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30m bahnt ha.r från rött häll i Finland och utlnodet gjorts gällande, ati; i Finland efter 
det !'öda llpprorets kuvande en fruktansvärd • vit terror_ skulla Iörekommit. Pästäendenn. fö r-
anledde en interpellation i lantdagen från socialdemokratiskt hAll och interpellationen besva-
rndos i Kammaren av justitioministem den 30 apri\. 

Nedanståendo aktstycken , 9001 biittre än lösa ellot' tendensiösa. påståenden iiro egnade att 
belysa hllrLlvida oph i vilkon forOl )vit terron förekoinroit, åro härotade nr lnntdugeos steno-
gmfiska kanslis anteckningar I'örande debatten. De borört\: 

L IoterpeUationen framstäi1d af socialdoDlokratiska lantdap;smanoen advokat Väinö 
H akkila. 

II. Ju stitieruiniste rn s svnr. 
In. Uttalande a.v reprosentanten för det radiknla finska framstegspnl'tiet, fatt igvll.rdsin-

spektören Bruno Sarlin. 
IV. Uttalande av representanhen {ÖI' snmlingsparhiet, . bankdil'ektöl' K. V. H olma. 
V. Ut,talande av reprcsentantcn för det rndiknlll, närmast socialdomokraterna. ståonde 

{jaska. landsbyggds-(ma.alais) partiet, prosten A. O. Wuorimaa. 
vr. Uttalande av I'0pl'esentanten för svenska folkpartiet, rekto!' E. Horn borg. 
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Interpellationen. 

rl'ill J.lnntda.gen; , 
SlatsföDbryi:elsefftngarnas öde i fånglägren, däT de klflgomå l, vilka ([ucla frAn medleL ov somffifl!'ell 

tu"elltnls fåug:H do~o flV 'hungr..l' ocb nIJd, blev en lcmn-ades till 'högsln. \'e<lerbörallde, som 'hade sig 
",t.or sk-am for vårt lano oeh var ä'gnat alt sanka lagarnlls övcrvnkallde nnf'Örtrolt. icke föranleddc 
,årt lal1<ls nnSOOllde i den civiliscrade varlden~ ! åtgärder frän ve<lcrbörandes sida. 
ogon. Scnnste Mst hlevo missforhållandena vid Redan senuste sommaT började man höra kla-
y~hden av de l)olitiska. fångarna gcoom de bekan- gomål däröver, alt llrygcl "ar i flllmänt bruk vid 
t~ avsli?jaodena f,öremål för up.proä.rksarnhet och 1_ undersökningcn ov statsförbr;ytelsefållgarna, och 
(hskuSSlon· Regermgen, var ... re'presentant med an- I sena.re på Ihösten allLogo mcddelandena oro fån-
lednillg av en tidigaro i lantdage.n framställd inter- garnas torlerande allt siikrare form. Vid årels 
Ilelln.tion Iörsäkral ati förhållandena. i funglägren slut förordnade prokural.<lrn länsmanllen i Esbo 
,·oro tillfroosstållande, försökte ii.ven nn att kom- sockcOl Carl Troberg att \lDdersöka. särskilda. 'Poli· 
ma ifrån saken gellom att påstå, aft de oIfentlig- ti5ka. mäl, sy nbarligen Illed ,'ittgående fullmakter. 
gjorda meddelandena vorc fnl ska. men tvingades Denna ulnämning UI)llväckte förvåning bland 
likvii.l medge, atl. vArden av de många statsförbry· dem. som visst.e, att jusf han gjoli si~ skyldig tili 
l-elsef{lllgarna vnr en övermiiktig l1'ppgift. Genom }lrvglandet ay ffmgar. Linge Ilann hen Troberg 
tvii sii.rskilda benådningnr sjönk fångantale t vis- ej· heller qlandh a. sitt nya. förtroendeup'pdrag, 
;:erligen, men därmed östadkom man 1ikväl icke, förri~n man begynle hörn klagomål root hans verk-
at·t stnlen törmMde ordna de kvarblivna fångar- sam'het· 1 lbörjan av t<furuari inllevnrande år an-
nas fÖr'hållnnden så att det motsvarade skäliga förde ett antal (per$Oner, bland dem även kvinnor, 
fordringar. klag<lmål hos Justitiekanslern, framlliUlande, att 

1Ilissförh1l.1lnndena. ho doek ieke begränsats tili de frå1l1u!rr 'l'ro'bergs och hans medlhjä.l'Pares sida 
fångvården, utan har ä.ven v id den rättsliga be* blivit föremål för rA l<lrty r. Ri'ksföresrund-aren 
113ncllingen, av de Voliliska. fångarna inträffat och J·usliti~k anslern förordnade om onställande 
grova missbrulL UlP:penharligen har sänknin~n ov l1nrlersökning, m.cn i trots IIV aU llYO klagomål 
I~V den nllmänna moraliska. nivån _ vnrpå, man kommo Justitielwnslern tiJlhanda, rw:JJöll& herr 
:;tii!l(!igt SCJ' he...us _ S(tmt den allmänna råberon Trobeng ieke rrån· tjlinsteutövning och ieke ens 
åslodkommit, nlt lagliga former-i ofontligt stor nu, tv~i mftnader -eftcr det klagomq.let !lnfördcs, <>eh 
utsiriiekning sk;iulita 1I.sido· Eftp-r meclborgar- ehuTll den jurist; som förordnats !ltt uudersöka 
krigets slnt begynl'e ståndsrä.t1.er, staber, ja, t.o.rm. saken slutfört siili uudersöknin:g, synes mOll ha 
enskilda ~rsoner föransta.lta nödfallsundersök- skridit till några $Om :hiilst åtgiirder i saken. 
ningar, på grundvalen av vilka - ja t. o. m. L ikaledcs hava för llolitiska fÖl1brytelser anhållna 
utan sådana-fångar dödades i svindlande antal personer dels myeket llinge måst clviiljos i under· 
ooh fortsattes detta. förfaringssä.tt länge. Man sökni ng8tfängelse, innan dc som osk.yidiga frigå-
torde cj vara av olikn åsikt därom, att något. så· \'05. dels lJållas de fortfaronde under många mii-
dant ej f1l.r äga. rum i något land, som vili rälmas D3der efter fiingslandet i fä.ngelse, utali att deras 
hland riiUsstaf..e.rnas antoi. Det var därför förkros- sak ov domslolen behandlas. 
sall(Ie ntt bevitt~a, aft i detta. land, däI laglighet Då jag anser oundvikJigt, att de, som vid 00-
under cttrmr århonden 'begagnats som ett slagord, handling av frågorna. förfarit o1agligt, befon1as 
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tili 18ga ansva r, surut att undersökningsfå.ngar-
nas sak ofördröjligen hänskjutes till domstols be-
llundling, her jag med stöd.av &2 § av L . O. till 
vooeroorlig reg-eringsmedlems eIler justitiekans-
lerns hesvarande få framstiilla följande frägor: 

är regeringen underkunnig om, att å gä,rskilda 
orter eller krigsoperationernas sl ut fångna 'Per-
soner utan Inga undersökning ocb dom (lyrättats 
sarnt hurn stort antalet av sålunda avrättade är; 

,har 'l'egeringen kännooorn om att undersöknings-
fångar tarterats ooh har regeringen skridit till 

Justitieministcrn Söderholms gvnr. ~ 

J lIstitieministern SädeI'lholm yttrade: Lant-
(\agsman H akkilas m. fl. interpellation utmynnar 
i följanoE: frågo r: 

1:0 huruvida. regeringen har sig bekant, att 
cfter det cl e militära. operationerna på olika orter I 
up,phört, tillfångatagnn. rpersoner, utan Iaga ran-
sakning oeh dom avrättats oeh till huru stort 
anta! de sllunda avrättade stiga? 

2:0 'hnruvida. det är känt för regeringen, aH 
tortyr av ransakningsfångar inträffat och huru-
vidn. regeringen 5kridit tiJl åtgärder för dcss före-
byggande oeh de skyldigas befordrande t.il\ 
stra:ff? samt . 

3:0 huruvido. regeringen vidt.agit A,tgärder där-
hän. att de för politiska orsaker ·hä.ktades sak 
snab'bt undersökes oph utun tidsutdl'äkt bringas 
nuder domstols behandling? 

Dessa fråg-or äro riktade till vederbörande 
medlem av rcgcriog-en eUer till Justitiekanslern . 
Då Justitiekanslern icke är ledamot av regerin-
gcn oeh dessutoro på g ru nd &N den ämbctsställ-
ning han innehar så vitt möjligt bör hållas utall-
för de politiska debatter, som vanligen avses med 
interpellationerna, har det närmast allkommit å 
mig att besvnra förevaraude fl"dgor. Därvid ber 
jag då att genast få erinra därom, att den första 
frågan uppenbarligell avscr förMllanden. som 
ligga bortom tiden för såväl den nuvarande som 
iiven den närmast föregående rcgcringens vcrk-
samhet. För sammau'hangets skull vili jag dook 
Ilågot beröra även dessa förhållanden. 

1 sådant avseende her jag att till först få uppe-
MUa mig " ... id påståcndct uti inledningen tili in-

åtgä rder Iför att {Örllindra detta OC'h beford ra. dc 
sk.vldiga till sf'ra ff, sarnt 

har regeringen vidtagit åtgä,rder för att påskyn-
da. undetsökningellJ av dc ::IV politiska. skäl fång-
nas sak sarnt (jfördröjli~n häns'kjuta den tilI 
domstols bchandling. 

Helsingfors, den 14- april 19,19. 

Väinö H a-kk ila 

terpellationsrnemorialet, att de poliiiska straf-
fångar llas ödc i fånglägreo, varest tusental av 
dem gått under n.v hunger och elände, har blivit 
till en skarnfläck för värt land och egnat ati 
nedsätta landets anseendc i den civiliserade värJ-
dens ögon. J ag är ense med interpellanten där-
om, ali vi mAste blygas för att man under senaste 
år nödgades bcreda rum i fängelser för ett mång-
falt större antal än våra stmffanstaller fönnådde 
inrymma, men frAgar, vem har varit skuld här-
tim Åro ieke de skyldiga att sökas bland an-
stiftarne till det vanvettiga. upproret, bland dem, 
som medvetna om den rätta innebörden n.v kam-
pen oeh det enda möjliga sl utet diirav, det oaktat 
kaUade nya skaror till strid , ja, ej allenasl knl-
lade, utan med d.ld ooh hot tvingade fredliga 
medborgare a.tt uppresa. sig mot deras lagligo. 
överhet under en tid, då nöd ooh hrist rådde i 
landet. Vidare är skulden härtill upprorslec1-
nlllgen ö\'erhuvud och de förvildade hopar och 
löss!itppta brotf-'ilingar., av vilka den röda. armen 
synnerligast vid upprorets slut till större delcn 
bcstod, genom de pluudri ngar ooh andm. vålds-
dM, den förstöring av livsmedel, som känocteck-
nade vägarna., där de röda drogo fra.m. Vero 
minncs icke. huru spannmåhlager övergjötos me« 
petroleum, eIler ströddes på laodsvägarna för alla 
vindar eIler huruoom befolkningens nötkreatur 
och svin slakta<1es och bortfördes. När upprorct 
var slut ooh det gällde att föda dc talrika f.ån-
garna, fanns ringa. eIler inlet att äta. Vid sådant 
förhållande är det ej att förvåna sig över aft svält 
och nöd rMdc i fånglägren, då hela folkot led 
hunger, så 8tt i många t rakter bark måste till-
blandas till dc 'kna-ppa mjölransouerna. Härtill 



kmn, att en del fållgar hämtades tili fånglägren 
först eCter det de i veckotal under svåra um'bä-
randCll vistah i skogaron. 1 det gVUT, som å 
rcgeriugens vägllur den 5 juli 1918 avgavs i ao-
ledning av en då gjord interpellation i ämnet, 
lämnndcs detaljerade uppgifter om förhållandena 
i fånglägrcll vid sagdn tid, vadan jag ej har au-
ledning att ou längre uppehålla mig därvid. 
~ågra jämförande sifrror iiro dook på gin plats. 
Den 27 juni ] 918 utgjorde do röda fångaroas 
a ntal 73 ,915, av dem c. 4,600 'kvinnor. UudeT 
de rörberedande förhörcn frigåvos c. JO %. Där-
jämte förordnade regeringen att de, vilka. vid de 
rörberedande förhöJ;cn befunnos mindre farliga, 
sku lle tillsvidare stäl1as på fri fat, men vara skyl-
diga att pä. kallelsc infinna si)t för domst-oL 1 
följd härav lösgåvos e. 15,600. Genom de vill-
korlig-a domnrna minskndes antalet fång-or ånyo 
mcd e. 31,000. P II. g-rund av pnroonsbeslutcn den 
30 oktobel' och 7 dccomber 1918 nedgick antalet 
med ytterlignre c. 16,000. Med de uuder å.rets 
senare hälft tillkomma upprormännen utgjorde 
Ilcla antnJet i f~nglägren eller andra fängelser 
internerade "röda" undor vcckan 5-11 a.pril 
5,954 'Dläll och 45 kvinnor. At enskilda. perso-
ner, som det önska, hnr beretts tillfälle att tagn 
statsförbrytclsefAngar i sitt atbetc. P:t' detta 
sätt varo dll. 103 mnnligo. fll.ngar 'Placerade. Se-
dan man efter stora an'Strängningar Iyekats öka 
tillgången pII. livsmedel, bar även födan i fäng-! 
läg-rell kunnat förbättras. Sålunda utgjorde 
exempelvis 'kvantiteten 'brOO per dag Iör varje 
fånge redan i mars 250 gram och Iör närvarande 
är dellsamma 300, för dem, sam förrätta. ntarbe-
tcn 360 gram. Att de -sa.nitära. förhållandena 
inom fånglägren nu mäste anses tillfredsställande, 
finner man iivell därav, att dödsfallssiffran Irån 
årets början till den 26 dennes uppgittt till 5Q. 
diirav 24 i spanska s.iukan och därav förorsakad 
lUllg-inflamntion, samt för var och en av de t]'(~ 
första. . \'cckorna i april' utgjort endast 3, detta 
ttnder en tid, då. spanska sjnkan i landet sköroat 
offer i miingd. 

Med dessa fal,ta för handen tror jag icko, att 
den biJdade värIden. särskilt eiter den inblick 
den under senaste tid fAtt i bolschevismens väsen 
och stridsmctodcr, mcd missaktning ser ned på 
vårt land. Vad som nedsatt oss i kulturfolkens 
ögon är nog först och sist själva. upproret. 

För ntt sedan ittcrkomma till interpellauonens 
klämmar, sit frågar inoorpellanten tili IÖTst, om 
regeringen 'lmr sig bekant, (ltf ä,v€n eiter det de 
militära operationerna upphört, tiJlfångatagIJa I 
personer ntan laga. rannsakning och dom avrät· 
tats. Herr JInkkila påstår 30tt vid den rättsliga 
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beha.ndlingenav fångar laga former i hög grad 
skjutits åt sWan, att efter upprorets slut stitnds· 
räU.er, staber och t . o. m. cnskilda vel'kst-ällt uo-
dersökningar, på. g-rund av vilka oel! äveo utan 
att sådana hållits, f.ållgar mördats till ohyggligt 
antal samt Ikollstaterar, ntt de klagomAI, som se-
dan mittell av sommarcn ·häröver anförts !los la-
garnas högsta väktare, icke föranlett · några åt-
gärder, vilket llter 118ft tili på föld, att den olaga 
behandlingen a.v rannsakningsfångarna fortfor 
och fångar mördades vid fasttagandet eiler där-
efter. Att under själva upprorstiden det före-
kommit fall , såsom dl efter erövringen av en 'Ort 
erövrarne vid åsynen av de oerllörda grymheter, 
sam förövats medan orien var i de upproriskas 
våld, Iörfarit rncd. stränghet mot dessa, lärer e.i 
kunna betvivlas. lIfan mAste dock förstå. vilkn 
känslor det skulle väcka hos befriarne att finna 
personer. ofta. sådnllll, som stått ntom de stridan" 
des led, lrunlästnde eliel' sty.mpnde medan de än-
nu varit vid liv. Om do då förlorat 'känslan av 
sKonsamllet. måste detta vara förklnrlig-t. För-
bises får ej heller, ntt l~rsoner i nödvärn berövat 
annan livet. Men härtill kommor, att i mänga, 
kanS'ke fJertalet fall i illämpningen av dödsstraff 
å anklagad person skett på grund av rannsak-
ning ooh dom av ståndsrätter. som befälhavaren 
på. plnt~n tillsntt. Huruvida vissa sta:ber i denna 
egenskap gjort dctsamma, känner jag ej. För-
klnrligt är väl även. om Illöjligen i något fall 
enskilda personer vid anträffandet av sådana. 
som förövat mord eIler annat groft våld å dems 
närmaste, själva tagit rättvisan isin hand. I 
en del fall ha upprorsmän, meaan de sökt nnd-
kOffima den förföljande orclniugsmakten, träffats 
av skott, då dc vägrat att stanna. Sädant k8n 
viel eftersJlll nande a .... grova brottslingar även el-
.ies inträffa. 

Några. tillförlitliga statistiska. data över alla. 
dessa; exekutioner ha ej stå.tt att erhålla, men så. 
mycket är i vnrje Ihändelsc visst, att de siffror, 
som man pl\. socialdemo'kratiskt håll publicerat 
och iivell lyckats få införda i utlänska tielningar, 
iiro högeligen överdrivnn. Såsom exempel härpn. 
vili jag endast erinra om de uppgifter angående 
antalet efter befrialldet av städerna Kotka och 
Froorikshamn arkebuseracle personer, sam före· 
komma. i en nyligen spridcl flygskrift. Dessa 
uppgifter ha visaw vnra helt enkelt· tio gånger 
förstoradc. 

Dessutom unelalldrager sig fråg-ao angåencle 
brottsligheten av dy lika handlingar i många falI 
numera domstols prö"nillg med hänsyn till inne-
havarens av högs!a mnkton den 7 sistlidne decem-
ber utfärdaele amne-stidekret, som jämre stad'· 
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g-ande att vidare åtal mot i upproret delaktif:,'e 
skall med angivna undo.ntag förfalla., tillika ill-
nehåJler, att de perSOller, vilka i syfte att uuder-
trycka det mot landcts lagliga ordning igång-
satta upprorct eIler b indra dess utbredande eIler 
återställa orduing förövat handlingar, som june-
fnUn ett överskridande av vad Iör sagda syfte-
måls vinnande varit nödigt, icko skola för sådana 
handlingar underkastas åtal och stmff. På grund 
av detta. stadgande har 001.. en del perSOller av 
domstol befriats frän å dem av åtalsmyndighetcn 
påyrkat straff. Dock är interpelIantens påstå-
ende, aLt ldagomålen i detta ämne hos prokura-
toru eiler den IlUvilrflll de justltiekanslern icke 
skulle leit tili ålgärd. {lj riktigt. J ag kan UJ}P-
lvsa. om 3tt av samtliga klagomål ö\"(~r monI oc.h 
nvdagatagande o.v oskyldiga. perSOller, som uuder 
angivno. tid anförts ho!! justitiekanslern, endast 
cit llar tre styeken länmats utan 8vseende. J\fcd 
anledning av r;le övriga, Iha iIlog st\. vidlyftiga 
undersökningar verkstäJlts. Men resultateu av 
dem ho. i allm1inhet icke gått i för klagandena. 
g-ynnsam riktning. Först och främst har det 
vi sat sig-. att de JlQrsonuppgiftel'. som erhiillits 
om de "mördade" ieko nils hållit sträc:k. Den 
enligt upg-ift oskyldige unge manneu. som en}jgl. 
klagoskriften i upprorets sista stundcr prossats 
till tjänst i den röJa annen, och därpå haft olye-
katl att rå'ka i myndigheternas händer eIler ock 
nIls ieke deltagit i upproret, men av vedersakare 
nngivit.s oc.h förly häKtats och skjutits, har i fler-
talet fall visat sig vara en nog så aktiv deltagare 
i upproret med dess mord oeh lllutldringm. 1 
andra fall llllr det utrctts, att den påstådda mör-
dade ieke skjutits, uLan fallit i striden eiler för-
snmnit mcd silla kamrater österut eller i andra 
obekant-a. ödcn. 

Om påsttienden gjorts, vilkas sa nningsenlighet 
man ej ens gjort försök att styrka oc.h som dess-
utom framst!illts av personer, vilkas uppgi1tcr i 
övrigt bevisligen vo rit oriktiga , oeh om det sak-
förMllande kunuat fastslås, att den skjutna för 
sina gärningar gjort sig fört.iänt av shängt straff, 
sd. har klagomålet ej föranlett åtgärd . Fall ha 
<lock förekommit, de dtir måste bet.ecknas s ~om 
drå.p å s:id:ma., som tagit del i det avslutade upp-
rorot. 1 de fall, då föröva.rne a.v ilråpen kunnat 
antriiffas, lwva åtal och strnff för gärning-cn 
dels radan föJjt, dels åro målen ännu anhängiga. 
Under ruin ämbetsuWvning i 'Vasa hovrätt har 
jag varit mcd om att i ett dylikt mM dörne. till 
myeket strängt straff. 1 ett fall av egenmäktig 
exekution, uWvad av skyddskårsmedlemmar, har 
en av de skyldige tiUsvidare Jyekats MUa sig 
nndan rättvisau, rnen är Iagligen efterlyst, de 

öVTign äro under ital. Regeringen är fullt med-
velen om nödvändigheten av att de, som gjorl 
:;ig skyldiga tili väld eIler andro. övergrepp efter 
det upproret avslutats, icke mä undgå sitt för· 
tjänta straff. Regeringen skall givetvis Jraga 
försorg därom, atl; en Iloggrann Iaga undersök -
ning anordnas i varje fall, som för Mals anstäI-
lande angives hos myndigheterna, 

Jng [l,nser mig därför kunna besvara förstn 
pun'kten av intenpellaliollen så, att några "uvrätt· 
ningar" i den mening interpellanten gjort gäl-
Iande ej ägt rum , 'Illen att yäI häktade krigsfnll-
gar oeh eftcrll.t gripna. notoriska. rödgardister, 
som tilli'ka g-jort sig s'kylldiga. tilI mord oeh ro\" 
av annans egendom, under flyktförsök skjutit:<. 
Antalet kan ej uppgivas, men sti alltför stort iir 
det ej. 

P å sätt herr Hakkila i 'Illemorialet framhål· 
Jcr har hos juslitiekanslern under februari mI\.nad 
detta år klagomål anförts över det sätt, varprl 
rannsakningen av särskilda politiska. fångar be· 
dr1vcs. Klagomålen, som författaf:.s tilI större 
delen av herr Hakkila, gingo ut diirpå, att krono-
lällsmallnen 'l'roberg, som förordnats att Ieda 1)0-

lisförhöret, ooh hall~ biträdell skulle gjort sig 
sk.v1fUga ti1l grov misshandel a.v de anklagade 
i syfte att tvillga dem till bekänllelsc. Med nn-
leduing av Jdagomåleu, som "art efter aruwt (1.\'-
tr.vekts i tidningen Suomen Sosialidemokraatti, 
försedda med över- och underrubriker, förorunn· 
des tili ulldersökning och g-av i huvudsak följande 
resultat. 

Först oeh fr-iirnst kOllstnterades, att de ilesta 
klagoskrifler tillkommit plL herr Hakkilas initin-
tiv och att klagandena, med undantag av tvänne 
personer, samtliga nu iil'O angivua och hiiktade 
5:1som delaktiga, .i stäml)ligar mot rilrets säkerlleL 
Herr Haklkila hade okallad besökt klagandena i 
rannsnkningshäklet och av dem bekommit ej aJI('-
nast för syftema.let lämpsde uppl.vsningar Ut-811 
ock behövliga. fullmakter, om viIka. några häk-
tade påstodo, ntt de ej ens avvetat för vad älldamål 
ful1makt lbegärls. Likllsti framgiek n·v förhörell. 
aLt herr H akkilas oeh den andra författaren (IV 

.klagoskriflen. herr Joutsenlahtis framsWllnin· 
g:lT enligt de häktades Cgell meuiJlg, varit i hög 
grad överdrivlla, om ock samtliga förhörda vid-
höllo, att de vid polisförhöret misshandIats. Hu · 
ruvida och i vad mån misshandel äg-t rum har 
dock var.it svArt att uUeta. Herr Trobcrg och 
·hans med'hjälpare förneka., att de vid förhörot 
mcd klaganden3. skulle gjort sig skyldiga tilI varl 
dem på.bördats. Vid av läkare omedelbart efter 
det klagomålen inKommit verkställd besiktning 
Ii de anklagade har icke heller spår tili misshan-



dcl kunnat konst:ltcras. Likaså förtjänar det 
förhållande llppmärksamma~ , att de häktade själ-
va , då de av Tro'berg efter slutför'td'örllör införpas-
sats tili ran&akningshäktet ieke omtalat denågång-
na misshandcln för vederbÖrande. Orsaken här-
tili har väI varit att fångarna lagt betydligt 
mindre vikt härvid än herr Hakkila. SålUllda 
säger en häkta<l (Lemminen) på taI om misshan-
deln, att han hade lidit den och hållit den för 
sig s.iälv. En annan av klagandena Oskar Hil-
tUllen säger om misshandeln, "att den visserligen 
var opassande, men ieke grov", andra uttryck att 
förtiga. Och slutl igen medgiva klagandena ati 
de endast av särskihl 31lledning "fätt stryk" me-
den fö rhörell i.allmiinhet leUs humant oc11 ntun 
sW ringar. Några ojäviga vittnen ha i cle flesta 
fall icke kuunut uppletas, utan har urrklugelsen 
och sva1'omålet flt&tt emot varandra, varigenom 
utlcbndet av sanningen synllerligell försvårats. 
Endast i tvänne fal! (Granroth och Konttinen) 
kan med juridiskt bindande ,·crkan fastställa s. 
aLt misslJandel förekomlllit, medan för ctt tredje 
fall (Elsa Maria Tolonen ) sa nnolika skäl före-
finnas. Uli huru hög grad misshalldel ägt rum I 
har dack ej heller i dessa fall kunnat konstateras, 
oli åsyna vittnen diirtill ej funnits. Undersök-
ningen forlgår emellertid. 

Genast eUer det de första klagomålen ti11 jus· 
t it ickanslerämbetet inkommit, uppkallades kro· 
nolänsman 'froberg till justitiekanslern och erin-
rades allvarligen om aLt någoll missha lHlel i vil- I 
ken form som häbt av de t.iIl hans behandling 
ii\"erlämnade politiskt mistänkta ej komme att 
tålas, Sedan den av .iustitiekauslern anbefallda 
undersökn illgell slutförts samt Ullnan person all-
stiill ts att leda förhörcn med de för högförrädiska 
.:;tämplingar häktade, entledigades Troberg fron 
u!lpdraget. Om nämligen mot Troberg och hans 
medhjälpare ieke rodan utredlling vun llils, .att 
åtal Illot dem ännu kunnat allställas, ,he1st d!> 
flesta av klagandena förklarat att sådant av dem 
cj aJl s åsyHats, så har dock undersökningen givit 

. ,·id hauden ntt allt ej varit som sig borde. Det 
siitt, varpå undersökningen letts av Troberg, läm-
nade skäl till anmärknin~r. Herr Troberg var 
för hiirftig mot de anklagacle och hans ätbörder 
skrämde dem. Dessutom tala förefintligheten av 
pamp i undersökningsrummet och dess förekomst 
uti Troberg;; eIler hans medhjälpares händer tili 
förmån för klagomålen, om ock medhjälparne för 
sin del förklarat. att med 'lJUml)C11 endast slagits 
mot bord och \"äggar, då den anklagade uppträtt 
aJltför sturskt och nekat att bes"a1'a ele enklaste 
frågor. Att Trobergs entleel igande (12/4) ieke 
skedcle omedelbärt efter förhörsprotokollets inliim-
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nandc berodde dels därpå att protokollet i vissa 
stydken var oful lställdigt, mell huvudsakligen 
därpå att de Troberg anförtrodda undersöknin-
garua av den högförrädiska rörelsell icke tltan 
allvarsam skada för den allmänna säkerheten 
kunde inställas och tid behövdes att få anna II 
person att övertaga ledningen av ulldersöknill-
garua. 

!len om ock sålunda en del faU aV'misshandel 
utav polit iska ransak nings.fångar ägt rum, har 
den dock varit av så lindrig art, att bcnämningen 
tortyr under inga IförhåJlanden Ikan komma i 
fråga. Tortyr har i vå rt land förekommit endast 
under hä.:'l:processernas ticl och sedan en gång tilI. 
under uproret sellasta nr. Vilkn, som voro de tor· 
terande och vilka de tortyr underkastadc, beböver 
jag ej i detta sammanhang omnämna. 

Svaret på interpellationens alldra pun-kt bltr 
därför, att någon tortyr av politiska fållgar ej 
ägt rum, att \"äl i enskilda fall i upproret del -
aktiga, $Om tillika varit grova brottslingar, under 
förhöret tilldelals slag med pamp av manskapet, 
som varit upprört över de oerhörda gr.vmheter, 
vilka under {örhören kommo i dagen, och att vi-
dare i ett par fall dylikt våld övergått även per-
soner, som häktats endast för högförrädiskn 
stämplingar. För såvitt målsiig-anden det yrkar. 
skoln emellertid också alla de, som gjort sig i 
förenämnt avseende bevislip-en sk.vldiga ti l! brott, 
befordras till straff. 

Av inte1'pellntiouen framg-!i. r ej fullt t.ydligt. 
vitka "av politiska orsaker häktade" <l en tred je 
frågan avser. 'l'ill den del rannsakningen av 
dem, som deltogo i tlPl)rorct senaste M, tillhiir 
stat~förhr,vte l sedomstol nrna, återstli num era eJl-
dast 72<, som ieke fått si n dom. Av dem ~lar dock 
en stor del under varen återvä nt fråll Ryssland. 
beträffande andra,..lmt med målens handläggnillR: 
måst anstA i följd av att de åta.\ade varit sjukn. 

&'lllllOli-kt hnr herr Hakkila dock egentligcn 
haft i sikte dem, som lIndor dotta år häktats för 

. delakt ighet i bolschevistiska slämplingar. Av 
tidningarna har man så gott som dagligen fått. 
inhämta hurusolO än i den ena, än i den andra 
laudsorten pcrsoner häktats för högförrädisk 
verksamhet. Alla dessa händelser 'ha samman-
hang med varandra, varav följer att målen mot 
de lläktade böra behandlas gcmensamt. Då lliir-
til! kommer att forum för brottet är hovrätt. in-
ses utan vidare, att ett inställande av de häktade i 
tur och ordning inför dOlllstol endast skulle 1'e-
sultcra i ett antal resor emellan häktet ocb dom -
stolen tills den förberednnde undersökningen med 
dem alla. eller åtminstone med de nesta slutfÖrh. 
P å denna grund har vistelsen i rannsakningsliäk-
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tet för en del av da anklagade ,kommit att "vara. 
jämförelsevis länge. Men dA de flesta. .av dem 
äro frigivna rödgard ister, sam genom stna nya 
stämplingar under alla förhål1anden ha förverkat 
den villkorliga frigivn iogen, eIler ock erän fän-
gelset förrymda eIler sMana, root vilka bevis-
materialet är syollcrligen starkt, föreligger iogen 
fara. fö r verklig rätlskränkniog. Handlingarna. 
angåcnde ett större antal för brott av ifrågava-
rande beskaCfeollct 11äktade persone torde också 
ha rcmitterats tili Viborgs hovrätt för åtals ut· 
fÖrande. 

Utw,laUtlc a.v rattig"Ar(L~illspektören Bruno Sar-
liu, re"r~lItI~ lI t Hir radikain. finska frnIll-

stcgspartict. 

'raJa,ren inle<lde siU andragande med att fram-
Mlla, att det vaf oödväodigt att utgA. frän. en bre-
dare hae än den, med viIkon interpellanterna åt-
nöjt' -sig, för att få. en sll.dan ob,iektiv bild av de i 
inlel1pcllationell a"sedda fÖl\hållandena. som var 
nöd'"ändig för eo l-ritik av de händelser, om "ilka 
här ,'af frliga, Detta var så myeket mera nödvän-
digt, som interrtellaoteran fäst sig endast "id följ-
derna utan att med eLt ord beröra sjä-lva orsakerna. 
1 .c;amband med interl>ellationen "ar man sålunda 
tnmgcn, att så mohbjudande aet än kUllde i'öre-
raila, återkalla i minnet. en del fakta frän tiden 
före uPJlrorct och uuder själ"a. upproret, eme-
dan de ibätlre än något anna.t IlSykologiskt he-
l.vste det, som ou genom inreq>ellationen bli"it 
framdraget inför laotddgens och Europas kritik. 
Talaren fortsaH<l Ihiirefter : 

Ellvar eriurar sig ännu dc spällda marsdagarna 
år 1917. P{\ sin egen omöjligllet ramlade då den 
r.Ysk~ cnväldiga tsarens tron, oe.h ,ho-ppet om vårt 
lands självsLändigIH:lt., .den småningom under iakt-
tagandet nv "jirldskriget.s virvIar mognadetanken, 
att helt ooh ilumet frigöra oss frän det 'Politiska 
ok. som klavbundit 0011 ,hårt förtryckt vårt. poli-
tiska, sooinla 0011 kulturellu. Ii", tycktes hava 
ta.git eti avgör:tnde steg mot sitt förn~rkligande. 
Meu det drö.ide ioke Iänge, innan den ryska. re,'o· 
lutionära frigörelseus dyningar genom den, Iind-
rigast sagt, egendomliga. beröringen mellan den 
här förlagda. ryska milit.ä.ren ooh värt eget sooiaI-
dcmokrntish pa.rti 'började ogöra. sig kännbara. i 
yårt poli1iska liv pii. ett sätt, som icke kuode l1od-
gå 80tt inom uPJllysta. kretsar väckal\.>ekymmer ocb 
1I11varlig oro, en oro, sorn uuder v-eckornas lopp 

alHjä,mnt 1illtog tills Inntdagen slutligen kundn 
sammanträda. för att IOOa folkets öden i dess stör-
sta. Ihisioriska ögoll'blick. 

Vå r viinster hade dli. makten i sina. händer, en 
säker majoritet i lantdagen och en avgörande plais 
i regeringen. Emot sig ,l13de den en' mer äo 10jaI 
oJlillOsition och iiven i P etersburg å.t.minst-one till 
en börjnu god vind i seglen. Ruru utnyttjade 
den detta sällsynla tilIfälle tili vårt lands, vli.ri 
folks ooh vår stats bästa,? - 1 korthet sag1;: Jlå 
gamma sät!; som svenska riksdagen under den s. k. 
frihctstiden, genom aU försöka i egna händer kon-
eentrera all slatsmakt., så.väI den lagstiftande som 
den verkslällande, tili och med domaremakten, på 
det :ttt folkrellrcS(;ntalionens majoritetsgrup'p 
skulle ·tå.en oOOg,ränsnd makt ntt stifta, bringa i 
verkställig]lct OC'h tillii.mll8. partila'gar för motpar-
tiers kväsande oeh deras bringandc i inhysin,gens 
magra. stäJlning i eget fosterland. Strävan att 
sa mla all slalsmakt 110S elt partikaJbinett fram-
skoymtnde i den dli.varande vänsterns företag ge-
nom sprin,gorna i I})artikulisserna och Zimmcr-
wald - internationalens niistlln ' syndikaIistiska 
anda ooh taktik anga,vs tilI ooh mcd officiellt så-
som rättesnöra för vänsterna politiska ocb sooiala 
rprogram. Det rä.tta historiska ögonblicket fick 
glida. ur llJiinderna ooh med av bolsc'heviker och 
arbef.ar- oc'h soldntråd ulal1betade mötesresolutio· 
ner skred man tili tlppgörande a.v finsh stat.s'hand-
lingar och till att utarbeta en Iag, som lämnade 
ett 'helt lolks lheligas1e strä.van, dess självständig-
het, !pii. hälft ooh öppnade alltCör 'brOOa. dörrar tili 
\"lirt land 1t ryskt soldatkommondo· 

1 dessa vänsterns str'd.vanden ~pade sig den 
första. orsa'ken tili hitterhet ooh den trängde olIt 
djull3ro åtminstone inom de medborgarkretsar. 
dä.r man trott det rätt.'l. ögonbIieket vara inne för 
att förverkliga fostorlandcts sjtilvständig'bet och 
skf1JPa, ett oberoende Finland. 

Men nllt allvarlignro ble\' biHerheten, ja renta" 
förtrytelS(;u mot vdr vänsler ocJl mot hela det 
socialdemokratiska. ]lUrtict såsom sådant på grund 
av mig rcdan antydda. förbindclser, som detsamma 
fortfarande underhöll mcd de htir inkvarterade 
odh här trois löften kvarblivna ryska. trupvavdeI-
ningarna. Man föregav, alt dessa av revolutionen 
förvirrade 'hopar stäIlde sig sympatiskt gentemot 
v1rt lands självständig'heissträvanden ooh att de 
kV.'lrstannade Mr endnst -på grund ov värld'skri-
gets stra!egiska. noovändigl11et, utan ntt blandn. sig 
i Yåra inre frågor. Men kna'Ppast hade man Ibun-
nit 1il1 "årsåddens tid, som ~ vårt av hunger ho-
tade land hade en avgörande lbetydelse för fol· 
kets bärgning, innao Ydra i det socialdemokra· 
t iska llartiets slu'Ptåg ,'aoorande rödas för.hål· 
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laoda tili de här tUlllulterande ryska. soldaterna 
började visa. sig i aln rätta dager. Utan att taIn 
om de tydligt anarkisbslm, lag och samhällsord-
ning grovt Iörtrampande röretcelser, vilka redan 
koostaterades här och där i strävnnden att befria 
kriminella fångar, i plundringar a.v livsmedels-
förrM och i med vapenmakt understödda sträjker, 
kunde mao redan med sadlig ·hal"ffi odh rodnande 
av skam lägga märke tilI , a1.t vissa clement, sam 
trofs gensagor räknas till det soci!!Jdemokratiska 
Imrtiet i vida tralder, is.ynnerhct i sydvästra, och 
södrn Finland, började med understöd av VA i arv-
ricndes bajonetter, pry.gIa lantmuD, som fredligt 
sAdde eIler ·p!öjde siIlI Akar, stäoga fÖf vAr nöd-
stulldn befolknings livsuppellälle nödvändiga 
mo.reri-inrättningar, nooslakta eiler 5välta ut bön-
dernas kreatur, tilI fängelserna släpa oskyldiga. 
miinniskor, misshandla. 'kommunernas g.rå9Järiga 
förtroondemän oeh under vapenskrammcl diktera 
domsLolars lbeslut,' umn a.tt undcrtecknarna av 
denna. interpellation da funno anlooning att ge-
nom ett nHvarligt OOh säkert ma ssuppträdande ut-
laIn sin obetingade, rättframma dom över dylikt 
våld Olot en rättstuts ,börnstcnar: med'borgarfri-
het.erna, och rnooborgarnes rättsskydd. 

Följde så. tra kasserierna .mcd den s. k. ordnings-
milisen, samhället terroriserande milissträjker, vil-
ka bragte den reguliära polismakteu att på mållga. 
orter ~ la.ndet .li'kgiitigt ool~ passivt förbålla sig ~ilI I 
handhngar, nktade mot hv, (lgendorn ooh rätttg-
!wt(lr, sä. stadgade sorn förvärvade; och denna I 
llassivitet ville man sedan giva, sil1 välsignelse 
genom förbiittring av milisernns löner. 

Svårt misstruger sig dook den, sorn tror, att 
detta är allt, som gav unledning tiJl 'bitterhet. Vi 
lmde ännu att svälja en förödmjukelse , djupare 
än någolli annon, romm a en kulk, sorn svårt skor 
i de log högaktande folkclementens hjärta. Vi 
fingo ul>pleva oc'h qlröva 'pA även det ögon'bliek 
a\' nntionell skam, då de röda 'hoparna, samman-
srnultna. tili sl utna. 100 med ryssarnas bajoneU-
kolonner 0011 sabelhjältar, omringade världens 
mest demokratiska · Tlarla~ent, Finlands folkrep-
resenlation, för att beröVft, cless medlc.rnmar deras 
rnod g rundlagens Ihälgd tillförsäkrade riitt aH, en -
lig1. samvete ooh i namn av folkets lycka, fritt få 
l>fö,': .... statc.ns ooh sarnhälJets angelägenbeter, för 
att Jläverka. Jagsliftaren med styrkans Tätt ooh så-
luncla neddraga ~nr verkl igt llppllÖjd dernokrati 
i klnssdiktaturens låga ledband. 

1 dessa ~ländelser !;e vi en annan, ~nligt mln 
nl(!Ding aJltför lbegriplig orsak tili den växande 
så<ld av 'bitterhet, sorn i allt vidnre kretsar bör-
.iade spira u:[)p mot vårn. av den ryskru rev01utio· 
nen oornsade rödu vänstermän, tili och merd mot 
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hela vänsterparliet, emedan det, å.tminstone offen!-
ligt, ieke visade sig villigt att med tillräcklig 
energi fördöma. ens den mest vansinniga ana.rkis 
härjandc godtyeke i sam'häl1(lt. 

1tlen serien av oJyckliga händelser vnr icke ohär· 
moo slu t. Nya, än tyngre ~Hldo ödet föt1beb'å.llit 
05S. 

För .mig hade det verkliga, urSoprungliga syftet 
rned röda gardets bildande ä.vensom denna orga-
nisations ogent1igru skapare förblivit en h emlighet_ 
Målhä.nda. strävade man tili bevu.pnade samman-
slutni ngar för att skydda den regerande lantda-
gen eller för att i fall a.v behov ulöva sin på.tryck-
ning opå. densamma, rnå.hända 'hägrade för ögonen 
red an då. den hela värIden om fattandc, internati-
onella. proletariatdiktaturens enligt någras me-
ning l.vckliga tillstånd? - Så myeket <är åtmin-
ston-e sä.kert, att något ordn.insgarde, under vilket 
namn arbetarna.s röda · garde ur.sprunligen .shä-
vade att gå, aldrig uppstod därutav. Det 
l1ar nldrig moovetet ooh i gärning ens försökt 
a'lt tr.vgga sarnlhällsfrid och laglig rätf.sordning, 
ooh icke ens revolutionens egentliga vinningar. 
Tvärtom drev det anarkins so'k, med undantag av 
m\gra. koria melJantider, och växle små.ningom det 
socialdemokratiska. -pariiets ledare över 'huvude't 
tili en sådan samhäJlsfa rUl, som icke ens den kall-
'b10digasl.e medborgare kan återkalla i millJlet 
utan dtiupt rbekymmer. Man ll ar visserligen ofta 
för.sökt liåstä, att den i tysthet uppspirande 
skyddskårsrörelsen !hade uttalat röda, garde'ts ur-
sprnngsord, att röda ga,rdets bililande skulle 
skett sorn motvikt mot borgarnes oe'h framrför 
aILi; de fbesittande borga.rnes oovrupning, vilket 
sistnämnda 'förega,vs hava skett för att tillintet-
göra arbetarklassens vin ningar . .Men dessa på-
sUl.enden qlärstamrna från de mörkaste pa.rtit-ak-
tikers grumliga vatten, ty icke ens en skiftning 
i denna riktning dolde sig i den uppvaknande 
skyddskårsidcn, sorn envar visste !hava. uppkom-
rnit i s.iiiJvständi~hetstankens .höga 1:.ecken ooh 
fö r vors förverkligande ,man opå de flesta orter 
tili en börjnn anhön, att även det socialdemokra-
tiska rpart.iets organisationer skulle ansluta sig 
t ili gemensamma skyddskårer, sorn sk ullc bildas 
för landets befrielse ooh skydd· Och det bör noga 
läggas märk e tilI, att röda garden upprättades 
redan långt före skyddskårerna. Just i det fak-
'lum, oU do rödas bevä.pning ieke skedde under 
samma s.vftem'Als rana, utan &åsom ctt dunkelt 
samhällsllOt, i nära vä.,.'Celvorkan med ryska sol-
dater, dolde sig det förödande froot tili upprivan-
do tvivel odh bittcrhet. - Och d-cssa tvivel voro 
icke 'heller obe fogade . 

Behöver man 'gå långt för att bevisa detta? 
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Knruppast ,hava la<glydiga samhällsmedlemmar 
glömt de :J:Jä.mska blodsJåden i Malm, det· rfem-
tiokrl oskyldiga människor, vilka rM mördares 
vansinna och djuriska raseri ryckte hort frAn 10v-
liga gärningar, ofta 'irån familj och !hem, mot en 
förtidig dOO? Kna.p!past äro de uoPllrörande mor-
den i Mommila glijmdru, då de röda, svikande sitt 
fosterlands ,sak, spredo dOO omkring sig tillsam-
mans med sina ralska ryska. vänner? Knappast 
heller de Hata!, mwhända hundratal fall av mord-
brand oeh mord, de hundratal ,bajon-ettstygn och 
märdarkulor, med viIka man enligt hetsjaktens 
regler drev -yuglingar, vilka sammanslutit sig till 
skydd för Finland$' självsl:ändighet., trån stad tili 
siad oeh iby till by, eIler da systematiska oplundrin-
gar, som med vapenmakt förovades j, Abo och 
äveu annorstädes. En' oerhörd bitt-erhet, en. berät-
tigad iffioralisk föt1bittring jäst-e isinnet, da man 
föl,ido moo dessa skådespeL OC11 oli. sl utligen 
strä..ikv-eeka-n i novcmber var över och da med 
J'.vska gevär 0011 .ba.jonett-er Ibevii:pnade rödgardist-
emas tvångsvälde, :häKtninga'r, mord, .plundringar 
ooh straff-expeditioner mot 'fredliga medhorgare 
varo prövade, dä 'började Ibitterfhet-ens kalk sjuda 
över bräddarna. YUerligare kommo belägringar-
na av kommunalfullruäktige, pryglingarna. och ut-
hungringsåtgärderna ruot desarurua , de oriikneliga 
fallen av egen'bandsrätt ooh våldsdåd sarut den till 
ytterlighet upphetsade tonen i de socialdemokra-
.tiska tidningarna, av vilka några nästan M.nande 
orevo gäck med borgarnes s. k. bek;i'mmer och 
lätt ant.vddc, huru några. tiohtl eller hundratal 
besittande 'borgares dOO i den revol utioniira 
massans breda u.ppmarsoh -endast var en lätt 
förbigången småsak, en bagatellartad lek, ty man 
kunde icke vänta. skonsamh-et av revolutionen 
-så skulle 'Illan tro, att på ,grundvalen av alla. 
dcssa. fakta åtminstone den av frihctskärl-ek uppli-
vade ungdomens, ja, t ili ooh moo hela det anarkin 
bekärnpande samhä.1lselementets spända stämning 
i slutet av år 19117 började bliva begriplig. 

Utöver allt dett..'L började da,g i'ör dag antagun-
dena därom, att våra. röda vtiJpnade organisationer 
verkligellt stodo i direkt växelverkall OCJl samför-
slånd mcd de ryska bolschevikerlla, bekräftas 
oeh moo stöd av erfaren!het.er stadgas. De sist-
n~imnda 'försedde genom förmedling av finska rö-
da agenter sina 'härvarande själfsfrändcr med va-
l len ooh ammunition, i1e .fj'DSlka !Iiida' .gardena 
inregistrerades i de ryS'ka bolsehvikernas arme-
rullor, ,å medlcmlS,koden prå.lade den ryska. lexten 
på ena sidan oc'h Ihärvarande ryska, miliUirperso-
ner verkstälde flitigt inspektioner av de röda gar-
dena och uppträdde ävenl såsom deras instruktö-
rer, ' så att deras ryska kommando-ord skallade 
över gator oeh torg. 

Och ullt detta skedde t rots att man visste, att 
hundratal ja tusentals rasku ynglingar satt sitt 
liv och sin 'framtidl på glpel för att till sitt foster-
lands rtJefriande förvärva krigskun'9ka:p i f räm-
mandc land. SkuUe deras offer hava varit för-
gäves på grund av förräderiet mot vår ,c;tatsidP 
- det vaI' denna,. fråga, $Om svårast skar 1. varje 
på Finlands tframtid länkandes hiiäda. 

Redan de av mig ovan anförda fakta $'kulle 
förslå för att skänka en hållbar belysning ät den 
psykologiskt 'begripliga, om ock icke i alla god-
kännibara bitterbet, som vid urpprorets underku-
vande drivit den frivilliga vita armens unga sol-
date.r till hårdhet, mårhända stäJlvis till s-konings-
iÖ9hen, tili och med tin 'beklagliga handlingar. 
Hen redan en kort övenbliek öwr de rödas ohygg-
li....~ , grymheter under upproret är iignad att gönl 
denna Ibitterhet ännu mera begriPlig. -

Redan förutom att upproret även såsom så-
dant, oeh isynnerhet säsom en mot viirldens lll est 
demokratiskru lands lagliga stats- och samhälls-
ord'ning riktad, från, folkmilloriitetens ';SiJa ut-
gången och mot 'blodig 'klassdiktatur strih'ullde 
fördeelse, innelbär en handling, sam ieko kan und-
gå, att hos sin underkuvare, d. v. s. hos den med 
fulla pO'litiska rti.ttiglheter utrustude folkmarjori-
teten, up-pväcka ett 'betiinkligt ursinnc, är oeUa 
så myeket mera fallet, om de upproriska 
i silla strävanden uP~J.ltriida med d,iuriskt .raseri 
oeh p-å ett allt ,heligt 0011 miillskligt. 'förtrampande 
stitt. Sorgligt ocll skamligt nag inträffadc just 
deita. under Hn8 års röda uJjpror i den finska 
stat, som kort förut wroklamerat sin s.iälvständig-
hot. - För att bevisa detta. .påstående vore jag i 
tiIHälle att u!}präkna och redogöra för en svind-
landa serie grym1lleter. lIen det är onödigt , aH 
längre tortera sinnena medl·sådant. N.ågra anlrd-
ningar torde vara tillriikliga. 

Måhända hu'Va även undertecknarne a.v inter-
pellationen varit i tillfälle aft se t-ill exempe! det 
modikolegala, beedigade obdllktionsprotokoll, som 
talrika läkare under u'Pproret utar;betade i St. 
MiChel , -eHcr att med. vetenska:pli,g kallblodigllet 

• hava undersökt de mäns 1ik, vilka råkat i de rö-
das händer vå Uäntyharju-fronten och där för-
lorat sitt liv samt vilka, eller så myeket som åter-
slod av dem, förevigaoes medelst fot,ografiappa-
rarer. Hii.mskare spår av odjurs i mtinniskoskop-
lIad vildhet kan. man ieke föreställa. sig. Ogonen 
voro före döden långsamt uttrych-ta UI' sina fflålor, 
skcn'benen sönderkrossade, - ma'garna uJlPskurna 
och t.armarna smånill'goru rivna i bitar med bajo-
netter, några minore delar 'helt ooh ·hänet avskilj-
da. fmn krop-'pen med slött va.pen, talrika 
tiJl bäHten dödande bajollCUst,ygn i sidan och 
först därefter en dödflJlde_ kula i hjä.rnan. - ltHi-



hända känner man inom vänstern tili den s. k. 
tortyrbadstugan i nät1heren av Koria station, vars 
väggar kuud'o fört.u.!ja om håmskn. gärningnr, så 
lilet överensslii.mmnndo med människosläktots 
psykologi, att jag av hänsyn till mitt folks heder 
pä. denna plats icko cns vågar herura dem. Eiler 
de många 'hundra döds- odh tortyroffren i Kou-
vola . bland dem aI1bctarnes välgörare och av tsar-
väldet i Kresty torlerade lagligllCtskäml)ar, även 
do oCta. finger för finger, 100 för led sönderslitna 
och slutligeu slungade i forson eIler kärret. 1 
mitt sinne uppdyka dessutom döda, som genom 
tungan fasf:sopikats vid 'bordet invid brödkorgeu, 
likaså de själaberdar, vilkas pldgor förvärrade~ 
genom att salt ströddes i såren. Ocll huru förfor 
man i Snstmoln «Ii Norrmnrk, ,hmu i Leppävirta 
ocrl Varkaus, Terijoki, St. Andreåe, F ilppula, Sui-
nuln, Fredril;sllamJll, Val1.-ia,koski, med ett onl 
överallt, där en soldat ifrån vitn uvmen eIler ml.-
gOll annan, som anlogs vara dcss an'hängare, rå-
kade i de rödas hlindor. St.ympning, misshandel, 
grym torlyr overnllt, slulande med levande be-
j{ra.vning eIler den tili axlarna i marken nedgräv-
<Ies svedande vid sl«klbrasa eller l>etroleumeld. 

Jag kan underlAta att fortsätta. Bilden torde 
vara färdig. Jng tror mig ihava 'framsMllt kontll-
rerna av den ·psykologiska grund, på vilken en 
objektiv krilik bör byggas, dl\. mllll går aft anuly-
sera den bitter11et, som drivit ä\'en de män, som 
deltAlgo i upproreis kuvande, tili Mrdllet oCh för-
:lkt för människoliv. Oc'h jag måste slutligen 
siiga, att ett s..\ plågsamt intryck minu ord än 
kunnat göra, har dot varit nödvundigt att uttala 
dem .iust frän denn a plats, om mun önsknr giva 
en riiit utgångspunkt för tbcdömandet av uTlIJ.lrO-
ref.s kuvando mcd des,s följder, u.V{J!l utom värt 
lands grlinser. - Mnn erinre sig, alt de på det 
skildrade sättet tili döds tortcradcs untal måste 
räknas .åtminstone- i nere hundrade ooh 3tt sum-
ma ll av de oskyldigt mördade. i krigsoperationer-
na ickc deltagandc stiger tili tuscnoen, däribland 
ä.vcn samhiillslivets märkesmän. - J flg förvänur 
mig icke över den isin by S'llson\ röd kända. smoo 
från Östermyra, vilken dook a,v en tillfällighet 
icko tillhörcle rödl\. gardet, sam vid 1I.synen av de 
frän FilpPlllll-fron1en ihWmtade s1".ym,pade liken 
inför folkohopen mell blodsprängda ögon och dra-
gnnde sin pi stol ur ficknn, utropade: "Vid Gud, 
finnes i denna. 1lOp sf.dana djur, vilka kunna göra 
något dylikt? - Träd frum, 0011 jag skall med 
en kula göra slut på varenda en". 

8å. talade den röd'a smedCll friln östermyra. 
Vad tror ni a11 de tänkte i sina sinnCII dessa unga ' 
beväpnade miin, vilka tigande ocl1 med samman-
bitna tänder triidde ·fraffi fmn S))tlrct bred"id, 
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med vila band om armen, för att skynda. till fron-
ten att kä.m'Pa för Finlnnds frihet, d-en frihet, 
som d-et röda s. k. folkkommissariatct .genom sitt 
något tidigare avslut·ade fördrag nästan direkte 
llade erkänt sig hava. sålt åt ryssarna? - Jag 
fruktar. att Illan i hela väriden icke hnde kunnat 
finna den kraft, som hnde förm1l.tt dem till eH 
mera lbehärsknt llPl)triidande iin ,'nd som skedde. 
Och icke tror .iag llcllcr, att den vit{\. armens egenf-
liga soldater n1i.gonstädes, varken i sll'idens vim-
mel eiler efterå.t, torterat eiler slymqmt sina fän -
gor, om 'Illan ook nugon gå.ng under s,'uru för-
hllllanden isynneJ'11et i samba.nd med krigsopera-
tiollcrlla. tordc ha befriat sig {rån en del fångar 
1)4 cU mera riittframt enkeIt slitt. 

.Tag bör väl gcnsst Mr tillagga, att jag inga-
lunda ·hör tili dem. ,·j1ka möjligen ubgående från 
ovon anförda grund, anse sig kunna godkänna arv-
riitiningen av fltngnn, up.prorsmiin ulan Inga 

. rollllsabn och dom eftcr krigsoperoliollernas av-
sl ulallde, såsom interpellationens ord l.yda. hfell 
mitt yttrande. va ri jag redogjort för förhållandena 
under up.prorsiiden och vari jag sirävai att giva 
en o'bJektiv tbild av de u})proriskas grym1heter. 
Imr jag illgalunda siriivai tili ett slldant resultal. 
Diiremot bör siirskild viki Higgns vid ordalydel-
sen [IV interpellnnt-crnas fråga, i ifrå,ga'Varande 
del. - Begreppef: "efler krigsof\()l'llloinernns a·v-
slutande" är o:besWmf. oel1 leder luU till felslut. 
Sålunda kan del ifr!lgasiittas, Ihuruvida ullder eU 
inbördeskrig, under ett ur tfPl)rOr nt,·ccklnf all-
miint medborgarluig. då man ieke ens bakom den 
egcntliga stridsfrontcn övcrhuvud någonsin kan 
~·o ra sä.kor på. ntt icke falskn sWmplingor kuuna 
återuPllropas i en eller annan form, kan anse 
krigsopcra,tionef/lIt på någoll ort hn '·n Uppllört i 
det ögonblick, dl\., de beväpnadc llpprorsmännens 
huvudtrupp blivit delvis tillintcfgjor<l. dclvis 
Mcr antingen fången eller skingrad. Så iir enligl 
min mening icke rnllet. ocl! en d.Ylik slutsats vino 
nor ingalunda slöd ov de talcika rörslörelsor a\' 
broor, vägar~ jiirnvHgnr, telcgraf- oeh telefonled-
nillgar m. fl. för krigföringen lIödvJindiga anlägg-
ningar, vilka uJ1(lor det röda upproret jiven här 
sl utligen ledde 1ill <löclsfräff bakom fronlen för 
dem, "ilka grepos på bar gärlling; icke 'hiiller de 
av krvpskyttar länge fortsatla talrika mordgär-
ningarna, vilka på. mJ\.nga orter tviirtom uh>isade. 
ott <let Öp.pnn kriget efter det försla slaget ö,'er-
gått tilI ett gucdllakrig, $Om biist lrivd()S i mörk-
I'cl.s fega skvmllu<Jan. JlIst a'C.~sa fakta skapn. 
,iämte det utgjutn fl broderblodet, av eit inbördes-
krig och is.ynnerhet av elt minoritelsupvror, som 
slrävar efter blodi g klflssdikta,fur, elt med inter-
nationella krigföring8sält oeh sladxnnden oför-
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enligt, hämskt spe}, ooh bildlJJ i någon mån 
begri;plig grundval för fångarnas öde. Det är 
ju känt, att t· ex. krypskyUarnas fängslode 
själsfränder i särskilda rall f.ätt sona krypskyt-
tarnas talrika mord. Mycket svårt är det sålunda 
att i llnlktiken fast..s tälla den tid'Punkt, då krigs-
operationerna under' sådana förllAJlanilen böra 
anses avslutade å de <l1ika. orlerua. D1iremot är dm 
klntt, att avräUning av fångar utan ranosalmn 
ooh dom icke kunnat försiggå i överensstäm-
melse med en rättsstnts rättsnormer, åtminsione 
ieke efter det upproret blivit kuva.t i hela Jan-
clet och krigsolWrationerna. i sam'band med 
den egentliga fronUjänsten uPllhört, gå,vida del 
ieke kan ådagaläggas, att deti.u åU!r 'blivit en 
hingande nödvändighet för att kväva. en mer eIler 
mindrc omrattande upprorisk föUdföreteelsc. 
Frågans av,görande illar sin grundväsentliga bety-
delse i a:vseende å inool"Pellationens första. del; 
ocb då. jag för ruin del ställer mig }lå den stånd-
punkten. att krigsoperationerna i et t iJ100rdeskrig 
icko böra. flnses avslutnde i det ögonblick, då de 
u,})proriskas huvudstyrkor på någon ott äro 
skingrade, är .iag skyldig ath 'konstatera, att inter-
polla.tionons första. del iir av andra rangs betydelse. 
Vi hava för oss en sorie exempel frän liknande 
förhållanden t. ex. i T yskland där u!pprorets ku-
vande visat den socialistiska. regeringen, aft den 
enda vägon var anlitandet av de mest radi-
lmla medel. i räHsstaton i allmänhet icke ifråga-
kommando ,metoder, vilka icko ens 'ookymrade sig 
om människoliv. 

"Uf.an Inga, rannsakan och dom", säga interpol-
lanterna vidare, och för ruin del är jag beredd att 
medgivfl, att v1\.r lagstilftning i allmänhet, och 
icko 1lCl1er våra, l1figslagar, i den män vi kunna 
tala om s.-idana, ioke 'känner såda na · domslolar 
som do, vid vilka- i särskilda fall, oftast dock 
i niira samband med krigsoperntionerna, till ooh 
med dödsdomar Iblivit fäHda. Detta gäller när-
mast dessru domstolars sammansättning, som ioko 
alltia motsvarat ens vAra. krigslagnrs förutsättnin-
gar ooh som således även formollt varit inkom-
potentn. Men orsaken till detta. Ibeklagliga fak-

. tum står rnera att söka. i tvångssituationen under 
rådande oövervinnorliga fÖrihållanden, än i av-
siktlig'het. 

UtgMmde från den f1V mig anföron. ,grunden . 
och med bedömande av fakta torde det 'visa sig 
uppenbart, att interpelJationens första. fråga kan 
besvaras I()å väsentligen olika sätt. Det obesUim-
da i frågun kan ieko ledn. till något. preciserat I 
b€stfunt svar, åtminstone icke mw.. avseende ä frä-
gans sennre del, odh då är ju 'fråga n sMom sådan 
formel1t omöjlig 0011 tili sitt inro innehåll så he-

roende, att den ieko kal1 ledn. tili det a.vsedda re-
sultatet. 

1 detta sammanhang kan dessutom nämnas, att 
de siffror, 90m i offentligheten 0011 jämväl denna 
kväll frän vänsterns sido.. anförts angående av-
räUningarna, rpå olika. oTter efter det do egent-
liga. striderna. up'pbört, Mminslone med av,se-
ende å. de . orte.r, {nln vilku. jag för mitr del 
kunnat införskaffa. t.illförlitliga uppgifter, icke 
Ulla streck. Exellljllel tbärpä utgör frä.ms t 
\Varkaus. 1 ett försvarstnl, som .hållits inför 
rådstuvurätten i Helsillg.fors med anledning av 
ett ätal 0011 viikot taI numera. tyckes llava ut-
kommit i bokform, påstår lantdagsman Tanner, 
att W arkaus försvarades mot do vita. av endast 
omkring 80 med militärgtlvär beväpnado arbetare, 
eHer vilkas kuvande där skulle nedslaktats 450 
personer. H.ätta. förhållandet är emellertid, aft i 
'Varkaus i lbörjan av februari samlades hätska 
röda trupper ända. frän Kuopio och Nyslott. Fab-
riksrayonens centra1garde omfattade över två 
komparuer oob därtill ett arbetskorn:pani, ooh i 
nära förbindelse med dotsamma opererade för-
posf.gardena i Lehtoni~mi) Ruokojiirvi, Timola , 
P uurtila. 0011 Taipale byar, alla dessa garden räk-
nande i medeltal llUndra man med egna. sta:ber. 
Alla dossa trupper samt därjämte den flygan<1e 
avdelningen vid Leppävirta kyrkobys röda garde 
deltogo i försvaret av Warkaus. Fullt dugliga 
vapen hade naturligtvis ieke kunnat reserveras 
åt alla. dess 8 å. 900, målhända 1,200 man, men 
m'ånga gå.nger flero av dem, än vad lantdagsman 
Tanner påstått, rördo sig dook med vapen. ·Lan l.-
dagsman Tanner uppgiver, att utom i Warkaus i 
Jorois mördats ooh avrättats 146 ooh i Kangas-
lampi 13 personer. Obscrveras 'bör dock, att i 
Kangasl am/Pi icke inhäffade nägra strider sam 
sk ulle krä,vt människoliv, eller nAgra avrättnin-
gar. ooh ioke lleller i Jorois var detta. fallet, annat 
än i den utkant av socknen, som räknas till 'Var- . 
kaus oCh J...ehtoniemi falbriksbosättningsomrMe 
oe'h som otvivelaktigt bildar ortens rödaste del. 
De döduile Rangaslampiborna. ha<le deltagit 
i gardets i Warkaus shider, likaså de Jorois- bor, 
som torde avg,es i herr Tanners slat istik. De 
rödas förluster i Warkaus skul1e, om vi fortsätln 
herr Tnnners kalkyler, sålunda uppgå till 609 
man. Den verkliga förlustsiffran inskränker 
sig <lock tili 25'1 och <liiri ingå så viii s t u 'P a d e 
so m avrättade. Av de sistnämnd81 har en 
del förlorat lh'et genast efter slridernas upphö-
rande, i enlighet med det ultimatum, som krigs-
ledningen redan pä rörhand genom ·parlameniär€r 
framställt; en aDJlan del åter några. dagar senaro 
genom sl.&ndrältsdom, serlan det konstaterat8 



att de gjort sig skyldiga tili plundrin,gar eiler 
mord. Skillnaden i de anförda siffrorna har 
otvivelaktigt uppkommit därigenom, att Kan-
gaslampi- och Joroi5borna i lantda.gsman Tan-
ner3. statistik blivit lJIPptagna. två gånger och 
att Jlall> erhållit fullkomligt falako.. siffror beträf-
fande ståndräUernas domnr. 

Lantdagsman Tanner medgiver, att de röda i 
Warkaus under sin makt"period mördat sex per-
Bouer. Jag råkar dook hava. mig lbekant, att v1lds-
offrens aotal blaod fredliga. obevälpnade äveo där 
är flere gållger större. Sålllll<la. mördades av 
röda. åtminsione följande medborgare, oäm1igen 
in~niören Staffans, handelsföreståndaren Ry-
häneo, mOIlWreo Kopooen, jordbrukarna Pehko-
nen, Thil, Tiitioeo ooh Holopainen, arbetsleda-
ren Heiskaneo, forstmiistarna Piippo och Räsä-
nen, torparen Mähönen, magister Kjäldström, 
kassör SMhl!, teleg'rafchefen Bordakoff ooh en 
ung driiogpojke, som mördadcs under eo av de 
röda. förefagen plundringsfärd tilI Joutsenla'hti 
gård. - De flesta offer mördades i sina Jlem. 
Dessulom 1ogo de röds. livet av ett par a,v sina 
egna. miin, som da misstänkte för bedrägeri. Var-
enda. skyd d skåristfånge, som de fiogo 
i sina. hiinder, mördade de likaså, några dessutom, 
såsom kanaluppsyningsmanoen Toivonen och 
jordbrukar{lo Lnostarin'Cll, med djurisk grymlhet. 

1 lantdagsman Tanners statistik 'hava icke hel-
ler moo: ett ord berörts de viloa. plundriogar, hä.k:t-
ningflr ooh husnndersökningar samt sLympningnr 
och den misShandel, till vilka de röda även i Var-
kaus gjorde sig skyldiga, icke heller det faktum, 
att d~ omedelbart före sin underkastelse började 
meniogslöst döda sin s. k. "gisslan" samt genom 
falskt tillkännagh'allde om underkaslelse, som de 
ännu i sista ögooblicket Sl)redo bland de vita 501-
claterna. 

Vidarc har det påståtts, att i Kuopio 13 röda 
skulle avräUats. Ieke hell~r den'lla llIOO>gi.ft är 
rikt.ig. Aotalet i Kuopio skjutna, inskränker sig 
tili 'ntta. a.v dem dessulom 3 under rymnings-
försök, 2- för mord, 2 för döljande av vapenupplag 
och en .hlst då den röda. huvudtrtrppeo, gay sig, 
emedao han ieke ville underkasta sig. 

Visserligen hade 8 från Filppula. trans:porte-
rade [ångar mellan järnvägsslationen och fluig-
lägret i nattens mörker företagit ett överlagt rym-
ningsförsök ooh förlorat sitt liv under nykten ge-
nom väktare, vilka uppfyllt sin plikt; men deooa 
hiindelsc tarde icke riitta det påstådda 13 :talet. 

Ruru för:håller det sig med motsvarande siff-
ror beträffande Kotka, 'huru bcträffande Fred-
rikshamn? Det har påståtts, aLt å förstnämnda 
ort s-kuUe ~vrättats 1,200 personcr, å sistnämnda, 
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ort 269. Nyligen. Ihar dock kyrkoherden i Kotka 
offe.ntligen försäkrat, alt da avrältades antal i 
Kotka tq:(pgår ti1l163 ooh .j Fredrikshamn tili 22. 
Må!hända. liar statistiken riktats med till Ryss-
land flydda eiler på anoat sä.tt i o:bekanta öden 
försvunna· 

1 Suomen niemi finnas likaså i den. u'Ppgivna 
statistiken fyra för myket. - Ovriga medlemmar 
av laJltdagon torde kuona. riitta siffrorna frän för 
mig {lbekanta orter. 

Redan dessa exeml>el torde förslå för alt bevisa, 
alt dc anförda siffrorna i allmänhet äro mer eiler 
miodre godtyekliga. samt föga. ijlållbn.ra. Stöd 
för denna ul)pfattning skänker även deo iaktta-
gelsen, att siffroroa i de st-örre talen myeket of1a 
tyekas sluta. med ett par eiler flere oollor. Deras 
beviskraft med avseende å interr>ellationens förs{a 
del blir sål unda syooerlig{ln vroblematisk. 

1 den mån tortyr av undersökningsf<ångar ägt 
rum, är det enligt min mening klart, 3'tt de skyl-
diga. för sina lwndlingar !\)öra bringas ti1l aosvar 
oell riittvist slraif. Likasä är det riktigt och på 
sio plats, att av politiska orsaker fläktades sak 
snaUbt 1.Jör undersökas och bringas inför domstol. 

1 moti,,~ringen tili ioterpellationen har stats- . 
Iörbl'yLelsefångarnas öde i fånglägren även uerörts 
ocb därvid framlhållifs, att denna gcstaltat sig tili 
en stor skam för "årt laod, en skam, som varit 
egnad aft noosätta oss i den eiviliserade världens 
ögon. 1 detta sammanhang konsiatera interpel-
lantema, alt regeringens då.varande rcprescntant 
rooan höstcn 19'18, i samband' med en annan i.u-
terpellatioll ruedgivit, aItt vår<lcn, av den stora 
mängden statsförbrytelsefångar visat sig vara. en 
övermäktig UiP'pgift. Oc'h så var otvivelaktigt 
äV{lo fallet, isynoerhet under den tid strideroa 
ännu forfgingo, men delvis ä\'en därcft-er. då 
barkbröd.{lt och halmavfallel inom vidst rä.ckta om-
råden utgjorde hllvudfödan bland befolkoingen. 
E medan jag i oågon män var i tillfälle att Cron 
'början på niLra :håll följa med förhållandeoa. i eft 
fångläger sa rut i flere nndra und{lr scnaste som-
mar, anser jag det vara min skyJdighet o.tt ännu 
med några, ord ,belysa dessa fÖrJlI\llanden. 

För det första bör eo bestiimd skillnad göras 
mellan den tid, då upprorrlängaroa voro anför-
trodda åt den av högsta krigsledoingen tillsatt..'l 
krigsf:\ngeinrättningen, OCll den, då vArden a, 
dessa fångar övergick tili landets fAngvårdssty-
relse. - Antalet av de förvariogsplatser för fän-
~ar, vilka underIydde kri,gsfånginslitutionen., var 
anmärkningsvärt stort, och blev en dylik rplace-
ring av fångar llär och där nödvändig pä. den 
grund, att i det s. k_ vito. Finland ieke funnos 
lämpliga, tillräckligt rymliga 10kalCT för auord -
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nande (LV srorre fångläger an nat än i KUQ!lio stad, 
i de (LV ryssarna. där t1 Jlpförda rYOlliga knsär-
nerna. Därför uppstodo mindre fållg'cen tra bl. a . 
i BraJlestad, UJe.tborg, Vasa, NärllCS, Gamlakar-
leby, J akobstud, Ostermyrft, Joensuu, Sordavala 
och St. Mich'el samt eit större i Kuopio, olIt i 
den män som striderna Iramskrcdo somt nntalet 
ov de i striden deltagnnde eIler vilka medverkat 
vid 'upproret, tillväxtc. Naturligtvis ansåg sig 
krigSledniugen lcke kunIla överlåta åt fångar-
na do biista på sagda orter befilltliga kasärn-
byggnaderna samL tili kasärner lämllliga skol· 
lokalcrna och ill kvartera de tilI sladen i fl.vsikt 
lltt deltaga i upprorets kuvande tili rekryiskola 
eiler komplettering av arm6n anlällda skyddskå-
risternlL i sämrc lokal er. TilI Iörvaringsplatser 
för fAngar mAste i Jlastiglleten ordnas för ända-
må.let även mindro lämpliga, i ansoonde till flln-
garnas uutal ,slällvis äVCll otillräokliga loka ler. 
\lilka kllude sakna för en hygiellisk omvårdnad . 
lillfre<1ställallde förutsäLtningar. Just <1essa om-
ständigheter i förening med de frän början ro-
clande ofantligt svAra provianteringsförh:lllande-
na skapade i de krigsfAnginTätininiren under-
lydande fållgliigren en situation, som, lålom 08" 
siiga det öppe!' ioke kunde undgå att rubba fån-
garnas kroppskrafter ooh allmänna välbcfillllan- I 
de. l ien alltför mångas hä180tillstånd var radan 
fö re ankomstcn till fållglägret betiinklig1;. De 
npproriskas egna proviallterings- och inkvarte-
ringsförhållanden samt denIs levnadssätt vi(1 1 
frouten ooh bakom frontcn , sedan dc sedliga be-
greppen förslappats till oboCintlighct ooh sedan 
drifternas tillfrcdsställande drivils tili siu spcts. 
hade lryekt en outplånlig prägel p1\. männens oeh 
de tilI dem anslutna kvillnornas dystra anleten. 
Den mcst anmärkningsvärda andelen i kropps-
kmftcrnas försvagande Ing nog i fångarnas psy-
kiska sinnesstämning. Dot ·genom agitationcn 
tilI en levandc tro upphöjda hoppet om segcr ooh 
det i dess släJ>tå~ följande makt- och livsbegäret 
började rubbns; en dystcr nning om det brottsli-
ga spelots bittra efterräkningar börjadc äla sig 
in i moovetandet ooh mcd den inre söndcrsliten-
hetens marterande ångcst röIjde, hos Ilågra tidi-
gare, 110S andm senare, en iögonenfallande alla- I 
tisk likgiltighet, som vnrs central", fiirctcelsc 
kunde Konstateras en fullständig ringaktning 
för alla Hvsviinlen och en tydlig strävan ofter 
dödcn. Denna sinnesstämning uppträdde i det 
varilagliga livet i flllscendc tili dc lrånga fängel-
serna och den cllformiga Iläringen såsom en far -
lig obenägenllCt för snyggllet 0011 kroppsrörelser. 
Symptomcrna pö, andligf. och kroppsligt avtynan-
de började SlJart visa sig oeh vid sielan av dem I 
bröts molståndsförmågan mot sjul.domar. 

1 denna riktning höllo förhållandena på att 
utvookla sig redan pii, våren. Naturligtvis för-
siim rades situationen sedan den hela årstiden iu-
trätt oeh fångarna i vä,xallde mängdor hopadcs i 
fållglägrcn i de stora kasärner, vilka ero"rade,. 
i det röda Finland och där fångarnas antal, sil-
som t. cx. i La.ht is, Ek€uiiS, H elsingfors myons 
få llgläger och i Riihimäki uppgingo tilI flero tu-
sen, ända till 8--9,000. 

Rärti]] f'orde kunna. anmärkas, att. miinsklig hu-
maniteiskiinsla rcdan då skulle pl1kallat, att f:tn-
garstiillts 115. fri fot i större omfattning lln vad $Om 
.skedde, 1);\ det aLt Jl l'ovianteri ngs- och inkmdc-
ringssvårigheterna llade bJivit läHare att över-
vinna ooh de jämförelsevis mindre skyldiga skul-
te buvit Iria från de svåra förhållandella i f ång-
lägren. 

Det torde dock icke hava varit Iäti att fastsla. 
vitka bland de till över 80,000 uppgående HlI-
gqrna voro mindre skyldiga, vilka mera: och 
mot förfarandet torde även några nodra orsaker 
hava taiat. - Stiimningen i landet var på grund 
av UPPI'Ol'ct tilI det yttersta upphetsad, samhiil-
let'S CörMllandc tilJ de uppTori.ka bctydligt till-
spetsat. De tiIl hcmorten åt.ervändande fångar-
nn vän1ades ålmins10ne 'Jl:\ dc orler, där de röda 
hade förövat monl, mordbrond ooh ]llundringar. 
ieke av något gynsamt emoitagande. Och de~,;
utom hade man hört oro\liickandc rykten diirom, 
att den "röda. llcsten" skull c sättas i rörelsc för 
att repal'era förlusterna d~ir, varest vnpnell icke 
hart framgåog. Det kunde förefalla betänkligt 
att på fri fot st'.illa tiotusental av en förtärande 
vrede och av hiimnd uppfyllda upprorsmän uu-
der förhållanden, som voro de mcst oordnade. 
Och därtill måste ytterligare en tredje omstän-
dighet beaktas. Redan vid underkastelsen hiir 
.iade bland de llPllToriska, utom många andra 
sjukdomar, talrika opidcmicr, sAsom smittkollpor. 
skarlakansfeber, tyfys, influcnS8 och remiUent-
Ceber, som do ryska marin- ooh lanisoldater, "il-
ka bistått dem och "ilka oavbruteL sällts från 
R ysslanil tili deras hjälp, fört mcd sig. Det 
övennäktigt stora antnlet sjukdomsfall medfiirde 
ofantliga svårighcter för do s,iukas isolerillg och 
vå rd, så länge sjukvårdspcrsonnlen trots alla au-
strängningar, till en början ooh iSYIIllerllCt sJ\. 
länge kOlll])etenta kra.fter främst bchövdes vid 
frontambulanserna ooh militärs.iukhusen, \'ur 
otillräcklig. 1 farliga smittosamma epidomier 
insjuknadc fångar samt sådalla, vilka varit i be-
röring med dem, rqäste naturligtvis längre tider 
hållas isolerade. om man ville undvika eft med-
vetet spridall<1e av s,iukdomarna övcr hela landet. 
Trots alla försiktighetsåtgärder spredo sig dock 
epidemier just gcnom frigivna fångar tili olika 
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delar av landet och åstadkommo lokala epidemi- platser. Men i ruin egenskap av ögonvittlle hö,' 
er, vilka. genom hälsovårdsmyndigheternns ener- jag i sanningens namn tillägga, att tilI dödlig-
giska n.nsträngrungnr dock i de nesta. (all kväv- heten i många fall bidrog fångo.rnas egen oöver-
des redun isin bcg.vnnelse. - Åven denna om- vinnerliga likgiltighet för sin hälsa. Det före-
ständighet förhinilrade Iör sin del en snabbare föll nästan omö.iligt att kunna förmå dem att 
evakuering av fiinge!i;lCrna. Likaså är det känt, att följa. :}}ygienins mest primitiva regler. Endast med 
utom epidemier blalld de upproriska härjade ve- ,hårdhet, verkligt tvång, kunde fångaIna t· ex. i 
neriska. s.iukdomar i tusental olika Call. Sålunda _Ekenäs förmås att bada i det bredvidliggande ba-
värdadcs enbart pA Sveaborg 913 sådana patien- vet. Vidnre bör mnn lägga milrke till, att t. ex. 
ter, och det torde även utan förklaringar vara just de i det stora fånglägrct i Ekenäs samlade 
kJart, av viI ken betydelse isoleringen av dyl ika fångarna, bIand vilka dödlighetsprocen1.en varit 
få llA'tlr va ro högst, redan vid ankomsten di1. med avseende å 

Omkrjng 25 % ställdes dock .enbart med stöd sitt allmänoa hälsotillstånd berunno sig i sådant 
av den förberedallde undcrsökningen på .fri fot. tillstånd, a1.t man kunde ana följderna. Det a11-

Såsom jag redan antytt, hopades statsförbry- mällua hälsolillståndet l\ado isin tur nedgått pII. 
telsefIlngarna slutligen i flLrre. större fångIäger; ele tidigare milldre förvaringsplatserna ooh unde)" 
lien äV"(l!l fångliigrell6 'bringande i elt tidsenligt resorna ooh, kanhända. mest, under den röda 
ooh ändamålsenligt skick var under rådande frö- fronttjänsten med doss frossallde. Beklagligt är. 
hållunden en mycket svår uppgift. Byggnader- a.tt dOll dllvarande regeringen icke snabbare än 
nas reglering, belysnlngsallordningarnn, SjUkllUS- vad fallet var, kunde skrida tili att enIigt fram-
tillbehören, anskaffandet a.v proviant ooh bekläd- ställt förslag och utarbetad pIan överlämna vissn 
nud, utbiIdningenoav lämplig vaktpersonal m. n. fångklasiier tilI övcrvakat cnskilt arbete, vari-
nödYiindiga förulsättningar för norJnal fångvård genom fångantaIet redan före dödlighetsprocen-
kunde ieke i :en handIVandning ordna!! en!! genom tens stegring skulle nedbragts. Undersökningen 
de mest energlska ansträngnillgar, och erinras I a.v ti~t.uselltol fållga.r krävqe d.ock trots de mesl. 
hör. att .den allmållna opinionen ingalunda var energlska anstränglllllga.r SIIl tld. Inom en kor-
så färdig aft hysa medlidande med upproriska ' tare tid än några månader kun man icke tänka 
IAndsförrädarc, isyullerhet som stora massor av sig bchandlingen a.v omkring 80,000 mäI. 
Iandets civila befolkuing och även soldaterna fin - Jag har med lednjng av myndigheternfls offi-
go kämllil med hunger och brist pi kläder. De siella siffror utarbetat en tablå över sjukdoms-
tilI arbcl.e använda fångarnas arbetskraft under- ooh dödsfall i fånglägren, en tabIå, som borde 
steg det normala ooh delvis försvårade äveu de- kunna Iämna en tillförlitlig bild a.v förhållan-
ras olust för nrbete organisationsarbetets genom- dena, så att någon plats var"ken Jlär eIler anno]"-
förande. Först senare på Ilösten fortskrcd orga - städes skullc givas fär förvl"angningar oeh giss-
nisationsarbetet så. långt, att man i praktikcfI llingar. Då. säkra siffror emellertid icke stå-tl 
kunde tillämlla c,!lentliga fångvå rdsllrinciper ooh att erhålla tidigare iin från den 1 maj 19]8 vid-
metoder, och dA underställdcs även stats förbry- tager tablån denna dag ocb avsIutas den 31. 3. 
telsefångarna oeh fängcIserna tångvårdsstyrel- 1919. Jag anhålIcr att här f1i. anföra den. 
sen, som dock redan tidignl"e haft vården om de Efter att först ha"a redogjort för fördelningen 
fånglägera.vdeJningar .. dHr redan dämda färva- av fållglägren, föred.rog talaren en omfa1.tande, 
rades. ooh till dem anskaffat skolat va1.""tman- detaljernd tablå, där med stöd av fållgvårdesty-
skap. Från ooh med detta överfötande förbätt- relsens officiella eiffror konstaterades bl~ a. föl-
rades fö rhållandena ooh llärtill inverkade natuI'· jande: ' 
ligtvis även delvis den betydaode minskningen l /~ 19 18 funnos sa mmanlflgt 63 fållgläger oell 
ay fångarnas antal, icke minst genom alin€Stin. förvarades i dem sammanIagt 74 ,000 statsförbry-

Det torde vara ollödigt för mig att llär börja teIsefångar. Den sista mars 1919 hnde fångläg-
särskiIt redogöra för tillstå.ndct inom varje sär- rens antaI Il edgå.tt till 6 och återstodo i dem 5,565 
skilt fånglagcl' uuder de hetaste sommarmåna- fångar. Under hela den ifrågavaranae tiden 
derlla. I sanningens namo bör dock medgivas, hade i landets fångJäger avIidit: i tyfus 21 fän-
att dödligheten ställvis \'ar mycket stor, o.t1. fij- gar, i remittentfeber 64, i rödsot 66, i smittkop-
dan här ooh där så"äl tilI kalorikvantitet som por 30.!, i skarlakans{eber 33, i ros 185, i stryp-
kvalitot va I" otiIlfredsställande, att ntrymmes- sjuka 85, i hungeI'ederni 551, i skörbjllgg 96, i 
briste.n i några fångläger &'\iorde det omöjligt att l;uberkul os 323, i allmän svagllet 980, restcn i 
iaktta.ga b.vgienins regIer sarnt att det "ar årbets- andm sjukdomar elIel' i sjukdomar uta.n diagoos. 
drygt att iordningställa. tillräckligt a ntal sjuk- Sammanlagt hde de dödas antal stigit till11 ,783 

• 
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och hada av dessa i fängelsesjukhusen a.vlidit 
9,010 fAngar ooh plötsligt i fånglägren 2,773. 
De frigivnas auta! hade under denna tid uppgätt 
tilI 56,452, dc förrymdas till 200. - Slutligen 
lade talaren särskild vikt vid den omständighe-
tim, att i 'hungerepidemi vch allmän svaghet avli-
dit clldast., .i den förrn 551, i den senare 980 fån-
gat, ehuru man ftao vänsterns sida sökt göra 
troligt, atf, nlistan alla dött av brist på. föda. -
Härefter fortsntie taIatan: 

Siffrorna taIa. visserligen ett härt ooh kant 
språk, men datas hördhet mildras dock i någon 
man av medvetandct därom, af,t upprorets och 
lnndsförräderiets följder blivit värt hungrandc 
samhälle övermäktiga ooh hämnat sig främst 
bland da hopar, sam 1cka tvekade att gjuta pe-
t.roleum över da sisl;a spannmålsförtåden, förtåd, 
vilka skullo gjo1't den plågsamma krisen mindre 
tung. Att väI' livsmedelssituation vaI' oroväc-
kanda hoi-ande, dEt vissie de I'ödas ledate alltför 
yä!. Redan före uppro1'ets utbtott hade man ju 
erfarit, att till exempel i den hilda hungertrak-
um, Kajana härad, dödligheten redan dl hade sti-
git mod 70 % i jämförelse med föregående år 
och i vissa kommuner därav äonu mera,. sålunda 
i Suomussalmi med öveI' 100 %, i Hyrynsalmi 
med omkring 230 % och i \Vuolijoki likaså. Bar-
ken och ,halmavfnllet hada åstadkommit det, och 
"erkligen förfärliga "oro Cörbållandena även i 
Gräns-Knrclcn och annorstädes. Det kan jag i 
cgcnskap av ögonvittnc försäkra. 

Jag kan slutligcn icke undcrlåta att fästa up.p-
märksa.mhetcn vid ctt par omständighetcr å. ella 
sidan vid möjliga nya upprorsplaner, å andra si-
fJan vid fosterlandets och Ilationcns självständig-
het. 

Vä,nstcrlls llUvudorgan har visserligen stämp-
lat tal1karna pii. ett nyt.t upproI' sisom föI'där,,-
Ego. för arbetarrörelscll oeh socialdemokratin, 
rnen förgä.ves har jag där sökt en artikel, "ari 
]}artiel.s lednn<la mlin 0 l' u 'b b I i g t, t y d 1 i g t ° c h ä r I i g t skulle stämpla till oeh med e11 
s k i f t n i n g mot dylika pIaner som ett b r 0 t t 
mot stat nel! samhälle, brott mot folk oeh ve1'k-
lig, rätt demokraLi, brott slutligen även mot 
kommande generationer oeh nationens själv-
ständiga kulturliv. Det är en farlig, alltför 
farlig försummo.lse; oelt den kan ro.pareras en-
dast sdlundn, att vänstern rakt på sak, tydligt 
oeh utan krumbukter slAr in på den rätta. parla-
rnentarismens tasto. väg, allvarligt förlitande 
sig på rättells styrka och a ldrig mera, 
såsom under upprorsmånade1'na ooh därförinnall, 
på s t y l' k a n s r ä t t samt sAlunda, att samma 
vänster, så.vida ieko. detta på annat sätt kan för-

vcrkligas. gör e.n klar boskillnad inom sig, 
vändande' ryg·gen åt dem, "ilku. äro Iivade 
av Kuusiuens oeh Manners undn.. - Detta krä-
ver män, därtill äro iekc, det mä mengivai'. 
svaga. jäktare efter ynMSt ooh masspopularitet 
förmögna. Personlighet kräver foretaget, sedlig 
styrka, sam ieko. frukta1' ells I"o.ir fönädaI'ells 
falska. smädelser. Men (l p män. "i Jka äga djärv-
het nog att förverkJiga dp-nna. i<1&. vilka ba"a 
tro och mod att taga datta. steg, kunna sam! i-
digt vara övertygade om, att vi däre.fter i detta 
land al<1rig skola komma i en situation, som 
tvinga1' brodcr att inrätta dystra fångläge1' för 
b1'oder, att utgjuta b1'odcr- oeh människoblorl. 
Och först dA förverkligas den stoltaste, djupaste 
andans i historiel1, frihetens andas livgiv'l.nde 
haft i vör stat oeh vårt samhälle, förande nt-
vecklillgen framl\.t ooh uppåt frän det mänsk-
liga livet!:! ol"ubbligaste grnndstenar, från den 
av rätt, sa1ll1ing, moralisk frihet oeh uhcciding 
upplysta grunden i Colkens llistoria. Oc11 da 
hava vi sist oeh slutligen bevisat vä1'l<lens mii..k-
tigaste kulturnatiooner, att även Finlallds folk 
är värdigt sin frihet oell sjä.lvständighet, att det 
mognat att sjiilv sköta sioa nogelägenheter i ... itt 
fosterland. 

Jag tror, att den nuvarande regerillgell, 130m 
tili ingen del givit orsak tili intcrpellationen, 
skall önska riitta det, som på grund"alen av viir 
stafsidc.s förycrkligande, det allmänna. räUs-
medvetandet oeil landets Ingar kan rä.ttas, oeh 
fö1'eslår förty cuke} ö,'ergång tili dagordningell. 

Utta lande av bnnkdirckWr K. V. Holma , reJlre-
, sclltallt rör samJiIlg8llartiet. 

H erI' Holma .vtlrade: Den tredje av de frågor, 
som herr Haklcila m. fl. IlUva framsiällt att hc-
svaras a.v regeringen g(lr anledning a.t't beruTa 
frågan om den lagskipoing, som föJjts med 
avseende å pcrsoncr, som deltagit i upproret. 
Dä1'till föreligger sn. myekct mera skäl, som 
frå.n socialdemokratiskt häll - ieke minst i 
form av valagitatioll - i den nu föreliggandc 
interpellationen, 11M sökts göra troligt, att det 
röda. upprorets "oUer" ännn skulle.i öycrväldi-
gande antal <lväljas i fängelscr och tvångsarbets-
inrättn.ingar, ntt vic! <lems dömande från sa.m-
hällets sida skulle visuts en obarmhärlig hämod-
lystnad samt att dem ej skulle lbeviljns de rättig-
llCtcr, som gälla för medborgarna i rättsstaler. 
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Den 16 maj sistlidne år var upproret slutIi-
gen i hela Inndet kuvat. Den 29 i samma månad 
stiftades lag om domstolar tillsatta för behand-
ling av statsförbrytelser samt om räUsskipnin-
gen i dcsamma. Omedelbart härefter utnämn-
des medlcmmar i statsförbrytelsedomstolarna och 
dessa. i Iikhet med statsförbrytelsroverdomst-olen, 
kunde börja. med sin verksamhet. 

Enligt senaste officiella. uppgift ha vid dessa 
domstolar in summa behandlats 71,048 ankla-
gade. Av dessa ho. endast omkring 4 1/2°/. stan-
Ilat under ullderrätts beslut. De allra flesta, 
eiler ungef. 95 1/, %, hava. antingen gellom hem-
;;;tiillan oller genom nddeansökan hänskjutits tili 
överdomstolen, vadan s60ledes nästan alla ankla-
gade hehandla.ts i tvl\ in.stanser. Overdomstolen 
har förändrat nnderdomstols ibeslut med avseende 
å 27,300 anklagadc. Som exempcl på överdom-
stolens i förmildrande riktning gående 'oohandling 
mä anföras att av de 403 dödsdomar som under-
domstolarna fiil1t, endast 245 stadfiists av öyer-
domstolen, av viIkn. likväl endast ett få1al verk-
ställts; de aodm ha. oumera på grund av benåcl-
Ilingsurkund förvandlats tili frihelsstraff. 

Den 30 oktober HH8 oftentliggjordes nämli-
gen innellBvnrens a.v högsta makten beslut om 
förmildring av nv några slaisförbryielsedomstolar 
ådömda slra ff eiler det s. k. första. pardoDs-
beslutet. Med sti.id ov detta gavs villkorlig fri-
het tili alla. dern. vilka dömts eIler därefter döm-
des tilI ovillkorligt frihetsstraff högst 4 år. A" 
de av överdomstolen dömda 27,300 berörde benåd-
ningon 48 °lo eil er närmare hälften av alla. 
dömd a. Om samma proccntsats användes på. alla 
de brottslingar, som underdomstolarna dörnt., kom 
dot första pardonsbeslutet i allt 30,500 brotts-
liga. till godo. 

!Ted stöd av det s. k. andra pardonsbeslntet av 
den 7 december 19i1.8 ut-orträcktes 'benådningen 
tilI nIla brottsliga, vilkas fängelsestraff var I 
högst 6 år. P l detta sätt knnde ungef. 29 % av 
p.ersoner dömda av övcrdomstolen räkna sig benåd-
ningen tili godo. 'l'ilJämpad på alla av under-
domstolen dömda Lrottsliga. omfattad:e lI1ämnda. 
procentsots ungef. 18,500 personer, vilka om-edel-
bart kommo i åtnjutande av villkorlig frihet. 
Genom biigge benådningarna befriades från 
straff omedelbart 49,000 personer eller mer äll 
76°/. av alla dÖmda .. Dl\. vidare tas i betraktan-
de att underdomstol och överdomst<ll t idigare frigi-
vit 7,000 personer sarut de falI dl straffet utgjorts 
av ookr eiler varning, att nnklagelser av en eiler 
annan orsl\k förfa ll it, dödsfall oeb flykt inträf-
fat, nedgår antalet av dem som ,'erkligen lida 
sitt straff iillllU ytterligare. Av de 79,000 per-
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soner, som dö mts för förbryte lser i samband med 
upproret. avtjiinade den 18 april detta år elldast 
6,485 sitt straff, därav 45 kvinnor. Av dessa 
iiro, förutom huvudsakligon sådana, som gjort 
sig skyldiga tili landsförräderi, största delen 
sädana, som själva begått, uppviglat till eiler 
,Tarit med·hjälpare vid mord eIlor i slraffbarhet 
därmcd jä.mförliga förbrytelser. Belyst av detta 
faktum vnr det förvånande att från vänstern 
höra. påstAendet att soeialdemokraterllas va lar-
bete i mars månad detta. Ar skulle kännbart för-
svårats dä rigenom, att av deras ledare och för-
troendemän ett stort autal befunne sig i fän-
gelse. Då man ihågkommcr mängden av de rö-
das blodsdåd tir det förutntimnda obetydliga an-
talet egnat att förvåna. 

Samhällets benådlling har utsträckts ä.nnu 
längrc. Genom parilonsbeslutet av 7 december 
sistlidne år förmildrades 1) dödsstraff till livs-
tidstukthus; 2) livstids tukthusstraff till 12 års 
tukthus snmt 3) fribotsstraff över 6 år tilI tred -
jedelen därav. D60 härtill fogns att de brottslign 
med stöd av den allmänna lngstiftningen kunnn 
eru! villkorlig friIlct, do. de avsuttit 'fs av straf-
fet, bestämdes genom siirskild förordnin'" av 16 
juli 1918 ntt de upproriska böra givas viYlkorlig 
frihet , då do avsuttit endast hälften .av sitt 
straff. Då vidare tas i bctraktande att med stöd 
av pnrdonsbeslutet i december 1918 från ådöm-
da frihctsstraff en trcdjedel fråndrogs, få de 
pcrsoncr, som deltagit i upproret i själva verket 
avsitta endast en tredjedel av för dem ådömda 
frihetsstraff oeh befinna. sig såluuda i ett ojäm-
förligt battre läge ä.n andra brottslingar, som 
begätt samma brott, mord, plundring eiler an-
nat sädant, men e.i gjort det i samband med det 
röda upproret. Ruruvida det\a verkar fördel-
aktigt pa. det allmänna rättsmcdvetandet, vili 
jag i dettn sammanhang ieke närmnre beröra. 
Men ännu lu,ngrc har benådningen utsträekts. 
Genom den ofta nämnda benådningen har ätnls-
rätt, mlgra undantagsfalI ieke medräknade, med 
avseende å statsförbrytolse, Iandsförräderi oeh 
några andra uppräknade bl"Ott förfallit, om ej 
ital för nämnda brott da. redan viickts. Numera 
kunna för dc under uJ)Jlrorstiden begångna brot-
ten l\talas endast de personer, vilka under uJlp-
roret gjort sig skyldiga tili mord eiler anllat 
brott, som i straffbarhet är därmed jämförligt. 
Sålunda har enligt övcrhetens förordnande 
åta lsrätt förfallit för under upprorstiden be-
gångna .politiska brott, om de ej äro särskilt 
grova. Annu detta 601' den 4 februar i har rege-
ringen genom en förordning gjort de för stats-
förbrytelse dömda personer, som utstå fängelse-
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straff, delaktiga av vissn. lättnader, som ej till-
kOln ma. andra fångar, som t. ex. rätt att, an· 
väuda egna. k läder, förbinde lsc Jlled den yttre 
vii rIden, rätt att utföra nckordarbete o. s. v. 

Jag tror icke att någoll, viIkena rättsmedve· 
tunde Ar sunt, goJkäuncr att moo'borgare, de ml 
höra. tili det ella eller andrft partiot, behandlats 
pii. allnat sätt än lag och riitt fordra. Men jag 
tror att de allra. flesta medborgul'c i detta land 
likväl förmå höja sig därhän, a,tt de se den före-
gåcnde vårens händelser som en helhet, SO lU en 
fltor olycka, under vilken detta folk måste koru-
ma för att slutligcn få sitt rörhållande tili 
Rysslnnd avgjort och erm\ drägliga former iör 
sin statliga tillva.ro. Som eli evig skam kvar-
sMr, alt ett par.li i deHfl lund då kämpade i lan-
dcts ficnders led. Att derulft olyeka kundc av-
vändas oeh att det skedde mea offer, som det.bl 
folk förmådde bära, bör glädja cnvar, t. o. m. 1 
I"epr. Hakkila, ehuru hall oeh hans and~iga au-
förvante r val"ken dä eiler därefter gJort det 
:ninsta grand för att hjälpa tilI. Dä mari åter-
kallar 1 minnet den brot.t.ets oell djuriskhetens I 
gliidjefest, som de upIll"oriska soeialdemokra~er- I 
na för ett år sedan hrade samt den fullständlga 
ömsesidiga förståelse, som rådde mellan finska 
socin lis1e.r och våra. blodsfiender, dä det gällde 
att nedslnkta Finlands lagliga medborgare, då 
blir nllt det, som repr. Hakkila hart ati för- I 
mäla. cndast eU il)Cvis diirpå, 'huru llära de U'llP- I 
t'oriska soeialdemokratcrna voro att nå sitt mäl 
- att a,v detta land ska,pa mot.satsen tili eLt 
ri~1.tssamhälle. Att detta ieke Iyekades oeh att 
krig-släget dock så snabbt kunde anpassas inom 
lagliga former, gav mången medborgare au-
ledning ntt Iita pll. de1.ta lands framtid, utan aU 
riista avsoende vid alla de hotelser, som man 
illifrån får höra. Dctta är ott av de få glädje-
ämnena i det förflutna årets hemska skådespel. 
Overgången från de (örbål landen, j vilka de 
upproriska socialdemokraterna dl lämnade lau-
det, har ingalunda val'it liitt oeh diirvid ha. repI". 
Hakkila oeh han s kamratcr icke hjälpt till, 
utan ha. eedan dess me(! ansträngning sökt skäl, 
att framstiilla förhållandena i det uppblom-
strande Finland sådana, att även de bland dcra s 
partivänner, vilk as seQliga medvetande Unuu 
var vaket, icke skuJle unslnta s ig tilI dem, som 
önska bygga u·pp samhället. 

lien jag ätervänder till den rättsliga behand-
lingen av upprorsbrotten. Det som tidigare 
.sag{;s bcvisar, att så sna,rt räHssf:aten ån.vo kun-
de häda. i fUThktion, har gåvii.l lagatiftningen I 
som lagskipningen skridit tilI de mest cner-
giska åtgärder. Oeh dettn. tili sYlles övermäk-

tiga arbete bIev förvisso u1.fört., men på bekost· 
nan av att en sbor ocb viktig del av sam· 
hällsmaskineriet under en lållg tid nästan a\"-
stannade. Att bebandla över 70,000 brottslin· 
gars saker i tveuue instanser inom förloppet a,· 
6 månader, - något därmed jiimförligt huI' 
uldrig något annat land kUllllat UPllvisa. Mä , .j 
blott ihågkomma den franslm revolutionem: 
likvidering. 

Då a1lt detta tages i betraktande, måste de 
borgerl iga. partierna pii det allvarligaste f ram· 
ställ a till repr. Hakkila oeh hans parti i partiets 
heders namn, den frågan t ili besvarande: är 
vcrkligen den vito. terroru det enda, om vilket 
d~n sa mma socialdemokratin vet och fär talo., 

·d1\ det blir fråga om fÖl"cgJ\.ende vint.ers omä1.-
liga fasor? 

Uttnlnmle .n ' IlrostCII Yuorimaa. rCllrcscntan t för 
radikala landsbyggds -(maalajs} (Jartid. 

J:le)"r Vuoriman yUrade : Lanldngsman Sarlin 
har huI' redan så. gruudligt bchandlat detta ären-
de. att jag ioke behövcr onnat. än något kOIll· 
pletlera hans statistik. Men - dock må.ste jog 
siign, att jag kände mig i llÖg grad bedragcn 
av hr .Hnkkilas uttalande. Jug trodde nämli-
gen. ott. då -en d.vlik interpellation framsli.illts. 
hr H akk ila. sk ulle varit försedd med ,bandliugar, 
SOtii t:y<lligt skullc bevisat det, som interpella-
tionen inuefatla,r. Dock voro hnns oktst:yek~n 
riitt magra. Av avrättninga rna nämnde hOIl, 
utom fallet i Sippola. som rooon varit föremål 
för dOlllstols behandling . .1 3 enskilda fall. men 
uxen de voro så. o'bestumda, att de utan nödign 
bclysa nde kompletteringsuP'pgifter ieke kunna 
förstäs. och i de flesta av dem för~kommo ui-
tr.vcksrii.tten " lorde", "lorde iblivit skjutna" eller 
försvunnit". Vi veta dock, att ctt stort ontal fån· 
gor under hela vägen försvu nnit. sälundo, at.t de 
r.vmt frän fånglägrell och fångoovakningarn-a 
si'l mt flytt över gränsen tili de andra. bolscheviker-
na. Såluudl. iiro dessa avräUningor, om vilka Ilr 
H akk ila talade och av vilka han i hela. landet Iyc· 
lmts hopsamla cndast 13, sä. obest.ämda att de ul -
göra eft myeket svagt stöd för den av honom 
frnmställda infEJ"llellationen . 

För det andra uppläste han en d iger lunta, rap-
jlori.cr friln fånglägren,något,som sedan fortsatles 
nv en sena rc talare, Ilr. H elo. Det var andel~s 
onödigt, ty envar hur sig bcknnt, att i fångiägren 



liksom äVCll i hela. landet vid den liden rådde en 
ofontlig matbrist. Fångaroa. voro dock lcke 
s1.ällda Illå knapporc kost, än den ei vi la befOlblin- 1 
gcn, som fick Uda den svåraste 'hungcr. Hade det 
enligi herrarnas mening' varit rikiigl, om man 
helt 0011 hålle1 berövat eder maten OCll lätit eder 
di; ov hun~r, medan maten givita åt Iandsför-
1'iidarnc i fånglägren? Eiler 3tt en stor del av den 
civila befo!knillgen få.tt dö av hungcr. mrolln den 
mat., SQrn fråntagits densamma., sklllle givils åt I 
dessa personer i fångläg:ren? Jng tror a1t envar 
(Iveder skulIe protesterat d'iiremot. 

Si1uationcn i fållglägren "ar alldeJcs förklarlig, 
pii. grund avo aH i lnudet i allmänhet icke {anns 
roat. Oeh varför fanns det icke? Här 'hor redan 
jnslitieminislern framhållit. alt desso röda, som 
i flånglägren ·göddes med folkets s ista med-el, 
s.iiihn förstört en slor del uv spannmålen. De 'hade 
kastni den i åarnn. och hade bränni d<ln, b-egjutit 
den med rpetroleuIliI, OCll på annat säit förstört den 
Sl\ gott de kUllde. Då de befullno sig 1 sin väl-
maktsdagar konsumerade de aili för m;rcket. De 
hade själva be.riittat, huru gott man dÄ levde. 
man ät vetebröd med tumst,jookt smör och das-
utom en tjocl, Ibit ost på, och det som ieke fiek 
mm i magen, det kas!ades OOrt. S:1 sådant sätt 
plnndrades odh nlarmades den civiln lbefolknin-
gell. 

Dessutom förhindrade just socialisklrna och 
socialish-egerin~n. alt spannmål erllölls till lan-
det. Från R yssland hade. man möjligen tid-igare 
orhållit spannmål. men i stället för att skaffa 
Finlands , folk mat hiimtade de blv och Ibomber, 
Vårell 1f)J7 had'e den rogering, tili vilken även 
soeialisl'Crna, 'hrr, ~L'nnller och Vuolijoki, vjlka ävcn 
sitta i denna lalll{\ag, hörde, från Amerika köpt 
s llannmål för M miljoner marko Men serlan 
kamraterna Ibörjat tvivlu_ på dessa sina egna män, 
slällgde SQCialisterna sakta dörren och rymde 
frän hela sena!en och ö'ierlämnade Ät några, bor-
gerliga. medlemmar att anskaffa. s llannmål frän 
Amerika . Deh de gjorde ävcn detta. Fartygen 
lnstades i amerikanska hamnar OCII voro ,färdiga 
aii a,vgå, Men plötsligt emanerade ett avseglings-
förbud. Här förvånade man Big övcr avseglings-
lörbudet, då löfte en gå ng gjvits och spall nmålen 
Yl\r lastad. Hemlig'hetcn blev U:I)lldagad först i 
juni senaste år eflcr u[)prorefs slut. Då kom hit 
et\. nUffimer a,v den cnge!ska tidningen Mancheste.r 
GlHlrdian, och detta. illnellöll en i okto'ber föregå-
enOe år shiven artikel nv dess korrespondenf, 
vrlri finska förMllanoen i allmänhet · iberördes. 
Hall nämner. at! han stått i förbindclse med den 
socialistiska lcd<'lren T okoi ooh att deuna varnaf 
honom ocll sag{, aU peri ferim<'lklerun ieke borde 
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tillMa införsel av S'l)annmål tili Finland, emcdan 
de finska. borgarne sända d-en tili Tyskland, ty 
Finland är icke i behov a'i Sllannmål, då denna i 
iillriiCkliga, mängder er'hålles frän R;ysslalld. Det 
"ar således -social isterna, som förhindrade im-
Ilorlen av spannmål och försökte ulhungra det 
fillska folket. Socialisterna ringo sAledes bära 
följderna a\" sina. chefers onda giirningar ooh 
hUllgra mcd hela det övriga finska folkef. 

Serlan Ihar här tnlat .. om misshandel. Hr. Hak· 
I,iln. nä-mude fyrn, fall, vilka i övrigt iiro ganska 
obetyd1iga. Beträ.ffande misshandel av e.n kvinmt 
i Viborg anförde han i\"änne skriftliga vittnesmå.l. 
Men då. man frålldrager de vanliga. sosialistiska 
ö,'erdriflerna med 50 %, tyckes a\' hela misslmn-
elein återstå eudasi en vanlig 'hcderlig Örfil. 

]}.i. d<lt nu är frdga om de avrättningar odh den 
torlyr, sam skulle förekommit under llJlproret 
oeh landgförriideriel, bn jng nämna, utL jug för 
min del försökt delaljernt l.a.ga reda 11ft. \'ad som 
intriiffai i K ym mocne iilvda1- för ö\"Tiga delar 
nv landat har hr. Snrlin redan delvis redogjort. 
Förre sanaiorn, lantdagsmannen 'J'a nner har i 
den' försvars· och anklagelseskrift, som -hall 
uj)-pliist inför rådstuvuräHen i H elsing fors, anfört 
en stntislisk förteckning ö\"er de avriUtningar av 
landS'rörrädare 0011 mördare, som del, finsku Col-
ktf:s lagliga arme skulle \"erkstiillt. Hans statis-
lik innehåller ·bl. n" alt lill exemllel i l(ymmene 
kommull skulla avr'J.Uafs 125 personer. i Kotka 
1,200 och i Fred rikl!lharnn 26'9, Den statistik, 
SOlU jag illsamlat, grulldar sig äter Ilå IQ11lgifter 
[LV de avlidnas anhöriga. Dä. döda begrnvas. on· 
miilas da såsom död a tili 'kyrkoböckernn och de 
förLeekninga r, vilka. st'ånd· ocb krigsrä.tLcrllH in-
Himnat till krrkoherdekanslierna. Enligt dessa 
1I111Jgifter hava uuder det a,' socialisterna igång-
sa Ua uPllrorei föIjnnde nntal miinniskor förloral 
i:!itt liv 1m följallde siili: Låtom oss försf nämna 
Kymmene. 

Sosialistiska Kymmenebor hava på fronternu 
sftllJat liU etL anllll av 58 ooh av d'CSsa rörde 80-

. l'ialistel'll3 självu i Savita1llale tre -sårade iill 
prli'S tgårdens Iadllgård, inställgde där i~ven andra 
fångar, antände och uppbrände den'. 

Av de av sosialisterna tngna fångarna, som med 
våld skulle föras tiJl fronten 'ha hiingfs och ut-
hOJlJl'3t från !ågoei f.yra. 'fro sosialisf.cr ha a\" sina 
egn3 bli.".it skjutna, de uJlpgivas h[Lva avliclit Hil 
fö\jd av vådasko1t. 

Ståndrtitten Ilnr dömi ocll Jätit arkobusera: 
den 5 maj 24, den J2 maj 28, den 22 maj 12, 
summa 64-. Enligt senator Tanner skulle de av· 
r1ittades antal Ilppgå t ili 125. således ungefär 
100 % för m:vcket. 
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Des;;ui.om finnaa alldJ'1l. människor. vilka under I 
ilociali'Stupprol'ct fått giva sitt liv fö r upproret. 

var en tjm', SOlU tre resor blivit dömd för in -
broltsstöld ooh sorn folkkommisariatet frigivit 
frän fängelset i Vi borg. Tili Konvola släpade.-; 
även från Kymmene älvdal alla något sli. när 
framstående samt av hulignnerna hatade medbor-
gare och tort-erades tili döds. Jag har redan tid i-
gare här redogjort för några. av dessa hämsk n 
lorooringar, den ohyggliga nOOslaktningen [1.\' 1. 
ex. prosten Taube, pasto!" Manninen, pastor Päi-
viö, folkhögsko leföreståndaren Söyring, lärarell 
Asikainen, Saa lasti, brödorna 1'assi m. n., sam-
manlagt 228 personer. Beträffande handelsföre-
stå ndflren H einonen lmva beyis erh:'lllits om det 
sätt, Ilå vilket Imn .mördades. Over hans hnvud 
hälldes först benzi ll, som antändes. Då. han j 
sina plågor började skrika, krossades hans käk 
oeh tungan lösryeklei:!, varjämte honoru slutligell 
tillfo,!t"uh stygn Illed bajonett på flero ställen av 
kroppen. 

Av socialisterna mördades 94 Kymmenebor, 
av vilka under misshnndel med säkerhet mör- I 
dub brandmästarcn Gustaf For5. ballmästarell 
August Forsell, kontoristen Rolf NaSllkill den 17 
april, kontorscheCen Kus~aa Niemi,stö, haudels- I 
foreståndaren August Hemo och mJölllaren Kal-
le ~a.ndholm .san~t b.ans san La.hja den 8 april, I 
pohsen Antti Nieminen ooh g.lutmästarcn An-
ders Kindt den 28 april, tcknikern Jalmar Johan-
son redan den 10 fcbrunri och kontol'isten Ström- I 
berO' jäm"iil den 10 februari A. bralldmästaren Fors hade socialisterna först 
stuckit ut högra ögat och 3\1'Skurit ut"skjutande 
kroppsdelar. Därpä hnde bitar rivits frän hans 
huvud, flnsikte, bröst "OCh mage, medan slutligeu 
hans högra arru vricl il s ur 100 samt i de blodiga 
sårCIl hällts beuzin. SOlll antilllts, varefler lwn 
fått plågas tili döds. Hans allhöriga igellkällde. . 
honolll av ett ärr. som han hade på sin ella fot. 1 
På det att <letta ieke må betraktas säsom över-
clrivet, har jag mecltagit en fotografi av liket, för 
att lantdagell s mecllemmar sjii.lva skola vara i 
tillfälle att se och göra sig en bild 8V det djuris- I 
ka arhete, som socialistema lItförde. A gjllt-
mästaren Kindt voro likaså alla utskjutande 
krop"psdelar avskurna, högra ögat ut stucket, 
bägge händerna krpssade ooh lllusklerua mcd järll-
tänger upprivna illtill oonell . såsom av fotogra-
fin synes. 

1 Fredrikshamn ha.r följande infräffaL Ståud-
rii.tterna dömde tili dödcll 20 miin oeh 2 hinnor, 
summa 22. Socialisterna mördade på tidigare 
nämllt grymt .sätt 23 män ooh 3 kvinnor, summa I 
2~. Vid ~ronlen stupade sex soeialister. Huru j 
gar detla lhop med Mr. Tanncrs 269 avrättade? 
Herr 'ranners siffra är 1,000 % större än den 
verkliga. 

1 Kotka åter har hr. 1'un ner lIPpgivit, att 1,200 
blivit anättade. Enligt av kyrkoherdeämbetet 
utfärdat illtyg, som ävell finnes hiir, hava av de 
rooa 46 dött vid frohten och 67 dömts och arki-
buseral;: i K otka. Dessutom hava där dömh ()(.'h 
arkibuserat-s 100 röda mördare och ,hllligan-rys-
"ar frän llalm samt 48 mön:lare ooh mordbräll-
nure frän Björneborg oeh Norrmark. Summan-
lagt således 2]5. Detta \'ill säga, att hr. 'ranners 
statistik med Qmkring 500 % överstip;er den 
wrkliga.· 

1 K ouvola linde socialisterna ett särskil t män-
niskoslnkteri, om vilket hr. Sarlin redan taIat 
ocll som vars huvlldmall fnngerade den av Mao-
ners regering utnämnda I"yssen Sa-sko Sehukoff, 
eiler som han senam kaIla de sig Metsävuori . H nn -

De rödas· sta b hade förordnut, att i Karhula , 
g skola ooh Sunila b.var i !<.ymmene komlllull den 
6 maj alla 'borgllre utan å"tskillnad skulle dödas. 
byurna antiindas. och socialisterlla med farty,!t" be-
g-iva sig tili ryssarnas idealrike. De vitas- plöts-
liga allkomst den 4 räddade dook ortell. 

1 Kymmene tillfångatogos inemot 3,000 be· 
viipnade socialister, och llii.sian utan undunbag, 
s1 lläl" som på Ilågon eustnka, försvarade alla dl' 
fiings lade sig diirmed, att cle socialistisb stn-
berna ooh kommissarierna tvungit dem att skjuta 
eiler bliva. sk'jutna ooh likaså. tvungo dem aU 
plundra. och tortera folket. Summa kommissa-
d el' och staber väd.iade åter till, o.tt folkkommis-
sa riatet och röda. gardets stab sa.mt av dem sända 
kommissarier tvullgit dem att utfärda befallnin-
gnr o.v mord. 

Jag frågar Eder nu , herrar sooialister, vcm är 
mera sk.vldig till upproret, t ill den tidens morc!. 
de, "itka kallblodigt i staber och råd salUt i folk -
kommissariatet lbedrogo oskyldiga medborgare 0011 
t"ungo andm att vid dödshot föröva mord elleI" 
att för ryssarnas 'sk ull strida mot sitt eget folk, 
eil er de stackare, "ilka lydde dessa djur i mUnni -
skorskepnad? Vem är mern. sk.vldig. den socia-
listiska luntdagsgruppen, som ft,,,ang arbetarne 
ntt gå ut för att döda s eIler döda, cller dessa be-
dragna arbetarmassor? Oeh jag frågar ytterli-
,!t"are, äro de sociaJistisl<a. ledare, vilka underteck-
nat illterpcll ationen eiler sitta i denna lantdag. 
skyldiga tili upprorct eller ieke? 

Dessa herrar, som IlU framställa interpellatio-
Ilcr och skrika om landtförsvararnes och räddar-
llas grymheter hava ieke inlngt den minst.a 
protest mot sina kamraters uppträdande. Det av 
hr. Tanner ledda Elanto ordnade tvärtom proyi-



fwteringen "it dessa röda och först j ' sista numret I 
av 'fyömies, dl tyskarna redan stodo utanför I 
Efclsing"fors siads portar. ~'åg~dc dessa '.herraT 
föreslå, aU nu skuUe försomng Ingås .och Olakten 
i laudet delas mollan Tyssarnas röda gardc, rege-
ringen och vita gardel. Socialisternas fordnn-
Rar, att man skulle börja ansätt:l. dem, vilka räd- ! 
dat Jandet ur upprorcts fasoT och möjliggjort, att 
F inl and linDU lever 0011 herrarna tili vänster 
kunnll. silta i ett friU Iandparlament., sakoa för- I 
denskull all skam. 'fy om icke den vilu. armen 
segrat och Edra röda företrädare änllll autte vid 
maktcJl , sk ulle Finlands folk dött av huuger. 

Det mä stiledes icke förvåna. aLt mall till heT-
rarnas bcS'varande mAste Iramst-älla följande Irä-
gor, liven därför, att jag till och mea inom vän-
sterns egen grupp hört. berättas. att inorn vän-
stern sk ulle finnns endast. 20 demokrater ooh an-
hängare ov parlamentarism, men at.t 60 sk ulle 
und erstöda den /3. k. prol et{\ ria1.ets diktatur, d. v. 
s. judiskt-bolschcvistiskt fåvälde. Jag framstäl-
ler följande frll.ga: 

1) 1 vilket förhållande står den socialistiska l 
lantdagsgruppen till den ryska bolsobevismen? 

2) Arnar don socialistiskt gntppen frän sig 
s.iiih· ooh sina lantdagsmän skilja alla röda. 0011 f 
bolschevistiska 'Clement? I 

3) H ar det socialistiskt partiet varit rnedvetet 
om planerna på det nya. lIpproret och har det 
vidt.agit IUgä.n:ler för att avslöja detsa.mm a ooh 
kämpa. mot det? 

Innan nöd ig klarhe1. " jnnes i denna sak 9-r det 
omöjligt. at.1. Finlands folk med förtroende kan 
fÖrllålla. sig tili viinstcrn. Jag har yttrat detta. i 
avsikt, a1.t det mätte bliva klarl för vänstern, 
ait man icke med klasskamp 0011 bajonetter för-
bättrar fö rhållandena i landct, och ärmu mindre 
avlägsnar hungcrn. Den sam vorkligcn älskar 
det arbctnnde folkets 'förkovra u, erkänner, att 
alla, ])1 oliko. om råden åro orbetare i samma 
fosicrland ocl1 att fostcrIllndets lycka b.-vgges jcke 
lJled så dd av h3t lI\on genom 1I1lpf-ostrande av för-
troendo ocl1 Sllmkiin1lla. Endast pi\. g rundvalen 
a.v rätt oeh kärlck kan ma n komma till frihet, 
jämlikhet oeh bl'oderskrLp, men ieke genom att j 
Jandet lösslä.p]la djur i miinniskoskepnad eller ge-
nom aU 111.så klassllst ooh bed·ja sAdana häner, 
som en medlem av vlinstern Ihär sade sig bedja. 

Fördenskull iiro de, vi lka g.ymm eIler under-
stödja. bolsobevismen, ieke vänner av det. finska 
folke!.s arbetare· Genom följdriktig demo-
krati oeh fredlig verksnmhet vinnes steg för steg 
det samhälle. diir priviJegier och ståndsgränser 
äro försvunna. Men därtill behöves ioke allenast 
lagbe!;tämmelscr, utan {ramför allt, att sam-
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hällsmedlemmarna. i sit.t inre Hi.rn älska varandra. 
Kärleken ä r det 'bindll.nde element~ som samman-
måller samhället ooh rörädlar det, ooh dA ni 
börjlJ, så kärlek ooh broderskap mot alla. och 
själva. tillämpa. dem , dä uppkommer välmågan 
och det efterlä.ngta.dc smnhällct på jon:len. 

D a det cmellcrlid har kunnat, såsom även j llS-
titieministern nämnde, förekomma. sådant, som 
att bland de vita finnas människor, vilka äro 
dåliga, och vilka. gjort nägot som är brottsligt 
ooh dä justitiekanslern rueddelat, att hall ärnar 
vidtaga ut.giirder pä det aLt dessa ieke mä. gå 
ostraffade, kan jag ickc annat än understödja hr 
Sa.rl iDs förslag om enkal ö~rgnng tili dagoro-
ningen. 

Uttalando av rcktor Eirik Hornborg, represen-
tant Wr s,'cnska. folkll artiet. 

Herr B orn'borg yttrnde: Efter den diskussioo. 
som redan har iigt rom ooh som dragit längre ut 
·på tiden. än man vänta,t., är det i viss män onödigt 
att över huvutl yLtra sig. Egentligen är allt, som 
borde såga·s, sagt roånga gAngor om, ooh det gäl-
ler båda parlerna i dcnna ordstrid. Jag vilI {-n· 
dast ännu understryka eLt par omständigheter, 
som visserligen h3 antytts, men som kanhända 
inte ha fnunförls su utfryekligi; som nödigt hnde 
vari t. . 

Å ena sidon har man strävat tilI att fromställa 
räfstcn med upprorct, krigets efterräkningar, sa.· 
som någont ing frist5.ende, lösgjort frA n sitt -or-
sakss. ... mmanhang, p/\ den nndra sidan titer bar 
man gjort vad man kun nat för att framhålla deL 
obrytbara sammfill!Jnnget mellan orsak oeh ver-
kan. 

Den inicrpellatiQn , som hnr givit an ledning tili 
denna debaLt, bygger på -ett all mänt känt och er-
känt Iaktllm: att för ett å!' sednn i deUa land ha 
försiggfltt händelser , som varit nv såda n beska f-
f(lnhet, att .man iote 'hade kunnat föreställa 
sig någonting dyl ikt, och som verkli~n måste 
betecknas såsom något i ett räUssam'hälle 
oerhört. Det har eniellel'tid under diskussionen 
framgåU, om oc.kså tyvärr huvudsakligen bloU 
på negativ väg, alt interpellanterna ooh derns me-
ningsfränder inte ogilla, att samhäJlet med väp-
nat våld nedslog väTlI\at vAld. Alltså gör man på-
tagligen gällande, att sam hället har gjort sig 
skyldigt tilI något, som do. fråga är om individer 
betecknas sAsom exeoss i nödvärn. För egen del 
hörde jag tili dem, s-om rör ctt ur sedan hade den 
uppfaHningen, aLt samh!iI1ets nödvärn måhända 
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- ty 'Personligcll känner jag icke tili förhållan-
det, och jag 'bryr mig icke om ai\. stå och tala om 
yad jag llört bel'äUas - at.t samhällets nödviirn 
mål1ällda på visst hAll dre"s för långt, alltså verk-
ligcn kunde betecknas såRom excess i nödvärn, 
medan det ålerigen pl\. aodrn håll kanske ikläddes 
något för slal>1) fonn - ickc heller därOIll kall 
jag mcd säkcrhet uUnla lllig. Dell om5tänd ighet. 
Born dii va f bcsWOllnn nde för lUin uppfathling. 
var att jag anser det vara farligt aLt åsidosätta 
ordnadc och lagliga.. former i sWrre utsträcknin.!! 
än förhålh\lldenas nöcltvfmg krä\'cr. Det kan vii] 
Illldcr förld\ lIull dcll sådana SOIll de för et\, år ~c
dnn rådandc ickc undvikaö, nH räfsten i cllstaka 
fall drabbnr mct' eiler minu re osk:r1diga per;:;o-
ner. Dctta är nuturligtvis djupt beklagJigt, men 
eU obestridl igt fnkhlnl u..r dock, aU det stora ner: 
talet av (lelU, so m dli. föllo offer för denna räfst, 
åtmill~tone ur rHtl slig synpunkt vurit förtjiintfl 
av sitt ödo, <1'\ de gl\.tt med i ett väpnat nppror. 
Det va r således icke främst med hänsyn t.ill de 
individer fragan giilldc, sam jag bilclade mig min 
i'lsiki, IItan som jng redan anf.ydde friimst <liirfor, 
att jag flfiser, a.U lis id osäUandet nv lagliga. ronner 
och den begrepps förvirring och förvildrdng, sam 
under s.~dann förhållanden frnmträda, kIlnlla och 
må,ste Iiinda samhället till skada och skaka jll!>t 
det, sam samhällsförsvararna kämpa för. Däri j 
iir jag ense med herr Hilden. 

Men lUun frAgnr sig _ oeh den lrå~Tfln hur re-
dan framställts oeh besvarats många gaager __ 
vilken är orsakcn till förvildniugen och wgrepps · 
förvirringen, varför blev räfstCII hårdare och I 
skoningslOsa re iin mnn tänkt sig nö<händigt? Ja , 
viI ken var orsaken tili ntt samhället över IW\'ud 
nödgndes tillgripa väpnat våld? Det var det viip-
nade lIpproret i förbund meo lal1dets fiender, O('h 
vilken var orsaken t ili att l'iifsten blev hårdal'c 
än önskligt Ihade v.arit? Det var de upproriskes 
och deras ry,gka Ibllndsförvanters krigföringssätt. 
Det.ta orsakssa lllmanhang får icke förbises, Att 
skära av det, det är ntt tala mot bättre veinnde, 
det. iir ntt btira r.abH vii.'titlll€Sbörd. Från första 
början togo de bolscllCvistiska bandCJl inga ran-
W1r. Fr!\u förstn börjall förde man ieke krig en- I 
ligt civiliserude begrepp, Det var blodsdåd oeh 
pluudl'ing. monI och tortyr frän början. Det fju-
nes ieke ett folk, hurl! högt det än mä stå i kul-
1m, $Om under slidnna förhållanden kun bibehålla 
sin kallhlodighet oeh föra kampen med 1131Hlskar 
på händerna; erfarenhetcn visar det. Man behö-
ver verkJigcn inte liJ!~ syn nerIigen djupt inne I 
i krigens och erkannerligell upprorens historia iör 
ntf. se, vil~fL fr~kt~n.svär~.a följde.r ~n skon~lös II 
ooh barbaTlSk kngforlllg far med slg Just där!ge-

flom, att den väckcr tili livs en vildhet., SOIJl svår-
ligen läter sig. tygla, Det är svårt att iakttaga 
en eiviliserad krigförings rcglel', om man käm-
par mot upprorsmakare, där varje m·a11 är en lör
brylarc ;ednn därför ntt han bär vapen. Det iil' 
tinnu snirare, om denna matståndarc öppet och 
allmä.nt åsidosätter rcglerna. för en civiliscrad 
kriglöring, mcn det iir fullkomligt omöjligt, om 
han dessutom för kampen me<! barbarisk grym-
hct. Ocks:i uuder sådana förhållandcn bör na· 
lurli~h' is va r,jc i kampen (ll'ltaJ!<lIIdc man i le-
dande stHllning göra. ullt vad hall kan för alt hillla 
vapnen blanka, men som sa~: erJarenheten vi-
sar, att det ur omöjligt. J ag behöver blott hän-
visa till htindelser\ sådana sam timade i Jndien 
år 1857 och de följande åren, dåJ ue brittiska 
truppernn foro fram mcd fllllkomlig skoningslös--
het emot de uPJ)ror.smnkare, sam hnde nustiftat 
massakrer på viirnlösa britter. Ena'handa hava för-
hullnndena vnrit I1IlUer ulla de krig, som euro-
]laiska mak:t-er hava ut:kämplat, mot 'bar:bariska. ri-
ender, Det har endnsl bellövts, 3ft offinnskapet hor 
flt.tt se Ii ken av nugm förS'V lIlllla kam rater, som 
falJ-it i fiell(lerllas hänrler, fMt se (lessa lik i det 
skick, vari bnrbarer Himna sinfl döda fiender.~ 
kroppar - och i ocll med dclsamma 11M aJl 
tanke ;på skonsamllCL \'luit fÖrsvunnen. Ena-
]landa förctoolser kunIla iaktiagas tili och med 
(I i ficnden ieke strider med vildhet eiler grymllcL 
ulan endast för krig Jk~ elt sätt. som av\·iker från 

lÖeglerna för en ordllad krigföring. Så var det 
exempelvis under det slortl boerkriget. Vare det 
Inng{. ifrån mig att fÖrlikna. boerna. \·jd vilda folk 
av Cräm ma llde rnser eller vid de skaror, med vilka 
man hiir för eLt år sen lIade att käml'a. Alen 
boerna. förde ett gerillakrig, varunuer ingen skill-
Ilad fanll s mellan shidande oeh eivi la, Detta. för-
anleddc britti~ka l'Cgeriugen tili åtgiirder 30m 
nedbrällnande llV varje gnrd, däl' vapen anlriiffa-
des, och den civila befolk11ingells sn mmanförande 
i koneentrntionsHiger, som natudigtvi s blevo skå-
doplatsen för sjukdomar och eliinde såsom illl'pro-
viscrade koncenLrntionsläger nlllid mäste bliva. 

Det Ur den /-rnmla lagen om orsa k och \'erkan. 
!J un kfln illte tilliimpo sam ma met.oder, oberoende 
IlV vilka metoder Illolståndaren tillämpar. Det lä-
ler sig nästnn nldrig göra, aUra minst i krig, 
dtir lidelserna slilppas lösa. Sådana företeelser, 
som de vi nödg-ad'es bevittna under vinf.ern och 
vuren 19] 8, komma alltid att medföra samma 
följder. Man mÄ lala huru myeket som hälst om 
humanitet och lagens helgd - om en gång lidel-
sernn. lössläppns såsom <Jå skedde, sä iir det svårt 
att hejda dem. Detta bctyder nu icke, såsom jlg 
redan antydde. ntt man inte borde göra vad gö-
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Tas kan för att tygla de löss!äppta lidelserna, l OCh lagliga former, oeh deUs Imr man gjort. Sa. 
och jag vilI så gatt först. som sist siiga, att jag sam saken Dn sM r, tjänar det i sjäJva \'cl'ket till 
&r ense med herT R oIma däTi, att vårt samhälle ! ingenting a1.1. tala om undersökning och rärst, ty 
icke utan sto1thet kan an notera det faktum, att j nu står amnesti Illot ;\mnesti. Den fruktansvärda 
återgången till Jagliga furlll\l1anden ägt, Tum inom olycka., som för ctt år seda n drabbade värt folk, 
loppet av ganska kort tid. Vi måste kOlllllla ihåg, den är nUlllerR någonting SQ nl ligger bakom oss. 
aU det VilI' fråga om e1.t och samUlIl folk. Om I D et övervägande flertalet av de fängslnde upp-
en del ov folket kunde gripas av en hyster:i, som rorsmännen har erhålli t amncsti, och amnesti har 
tog sig sAdana uttryck som de, vilka här av flere 1 .givits också å.t dem, som under räfsten med de 
talnre berörts, kan man då a.v den åt.ersb\ende de- upproriska. verkställde det jag har kallat e:xcesser 
len av folket vänta anna t, äll att den skall besva- i samhällets nödva.rn . Men om fortIarande tecken 
ra vildhet mad stränghet, grymhet m«1 lhArdhet? I ,ti ll den förvi ldning, den begroP"Psförvirring, som 
D e primitiva bm'bariska instiukter, som leva. kvar -u"pproret förde med sig, göra sig gälland-e, så 
tiJl och mcd inom dc högst st.-\eode Kulturfolk, ,mllste d'etta själv{-allet mcd de kraftigast-e medcl 
lIade släPl>ts lös, och det mAste vi väl alla erkän- Ill ola rbetas och likaså varje eventuellt försök att 
na. att bos vArt. foJ.k leva dessa pnmitiva instink- få ett ny tt UPl>ror i gång. '.ry det är full komligt 
ter kvar me(! en styrka. som ä.r skrämmande. visst, att bryter ett ny tt uppror ut, s1 komma Ii-

AlIt det som jag nu har sagt moti"crar den delsernar at.t f1 am ma ';lPP ällllU vildare än förr, 
strängaste dom över dem, som släppt. viJdhetell och frän denn a förfärhga olycka bevare oss Gud. 
lös. Det är lagen om orsa.k och verkun. Vi he- Jag fruktar att vårt rättssamhälle, som skakats 
klag:l följderna och vi fördöma orsakerna. j si n grundval för ett år sedan, inte skulle stå. ut 

Strävan aU framställa räfsten, efterräkningar- med en sAdan prövning _t ili. 
na. oberoende av e1eras förutsäUningar, at.t skilja Om man med vit t:error II.s.yftar ett av myndig-
,,3d man kallar den vitn ierrorn frän den röda. heterna, av regeringen uP12buret skräckvälde, ett · 
ehuru allt hänger olösligt samma n, denna stri system tilläm-pat av samhällets orga n, d1l.. har vit 
"Hn har framträtt icke blot.t under denna deba.tt, terror här ic'ke förekommit. ty redan den .1 1 maj 
ntau också i de frän socialistiskt häll inspirerade 1 utfärdade a.rmens befälha.vare en order, som inne-
Hrtiklar i <l enoa frå.ga, so.m hava ingått j utl an- höll ett kategoris'kt, förbud mot avrättningar. 
dets tidningspress. Jag kommer ih1l.g ett utta- Därmed grlorde alltså den högsta krigaledningen 
lande, sorn rörekom i en eng-e1sk tidskrift : Den .v3 d på den nnkom . Jl,foii vet tili denna order "ar 
röda re~ringen fälld(! ingen enda dödsdom! Jag .att regeringen hade för avsilkt att inom den när-
kan in1..e 1lärminna rnig, att jag på länge hört nå- maste framtiden tilI lantdagen överlämna ett för-
gont ingsd cyniskt. Den röda regel"ingen hehövde slag rörande t il1säUnndet. n.v extra domstola r för 
verkligen icke [älla några dödsdomar; dödsdo- de l1pproriskas dÖmande. Dessa domskllar fällde, 
nl~lrlla vcrkställdes ända och det på. ett siitt, som sRffOm redall nämnts, mycket få dödsdomar. Herr 
.rUr mig, churu jag är amMörsociolog ochsärskil t Holma uppgav, vilI jag minnus, att alltalet stad-
JWI" studerat kriget såsom företeelse och krigs- .fiista. dödsdom ar var 245. Har jag inte blivit 
bruken, är fuJlkomligt ohnt frlin vildll folks lags orätt nnderräUad, så verkställdes av dem blott 
krigföring, om jag und.~ntager dl:l norda.merikan- nngra få tiota1; jag har hört nppgivas 30, men 
ska indianerna , de endn, som i mångsidig och tlpp- .har -ej nppgiften i första hand. Efter de händel-
finnings rik grym'het kUDDa,t mäta. sig med dem , ser, sam tidigu.re timat, kan detta sa nnerligen 
som vi"för ctt år sedan bekämpade. .icke beteckllas såsom "viI. terror" . Vad beträ.ffar 

Hela denna illterpella.tiollsdebatt har varit ett fiirhå.llandena i fånglägren , hava de redan "id-
pinsamt up-privande av sAr i först.a st.'\di et av lä.k- lyftigt berörts. Det är 110g enkelt att skildra 
ning (Ri ktigt!). Det är ju dock .glfidjant!e att lIär I eländet i fånglägren, men jag tror ingen, som ta-
ha fällts SR pass objaktiva yttra nde som exempel- git ihop med den na t-acksamma uppgift, Imr för-
vis herr H ildlms. H all nämn de, att hun fördömer sökt giva en antydan om, huru _med dessa 70 å 
de rödas ilJdd<l. men att. han begär av sam hälls- 80.000 f/ingar hade bort förfaras-; förMllandena 
o.rdningens försvarare, att ele skola iakitaga lag- voro helI. enkel t övermäktiga , därpå behöver jag 
hga former. Jag har hä.r försökt göm klarl, att icke spilla ord. 
del. heIt enkelt är någonting, som man under så- Men menar man med viI. terror ntbrottet av fol-
dana förbållanden icke ka n begära. Det ä.r mot kets spontana förbittring, då har vit terror före-
mänsklig ps:vkologi. Detta är sorgligt, men det kommit. Skräcken för de vita, skräcken för sam-
Ur salIt. Det enda man kan g6ra iir att sök!! så lliillsordningens försvarare, den började ungefär 
suari som möjligt återgå. tilI lagliga förh ållanden "id slriderila omkring Tammerfors, och för <1e ele-
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ment, som äUllu möjligen tällka på en ny uppres-
ning, vore det nog lyckligast ooh hälsosammast, 
om dcnua skräck skulle sitta i 8å liinge, tills sin -
nella lugna t sig 'ocll nya uppror äro otänkbara. 

- Ty SOlU sagt: nya skakningar av sa mma slag står 
vårt sumhiiUe inte ut med. 

Det har talats om det ansvar för händelserna 
uudeT förra delen av 1918, som tilI äventyrs bä-
re;;; av det socinldemokratiska partiets nuvarande 
leda re. Jag måste säga, a.tt jag har Ilart den UPl)-
lattnillgen och har den iillllU, att en del av ansva-
ret vilar ml, dem. Jag bIev dack i någon män av-
välluad av hcrr H ildens öppcnhjärtiga erkäunan-
de, dä. han - jagmå. säga oförskräckt DOg -
använde ut.trycket "vi vågade ioke". Därlil1 är 
.ingenting a1.t säga. Frökcll Furuhjel m 113r rc-
dan behandlat detta. spörsmål, och jag kan endast 
illstämllla i \'fl d hon därom yttrade. hien dA mao 
har hiinvisat tilI den fruktan , som de röda mae· 
sorna hystc för de borgerliga beväpnade organi· 
sationerna, så 'tycker jag nästan, att man gått 
för långt tillbaka i tideo. Denna fruktan mAste 
om också icke hava llbplånab så. dock betydligt. 
förilvågats under novem'berhändelserua. Hf1 7, clå. 
det blev llppenbart, att de borgerliga av brist pn I 
vapen ej kU11de göra Vä])llat mot~tånd root vål-
det. Hade de sansade elementen iuom det social· 
demokratiska partiet då begagnat sig av d'enna 
omständighet ooh satt i g l ng en agitation i syfte 
att utplåna denna oberättigade fruktan, så hade 
måhända ett och annat k unnat gå. annorlunda. 
NA ja. det'Iönar sig inte att uppehålla sig däI'vid. 

,Tag vili :;I utll med att säga, atl det nuynrande 
svcialdemokJrn1i ska partiet u1an tvivel luule in-
tagit en mycket starkare positiou öch med mycket 
sWrre auktoritet kunnat interpeHera i frågor sli-
dana som denna. om det hade kuunat visa på 
några män nv de siua, 'Som verkligen hade gjort 
nHL \'ad a\' t:11 man ka I!. 1egäras. för atl förhindra I 
de föI'färliga händ elser, som börjn de i slutet av 
januari 1918 . .M:en detta roanstllrka p:lrti knn icke 

\'isa pa. eJl enda sådan maD. Nl ja. - Likaså in· 
toge detta patti en. väsentligt starkare positiou i 
detta uu, om det såsom paI'ti förklarat, att det 
ogillar upproret ocb över huvud ogi llar uppror: 
detta haI' icke skett. Jag tror "visscrligen, att åt-
minstone de nesta av herrarna. i varje händehe 
ogilla upproret och att s&nnolikt mAnga av her. 
rarna ogilla uppror, men så längc ett sAdant ut-
talande icke har gjoI'ts, är eI' siäIlning något svag. 
Faktum är ju, att det socialdef\lokratiska parti vi 
nu ha att göra Illcd är samma parti som det SOUl 
gjorde u'Ppror. Det är en direkt fortsättnillg där-
av, och den förändring, som har ägt ru.m, är helt 
enkelt samma förändrmg som inträffa.r, då en 
orm byt er skinn: den skalar av sig skalet och 
kräla I' vidare. Under sAdana förhållanden har 
man ingen I'ätt att taga iJla upp, om det användes 
uttryok SOUl boIschevisro o. s. v. Först då man 
dragit en gräns mellan det blodiga parti, som 
reste sig ooh slogs ned år 1918, och det fredliga 
patti, som nu äI' representerat i lantdagen, då 
kan man ikläda sig oskuldens dräkt ooh väd ja 
tili den. . 

.Ta~ vet in{c, oro denna diskussion kommeI' aU 
ha nå.gra goda följder - dåliga kommer den 
säkeI't att hn. Men det är dook möjligt, att 
ocksA vissa ~da fI'ukter kOllillla att mogna sA. 
som en följd av dessa dagars långrandiga ord-
b.vien. Det. finnes dook an tydninga r om, aU man 
IJA visst socialderookratiskt hålI ser sakerna sA-
dana. de äro, om man ook kanske icke kan Oell 
icke vågar säga ut precis allt va d man menar. 
Mii. vi inte slutligen dock i själ och hjärta alla 
eil er nästall alla kUllll& ena oss diiI'om, at:t ansva_ 
rel fö r allt vad wm inträffat un<ler hösten 1917 
och vi nlern. våren oeh soromaren J9] 8 bäI'es såvitt 
mäll niskor kUUlla fördela ansvarets börda. M ' 
d~m, som släTJP1. lös den urgamla fruktansväI'da 
vlldhet, SOlU liggcr d'Old i mänsk lighetens själ oob 
som sannerligen ick-e är s,'agast illom vå rt folk? 
(bra ! bra!) 

• 
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