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Overklasse og underklasse i Finland. 
Klassekampen har aItid' yæret haardere i Finland end 

i nOget andet land. Arbeiderklassen her ha r nemlig hat 
to fronter at kjærnpe paa. Paa den ene side landets 
egen overklasse og paa den anden zarismen. 

Alle frisindede mennesker har med stor 'sympati 
fulgt det finske folks kamp for politisk frihet og selv-
stændighet. og man ·har trodd at hele folket - over
klasse som underkl asse - har lidt under zarismens 
tryk og derfor stod samlet i kampen mot denne. Dette 
har imidlertid nu under Tcvolutionen .j Rusland og Fin
land vist sig ikke at være tilfælde. Den finske over
klasse har før forstaat at holde dette indtryk vedlike 
ute i verden og har dradd' sin ny'tte av det. Men under 
revolutionen er det sande fOT'hold kommet saa tydelig 
for dagen, -at man ikke længer kan tvile paa, at den fin
ske overklasses - som alle kapitalisters ~ nationale 
frihetsønsker ikke stak dypere end dens økonomiske in
teresser tilsa. 

Saalænge overk-Iassen saa si n økonomiske fordel i 
et selvstændig Finland var den nok for løsrivelse fra 
Rusland. Men efterhvert som den finske arbeiderklasse 
er vokset til bevissthet, og et nalionalt selvstændig Fin
land derfor ogsaa vilde komme til at medføre >større po-
litisk - og dermed økonomisk - frihet for arbeider
klassen, er der indtraadt et omslag heri. 

Over'klassen har istedet forstaat at nyttiggjøre sig 
zarismcn. Adelsramiliernes sønner blev trofaste office
rer ,i zarens garder og velseede gjester ved han-s ,hof. 
Den finske industri tjente vældige summer paa leveran
ser til den russiske stat, og Finlands 'handelsstand Hk 
stadig større interesse i zarlandet. 
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I det heletat sluttet det finske bourgeoisi sig stadig 
nærmere det kapi talistiske og zaristiske Rusland efter
hvert som .arbeiderklassen gjorde sig gjældcllde i Fin
land. 

Dette ligger saa meget tydeligere i dagen nu, da man 
har set, hvorledes den finske overklasse, naar den vet, 
at den ikke længer kan støtte sig til zarismen, har ka-
stct sig i armene paa den tyske iunkcrklasse, og tjener 
dennes imperialistiske interesser til fare for alle det 
nordlige Europas smaa nationer. 

Dette forhold har de finske socialistcr været klar 
over for lang tid tilbake. De hadde jo set, hvordan over
klassen ,j Finland støttet sig til zarens gendarmer og 
militær, og hvordan den til gjcngjæld for sine tjenester 
blev belønnet med embeder i landet. Socialisterne kunde 
ikke engang i de simpleste nationalc spør-smaal stole paa 
overklassen i kampen mot zarismen. 

Den svenske socialdemokrat, riksdagsmand Fredrik 
Strøm fortæller om et i saa maate karakteristisk til-
fælde fra 19 12, da han som sekretær ,i Sveriges social
demokrati var repræsentant ved det finske socialdemo
kratis kongres i Tammerfors: 

Under kongressen blev der en nat holdt en hemme
lig konferanse, hvori og.saa det daværende russiske 50-
cialistiske medlem av dumaen, nuværende præsidcnt i 
den socialistiske republik Kaukasus, Tseidze, deltok. 
Konferansen blev holdt i et underlig lokale og under 
særski lte Sikkerhetsanordninger. Konferansen gav f\lld 
klarhet ikke bare om det finske socialdemokratis solidari
tet i en kommende russisk revolution, men ogsaa for den 
fi nske arbeiderklasses levende interesse for et frH f in
land, hvilket ogsaa Tseidze i den russiske arbeiderklas
ses navn uttalte sin varme følelse for . .. Men hvad som 
særlig slog mig i alle talerne, baade de offentlige paa 
kongressen og de private paa den hemmelige konferanse, 
likesom under særskilte samtaler,. skriver Strøm, .. det 
va r dell enstemmige mistro overfor alle borgerlige ele
menter, ja de bestemte oplysninger og erklæringer som 
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blev git, om at de borgerlige klasser - medl visse 
sieldne individuelle undtagelser - i virkelig,heten stod 
paa det 'russiske zarvældes side, og i det finske sodal
demokrati og arbeiderklassen saa en farligere fiende 
end i zarismen, ja sin eneste store fiende, at Finlands 
frihet var for dem av ringe betydning imot bevarelsen 
av deres økonomiske og sociale pr,ivilegier.» 

En slik mistro til sit eget lands overklasse fandtes 
dengang neppe inden naget andet lands arbeiderklasse. 
Man forstaar d'erfor hvor tungt "den finske overklasses 
tryk har hvilet paa arbeiderklassen. 

I ly av zarismen haT overklassen utbyttet og under
trykt det finske folk paa en maate som man mua se sig 
om for at finde sidestykke til. Fredrik Strøm fortællcr fra 
sit ovenfor nævnte ophold i Tammerfors om en rund
tur i de vældige tekstilfabrikker i byen - Nordens 
største. 

«Aldrig har jeg hat en mer beklemmend'e følelse, end 
under denne vandring,» sier han. «Mere bleke og ut
slitte skikkelser end disse proletarer som ,her vævet guld 
til .kapitalisteme har jeg ikike set. Det var mest kv,in
der, fra 'smaa paa 12-15 ·aar, til gamle koner, men mest 
kv·inder mellem 20 og 30 'aar, blygraa, utslitte. De fleste 
dør av tæring før de faar naadd 35 aar. Ogsaa smaa 
bleke gutter og utslitte mænd med øien-huler som hor
ret sig ind i hodet og med kindben som 1ruet med' at 
stikke ut gjennem det gu]graa skind. Jeg hadde for
nemmeisenav 'at gaa igjennem et de dødsdømtes rike, 
gjennem en vældig benrangelsaI. Men saa fortaltes mig, 
at denne Grottekvern med en myrdende utsugning {lV 

proletarer, av kvinde- <lg barnekraM, gav enorm fortje
neste til sine eiere. Og saa var betalingen ussel og ar
beidstiden lang.» 

Men den finske arbeiderklasse var ikke bare mis
troisk overfor sine undertrykkere, den førte 'en ufor
sonlig og haard kamp mot <lem. Jo haardere trykket 
fra oven er,desto 'sterkere maa trykket bli fra neden. 
Og slik har utviklingen gaat i Finland. 

2 
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Den finske arbeiderklasse har stadig vokset i klasse
bevissthet, 'kampdygtjghet og -styrke. særlig under kri-
gen, da overklassen i finland vistnok mere end i noget 
all'det land har vist sig uduelig til at lede landet og der
ved bragt det op i de tilstande ,hvori det nu befjndcr sig, 

Arbeiderbevægclscn f finland ·har 'altid dndtat en 
fremskutt stilling inden "den 'skandinaviske arbeiderhe-
vægelse. Dens organisation har været .!l:olid opbygget 
og dens ledere har været ancrkjendt dygtige tooretiske 
og praktiske for·kjæmpere for socialismen. 

Det sodaldemokratiske parti er 'landets største poli
tiske par,u. Ved begyndelsen av 1917 talte det 70,000 
tilsluttede medlemmer. 

Landdagsvalgene i juli 1916 blev en lysende seir. Det 
socialdemokratiske parti vandt da absolut flertal ; land~ 
dagen. For første gang i verdens politiske historie fik et 
socialdemokratisk parti ved denne 'anledning flertal i et 
lands parlament. Socialdemokratiet besatte 'Præsident~ 
skapet i landdagen, Mm <let ogsaa tidligere 'SOm land~ 
dagens største partifraktion hadde været repræsentert 
i. Og det dannet paa lovlig maate senatet (regjeringen), 
hvori <len faglige landsorganisations formand, Oskar 
Tokoi, blev chef. 

De borgerlige partier gjorde mange vanskeligheter 
ved dannelsen av dette senat. Tilslut kom det dog 
istand i mars i 1917. 

Senatet bestod av 12 medlemmer, hvorav 6 social~ 
demokrater og 6 borgerlige. De 6 -socialdemokrater var: 

Tokoi, ministerpræsident, dell' bekjendte kooperatør 
herredshøvding Tanner, finansminister, Vuolijoki, chef 
for -departementet for statseiendomme, provianteringen 
m. v" Paasivuori, adjoint i hande1s~ og utenrHosdeparte
mentet, dr. phil. Voimnaa, kommunikationsminister og 
Ai/lio, adjoint i indenriksdepartementet. 

I faglig henseende va r -de finske arbeidere ogsaa 
naadd meget langt. Den faglige laruJsorganisation har 
forstaat at gjøre sig gjældende og 'har derfor under 
Oskar Tokois ledelse hat cn enestaaende rik utvikling. 
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Mens antallet -av tilsluttede medlemmer i 1913 bare var 
25,000 var det under 'storstreiken høsten 1917 oppe i 
170,000. 

En omstændighet man her muligens kan regne med 
var at iolket - efterhvert som zarismen og d.e borger
lige forpurret iverksætteisen av landdagens beslutninger 
- mer (lg mer dreves over til utenomparlamentarisk 
kamp for at fremme sine interesser, og derfor i større 
utstrækning end ellers vilde ·ha været tilfælde, sluttet 
sig til den faglige aktion. Vllo(jjoki som saa sent som .j 
januar 1918 hadde med landets proviantering at gjøre 
uttaler sig i \Svensk c:Social-Demokraten » for 7. januar 
1918 om hvorledes det parlamentariske arbeide er blit 
ødelag,t i finland, fordi de russiske regjeringer - ofte 
efter opfordning -av Finlands reaktionære borgerlige -
har kontrasigneret folkerepræsen~ationens beslutninger. 

Den kooperative bevægelse i Finland har altid staat 
som et mønster for det øvrige Norden. Den ,har hat en 
voldsom tilslutning og dens vekst og styrke har været i 
forhold hertil. Det viser følgende tal tydeligere end ord : 

Medlemstallet som .j 1915 var 110,864 var i 1916 bIit 
181,752 forCleIt paa 1200 forbruksforeninger. Og om
sætningen 'som i 1915 utgjorde 89,157,572 kroner steg 
i 1916 til 162,648,320 kroner. 

Den finske kooperation er i besiddeise av flere pro
duktive bedrifter og landeiendommc, og dens lagre, bu
tikker og ypperlige admirustration 'har vundet ry. 

Det som imidlertid bedst karakteriserer den finske 
arbeiderklasses høie kultu r er dens høit utviklede oplys-
ningsvirksomhet. R,undt om i landet har arbeiderklassen 
reist ca. 1000 !folkets hus, og i alle findes der biblioteker 
med læsesale. Disse besø~tes flittig, likesaa de konserter 
og teaterforestillinger som organisationerne arrangerte. 
Og man arrangerte opførelse av musikstykker og skue
spil av verdensliteraturens perler. Det var ingen sjel
denhet at et Ibsens eller Bjørnsons skuespil blev opført 
paa et av Finlands folkets .hus teatre. 

Det maa være klart for enhver at det ·ikke er so-
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cialdemokratiet som har fremtvunget uen blodige bor
gerkrig med alle dens rredsler i Finland. Enhver, som 
har fulgt den fin ske arbeiderklasses ·kamp, vil vite, at 
kunde der opllaaes en fredelig løsning av de .store strids-
spørsmaal mellem overklasse og underklasse, saa vilde 
denne løsning ikke ha strandet paa arbeiderklassen. 
NaaT dette imidlertid ikke ,blev ,tilfælde, maa aarsaken 
findes paa den anden side, eller rettere ~agt i de tilstande 
som befolkningen blev ført op i ved borgerskapets steile 
avvisning av de krav om 11ødvcndige reformer som blev 
reist fra -arbeiderklassens side. 

Vi skal nodenfor gi en kortfattet fremstilling av hvor
dan begivenheternc utviklet sig og iorte til den frygtelige 
katastrofe. Det kan imidlertid strak·$ fastsiaaes , at revo
luttonen iklre er foranlediget av arbeiderklassen, men 
tvertimot fremprovocert av overklassen fo r at xi denne 
,mledninx til med voldsmidler at slaa socialdemokratiet 
ned inden det ved .sine gjerninger hadde ,magte1: at 
xrundfæste sin allerede saa sterke position hos folkets 
store flertal. Der er efter overklassens seier fremkom
met ol>lysninxer som til fulde bcv~ser dette. Socialdemo
kratiet søkte til det sidste en fredelig løsning; men blev 
brutalt avvist av de borgerlige partier. 

Forløpet av denne aktion skildres av det borgerlige 
regjeringsorgan eAbo Underrattelser» paa følgende 
maate: 

"Den forhenværende regjeringsehcf Tokoi fremsatte i sid
ste minut et kompromisforslag. 1f0lge dette skulde regierin
gen avgaa, og I dens sted skulde dannes et koalltlons-senat, 
hvor socialdemokraterne skulde ha majoritet; de borgerlige 
skulde opgi deres urokkelige pOJilik i spørsmaalet om ordens
magien, beskytlc1seskorpsene ophæves og garantier gives for, 
al de borgerlige repræscntanter vilde godkjende et anlal punk
tcr I socialdemokraternes soclale program. 

Regjeringsmedlemmerne præclserle ikke deres standpunkt 
(som regjering) tl1 forslaget, men de fryglet, at de borgerlige 
grupper, likesom mange ganger før, skulde for spilde den kost
bare tid ved underhandlinger, som Ikke førle til noget. Den 
borgerlige blok var dog nu sveiset sua fast sammen, at den for
maadde at motslaa allc sprængnin !O:"sforsok, I lIgeIl IInderhmul-
lillger, tlet maalle SI/a løre til, IIvl/tI det vi/de, var opfattelsen 
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i de borgerlige landdagsgrupper, og ved konferanser mcllcm 
deres delegationer om søndagen, Man forstod. at et sammen
støt Ikke længere kunde undgaaes, men ikke et eneste øieblik 
nærede man nogen tvil om, al de borgerlige vilde seire •• 

De borgerlige foretrak altsaa revolutionen med bor
gerkrigen fremfor en koalitionsregjering. Dette bekræf
tes yderligere paa en kynisk maate av finlænde ren ma
gister Mtur Eklund i .. Svensk losen it for den 24. mai 
1918. Han skriver i en omtale 'av revolutionens forløp: 

«Ja, alt dette har borgerkrigen latt os se, og dog var det 
CII lykke, at dell brøt ut . . .. Her var Ingen plads for medi
kamenter; ct komprom[s. en overenskomst vilde blot ha for-
længet denne utaaleJige tilstand .... VI grep I stedet til voo-
ben, Og luften blev med tt klar Og frisk _" _. 

Senere heter dot: . 
.. Den nye aand præges derfor aven sterk beslutsomhet t 

SP0rsmaalet om nodvel1digheten av at lieds/lia det rode vanvid 
saa gmlldig, ai det a(dril! kall reise siK iKJen .. . folkct kan 
attcr arbeide paa Sin fremtid.. . lItelI bestandig at være nødt 
til at skolte til det mægtige socialistiske parti .... OJ{ derfor 
ser vi tanker. som for nogen maaneder sIden var banlyste fra 
vort politiske liv, nu fremstaa uten nolen Og vinde almindelig 
støtte .• 

Den parlamentariske kamp. 
Det socialistiske senat og landdagen kom efter mange 

gjenvordigheter igang med sit arbeide 1 løpet av forsom
me ren 1917. 

Grundlaget for en dernokrat-i-sk politik var lorlai-
ningsspørsmaalets løsning. 

Den 18. juli 1917 vedtok landdagen paa grund lovs
mæssig maate forfatningsloven - den saakaldte magl
lov - som lægger landets høieSite myndighet i land
dagens hænder. Landdagcn bestaar 'av dc folkevalgte 
repræsentanter og gir derfor under de nuværende for
mer for samfundets styrelse det 'klareste uttryk for fol
kets mening. Landdagen 'skulde efter denne lov vælge 
senatet. som skulde være en utøvende myndighet. an
svarlig overfor landdagen. Men overklassen var mot at 
folket selv ,skulde faa ledelsen av landets anliggender. 
De forstod. at deres egen magt derved efterhvert vilde 
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bli betydelig beklippet. De vilde ik,ke længer kunne ut
bytte arbeiderklassen i samme utstrækning som hittil. 
Derfor vilde de 'ha magten samlet oj regjeringens, eller i 
en konges eller præsidents hænder. 

Det socialdemokratiske forslag om at lægge magten 
i landdagens hænder blev dog ved tat paa grundlovs
mæssig maate, idet foruten socialdemokraterne ogsaa en 
del av de borgerlige stemte for dej. 

Under zarismen maaHe imidler,tid enhver land dags
beslutning stadfæstes av zaren eller hans statholder i 
Finland. Zarens maglt eksisterte ikke mer. Den hadde 
den russiske 'l'cvolution bragt ut av verden. Men i zarens 
sted residerte Kc"renski. 

Socialdemokraterne i Finland mente at de russiske 
myndigheters fct 1U at stadfæste den finske land dags 
beslutninger var bortfaldt ved zarens fald. Det var som 
keiser av Finland zaren ,hadde utøvet denne ret. De 
borgerlige -derimot hævdet at retten var tilstede saa 
længe forholdet mellem Finland og Rusland ikke var 
endelig opløst. 

Kerenski fik imidlertid ,landdagens beslutning ·til stad
fæstelse, men negtet - uten tvil efter paatryk av den 
finske overkla'sse ~ at stadfæste loven. 

Kerenski ~ik derved den borgerlige minor.itets eren
der. Og da landdagen fastholdt sit standpunk,t, begik 
han det magtovergrep Som mer end noget andet er aar
saken rtil revolutionen i Finland: han opløste landdagen 
og utskrev nye valg. 

Ved disse valg lykkedes det de borgerlige ved' en 
ihærdig agitation, som ikke skydde noget middel - men 
benyttet de skammeligste valgtriks, ja til og med valg
fusk, - at opnaa et knepent flertal i landdagen,. 

Borgerne gik i -dette stykke saa vidt at de likefrem 
stjal socialdemokratiske stemmesedler av urnerne. Alle
rede like efter valget kunde man Daa sine steder bringe 
paa det rene at der i valgprotokollerne var indført færre 
socialdemokr-atiske stemmer end man visste var avgit, 
og under revolutionen fandt man i kommunelokalerne 
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flere steder store pakker med socialdcmokratiskc stem
mer som var stukket undav av de borgerlige myndig-
heter. 

Den socialdemokratiske landdagsgTuppe mistet nogen 
repræsentantcr, men stod f remdeles som landdagens ab-
solut største gruppe. Og partiet vokste vældig ogsaa 
under denne valgkamp, det øket sit stemmetal med ca. 
70.000. 

Overklassen Ihadde allikevel opnaadd at umuliggjøre 
stillingen i landet. 

Selv var de borgerlige partier tilsammen ikke sterke 
nok til at kunne regjere. Mens den socialdemokratiske 
regjering i den landdag, som blev opløst av Kerenski, 
kunde .støtte sig til et grundlovsmæssig flertal for sine 
store saker var derte ikke tilfælde for den borgerlige 
regjering som blev dannet av den nye landdag, 

Det visle Sig umulig at faa istand en regjering som 
kunde ta fat paa de mange opgaver som meldte sig -
specielt med hensyn til provianter,ingen. Matmangelen 
var saa iorfærdelig, at der allerede i midten av august 
utbrøt hungerstreik i Helsingfors. 

Tokoi forsøkte da den 17. 'august at faa istand en 
socialdemokratiSik regjering, men <len maatte straks gaa 
av paa grund av at landdagen paal det -tidspunkt ikke 
var sammenlcaldt. 

De borgerlige partier forsøkte paa -alle mulige maa
ter at faa dannet en regjering. Men at faa istand en 
regjering, som tilfredsstillet befolkningen og var istand 
til at løse opgaverne, magtet de ikke. 

Den borgerlige regjeringschef SvillllUlvud søkte efter
hvert at ,indføre diktatur, - ophæve landdagen og overgi 
magten til et Ltriumvir,at. Dette vakte en voldsom for
bitrelse ute blandt folket og forsøket mislykkedes. Men 
den borgerlige regjering holdt sig vedl magten - paa 
landets og folkets bekostning, idet '<ien var ute av stand 
til at utrette naget. 
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Hungersnød. 
De umulige forfatningsfor hold, - en arbeidsudyg

tig regjering og en stadig opløst landdag - virket til-
bake paa de øvrige forhold i landet. Ernæringsspørs
maalet, 8 timers sDØrsmaalet og torpernes OlUsmænde-
nes) frigjørelse krævet sin løsning. Ogsaa flere av '<I.e 
borgerlige landdagsgrUDPer hadde sluttet sig til disse 
krav, som befolkningen med stadig større tydelig,het 
krævet gjennemfør·t. 

Særlig var ernæringslorllo/(fene slette. Brød var det 
vanskelig at faa tak i. mange steder var det ,ikke engang 
at opdrive for den store befolkning, andre steder maatte 
man drøie de smaa mclbcholdningcr med bark for at 
der skulde bli litt. 

Paa sine steder fandtes der ikke -andre melvarer fo r 
befolkningen end' det de russiske soldater kunde avse 
av sine rationer. 

De rusSiske soldater i finland er under revolutionen 
blit skjældt ut paa det frygteligste i den borgerlige presse 
hele verden over for deres angivelig grusomme frem
færd i landet. Det er ogsaa forstaaelig - ja ganske na
turlig, - at den mangeaarige militærtvang har bidrat 
til at de slctteste egenskaper hos enkelte av dcm er blit 
utviklet og har tat over ha and, og at de som ~ølge herav 
ikke har taalt den pludselige frihet, men benyttct den 
til plyndring, overfald og lignende for at tilfredsstille 
den opsamlede trang til hcvn mot undertrykkerne. 

Det er jo en kjendsgjcrning at militærvæsenet vir
ker forraaendc. Men den store masse av de russiske 
soldater hadde det dog ikke faat bugt med. Bladet 
«Arbeteb som utkom i Abo fø r revolutionen kunde for 
tælle om mange utslag av enestaaende broderskapsfø
lelse fra de russiske soldaters side overfor den sultende 
befolkning. 

I eArbetet. for 24. januar 1918 (det sidste nr. som 
kom til Norge efter at revolutioncn var brutt ut) findes 
saaledes følgende notis: 

.. Paa grund av den truende hungersnød i Torneå overlot 
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salda/erne for en tid siden av det fode kors' forraad 17.00<1 
kg. brød til levnctsmlddelnævnden. Da hungersnøden nu an· 
tar stadig mer laretruende former har arbeiderraadet hen· 
vendt sig til soldalerkomIteen med anmodning om hiretp. Raa
dets anmodning blev Indvnget. idet soldaterne overlot 10,000 
kg. til utdeling gjennem arbeiderraadet.. 

Prisen. blev sat til l m. 50 p . pr. kg, som bladet Under 
meget rimelig. 

Slik optraadtc de fremmede russiske .soldater i 
finland. 

Hvordan landets ,egen overklasse optraadte visste 
.. Arbeteh ogsaa at berette om. Bare 4. det samme flum
mer, som ovenstaaende er hentet fra, meddeltes saa
ledes at der hos en prest 1. Idensalmi blev fundet et lager 
paa 113 hl. hvete og 25 hl. korn og at der ved Lappi 
station blev beslaglagt over 100 ,kg. smør som tilhør,te en 
skolegut og var adressert til Helsingfors. Vedkommende 
gut hadde :i ,længcre tid .smuglet lcwnetsmidler fra Bra
hestad tiloverklassefolk i hovedstaden. 

Finlands forraad av levnetsmidler var høsten 1917 
sikkert ikke forholdsvis mind re end Norges. Oplysninger 
som er kommet frem om hvordan de borgerliges trop
per var rikelig forsynt, tyder paa at Finland tvertimot 
maa ha været meget bedre stillet. 

Men forholdet var, at over,klassen beholdt levnets
midlerne for sig selv. Og store mæ ngder av mel og 
andre matvarer blev overflyttet fra det sydlige til de 
nordlige dele av landet for at un'ddrages befolkningens 
kontrol, eller lagres der til bruk, hvis en eventuel reis
ning fra den nødlidende befolknings side skulde finde 
sted. 

De ovenfor nævnte eksempler var ~kke enestaaende. 
Overklassen hadde vældige lag re, mens den store be
folkning holdt Ilaa at torg,aa av sLilt og maatte spise 
barkebrød. 

En av de væsentligste aarsaker til revolutionens ut· 
brud er derfor at tinde i hungersnøden. Og denne var 
igjen fremkaldt av overklassen som hindret befolkningen 
i at komme til magten og derved at realisere socialdemo· 
kraternes forslag til dyrtidsforanstaltninger. 

3 
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Storstreiken. 
Ved Kerenskis magtovergrep var socialdemokmterne 

sat ut av ledelsen av landets affærer, som de var betrodd 
av folket .j valg. Men de gav ikke derfor op sin fredelige 
kamp ior ,arbeider,klassens interesser, - tiltrods for at 
folkets tro paa parlamentarismen hadde faat en knæk 
paa grund av de bor,gerliges uparlamentariske optræden. 
Arbeiderklassen blev klar over at overklassen ikke vek 
tilbake for at benytte utenomparlamentariske midler, de 
som den forholdt arbeiderklassen. 

Da I(!ct socialdemokratiske parti ikke magtet at løse 
levnetsmiddelspørsmaalet og de andre aktuelle spørs
maal paa grurrd av de borgerligos motstand. tok den 
faglige landsorganisation fat. 

Landsorganisationens kongres vedtok den 20. oktober 
1917 arbeiderklassens dyrtidskrav, som den forlangte 
gjennemført inden -maaned'ens utløp. 

Kmvene gik ut paa: 
Nøiagtig optælHng av aUe levnetsmidler. 
omsætningens overtagelse av staten og kommunerne, 
beslaglæggelse av aUe varelagre. 
almindelig rationering, 
maksimalpriser. som svarer til forb rukernes kjøpeevne. 
streng kontrol med overholdelsen av disse bestemmel-

ser, Og 
lønningerne hæves j høide med leveomkostningerne. 
Altsaa de samme krav som længe har været aktuelle 

ogsaa her i Norge. 
Disse rimelige og høist paakrævede foranstaltninger 

motsatte overklassen sig fremdeles. Det borgerlige fler
tal i landdagen forpurret gjennemførelsen ikke bare av 
dyrtidskravene, men ogsaa aven række -andre saker 
som i længere tid hadd'e staat paa dagsordenen og var 
gjennemført paa lovlig maate av den foregaaende land
dag. Det var først og fremst den allerede omtalte for
fatningslov av 18. juli, kommunalloven og 8 timer>s loven 
m. fl. 

Storstreiken brøt ut ti november, overensstemmende 
med landsorganisationens bestemmelse. Den blev meget 

• 
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omfattende og virkningsfuld. Særlig rammet den ,de 
store industrier og kommunikationer. 

Det tryk storstreiken øvet var regjeringen ikke listand 
til at motstaa. Landdagen blev >straks sammenkaldt. 
Den besluttet den 15. november 1917 efter forslag av 
agraren Alkio, at 18. juli-loven skulde gjælde indtil vi
dere. Samtidig besluttet landdagen- med 147 mot 45 
stemmer at kommunallovene skulde træ ikraft fra 1. 
januar 1918 og med 147 mot 42 stemmer, at loven om 
8 timers arbeidsdag skulde træ ikrlaft. 

Samtlige agrarer og en -del av de øvrige borgerpar
liers repræscntanter stemte denne gang sammen med 
socialdemokraternc. 

Dagen efter ~ den 16. november - besluttet land
dagen at nedsætte et utvalg paa 17 medlemmer til at 
vareta landets proviantering. 

Disse beslutninger blev fattet av den landdag som 
blev til som følge av Kerenskis magtovergrep og ,saaIe
des var efter overklassens ønske. Borgerskapet maaHe 
altsaa bøie sig for arbeiderklassens vilje - indtil videre. 

Streikell blev derfor hævet. 
I den proklamation om at streiken skulde hæves, som 

arbeiderorganisationernes Tevolutionære centralraad, 
der var nedsat for at lede streiken, offentliggjorde, he: 
ter det bl. 'a.: 

.Vort folks kraftige anfald, som blev gjort i storstreikens 
form. er nu fuldførl Borg-ernes mørke statskupiorsøk er slaat 
til marken, de fik ikke keiser-storfyrstens magi overført til 
senatet. heller Ikke til 3 kongerne -) som de forsøkte. At land
dagcll har denne magi er nu erkiendt. Det kommunale demo
krati har faat endnu fastere grundlav. TI de nye kommunal
love blev godkjendt paa en maate som borgerne maa er
kicnde som bindende. Likeledes blev loven om 8 timers ar
beidsdag lovfæstet for vort lands industri- Og lagarbeidere. 
Uten arbeidernes storstreik vilde det antageHg ha lykkes bor
gerne at lordærve eller tilintetgiøre disse relormer. 

Men brod har vi endnu ikke faat. heller ikke sikkerhet 
for at levnetsmiddelelendlghetn vil bli lindret Og ulsuiningen 

-) De finske socialisters betegnelse for det allerede nævnte 
triumvirat som de borgerlige forsøkte at oprelte. 
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'forhindret. Det faar vi heller ikke direkte gjennem en stor
streik. Tvertimot vilde. hvis storstreiken skulde fortsætte lren
ger under de nuværende forhold, jordeiere Og andre utbyttere 
faa større muligheter til under sireiketiden at pine arbeiderne 
gjennem mangel paa melk, smør. kjøt og til Og med brød. og 
arbeidsgiverne vilde kunne øve tryk ved at holde lønningerne 
tilbake. Derfor bor kampen nu fortsættes l anden form inden 
landdagen og utenfor denne. men ikke ved storstreik.,. 

Og siden heter det i proklamationcn om hvad ·der var 
opnaadd ved streiken : 

«En del av de borgerlige grupper i landdagen har allerede 
avgit endel nødløfter. De har lovet forbedringer i levnetsmid
de]po[ilikken. Likeledes har de lovet at erkjende Og godkjende 
som demokratiets grundvold den saakaldte «ma.\:"tlov» og andre 
av den forrige landda.\:" ved tagne love. Endvidere har de lo
vet sin medvirkning til torpernes frigjørelse Og nogen andre av 
de vigtigere krav. likesom sænkning av den politiske stemme
retsaider til 21 aar. Man ber dog ikke sætte altfor stor lid 
til disse løfter: a rbeiderklassen maa stadig være vaaken og 
færdig til angrep om løfternes falskhet skulde blottes. Snart 
skal vi faa se om landdagen vil indlri de "ivne løfter. Glør 
den det ikke, og gjør den det ikke snart. maa borgerklassen 
ta sig iagt lar folkevredens kraftbølge. Da skal de neppe 
redde sig saa let som i disse dage .• 

Samtidig med 'denne proklamation utsendte ogsaa 
landsorganisationens repræsentan'ter i Arbeidernes Cen
Iralraad en redegjørelse, hvori de hævdet at arbeider
klassen burde danne en egen regjering, som, hvis om
stændi~heterne skulde gjøre det nødvendig, kunde sup
pleres med et par borgerlige repnesentanter. Socialde
mokraterne maa1te imidlertid være i absolut majoritet. 

Der blev ogsaa fra den socialdemokratiske land dags
gruppe indlever,t forslag om ·dannelse av et socialdemo
kratisk senat med følgende sammensætning : O. TOko;, 
ministerchef, /. O. Arjanne, justisminister, YrjO Miikelin, 
civilminister, fl. Viilisalm'i, adjoin! i civHministeriet, 
E. Gylling, finansminister, V. Jokinen, kirke- og under
visningsminister, S. Vuolijoki, arhcrosmini,ster, K. Lind-
Quist, adjoint i arbeidsministeriet, Yrjij Sirota, hand'els
og industriministeriet, J. ff . Lumovllokko, socialministc
riet og fUll Salill senator uten portefølje. 

SpøJ'lSmaalet om so0ialdemokrat :-: rnes overtagelse av 

I 
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regjeringsmagten var paa dette <tidspunkt - tiden om-
kring storstreikens avblaasning - meget aktuelt og fik 
tilslutning av folkemøter hele landet over. Og program
met for en saadan eventuelt socialdemokratisk regjering 
blev av ~t folkemøte ,j Helsingfors o1>5at saaledes: 

l. Levnetsmiddclsporsmaalet skal ordnes relfærdig-, saa 
arbeiderklassen og de øvrige ubemidlede folkestænder ikke 
kommer i en lidende undtagelscsslilllng. 

2. ArbeidsløshetssPOTsmaalet skal ordnes paa en for ar
beiderklassen fo rdel altti~ maate. 

3. Magtlovens (Iorfatningslovens) Drinclpper skal sæftcs 
i kraft. 

4. Dodsstraffen skal avskaffes. 
5. Embedsverket skal demokratiseres. 
6. Ocr skal praktiseres almindelig amnesti. saa InRen for 

folg-es eller dømmes for tildragelser I forbindelse med revolu
lionsbevægelsen. 

Dette program gir altsaa uttryk for de krav social
demokratiet stillet paa det tidsrum borgcrkTigclI brøt ut. 
Overklassen s tyrtet heller befolkningen ind i bo rgerkri
gens 'tædsler end den gik med paa indrømmelser overfor 
disse rimelige krav, som var absolut nødvendige for at 
dæmpe den hensynsløse utbytning av befolkningens 
brede lag og ,holde hungersnøden ute. 

Naar vi saaledes ser, hvo rdan arbeiderklassens gjen
tagne for.søk paa at løse odissc krav ved de lovlige magl
midler baade paa det politiske og det faglige omraade, 
brutalt 4gnorcres, k'an vi ikke komme ti( andet resultat 
end at det maatte være overklassens hensigt at .frem
provosere borgerkrigen. 

Den røde og den hvite garde. 
Storst reiken forlop paa cn for arbeider'klassen vær

dig maate. De borgerlige forsøkte kun paa. enkelte ste
der at gjøre motstand mot strcikeledeJsens dllSpQsitioner, 
og !Sammenstøt av alvorligere art forekom si.elden. Dette 
skyldtes arbeidernes røde garde som hadde til opgave 
at 'opretholde ordenen. 
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Den rode garde er egentlig ingen ny institution ,j den 
finske arbeiderklasses historie. Man kan følge den til
bake til 1905-06. Det var som bekiendt russisk gendar
meri og militær som var ordenens haandhæverc i Fin
land under zarismCll. Da revolutionen brøt ut i Rusland 
i 1905 tapte de russiske myndigheter i Finland aldeles 
hodet. De trodde at revolutioncn lykkedes. Ordensver
net i Finland fungerte som følge herav i kke. Der hersket 
en tid det 'rene kaos. Det russiske militær støttet imid
lertid dengang - i motsætning til nu - reaktioncn, og 
blev en fare for Finland. Med folkct5 fulde billigelse gik 
arbciderorganisationernc derfor til dannelse av røde gar
der som skulde opretholde ordenen og verne den ~inske 
befolkning mot de russiske banditter. Da "<l.en russiske 
revolution var sla at ned opløstes ode røde garder litt ef
ter hvert av Sig selv. De hadde ·imidlertid gjort stor 
nytte. 

Arbeiderklassen i finland gik ganske naturlig til 
gjenoprettelse av de 'røde garder, da det russiske or
densvern paany opløstes ved revolutionen i 1917. 

De nye røde garder blev otil at begynde med oprettet 
som ubevæbnet milits paa enkelte .steder efter som det 
russiske ikke længer fyld te sin opgave. Men efterhvert 
som kampen mellem overklasse og underklasse blev til
spidset, og overklassen dannet borgergarder (slagter
garder som arbeiderne betegnet dem) otil med vold at 
verne overklassen mot arbeiderklassen, blev det nødven
dig at oprette bevæbnede røde ga rder og organisere en 
landsomfattende ordensorganisation under arbcideror
ganisationernes kontra!. Arbeidernes ordensgarde blev 
den kaldt og hadde sit celltralraad i Helsingfors. 

Det var denne organisation ordenens oprettelse paa
hvilte under storstreiken, og naar ordenen blev opret
holdt paa en, man -kan godt si, mønstergyldig maate, 
kommer det for en væsentlig del 'av, at de røde garder 
itide var istand til at arrestere en række av slagtergar
dernes ledere og andre personer, som ved sin optræden 
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hadde utæsket befolkningen. Da streiken var bilagt blev 
alle arrestanter løslatt. 

Ved dannelsen av de røde garder gik man frem efter 
strenge regler. De blev som nævnt dannet under hoved
organisationernes kontrol og bare utvalgte ,besindige Of
ganiserte 'arbeidere fik være med. I forbindelse med ap
rettelsen av de røde garder manet Landsorganisationen 
arbeiderne offentlig til ikke at optræ paa egen haand, 
selv om de borgerlige ved sult og vaaben skuldc søke 
at fremprovQsere saadant. . Alene vare velorganiserte 
massers kraftige og samlede optrædcn kan redde os fra 
hungeren og de borgerligcs undertrykkelsesplaner og 
skape en lykkeligere og lysere fremtid,» het det ,tilslut i 
Landsorganisationens alvorlige oprop. 

R.undt om i landet blev der holdt møter, hvor arbei
dernes ledere søkte at mane det utsultede folk til ro og 
orden og til at avholde sig fra ubesindig optræden. "Kom 
ihu, at revolutionen ikke er det samme som selvtægt,. 
heter det i resolutionen ira et slikt møte. «Revolutionell 
er ell ordnet massesamvirken av arbeiderklassen, den er 
en kamp for gjennemførelseul av arbeiderklassens sam
lede krav. - Ifald plyndringer, tyverier eller anden selv
tægt skulde finde sted betragter vi de skyldige som re
volutioncns fiender og kommer til 'at behandle dem der
efter .• 

Det kan altsaa fas~laaes at arbeidernes ordeIlsgarde 
var rekrutert av landets bedste arbeidere, efter de an
svarlige organisationers initiativ og under strengeste 
kontrol med hvem som blev med. De blev fremtvunget 
av det kaos Finland var kommet op i som følge av den 
russiske rcvolution, paa grund av overklassens hensyns
løse egoistiske optræden og endelig, men ikke mindst, 
paa grund av den uforsvarlige oprettelse av borger
garder. 

De røde garder var med andre ord ordenens opret
holdere. Offentligheten hadde intet andet magtmiddel. 
Det var de røde garder som varetok, det offentliges og 
befolkningens .interesser paa de fleste steder i landet. 
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Under hungerstilstanden maattc derfor de røde garder 
blandt andet. som politiet gjør det her hiemme. foreta de 
nødvendige beslaglæggelser av levnetsmidler etc., arre
stere urostiftere o. s. v. 

Overklassen var imidler·tid ikke tilfreds med at ar
beider,klassen behersket landets eneste ordensve rn. Den 
vilde ha et vern om sine interesser, der .j finland 'som el
lers i klassesamfundct, staar i strid med den arbeidende 
befolknings interesser. Overklassen gik derfor til -dan
nelse av sine egne beskytteJsesgardcr, de "vite garder. 
Disse blev populært kaldt «slagtergardernc l> ute blandt 
befolkningen, som selvfølgelig 'saa dannelsen av garder
ne <som ct led ~ overklassens bestræbelser for at tilrive 
sig magten i landet. 

De hvite garder blev organisert paa en aldeles ufor
svarlig maate og maatte alene av denne grund bidra til 
at øke retsusikke rheten ~ landet. Dannelsen foregik paa 
den maate, 'at en eller anden bedsteborger sammenkaldte 
til møte paa lSit sted. Møtet blev helst holdt i. forbindelse 
med en fest, maskerademoro ener lignende, hvor der 
ikke blev sparet paa -spirituosa. Og .naar stemningen var 
blit pa,s.sen'dc hoi iJOldt 'indbyderen saa en patriotisk tale 
som endte med opfordring til dannelse aven borgergar
de. De tilstedeværende blev meldt ind og fik straks utle
vert vaaben og ammunition. Det hørte ikke til sjelden
heterne at hvitegardisternes tilstelninger endte med 
slagsmaal og 5kytning, som krævet menneskeliv. 

Da revolutionen brøt ut fik de hvite g·arder tilslutning 
ogsaa av overklassefolk og fribyttere fra andre land. 
Fra Sverige kom saa mange at der blev dannet en hel 
eSvensk brigade" Av meddelelser i. den svenske dags
presse efter br,jgadens hjemkomst fremgaar det, -at en 
betydelig procent av disse ebrigadister, var bedragere. 
tyver og andre banditter, som hadde mer eller mindre 
utcstaaende med det svenske politi. Men foruten -disse 
var der selvfølgelig- en hel del som meldte sig- som fri
vilJige, idet de kritikløst tok alle de løgnhistorier de 
hvite sendte ut om de røde for levende sandhet. Her i 



\ 

21 

Norge har vi hat et illustrerende eksempel ,paa, hvor 
naive enkelte av dem som kiæmpet for de hvite har 
været. Blandt de norske frivillige var 'cn ,ingeniør fliort, 
som da han kom tilbake ti! Norge efter 'revolutioncn gav 
sig til at fortælle «Dagbladet» (30. april 1918) om «<le 
rødes umenneskelige grusomheter». Og som et eksem
pel herpaa fortalte han : 

eMan forbauses imidlertid ikke over. at de røde farer saa 
hjerteløst umenneskelig frem. De har et manende eksempel i 
sin øverstbefalende «genera\. Tokoi. Por fire aaT siden blev 
han dømt til livsvarig frengsel for at ha myrdet sin CR"cn bror. 
Han sat inde i 3Y: aaT; men blev saa under revolutionen be
fridd ... 

Por det første var ,jk>ke Tokoi øverstbefalende for den 
røde garde, det var Haapalainen. Tokoi 'ledet provian~ 
teringskommissariatet, og paa det tidspunkt han efter 
hr. liior·ts meddelelse skulde ha sittet arrestert for bro
dermord var han formand for Finlands arbeideres fag
lige landsorganisation. I 1916 og 1917 stod han i spidsen 
for landets politiske liv og dannet i mars 1917 det før 
omtalte 'socialistisk-borgerlige 'koalitionssenat. 

Folk 'Som ikke hadde mere rede Daa de politiske for
hold i Finland end' at de lot sig indbilde løgnhistorier 'Som 
ovenstaaende var det altsaa de hvite fik støtte av. De 
forstod at benytte sig av den freidigste reklame og løgn
trafik overfor utlandet. 

Foruten av over·klassen rekruttertes de ·hvite garder 
av bærme, som ·naar de fik vaaben i hænderne <drog ut 
paa plyndring05togter. Disse maatte selvfølgelig 'arbei
dernes ordensg,arder ta sig av, og det kom ofte til blo
dige sammenstøt 

Den største fare for befolkningen laa dog deri, at de 
hvite garder, efterhvert som der blev mange av dem, la 
sig ut med de Tussiske tropper, skjøt paa dem fra bak
hold eller foranlediget større og mindre træfninger. De 
skapte 1 det 'hele tat slike tilstande i land'ef, -at det russi
ske 'Soldaterraad saa sig ,nødt til at erklære Finland i 
krigstilstand ,j begyndelsen av november. Pa-a foranled
ning av det socialdemokratiske ,partiStyre erk.Jær,te sol-
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daterraadet officielt at kriJ.':"stilstanden ikke var rettet 
mot arbeiderne og heller ikke for at lægge hindringer 
iveien for borgernes lovlige virksomhet, men ene og 
alene paa g.rund av borgergardernes bevæbnede optræ~ 
den' mot armeen. 

Hvor de borgerlige følte sig sterke nok blev de hvite 
garder dannet ganske aabenlyst. andre steder derimot i 
al hemmelighet. Vaabncnc blev smuglet iod fra utlandet 
og utdelt underhaanden, Iikesaa -ammunitioncn. Over
klassen var i besiddeise av store vaaben- og arnmuni
tionsbeholdningcr. Det hændte stadig at arbeidernes or
densga rde rnaatte beslaglægge enorme vaaben- og -aln
munitionsbeholdninger hos private -overklassemænd. 

De uroligheter og utskeielser som fandt sted i Fin
land utover høsten 1917 skyldtes ganske sikkert for den 
støpste del de hvite garder. De blev ogsaa stadig mer 
forhatt av befolkningen. et hat 'Som blev yderligere øket. 
da det viste sig at de borgerlige hadde til hensigt at 
gjøre de hvite g-arder til landets «lovlige_ militærvæsen. 

Overklassen frem provoserer revolutionen. 
Paa alle maater forsøkte overklassen at sikre sig 

magien i staten og skapte derved stadig mere ,lovløse 
tilstande i ·Iandet. For at redde forfatningen, saa folket 
kunde styre i sit eget land o~ for at sikre befolkningen 
mot hungersnød og uholdbare tilstande i landet kjæmpet 
arbeiderklassen 'ikke bare i landdagen, men ogsaa med 
generalstreikens alvorlige vaaben. Det lykkedes arbei
derklassen ogsaa at tvinge overklassen iknæ - ,for en 
tid. 

Længe varte det ikke før over·klassen paany gjentok 
sine anslag for at til rane Sig magien. Landdagen blev 
opløst efter at den den 15. november hadde fattet de be
slutninger, som .foranlediget at storstreiken blev ·hævet. 
Og de borgerlige landdagspræsidenter negtet at sam-
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men kalde den, idet de paaberopte sig at landdagen ikke 
kunde arbeide, naar befolkningsklasserne stod mot hin
anden med vaahen i haand. Nagen socialdemokratisk 
regjering, som foreslaat, kunde derfor ikke dannes. 

Landdagen traadte imidlertid paany sammen den 24. 
november og dannet en borgerlig 'regjering. Socialde
mokraterne skulde faa nogen repræsentanter i denne re
gjering, men kunde :ikke godkiende dens program og 
negtct derfor at bli med. 

Den 4. december besluttet landdagen ikke at stad· 
fæste 18. iuliloven, ,som av den opløste Janddag var 
vedtat med grundlovsmæssig flertal, og den 15. novem
ber midlertidig sat 1 kraft av den nye landdag. Istedet
for 18. iuliloven, som lægger magten i landdagens hæn
deT, fremla regjeringen et for-slag, hvorved magten 'iæg· 
ges ~ hænderne paa en' præsident, valgt ved direkte 
valg og utrustet med stor myndighet. Dette forslag som 
vilde indføre saagodtsom enevælde kunde socialdemo· 
kraterne il~ke gaa med paa. 

Og med levnetsmiddelspørsmaalet g·ik det paa Hg· 
nende vis. Det av vedkommende ·Ianddagskomite frem· 
lagte forslag, som i det væsentligste var i overensstem· 
meIse med socialdemokraternes forslag, blev først for· 
halet og siden totalt ødelag,t. 

Et socialdemokratisk forslag, fremsat av bnddags· 
mand MiikeIa m. fl., om at torperne (,husmæn'dene) straks 
skulde slippe at betale avgift til jordeierne, og at der 
ved en snarlig lov skulde sørges for at de blev selveiere, 
blev forkastet av landdagen med 98 mot 96 stemmer. 
Dette spørsmaals 'løsning, som gjennem en række aar 
hadde staat paa dagsordenen i finsk politik, blev altsaa 
forhalet. . 

Spørsmaalet om indførelse av et finsk militærvæsen 
blev skarpt bekjæmpet av >sociaidemokraterne. Det blev 
dog av landdagen den 9. januar 1918 med 94 mot 91 st. 
sendt til komitebehandling. Regjeringen fik den 12. ia
nuar fuldmagt til paa egen haand at organisere «ordens· 
vernet:. - som militærspørsmaalet senere blev kaldt. 
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Beslutningen blev fattet med 93 mot 5 stemmer, idet 50-
cialdemokraterne undlot at stemme i denne sak. 

Landdagens borgerlige majoritet gav ved denne be
slutning regjeringen aapen fuldmagt til vold\5diktatur. 
Slik opfattet ialfald arbeiderklassen avgjørelsen i land
dagen. Det var klart at de borgerlige forberedte et 'stats
kUD, 

Borgernes statskupsplancr vakte . en voldsom harme 
inden arbeiderklassen. Og den 15. januar utsendte det 
socialdcmokratiske partistyre et manifest. hvori det he
ter, at «cn saadan uforskammethet ikke faaf for·tsætte. 
Den ,maa hindres. . Og manifestet ,forsikret magthaver
ne at «likeoverfor deres slagterpolitik stiller det finske 
proletariat og dets rcpræsentanter som sine bestemte Og 
føfste krav: 

Kraftig og redelig arbeide for avhjælp av levnetsmid
delmangelen, 

hurtig lindring av massearbeidsløsheten, 
husmændene og strandsidderne erklæres ua vhængig 

av sine grundeiere, 
det nuværende senat avsæUes og det av dettc plan

lagte voldsdiktatur og embedsmandsvælde styrtes og 
den fuldstændige folkcmagt organiseres og betrygges». 

Manifestet erklærer videre, at regjeringen har til 
hensigt at skride ind mot arbeidernes ordensvern med 
vaabcnmagt. Det opiordrer derfor arbeiderne overfor 
denne trusel at «styrke sine arbcidergarder og samtidig 
sørge for, at disse ikke ved uenig-het og splittelse, og 
heller iklke ved egenmægtighet eller anarkistiske hand
linger svækker arbeidernes kamp ». 

I manifestet oplyser partiraadet videre, at dct «cr 
kommet under fund mcd, at en betydelig del av partiets 
radikale elementer ikke nærer den fomødne tillidl til 
partistyrets beslutsomheb. Partistyrct lindkaldte derfor 
partiraadet til møte 19. januar for at dette, indtil parti
kongressen traadte sammen, sku lde betro myndigheten 
til at opstikke partiets politiske talctik til en særlig ka-
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mit~, hvor·j ogsaa Landsorganisationen og Arbeidernes 
Ordensg·arde skulde være repræsentcrt. 

• • • 
Def socialdemokratiskc purtiraad holdt møter som 

bestemt fra 19. til 22. januar i Helsingfors under K. A. 
ManlIers ledelse. Parti raadet var klar over, at de nær
meste tider vilde bli begivenh etsrike. Av den fremstilling 
av tilstanden i landet, som O. V. Kuusinefl g.av møtet, 
fremgik det tydelig at en sterk revolutionær stemning 
gjorde sig gjældende overalt i bygderne. Det var imid
lertid nødvendig at 'indhclltc de nøiagtigst mulige oplys
ninger om tilstanden og stemningen i hver enkelt del av 
landet. For at faa disse oplysninger blev der foreslaat 
saavcl avstemning blandt partiforeningerne som indkal
deise av et møte av de lokale organisationers styrer. 

Partiraadet besluttet at sammen kalde en partikon
gres til i april eller mai. Og partistyret blev bemyndiget 
til 'snarest at anordne de nødvendige valg og andre for
beredelser. Videre blev det besluttet at sammenkalde et 
raadslagningsmøte i Tammerfors 4 begyndeisen av fe
bruar. Til dette møte skulde der indkaldes 'rep ræsentan
ter for arbeiderne i alle landets kommune r. HensiR'ten 
var at faa en øieblilclcelig oversigt over stillingen. 

p.artiraadct fandt det videre paakrævet under de ,saa 
eksceptionelt alvorlige tider at oprette et særskilt organ 
_ Arbeidernes utøvende Komite - som skulde samar
beide med partistyret og holde sig nøiagtig underrettet 
om begivenheter'nes utvikling. Denne komit6 skulde og
saa lede partiorganisationernes og den røde gardes ak
tion overfor eventuelle træk fra regjeringens, by raakre
tiets eller cbeskyttelsesgardens'f side mot arbeide rnes 
frihet og ret. 

Partiraa'det besluttet ogsaa, at den socialdemokrati
skc landdagsfraMioll skulde indta en oppositionel hold
ning overfor regjeringen og negte den enhver bevilg
ning. 
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ben utøvende komite, som senere blev den øverste 

revolutionsledelse, kom til at bestaa av følgende: O. V. 
Kuusinen, K. A. Manner, Yrjjj Sirata, K. li. Wiik, Matti 
Turkia, Evert Eloranta, Edv. GyfUng, Taimi Kiviranta, 
Lelonmiiki, E. Elo og E. ffaapalainen. 

Revolutionen. 
Neppe var partiraadets møte slut før'begivenheternes 

utvikling tok en uanet fart. Omkring Viborg kom det til 
skarpe blodige sammenstøt mellem røde og hvite gardi~ 
ster. Det var meldt, at de borgerlige hadde ·samlet store 
vaabenlagrc i byen og dens nærmeste omegn. Den mde 
garde fik derfor ordre <til at foreta husundersøkelser og 
beslaglægge de ulovlig 'lagrede vaabell. Da undersøkel
serne begyndte gjorde hvHegardisterne motstand og be-
gyndte at sky,te. Det viste sig at de hvite hadde trukket 
sammen ikke mindre end 3500 mand i distriktet. De røde 
laa under i kampen, men fik hjælp av russiske 'Soldater 
og blev derfor tilslut herrer Daa valpladsen. 

De hvites hensigter var imidlertid nu saa tydelige, 
at de ikke længer var til at misforstaa. Det kom daglig 
til nye 'trrefninger i Viborg,trakten, og disse blev -stadig 
a v mere voldsom karakter og tok <større Og større di
mensioner. 

Arbeidernes utøvende komite maatte handle, den gav 
ordre til, at <ien borgerlige regjering skulde styrtes og 
erstattes av et folkekommissariat. Dette foregik paa ct 
møte i folkets Hus i Helsingfors. Bevægelsen bredte 
sig med stor hastighet over hele landet, og den folkerike 
sydlige del av finland var snart fuldstændig i arbeider
klassens magt. 

Finlands 1edelse blev 'IlU lagt 4 hænderne paa et fol
kekommissariat paa 14 medlemmer og et centralraad 
paa 40 medlemmer. 

f'olkekommis,s.ar,iatet bestod av K. Manner, ordfø
rer, Yrjo Sirola for utenriksanliggender, EerQ H(lapafai· 
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nen for civilvæsenet og chef for den røde garde med 
Adolf Taimi som adjoint, Lauri Letoli/Iliiki for iustisan
liggender med Anta Kivimiiki som adjoint, O. V. Kuusi-
nen for op!ysningsvæsenet, Jaala Kollonen for finansau
liggender, J. H. Lumivuokko for sociale anliggender, 
Evert Elo[anta for jordbruket, Oskar Tokoi for provian
teringen, Konstantin Lindquist for kommunikationerne, 
Emil Elo for POstvæsenet og Matti Turkia som proku
rator. 

Av centralraadets 40 medlemmer var følgende 15 
valgt av partiraadet: Siren, Harma, Airofa, Huatari, 
Karllinen, Savolainen, Jalonen, Lappveteliiinen, Tuomi, 
Harjula, A/unala, Laalikonen og R.una, som samtlige var 
medlemmer 'av landdagen. Desuten var G. Engstrøm rc
præsentant for de svenske arbeidere og Aalle-Teljo fo r 

/ kvinderne. 
Saavel folkekommissariatets som centralraadets 

medlemmer var alle valgt blandt arbeiderbevægelsens 
ypperste mænd, og hver enkelt av d.em hadde en lang 
politisk løpebane bak sig. Manner og Tokoi var saale
des tal man (præsident) og vicetalman i den finske land
dag aarene 1908-09, 1913 og 1917 og Tokoi var ordfø
rer i det finske senat i 1917. Tokoi har desuten gjennem 
en aarrække været farmand for Arbeidernes ,faglige 
Landsorganisation ~ Finland. Lumivuokko og Haara-
lai,len var fremtrædende mænd inden ,den finske fagbe
vægeise og har møtt paa den norske Landsorganisations 
kongresser som repræsentanter for Finland. Par·tiraa
dets medlem, magister Karl H. Wiik, som under revolu
tionen ledet en 'avdeling av utenriksdepartementet, er 
her i Norge kjendt som repræsentant for F,inlands Ar
beiderparti paa Det norske Arbeiderpartis landsmøter, 
sidst i 1915 i Trondhiem, og for sine artikler om finsk 
politik i den norske arbeiderpresse . 

• • • 
De hvite blev straks fordrevet fra det sydli :.re Fin

land. hvor de røde opre{lholdt en efter omstændigiheterne 



eksemplari-sk orden og tok fat paa de mange forelig
gende opgavcr for at trygg.e befolkningens og landets 
fremt id. 

Allerede -den 1. februar 1918 hadde folkekommissa
riatet færdig en ·lov om husmændene og landarbeidernes 
frigjørelse og om levnetsmiddelomsætningens socialise
ring. Love, som efter hvad gjennemreisende kunde be
rette, virket fuldstændig til folkets bedste. 

En 5-mandskomite, som var ,nedsat for' at ordne for
holdet til Rusland, løste allerede i løpet av revolutionens 
første maaneder følgende sP0rsmaal Daa en for finland 
heldig maate: 

l. International garanti for finlands selvstændighet. 
2. f,jlliands eiendomsret til .alle jordomraader og an

stalter i finland som 1ør hadde tilhørt den russiske stat. 
3. Rasering av de russiske fæstningsverker og be

stemmelser om det russiske militærs avreise fra fin
land. 

4. Overenskomst om statslaanene. 
5. Havn ved Hvitehavet og overenskomst om paa

krævede grænsereguleringer. 
6. Opgjør i anledning av de arbeider som den russi

ske stat dIar latt utføre i f inland. 
Et raad bestaaende av iernbancfunktionærer ~ok fat 

Daa organiseringen av kommuniR'ationsvæsenet. 
Tyendelo~en blev ophævet og istedet blev der ind

ført lov om 14 +dages apsigelse ogsaa for tjenestefolk 
paa landet. 

Med hensyn til socialiseringsarbefdet fattet partiraa
det den 5. februar en beslutning, som bl. a. 11fdeholder 
følgende: 

f orslag om en demokratisk statsform bør snarest 
mulig utarbeides og undcrgives folkeavstemning. 

Den største fors igtighet bør iagttages ved produk
tionens overtagelse av samfundet. Statens 'kontrai maa 
imidlertid omfatte alle produJct:ionsgrener. Hvor kapi
talisleme av vrangvilje søker at 111dskrænke eller stanse 

\ 
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produktionen maa vedkommende produktionsgren over
tages av staten. 

Under folkekommissariatets ledelse av landets an
liggender gik det ganske raskt at bringe drift og orden. 
hvor der før hadde været arbeidsncdlæggclse eller kaos. 
Der blev sørget olaf arbeide til de arbeidsløse og allerede 
sa'a ,tidlig som den 8. februar blev det meddelt, at tekni
kere og ·arbeidsledere i Aabo hadde dannet en fagavde
ling som blev tilsluttet Landsorganisationen . 

• • • 
De hvite ,samlet sig imidlertid i det nordlige finland, 

hvor de hadde sørget for store forraad saavel av lev
netsmidler som vanhell og ammunitiOIl. De fik snart 
istand en betydelig hær og rykket sydover under gene-
ral Mmmerheims ledelse. 

Det er ikke her plads at beskrive selve borgerkrigens 
forløp. Det cr tilfulde godtgjort av alle gjennemreisende, 
som hadde betingelser for at kunne bedømme situatio
ncn under borgerkrigens første tid, at de røde vilde ha 
seiret med glans, dersom kampen hadde faat utvikle sig 
uten indblanding utenfra. Dette var ogsaa den borger
lige regjering klar over. Den henvendte sig derfor fø rst 
til Sverige og siden til Tyskland om militærhjælp. Den 
svenske stat avslog at yde sin støtte utenom indgripen 
paa Aaland, men frivillig blev der bande ,reist svenske 
brigader og scndt betydelige vaabellforsendelser til de 
hvite. Ogsaa norske kapitalister ydet de hvite sløtte i 
form av J:~engehjælp og et par ambulanser. Tyskland 
sendte imidlertid militær og ved disses hiælp er over
klassen kommet til mag ten i Finland, paa betingelser 
som vil ramme landet mere knugende end selve zaris
men. 
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Overklassens rædselsherredømme. 
De «hvite _ hadde neppe begyndt at føle. at de hadde 

overtaket før deres egentlige hensigter kom for dagen. 
I1vad overklassen tilsig tet blev først tydelig kla rlagt av 
general MmmerIJeim og senator Reflvall i et intcrview, 
som den danske journalist Niels ffasager hadde med 
disse. den finske borgerklasses ledende mænd. 

Interviewct, som blev offentliggjort i det liberale 
danske blad . Politiken», indeholdt følgende: 

Hr. Hasager forela generalen følgende spørsmaal: 
- Hvad er Deres maal? Hvomaar mener De at naa 

resultatet? Og hvorledes vil forholdene bli efter avgjø
relsen? Vil man, naar kampen er endt, skape en mulig
het for at bygge bro mellem det tvedelte folk? 

Generalen svarte: 
- For det første: Vort maal er at rense f inland lor anar

kiet. VI maa dæmme OP lor bolschevismens bølge, som fra 
Rusland skyller hen over vort land Og lører det ut i revolu
tionen. hvor anarkiet leirer bloclill:e orll:ier. Vi vl! k]æmpe der
imot for at skape et vern for finlands kultur Oil: sikre landets 
fremtidige bestaaen. 

- Por det andel : Hvornaar resultatet ventes? for al be
svare dette spo rsmaal maa man være profet. Og jeg er tyvårr 
ingen. Men vi vil seire. Kampen kan trække ut. fordi vi manJ/:
ler vaaben, og vi stirrer efter den hiælp, som vi mener maa 
komme fra hele Europa. Ti Europa maa forstaa. at kampen 
i Finland er en kamp hvori det selv har den sterkeste inter
esse. Bryler bolsjevismen og anarkiet den mur, som vi vil 
reise. da vil den blodrøde flod Ilyte ut over de ovrill:e land. 
Vi har hjælp behov. Oil: det maa være en hJælp av frivillige 
og av frivillige i hele korps. Kanoner og Il:cværcr. Og vi 
befaler. 

Det tredje spørsmaal er vanskelig at svare paa. Men skal 
jeg bestemme, saa sier Jeg: _ l I/geil broer skal bygKes. Det er 
anarkisterne, samfundsomstyrterne. som selv har kastet bro
erne av. De har forjaget den lovlige regjering. DeJtar suspen
dert landdagen Og forjaget dens mænd. Ol/: de har kastet fin
land ut I en borl/:erkrig. De er cn minoritet. men mlnoritcten 
vil herske over majoritetcn med et skrækrell:imenle. Efter 
delte kan der ikke bygl/:es bro. Ocr kan kun bH tale om el: 
straffen. 

, 

\ 
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- Og siraffen? spør Hasager. 
- Den har loven fastsat. De revolutionære har 210rt sig 

skyldig I høilorræderi og opror, Og straffen derfor er døden. 
Den rnaa de lide. Det er ikke mif{. som bestemmer denne straI. 
det er loven selv. Og den maa lydes. 

Den dengang fungerende regjeringsehef. senator Renvall. 
fortalte at da man forstod at revolutioflcn vilde bryte ut. be
sluttet senatet at gl fuldmagt III tre av medlemmernc som 
skulde virke som regjering, Og Renvall blev denne trcmands-
regjerings chel. Han uttaler bl. a.: 

Selvfølgelig hyller i øieblikket alt aiminclclig regJering-saT
beide. Alle anstrengelser er indstillct paa det ene at slaa rc
volutionen og anarkiet ned. Os;:' vi kan ikke tro andet end at 
kampen I Finland mot revolullonen maa laa støtte fra de tre 
skandinaviske land. 

Ingen vet. fo rts ætter R.envall. hvilke begivenheter den 
kommende tid kan bære i sil skjød. men jeg kan sl saa me
get. at alle, som har deltat I ollroret, maa straffes. De maa 
dømmes IQr høilorrædcri. Der kan saa g-ives en del av de me
nige amnesti. dog saaledes at de fremtidig mister sine borg-er
lige rettigheter og- Ikke mere kan delta I landets politiske liv. 
De mao gjøres fil en pariakaste. 

- Kan en amnesti ogsaa komme til at gjælde lederne? 
spør Hasager. 

- Nei. de maa stralles med lovens fulde strenghet. For 
en saadan forbrydeise kan der kun være en straI. og- det er 
hængnlng. Jeg ser ikke andet. end at de maa staa til ansvar 
med sit \lv .• 

Det var allsaa kJart hvordan 'reaktionen vilde herie 
om den kom til magten', Begivenheterne i den senere tid 
har tilfulde vist at overklassen ikke har veget et skridt 
tilbake paa den vei de begyndte. Straks de «hvite. fik 
magten i det nordlige Finland begyndte rædslerne. 

Vi trækker 1rem et par eksempler fra de «hvites» 
første dage i Torneå, beretningen er git «Folkets Dag
blad Politiken • . j Stockholm av to russiske øienvidner: 

De russiske soldater i Torneå hadde erklært sig nøllrale i 
de indre stridigheter. og hadde truffet avtale med saavel de 
hvite som de røde om al de saa snart som mulij{ skulde reise 
fra Torne1\.. 350 russere lok vlads i jernbanevognene paa sta
lionen og sendte bud til Ule1\.borj{ efter cl lokomotiv. De holdt 
sig i vognene fire døgn ulen al faa et lokomotiv. Pludselig en 
dag begyndte de "hvite~ at skyte paa vognene fra to sider. 
R:usserne som blev fuldstændig overrasket - det var jo mot 
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avtalen - blev overmandet. Men da var 20 av dem dræpt 
og 200 fængslet. 100 var flyglet ind i skogene Og 50 til Sve
rige. Samme nat - dette var 6. februar 1918 - blev Folkets 
Hus i Torneå stormet og flere arbeidere dræpt Og saaret. 
andre blev tat tilfange eller fl yglet til skogene Og den sven· 
ske grænse. 

Den rumænske legalion var samme dag kommet til Torneå 
fra Petrograd. for at garantere for gesandten Diamandis sik
kerhet medlulgte der ell russisk kommissær. Svellitschvy. Han 
gjorde rumænerne store tjenester under deres. reise gjennem 
rødgardisternes omraade. Under reisen mellem de «hvites :> 
stillinger vilde disse arrestere Svetlitschvy. men Diamandi la 
sig Imellem. Da de kom til Torneå gik Diamandi. en rumænsk 
oberst og Svetlitschvy ind i restauranten. Her kom cheien for 
den hvile garde efter dem. satte revolveren mot Svetlitschvy 
og sa: _De er arrestert. jeg kjender Dem. De har gjort Fin
land stor skade. _ Diamandi gik nu imellem igjen. men da sa 
"hvite~-gardislen: «Bland Dem ikke ind i dette. da vil ogsaa 
De bli arrestert.. Derpaa blev Svellitschvy fort bort. bespot
tet Og smædct Daa alle maater. Samtidig blev tre av de lang
ne russere. dannede ingermanlændinger. som var bolsieviker. 
fort ut paa isen og skutt uten forhør Og dom i alles paasyn. 
Med det samme toget gik til Haparanda blev Svetlitschvy og 
en anden. antag-elig en av arbeidernes tillidsmænd paa sledet. 
stillet OP paa isen og skult. Da ofrene var faldt blev deres 
kroppe gjennemboret av 6 revolverskud.» 

Beretninger av lignende art fulgte hele den hvite 
reaktions fremtrængen mot syd. Overenstemmende med 
'sine lederes uttalelser herjet og plyndret de hvor de 
kom frem. De er sn'art utallige beretningerne om dc 
hv.ites grusomheter. 

Det erklar·t, at de -røde ikke er skyldfri, hvad gru
somheter angaar. Der er skabbed'e iaar i alle hiorder, 
hetcr et gammelt ord. Fra begyndelsen av var det imid
lertid ,ikke ·tale om at der fra de 'fØdes side blev begaat 
rædselsgjerningcr i slik utstrækning som av de «hvite». 
Senere da fortvilelsen bredte sig og de «hvite» ikke 
vilde høre ,tale om skaansel, er det jo ganske .naturlig 
at de røde solgte sit liv saa dyrt som mulig. Det var, 
som denbekiendte .svenske forfattennde Marika Stiern-
stedt, som under revolutionen opholdt sig i Tammerfors, 
sier i en artikel d "Dagens Nyheter»: 
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«Over de hvites seier laa et vræg av selvfølgelighet. Jeg 
tviler Daa at nogen av dem gaven lanke til det politiske i de 
andres kamp. Merk. jeg lægger tilside mine egne anskuelser 
og hele det politiske sporsmaal. Og JCR: maa sl. jeg har set 
bolschevismen paa nært hold for at beundre den. men disse 
føde. de kjæmpel dog for det som for dem syntes at være 
det dyrebar~ste i verden, folkefrihetens ide, Og de gjorde det 
med en helt anden rnaalbevissthet Og holdninil: end det lykke
des mig at spore bland! russiske tavaristji. Efter at de hvlle 
hadde india! byen saa JCR: de fødes kvinder • som man før 
hadde ført i relativ sikkerhet i de borgerlige bydeler. paany 
bli drevet ul paa gaten. Mange bar smaabarn indsv0pl i for
klædet. De graat. Hvilken stille fortvilelse .... Her var det 
ikke bare et tapt slag; her var al drem om fremtiden slaat 
is tykker .• 

• Nogen egentlig grusomhet fra de hvites side saa jeg el~ 
lers ikke,. fortsatte den kjendte forialterinde. . Man har talt 
om massehenrettelser, men derom vet jeg intet. Det eneste -
og det var io rædselsiuldt nok. men det blev sagt at man hadde 
advart I forveien - var at alle russere blev plukket ut av fan
gernes leir Og øieblikkeli .... skutt. Uten dom og forhør .... 
Jeg saa med egne oine at over 60 personer blev henrettet paa 
denne maate. Overalt paa gaterne laa der døde. To ganger 
gik jeg forbi liket aven un.ll: kvinde - atten aar kanske. et 
litet fint energisk anslgt, S(\'11 engang- maa ha brændt av entu
siasme og beslutsomhet .... Men i det hele opholdt jeg mi.ll: 
bare et døgn i Tammerfars efter at byen var indtat av de 
hvite .• 

Da de «hvite» tilslut ved' tyskernes hiælp var blit 
herrer i Finland begyrtdte den «hvite» terror, som i gru
somhet vistnok overgaar det meste av det, som fandt 
sted under selve borgerkrigen. Ialt blev ca, 90,000 men
nesker arr;estert, tallet er hentet fra et telegram utsendt 
av Finska Notisbyrån - altsaa de ,hvite selv, Denne op
gave stemmer ogsaa mod <le tal andre, som har "Søkt at 
samle oplysninger herom, er kommet ti l. Av disse er 
henved 11.000 skutt, og en mængde er omkommet 'av 
sult og sygdommer, som følge av de slette hygieniske 
forhold i fangeleirene. Fra socialdemokratisk 'hold er 
det paastaat med 'krav paa paalidelighet, at fangerne i 
enkelte fang\;leire har spist græs og endog 'sin egen av
føring for om mulig at holde sig ilive. 
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At grusomheterne. om de ikke har været saa gru-
fulde som allerede tlævnt, dog har været forfærdelige, 
fremgaar tydelig av den 'kjendsgjerning, at der selv fra 
borgerlig finsk -hold 'har reist sig advarsler mot dem. 
En fremtrædcnde finsk godseier, Hjalmar Linder til 
Svar·tå, 'skriver saalcdes i «Hufvudstadsbladeb (Helsing
fors) den 25. mai 1918 under ·titelen _Nok av blodbad .. 
bl. a. følgende: 

eDet som gaae for sig her i landet er forfærdelii:. Trods 
øvcrstbefalcndes forbud vedblir hen rettelserne uavladelig. Den 
rode galskap er faktisk blit efterfulgt av den hvite terrorisme. 
Og disse henrettelser gir et saadant indtryk av vllkaarlighct. 
da ofrene hentes til Da: henrettes paa steder. hvor ingen vold 
er blit bcgaat. at de aldeles sikkert gjør mere ondt end godt. 
og I virkeligheten danner en ypperlig. men litet ærefuld fort
sætteise av TyOmies brandartikler. Og oIwækker et uutsluk
kellg hat. hvor dette Ikke før fandtes. Tusener av enker. tl-
tusener av faderløse har mistet sine forsørgere. uten at sta
ten paa nogen maate har traadl imellem for at Hndre deres 
nød eller engang git anvisninger Daa dette. I fangeleirene dør 
fangerne som fluer. I fangeleiren I Jakobstad er I de tre før
ste uker av mal 21 fange r døde av epidemier Og 26 av sult. 
Paa Sveaborg er elendigheten blandt fangerne uhørt. Og den 
gode overklasse gaar omkring. ITækker paa skuld rene Og sier: 
La dem dø. de har fortjent det. smilten skal utryddes med 
retterne.:o 

Den ,tidligere chef for det finske fængselsvæsen 
Vdino Ifakkila, som nu bestyrer Arbeidernes juridiske 
byraa, har i et ak,tstykke, som er indsendt til domsto
lene for statsforbrydelser (offentliggjort 1 svensk eSO
cial-Demokraten:> den 29. ,august 1918) git en skildring 
av forholdene i finland nu, som HClke ,staar det mindste 
·tilbake for det vi allerede har hørt. lian sier bl. a.: 

.Efter at ODreret var slaat ned kom vi under et høire
diktatur. hvorunder de konservative elementer benyttet anled
ningen til at virkeliggjøre sine egoistiske. polillske Og økono
miske hensigter . Om borgerkrilten kom der forst meddelelser 
som tilkjendegav. at Ol/:saa paa de hvites side hadde kril/:sfø
reIsen været raa Og mangelen paa dlsclplin inden armeen slor. 
Internalianale krlgsføringsmeloder hadde man heller ikke ført 
paa denne side. Der var utfærdigel dagsordrer. hvori det 
blev forbudt at ta langer. og som følge herav hadde man som 
regel skutt mindre fangekonting-enter. fang-ne socialdemokra-
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ter. som ikke hadde deltat i oprøret, blev dræpt - Ja. i for
bindelse med erobringen av Kuhmois sogn blev alle radgar
dlSlpatlenler i det kommunale sykehus dræoi. Da der til kom. 
at der efter Indtagelsen av Tammerfors, Bjornebon: Og VI
borg fandtes hopetal av nedskutte mennesker, bcgyndte haa
bet om de lovHge tllstandes tilbakevenden at slukne .• 

Og hån beretter videre : 
. 1 nreslen alle sydfinske landkommuner blev der uten 

lovlig dom skutt tital Og i mange byer hundretal av menne
sker. hvcrpaa man bemægllgel sig deres eiendele. - - Det 
var ikke mulig fo r mere besindh::e elementer at skride ind: fl 
de hvile skarer hadde det travelt med «praktisk. - for at 
benytte en ung jurists uttryk - at utføre rensningsarbcldeb 

«Hele mai maaned foregik de ulovlige henrettelser. Og 
trods det i slutningen av mai utstedte forbud derimot. vedblev 
henrettelserne mange steder like til slutningen av jun!. Hvor 
mange mennesker der saaledes er dræpt. er svært vanskelig 
at si, men at antallet beløper sig til adskillige tusen, er gan-
ske sikkert .• 

c!kke alene mænd Og kvinder, som bevæbnede hadde deltat 
l opreret, men ogsaa personer av begge kjøn. der ikke hadde 
været bevæbnet, er blit henrettet. Om søndagen bekjendt
gjorde presten sammen med de øvrige dødsfald i kommunen, 
at den Og den var blit skutt som oprører,_ 

liaklcila skildre r videre, hvorledes ,et cirkulære, som 
blev utsendt av senatet, om beslaglæggelse av oprører
nes eiendele har virket. «Foruten ·at arbeiderorganisa
tionernes faste og løse eiendele er beslaglagt, ogsaa i 
den saakaldte hvite del av Finland, hvor man ikke har 
deltat i opreret, er utallige smaa hjem brart tit -nød og 
undergang. F-amilieforsørgerne er kastet i fængsel. de
res eiendom konfiskert. barnene kjørt til fattighuset, og 
mødrene overlates til sin skiæbne.:t - -

«At en mængde mennesker under denne ubeskrive
lige nød og raadende arbeidsløshet gaar til grunde er 
selvindlysende. i særdeleshet -da hjælpen fra samfundei's 
side cr svak og utilstrækkelig, Ikke engang de uskyl
dige barns ,lidelser formaar at vække medlidenhet før 
det er for sent.» 
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Fangeleirene betegner H·akkila som «en skandale. til 
hvilken det er umulig at linde sidestykke i vort aar/mn-
drede. Oprettelscn av fangelei re under de nuværende 
forhold var et rent brud mot menneskeligdiet. rets
følelse og alt rfængselsvæsens elcmentærcste pf,incipper:.. 

Og han beretter: Dødelig,heten i Ekenas fangeleir 
er i løpet av ti uker steget ,til 1777 personer, av hvilke 
cndda 1450 er <looc av svakhet, d. v. s. sultet illiel, mens 
hele kngeantallet i ·tiden 4. juni-lO. august er stegct 
fra 4000 til 10,000 og atter sunket til 5000. Pr. uke er 
død indtil 269 personer samt skutt indtil 23. En ffyg-
telig statistik! 

Paa den yderste av Sveaborgs øer, Store Mj61O, 
forvaredes 1500 fanger. Ved mit besøk der var 5yke-
huset overfyldt: men desuten fandtes der i fire værel- \. 
ser syke, som ,laa paa senger, der var fyldt med pjalter; 
de fleste fonnaadde knapt at røre sig. Da jeg besøkte 
øen i slutningen av juli, var de dødes antal allerede ste-
get til ca. 300 . 

. Likeledøs har det været i de for deres -store misfor
hold 'kjendte fangeleire iTavastehus. R:uhimåki og i 
Hennala kaserne i Lathis. Døden er der en saa almin
delig gjest. at det ikke gjør mere indtryk paa med fall
gerne. Jeg spurte en fange med et intelligent utseende 
om, hvorledes døden pleiet at indtræife, og fik til svar: 
«Først utmagres de, saa leddene blir tykkere end de 
kjøtrikc dele derimellem, siden begynder de at dingle 
ved gangen, en del svulmer ogsaa op, tilslut kan de ikke 
mere røre sig. og døden kommer soovanligvis stille, sjel
den med 'krampe. Deres sidste ord er i regelen: Brød 
.... Om sille nærmeste formaar de ikke mere -at tale .• 

Skjønt man ikke kunde gi fangerne tilstrækkelig mat. 
forbød man at -sende dem matvarer, fordi nogen hadde 
gjemt vaaben i matpalclc:erne. Saaleldes lot man nogen 
faa ansvarsløse personers handlemaate spille ind og 
ofrede i tusenvis av menneskeliv. Ubegripelig"! er det 
ogsaa •. hvorfor der sørgedes saa daarlig for renJigheten, 



/ 

37 

at fangerne i 4-8 uker slet ikke blev vaskede, hvilket 
hadde til følge, at fangeleiren formelig oversvømmedes 
av utøi. 

for at <Iømme de fængslede oprørsmænd ændredes 
proceslovene ved oprettelse av særlige domstole, de 5aa
kaldte domsrole for statsforbrydelser, ved opTcttelse 'av 
kun toinstallScr samt ved en forol1dning om, at dom-
stolene ikke ved lovbestemmelser er bunden ved, om de 
anser anklagen for bCViisst, men frit kan bedømme og 
værdsætte bevismateria let. 

Allerede nu kan det sies, at de enkelte domstolers 
avgjørelser i fuldstændig ensartede tilfælde rhar været 
y-derst for,skjcllige. Domstolen i Ekenås idømmer i reg
Ien 8---10 aars ifugthus for saadanne ting, som domstolen 
i Helsingfons g.ir en betinget dom. Det har endog hændt, 
at ,av to brødre, der V".ar lfke skyldige, fik den ene 2 aars 
betinget, den anden 8 aars ubetinget frihetsstraf. 

Dette er de tilstande Finland er bragt op i av sin 
hensynsløse egoistiske overklasse. Arbeiderklassen, som 
gjennem et langt møisommelig arbeide for ad ofredelig 
vei at skape menneskelige 'Jivsvilkaar for hele det finske 
folk, er provocert ut i en voldskarnD, som det ikke var 
forberedt paa og derfor maatte bukke under i, - 'ikke 
fordi den ikke 'hadde retten og fo lkeflertallet paa sin side, 
men fordi overklassen i andre land stod solidarisk med 
den finske overklasse og støttet den med midler som 
var sterke nok til at slaa den finske arbeiderklasse ned . 

eDe er junkere alle tilhope! ,. roper Bernhard Shaw i 
et av sine stridssk-rifter mot -imperialismen. Kapitalist· 
klassen i de forskjellige land -kan nok lage patriotisme og 
chauvinisme i lange baner J haab om at tilvende sig mest 
mulig gdds og guld ved den imperialistiske rovkrig, men 
de tænker i virkeligheten bare påa sine egne skidne 
finansinteresser, og de fo rraader uten at blunke det saa· 
kaldte fædreland og pliisgir end:og det kjære nationale 
skin, naar de ser sine samfundsfiendtlige eiendoms· og 
utbytningsinteresser if ruet ved en eller anden revolu· 
tionrer massebevægelse. 
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Vi vet at det ,finske borgerskap er ifærd med at fuld
føre 'Sine DIancr om at utrydde de finske socialister, og 
dette ædle patriotiske formaal har ct værdig redskap i 
de prøissiske mitraljøser og granater. Den socialistiske 
landdags uavhængighetserklrering overfor Kerenski blev 
besvaret med landdagens opløsning - ved hjælp av et 
voldelig statskup kom borgerskapet paany i besiddeise 
av den clovligc» magt. Mot denne ,!legale.. feaktion, 
hvis utslag tydelig viste tendens mot diktatur, stillet saa 
den finske arbeiderklasse nødtvungent sin revolutionære 
magt. Borgerskapets væbnede voldsanvendelse besvartes 
med pfoletarjatets friv.jIJige bevæbning. Gienhem hele Eu
ropas presse laoeer,te de chvite .. sine legne om sin kamp 
for Finlands frihet og uavhængighet, og det saa en tid ut 
som om al borgerlig sjælsraahet va r mobilisert mot de 
røde. mot dem som i virkeligheten baade kjæmpet for 
folkets og arbeiderklassens frihet. 

Blodets baand er en saW<! blot. Kavitalistklassens 
hjerte sitter ,j pengepungen. Det finske bo rgerskap har 'i 
gjerning bevisst, at de «l1ationale hensyn . er bluff, at det 
foretrækker det 1;yske vælde for det røde. Sit eget 'lands 
arbeiderklasse, som har git overklassen dens guld av sin 
sved , betrngter og behandler disse saakaldte «hvite. ,som 
en klasse av banditter, mens de av hjertet priser de 
prøssiske junkere som ved sin militære invasion har 
gjort det mulig for dem at opretholde Og bcfæste sit 
eksempelløse bøddelregimente. 

Karl Marx' ~armdirrende sanrdhetsord om Pariser~ 
kommunens bødler ·har en likesaa naturlig ad resse til 
general Mannerheim og 'hans medforbrydere mot det fin~ 
ske proletariat. 

Da Pariserkommunen blev slaat ned med Manner
heim'sk ,haardhet, sea han ikke -deri et resultat av de
mokratiets skjønne nemesis, han karakteriserte bødlerne 
efter fortjeneste, han anerkjendteikke nogen hellig «de
mokratisk. pligt for proletariatet til at la sig undertrykke 
ved voldets og dumhetens overmagt. Og de mænd og 
kvinder. som den gang gik til kamp under det røde 

\ 
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banner, hadde endnu ikke glemt de ord, hvormed Marx 
og Engels avslutter det kommunistiske manifest: 

«Kommunistene erklærer aapent at deres formaal 
kun vil kunne naaes gjennem en voldsom omstyrtning av 
den ' nlnTærende samfundsordell. Maatte de herskende 
klasser bæve for en kommunistisk revolution. Proleta-
Terne har intet mulet at tave end sine lænker. De har en 
vert/en al vinde. _ 

TYOVAENLlIKKEEN 
KIRJASTO 
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