) aft 
tortyr av politiska fångar ägt rum för att framtvinga be-
kllnnelse och 3) aft personer av politiska orsaker en lång 
lid hållils häktade utan aft förhör med dem anställts, be-
svarades den 30 april 1919 av juslitieministern Söderholm. 
Svarel diskulerades omedelbart, men debatten forlsaltes den 
2 maj. 
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justitieminis.lern yttrade i sitt svar bl. a.: 
•... jag anser mig därför kunna besvara första punk-

ten av interpellationen så, ali några »avrätlningar. i den 
mening interpellanten gjort gällande ej ägt rum, måhända 
med ett eller annat undantag, men viii aU häktade krigs-
fångar Deh efterå! gripna notoriska rödgardister, SOlU till-
lika gjort sig skyldiga tili mord oeh rov av annans egen-
dom, under jlyktjiirsök skjutils. 1) Antalet kan ej uppgivas, 
men start är det ej . . . , 

· .. Serlan den av justitiekaRslern anbefallda undersök-
ningen slutförts sam! annan person anställts att leda för-
haren med de för högförrädiska stämplingar häktade. enl-
ledigades Troberg från uppdraget. Om nämligen moi 
Troberg oeh hans medhjälpare icke sådan utredning vun-
nils, att åtal moi dem ännu kunnat anslällas, helst de fJesta 
av klagandena förklarat att sådant av dem ej alls äsyftats, 
så har dock undersökningen g ivit vid handen aU al1t ej 
varit som sig borde. 

Men om ock sålunda en pel fall a\l misshandel utav 
politiska rannsakningsfångar ägt rum, har den dock varit 
av så Iindrig art aft benämningen torlyr under inga för· 
hå11anden kan komma i fråga ..• 

· . . Svaret på inlerpellationens andra punkl blir därför, 
atl någon tortyr av poliliska fångar ej ägt rum, att väl i 
enskiida fall i upproret delaktiga, $Om tillika varil grova 
brottslingar, under förhörel lilldelats slag med pamp av 
manskapet, som varit upprört över de oerhörda grymheler, 
vilka under förhören kommo i dagen, och att vidare i elt 
par fa11 dylikt våld även övergått personer, som häktats 
endasl för högförrädiska stämpligar .. ,_ 

Uldrag ur professor Alb. af Forse//es tai den 30 april: 
• Vad förhållandena vid fånglägren i finland beträffar 

ha redan flere talare berört dem och även berört dödlig· 

1) Jämför civilkommendantens å Sveaborg,~Carl von Wendt, ' 
lillkännagivande, citerat i Tanners taI, sido 14, och rapportema 
irän få nglägren i Åbo och Ekeniis, citerade på sido 85.) 
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helen där, och ber jag därför endast fA upprepa, att den 
lotala dodlighelen, om rtUJlI undantoger den i I1Ulj mdnad, 
uppgår lill 11,783 personer. Vi mäsle erkänna att delta 
faktiskt är en mycket hög siffra, att förhåltandena i fång-
lägren ingalunda varit sådana de hort vara oeh att födan 
i fånglägren lämnat ofantligt mycket övrigt att önska. 1 
detta avseende äro de siffror, sam från socialdemokratiskt 
håll meddelats, såvitt jag kan bedöma, riktiga ... ~ 

Utdrag ur rektor Eirik Hornborgs tai den 2 maj: 
• Det kan vai under förhållanden sådalla sam de för 

eU år sedan rldande icke undvikas att räfslen drabbar mer 
eiler mindre oskyraiga personer. Detta ar naturligtvis djup! 
beklagligt, men ett · obestridligt faktum ar dock, aU det 
stora flertalet av dem, som då föllo offer för denna rafsl, 
åtminslone ur rättslig synpunkt varit förljänta av sitt öde ... 

Såsom saken nu står tjänar det i själva verket tili 
ingenting att tala om undersökning och räfst, . ty nu slår 
amnesti moi amnesti. Del övervägande flertalet av de 
fängslade upprorsmännen ha erhålJit amnesti, och amnesti 
har givits också 11 dem, som under räfsren med de upp-
roriska verkställde det jag har kaila! acesser i samhötlels 
nödllärn ... 1) 

»Om man med vit !error åsyftar et! av myndighe!erna, 
av regeringen uppbure! skräckvälde, eli syslem tillämpat av 
samhällets organ, då har vi! terror här itke förekommit. . 

1) Avser amneslimanifestet av den 30 oklober 1918, vari!{e-
nom upprorsfångar ådömt tukthusstraH ända upp tili 4 år for- ~ 
byttes lilI villkorlig frigivning, och amneslimanifeslet av den 7 
december 1918. varigenom bl. a. upprorsfångar ådöml tukthus-
slraff ända upp tili 6 år förbyttes tili viJIkorlig frigivning och 
dödsslraff 1m livslidstuklhus, saml aft .de personerl vilka i syfte 
alt undertrycka del moi landets lagliga ordning igangsatta upp· 
roret eiler Aterställa ordningen förövat handlingar, som innefalta 
eU överskridande av vad för sagda syftemAls vinnande varil nö· 
digt, skola för sAdana handlingar ieke underkastas Alal eiler slraff .• 
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