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pörord. 
FrllIDa förlag publicerar i uoona skriit .det lI.oförnodc, som 

riksdllgsman 1 v n r V e n n e r 8 t r ö m höll i Åndra. kamlDllrcn den 
20 lebr. I Ar, SedllD sf.atsministem bcsvarllt den av tnlaron vii.ckta 
Interpollntionen rörinde regeringcos stillning tili de IrAn höger
hMI vllckta kraven pA en väpund svensk intervention i Finland 
sarut r&tt tili vnpenexporl och vfll~lltrIUl8iteri.ng tili dcttn, sAvQI 
beträf!andc försöken 8tt organiscra väjJnsde kAret lör översändoinp: 
tili Finlånd. 

Anförandot, som stllller händelaerna i Finland i dess riitta be
Iyaning, lir ägout att skingra do orlktign och lögnnktign förosläll· 
niol?l\r om inncbördcn och rnctodorna i do lioska arbetarnu8 frihots
kllmp, som 8pt.idita genom sAv!!.l borgll.rp rllssen som do högersocialia
tiska tidningarna. 

Som bilaga- hllr vidlogatl!! on belysande framställning AV det 
Lögersoclaldemokratiska prll.sa-sknllct root den finskn. arbetarrevolu
tionen - cn karopanj 80ro höljer donna präss och det parti, den 
röretrildcr, rucd en outplAnlig vanära. 
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De finska arbetarnas 
,hetsk!lmp. ~ 

fri-

Anf6rande 1 l"lks dagens 21dra kantlnar. 
vld lnterpel1atlonsdebatten 

den 20 febr. ' 

Herr talman, mina herrar! Jag ber att tili harr stats
ministern fA. framhära mitt tack för hans svaromål p!\ min 
interpellation. Innan jag ingär på en del randanmärkningar 
tili detta svaromAI, her jag 8tt få taga dels talmannens och 
dels kammarens tål~mod i anspråk för en rooogörelsc föt bak· 
grunden tilI den aituation, i vilken vi alla beCinna OS5. 

Natlonell s alftllng Jnot Cle-f l nska arbetarna. 

Det är en ganska. samlad rörkastelsedom, som kommer 
frän den svenska folkmeningen - A.tminstone stora delar av 
den - över . de finska. socialdemokraternas revolut ionära 
kamp. Det är med vissa modulationer en nationell samling. 
mallan å eua sidan Nya Dagligt Allella.nda och å andm. sidan 
Sociald~mokra.ten, mellan å ena sidan hert rrryggcrs parti 
och. å andra sidan herr Brantings partio Huru är detta möj. 
ligt? Jo, kunskapsförmedlingen om de finska frAgorna bar 
varit så em,idig som rnöjligen tällkas kan. Hela. vlir känna. 
dom om de ftnska frågorll8 har kommit genom riuska bor· 
ge.rliga tidningar, genom borgerliga korrespondenser oeh även 
genom borgerliga nyhetskällor. Vi ha här i SveriWl måna.d 
'fÖ[ mållad blivit serverade genom samtliga tidnillgar de upp
gifter och åskt'tdllinga[ angående Cioska. fråga n, som kom-

• mit [rän Finlands antisocialistiska press, buvudsakligell frän 
det synnerligcll nntisocialistiska HuvudstadsbJadet. Däremot 
har den. finska socialismen varit berövad möjligheterna 
tilL fr i och öppen Wan ioför Sverges ocb den västeuro
peiska demokrntiens domstol. De finskspråkiga. 8Ocialdemo
kratiska tidningarna ha ju av rent språkliga hänsyn ick.e 
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kunnat läsas i Sverige, oeh do tör 'ovrigt !åtaliga och rätt 
bctydclselösa sveIlsksprå~iga socialdemokratiska tidningarna 
läsas icke heller av den svenska allmänheten. Därför h'hr, 
kan mati säga, hela den finska socialismen stått med mun· 
knvle, icke kunuat göra sj n stämma hörd och ännu mindro 
förståelig för den västturopeiska och a.ven den svenska de· 
Dlokratien. . . 

Ett iustitiemol"d mot en stot" saml\ällskJass. 

En oparlisk och nentral derosre stöder sig vid 5itt dom. 
~lut loke på den eoa partcns tlllpgifter ntan hänsynstagande 
till den andra partcos. Inför Sveriges dorostal ha Finlands 
borgare haA fri och öppen talan, men däremot icko den fin · 
aka socialdemokraticn. Det fir, synes det mig, ett juridiskt 
brott alt döma på den Cllft partens ensid iga uPllgiftcr utan 
hänsynstagaode till den andrn -partens motsvaraode uppgif
ter. Jag måste för min del stämpla detta som ett justitie
mord, tiven om en sådan 11erSOll som Ellen Rey upphäver sig 
själv tilI domare och anser sin dom vara en akt av högstn 
gudomliga rättvisa. Visserligen kan Ellen Rey till sitt rör
svar visa på sitt varma. lljär1n och sitt säkerligen fullt iirliga 
och redliga nppsåL Mell i alla rall, icke eos den och allra 
mjnst den, som i iikhet ffied Ellen Rey vill reprcsentera en 
aIlvis all1aders över stridsv imlet svävaode ohjektiva riittvisa, 
har riltt att fälla en sö.dan dom, byggd 1lå de ensidiga UllP
giftcrna från den ena parten oeh utao all sidiga upp~i fter om 
Mda llartctnas ståndllUl)1it. Hade Ellen Rcy varit . svensk 
domnre oeh fällt en sådall dom, så hade hoo säkert blivit åta
lad av justitieQmhudsmannen och lika sä'kert blivit domfu' lI r' 
såsom varande en sYllnerligen vArdslös oeh grovt rörsumlig 
domp.re, När ou deUa dock iir möjligt, så anser jag det vara 
nödvändigt, att man inrör !letta forum söker rratp.lUgga di>. 
fjnska ~ialdemokrat('rnas egen syo llå sakeli för att där
med en gång inför en samlad svensk opinion kunn konsta 
tera., att den fill ska socia ldemokratien skg för steg drivits 
tili den reJlt förtvivlad o stå.ndpunkt, där den i deon/\. stund 
befinoer sig. ' 
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Den ~lnSka demokratln och Plnlands överoklass. 

Den vanliga anklagclsepurlkteu' är ju den, att de finska 
rdvolutionärernn befunnit ' sig i Europas mest demokratiska 
samhälle ooh det oaktat icke lytt utan tvärlom trotsnt detta 
demokratiska samhälle. Ellen Key sägcr fät sin del, att d( 
(ioska. revolutionärerna ba släpat demokratiens ideal i smut. 
sen. En man sam Erland Nordenskiöld, själv av finsk staru, 
har i sitt bekanla taI 1111. Musikalisk,n. akademien sagt, att de 
finska socialdemokraterna h!t begll.tt "ett gement förr/i.deri 
illot demokratien", Och den socialdemokratiska. partistyrel
sen säger i sitt bekanta manifest, att dc ha "förnekat demo
kratiens gruuduppfnUuing;'. Ur den västeuropciska demo
kratiens synpunkt tl'r sig utan tvivcl de finska rcvolutionä~ 

-rcrnas föt:etag sam ctt tämligen tvivclaktigt och för mången 
ganska. främmande skådespeL Men vidara vill jag vid dctta 
tillfälle säga det, att den som dömcr efter rent historiska or
saker, den underlåter att fälla sådalla. kategoriska domar:, 
och det är mlthända troligt, att mången svensk kland rande 
demokrat, om han befunne sig i samma ställl'i'ing som de fin~ 
ska. socialaemokraterna ocb genomlidit derns knmp, skulle 
befinna sig pA samma ställning sam de finska socialdcmo
kratiska ledarnc, d. v. s. pA revolut.ionärernas sida,<oIlii-r dock 
nu revolutionen muste komma och icke längre kunda hejdas. 
~ är förvisso sant, at.t Finland äger världens el~er ät

mil.lstone EuroPQs mest demokratiska författning. Diir har 
ju illförts ellkammnrsystem ocb allman rösträtt' för miill ocb 
kvinnor, och socinldemokraternR ha haft en ganska stark 
majoritet inom lnntdagen. Men denna. formelt sYlluerligell 
vackra d'emokrati har i reahteten varit tämligen värdelös 
helt enkelt diirrör, att den ryske tsa~en i sin ~genskap av 
storfurste ·för Finland hart synncrligen mycket att oestämma 
om g~lltemot' den fi llska lanldagen. Han har hart absolut 
vetorätt ochl har begagnat delllla. vetoriitt synnerligen oment
ligt. De finska borgarna, som blivit slagna i lantdagen, ha 
segrat genom. den rl:ske tsarcn, och Q,6 finska socialdemo~ 
kraterna, som segrat i den bush lanUlagen, ha lidit neder~ 
lag hos ,den ryske ts,arell. Det har kommit s8nktionsvll.gran 
pl en miingd. antagna och för arbetarna synnerligon bety-
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dclscCulla Iagar, jag nämlJer som exempel den stora. fl:lrbuds
lagen. När deliiJ hände •. var det tämligen naturligt, att ho! 
den jinska socialdemokratien, sam rann sina la,gar s.kövlade, 
sitt' arbete förintat, deIl alltillarlamentariska eller lIwmpar
lamentariska stämningen växtc och att socialdcmokraticn un
dan för undan dravs, frän d,cn parlamentariska tankegångens 
fasta. marko 

• 

Statskuppen tTlot lien soclaUstlska lantdagen. 

Nu (öll tsarväl det i mars-revolutionen. Nu ~skul1e vät 
socialdemokraternas parlamenbriska t ro återvä,nda och staJl · 
ga sig? Men det skedde som bekant icke. Den lsntdag, sam 
hude socinJdemokrntisk majoritet, kom i konflikt med Rc
rellskis halvt borgerliga rcgcring. Den bIev upplöst, d. v. s. 
den ryska borgarvärldcn mod hjälp av den finakf\: Q.ol'garvärl-
den gjorde en kU!IP Dvanifrån gentemot den fillska social~e
mokratiska lautdngen. Denna olagliga ullplöslling godkän-
des av den fiuska borgarl'.dasseu, den stöddes oeh g illades av 
densamma. De finska socinldemokntterna bekämpade den, 
de proUlsterade, och finn tvekade tili en början inom parti
ledninge;, om man över huvud taget skulle deltaga i valen . 

• 

. ~fall gjoMe det sl?-tligeu, mcn m~nga. st1cialdemokrater ~el~ogo 
Icke, "OOh säkerhgeu därrär hugo borgarna den mlt:lrltet, 
som de erhöllo i den nya lantdagen. När denna snmman
tradele, börjatle den borgerliga rnajoriteten att utöva vissa 
delar av den tsaren ti llkommande makten i egenskap n,v ' Fin
,!(luds stOl'furste. Den tillgrep nämligen sanktio usvflgrn n. 
Flora fÖl' arbetarna bctydclsefulla lagar hade antagits av den 
röera lantdagell. Den nya lnntdngell vägrade n\1, att snnk· #-

tioneea en del av desamma. Jag tänker härvid pn fö rslage:t 
om demokratisering av högsta domstolen och vidl\re pj\ makt
lagen, som skulle överflyUa tsarens makt och lägt?a den hos 
hela den Cinska la)ltdagen. När därjämte den rinska borgar
klnssen ville inrättn eiot s. k. tremann.adirektorium, d. v. s. 
ett maskerat trekungn.döme, som skulle överlaga tsarens 
ffillkt. vaI' <lct tlimligen llaturligt. att de t inska s2Cialdcmo-

• 
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kraterna. drevos ännn ett su-g ens 
market och av de finsh borgarna jagades ut på. de antipar
·lamentariska sidovtigarna. • 

Borgarklass ens kampregerlng kommer. , 
Sedan kom F inlands crkännand'e som självställdig stat 

undet den Svinhufvudska n:gcringen. Den finska republiken 
inrördes. Aldrig någonsin har någon regering hart samma 
möjhg., eter som den Svinhufvudska regeringeu att begagna 
ett psykologiskt ftnfäUe att ena ett hait folk. MeJl aldrig nå· 
gonsin har någnn ,re~ring 51 grundligt Jätit bli att bega2'lla 
ett gyunsantt tillfälle. Den Svinhufvudska regeringens poli
tili: blev icke den framstr!ickta handens utan den blev den 
kuntna nävcns politik. Denna regering blev icke en förso
ningsministär ; den blev i stället en kampm inistär. De finsko. 
arbetarna drevos ,därigenom ännu ett steg längre frän den 
parlamelltariska mark, där dc törut stodo. . 

Sd vägude lantdagen som bekant att upptsga tilt he
handling exempelvis torparlagen, denna. livsfråga för Fiu
Iands utsugna' torpare, sam Finlands soeialdemchrater i dra
taI kämpat för. Sedan kom man tili debatten om den finska 
republikens' form. Man kunde välja tvä vägar, antingen 
mönstrct av den schweiziska republiken eller av den ameri
kanska. Alltså antingen makten hos llllrlamentet eIler mnk· 
ten hos prcsidellten, antingen en verklig demokratisk .repu
blilk eiler också ett maskerat kugadöme. Borgarna lör sin del 
,'aIde den sensre vägen oeh soeialisterna den rörrai Så dre
vos- 6.terigen de finska socialisterna ännu ett steg längre. 
Slut).jgtlU gjordo sig den nya regeringen som bekant skyldig 
tili ett kränkand o av Finlands grundlag ocb trampade i visan 
Cnll tiven det fillska rolkets beskaUningsrätt under Cötterna. 
1 den inlaga, sam den soeialdemokratiska Iantdagsgruppen 
ha.r sänt till 1intdagen, slAr m~ fast, att den finska rege
ringen har mot gällande finsk lag tillaatt en mängd ämbet&
män och inrättat nya llermanenta ämbetsv~ med perma
nenta löner tilI synnCTligen storn belopp. Att detta är stri
dande mot grundlagarnas bud oeh root lantdagens rätt att ha 

, 
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hand om beskattningen har den socialdemOkratiska finska. 

. lantdagsgruppen slagit fast gentemot alla advokatoriska 
slingringar. Man bar, det kan icke förnekas, gått grundlags
kränkningens ,vH.g och trampat lantdagens beskattningsrätt 
under fötterna. De finska socialdemokraterna spårade däri 
en kommande kontrarevolution. Det var även detta, som 
gjorde, att de drevos fram till sina sista rent förtvivlade åt-
gärder. • 

Hungel'l'eghnen. 

Man glömmer vidare inom den svenska OplnlOn, som nu 
fäller -kategoriska domar, synnerligen lätt, att svälten är en 
betydande revolutionär kraft. Under remissdebatten tog jag 
-mig friheten stiga, ait bakom deu ryska anarkien låg den ryska 
svälten. Så är det också den finska svälten, som legat bakom 
den finska revolutionen. En hunger till döds har 'll etsat Fin· 
lands arbetare. Detta far den svenska opinionen aldrig glöm. 
ma. I stället bör domen fällas hårt över dem, som fälla fat
tigmansfolket i ett förtvivlat nödläge. Det har sagts av sven
ska trubadurer, som besjungit det vita gardet, att det är detta, 
som representerar dem, som frysa och s\'älta IDfl n segra på 
samma gång. Anej, det är icke den finska överklassen, det är 
icke Finlamls borgare, det är icke Finlands adelsmän, som 
frysa och svälta. Men de, som' frysa ocb svälta, det är indu
striarbetarna från 'de av svält härjade storstäderna, det är ar
betarna från landsbygden, de, som äro kärnan av röda' gardet, 
Det är de, som gå i trasor och frysa och svälta, Jag .tillåter 
mig att här citera en tysk civilfållge, Karl Schimmel, som 
rest genom Finland, Han säger, att hos de röda och inom d'e 
·av dem behärskade områdena råder en fullständig hungers
nöd, medan deras motståndare hava fullt upp med mat, ja, 
ä,ro så rikligt försedda~ att till och ~ed far~ för slöseri före
ligger. En sträng sparsamhet med tillgänglIga. förråd är vad 
som -på den sidan bör iakttagas. Hau ... säger vidare, att hun
gersnöden är drivfjädern till pluoo.ringarna, 6-desorganisatio_ 
nen o{'.h rovbegiret. Jag tror, att från en bQrgerl~g antisocia
list, som bedömer frågan, kan man icke vä.n~a nAgot mildaro 
.omdöme, än vad som kommit från denne tyske civilfång~. ~ 

, 

( 

, -



r 

r 
11 

Nu säger en ro-pandes röst, en finsk borgnre, som uttalat 
sig i en insäudare i Socialdemdkraten, att den finska rege· 
·ringell har gjort vad görns kan; illgen kun göra mcra 
·fö~ att minska nöden och upphjlilpa det dåliga livsme
.delsläget. Jag säger": tlej, det har den icke gjort. D~t är 
sant, att den 51Sb. regeringen tillsatte en livsmedels
styrelse och utformade en inventeringslag. Man skuJle 
inventera alla livsmedelstillgångar föt att tå fram alla no
dangömda lager och därigenom få tili stånd en jämnare rör
delning. Denna inventering skulle förrättas av dels en bor
gare och dels en sci~ialdcmokrat, en av röda gardet föt att 
den skulle bli fullt opartisk. Vad hiinde? Det blev ett skri 
1nom den fillska borgarklassen. De r;nska övcrklassdamerna 
i Hälsingfors profcsterade emot att inventeringeu skulle verk
ställas. av rödagardister. De ville icke öJjpna sina gömmor. 
Inga mördar~, inga huliganer fip.ge komma i deras sk1\.p. Vad 
gjorde den fiuska regeringen? Höll dCn sig rak i ryggen? 
Nej, den böjde sig, och inventertingslagen slopades, Det blev 
ingen inventering av, och da steg ett förtvivlans skri fräll 
den finska arbetarväddell. Ur danna förtviv lan brast slut. · 
ligen revolutionen lös. 

• 

~inlands tnllitarisering. 

Sedan ha vi kampen inom Finlands laqtdag om Finlands 
militarisering. 1 vapen förlorade Finland sin frihet 1808-

' 1809. Utan vapen har Finland slagit sig fram till frihet, en 
seg kamp förd med den ä\kta f'inska envisheten, en' kamp, som 
är fylld av of~r i den gamle Wibelius' a-nda. Genom denna 
kamp sJog sig Finland frp.m till frihet. 1 vapen skall tyd· 
ligen den fillska friheten förloras eller åtminstone slitas i 
frasor igcn. Den nya regcringen firade Finlands självstän
dighet, vunflCn utan vftlJcnmakt, med att framlägga förslag 
till Finlallds fullstälHliga miJitarisering. Det fanns .tvenne 
vägar att vandra, antingell avvä.pning av :VIa kårer inom Fin
land' eIler också. allmä.n, fullständigt aHmän värnplikt om nu 
Finland nödvänrligt skulle tiHägna sig detta förkastliga sy
stem. Vilken väg yalde regeringen oeh de_n borgerliga majo-

• • 
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ritoten i lantdagen? Den valde ingen av dess& vägar utan ' 
gick in på en orättfärdig väg. Följd-eD sAgo vi iven t-ämligen 
soart. Den gick nämligen den vägen, att den beklädde de föt
ut uppr1i.tt8Ido fjnstka skyddskårerna, d. v. s. vita gardena. 
med rätt att vara statens väpnade militärmnkt. Vi kunna 
taga en Iiten jämIörelse med förhållandena i Sverge. Antag 
att j Sverge funnes ett vitt garde och ett rött garde, ett bor
gargarde och ett ' arbetarga.rde. Om nn den svenska rogerin
gen skuUe .l,ämna ot det ena, ' det vita gardet, att vara den 
svenska stat.ens vapen och detta ganle skulle bctalas med sta
tens pengar, sålnnda ä,,'cn med arbetarnlts pengar, hur skulle 
Svcrges arbotare känna det? Den, som tällker den tanken ut, 
förstår Finland! arbetare. Den först-å: r ock, att nät swan det ' 
vita,..gardet satte sig i rörelse norrifrån mot Helsingfors, re· 
volutionen kom $Om en tämligen given sak. 

De tlnska arbeta rnas kamp tör Plnlands frlhef. 

Man stämplar nu Finlands socialister som landsförrädare 
och säger, att de äro likgiltiga. för den nationella friheten. 
Jag tror, att Finlancls socialister !kunna 81unga smädeordet 
tillbaka och stå med renn pannor mot de skymfliga tili mä
lena. Det var jeke blott de iinska adelsmännen , som färgadf' 
de finska snödrivorna röda 1808, det var oekså finska torpare, _ 
all tså förfäaer till .dc finnar, som i denna. stund iiro hrnan 
i Finlands röda garde. När storstrcjken kom 1905 och med 
ett enda slag för tillfället sopade undan den ryska tsarismen, 
s4 voro Finlands arbetare de tunga kolonnerna. Å ven Sver· 
ges borgarklass hade den gången synnerligen ,vackra ord 8tt 
säga om Finlands arhetare oeh Finlands röda garden. Den 
socialistiska .millisterprasidenten Tokoi sarnlade som bek,ant i 
fjol vid ett tillfälle hela Finland! folk kring den frihetsflam-
ma, som lågade i Finlands bröst. När Finland erkändes som 
självständig republik, vero åstadkd'm detta? Den borgerliga 
regeringen? Nej, ~nlands soeialdcmdkrater. Den borgerliga 
regeringen slinde sina dclegationer icke till Ryssland för att 
med detta land lösa tvistefrågorna, nej, tili aLia andra väri . 

. dens stater, uvell tili Sverge. Man kl appade p&.' döcraIna, men 
• 

• 



de f'arb härt slutna till en början. Man fick allmänt det 8V8-
ret: lös riågan med Ryssland, seilan skola vi erktinllR Fin
lands självständighet. Mao vände (\ter, och äntJigen avsä.ndes 
frAn den Svinhufvudska regeringen en dclegation till Petro
grad:- Nä.r den ' finska borgerliga delegationen anlände tilI 
Petrograd, kammo dltrifrån socialdemokratiska delegerade, 
som redan hade varit hos den ryska regeringen. 1 deras fiekor 
lAg vid dotta tillfälle Finlands självständigh6tsförklaring CJ'

känd oeh underskrivcn av Rysslands regering. Det var socia
listerna, icka Finlands borgare, sam uträttade detta. Sedan 
erkändes som bekant Finland av de övriga staterna. 

Plnland - Rvssl a n!1. 

Men, stiger man nu, de finska sociaJisternas ställning tili 
den ryska soldatcsken är ju en bevisning för att de äro verk
liga landsförflidare. Ja, hur !1r det med ställningen i denna 
CrÖ,ga? Man säger på vissa Ml! illOIll Sverge och Finland, att 
det vita gardets kamp är en frihetskamp »lot den ryska. 801-
datesken. M8;n bestrider detsamma frän aldra ~åll. Den fin
ska gruppen I Stockholm sä.r, att det ätkn ftlbetskamp mot 
Ryssland. General Mannerheim säger däremot i s.itt bekanta 
upprop til1 de ryska 8014aterna, sam bprjar med de vackra 
oroen "tappra, ryska sold'ater", att det ät vlsst jcke någon 
kamp mot de ryska soldaterna utan en kamp mot ogärnings
män inom Finland. 1tfen Iät OS8 antaga, att de hava rätt sam 
säga, a~ det är en frihetskamp mot den ryska soldatesken. 
Hur låg Irågan? 

Det fanna frIl.n början inom Finland, sam mlln berä.knar, 
500,000 ryska soldater. De voro kvar nästån hela tioen under .• 
Kerenski. Niir den r~ka DoveDlberrevolutionen under Lenin 
inträffade, först .dä började pII. allvar bortförandet iräll Fin
land tilI Pehograd av de ryska soldatesKerna. När den fin
ska republiken erkändes koru iiven denna fråga till behand
ting, och man kom till uppgörelse. Trotskij sade för sin del , 
att när kriget t~g slut och freden inträdde, skulle ryssarna 
'draga tillba'ka alla trupper. !len så länge kriget varade, före
IAge militiira skäl däremot, ty gränsen mellan Finland och 
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Ryssland går endast nngra mil erän Pet'rograd, och en" tvsk 
landstigning pl finsk mark kunde tänkas. Så länge kriget 
varade, kunde de "därför icke draga bort alla trupper IrAn 
Finland. Mao kom däreÖT överens om att denna Cråga skulle 
avgöras genom en blandad kommission av rinnaT och rysear, 
7 rinnar och 7 ryssar. Denna fråga akullc nlltsA IÖSRS p! en 
Teot fredlig övereoskommelscs väg. Så låg aBbA rrAgan. 
lien trots detta IIn som beikant de ryska soldaterna tilI ayo· 
nerligen stort aotaI ändå kommit att dragas ifrån Finland. 
Det har dagligcn gAtt truppUtg, sA ait mao beräknar, att elä 
revolutionen i Finland började, det fanos, enligt en 'svensk 
borgerlig tidniug, ugefär 50 å 60 tusen ryskn soldater inOlli 

Finland. Hade mao verkligcll kunnat e,äu tsardömets Cull 
till i" januari i år minska de ryskll truppernas antal rrAn 
500,000 ned till~ som den svenska borgwliga tidningen upp· 
giver, 50 a 60 tusen, då ställer sig den [rågan: rörclAg verk· 
ligen gil1iga skä.l rör att den finska regeringen skulle till
gripa en vu.pnad makt rör att diirmcd Iköra u1. dtl kvarvarandc 
ryska soldaterna? 

I . . • 
Bakorn den finska överKlassen lurar den tyska 

kelsarmakten. 

Vidare vili jag hör siiga, att llär nu de rinska socialisler· 
nn, sedan revolutiollcn började, nnropade ele ryska soldaterm 
om hjälp och man diirfOr dömer dem synnel'ligen hårt. sä kan 
mnn viinda angreppet med samma styrka och berä1.tigandc 
iiveu mot do finska vitgardisterna. Jag vili säga tilI de sven· 
ska män som rOlll1 på intCrYcntion: är det en rörbrytelse I1V 
rinska socialister att bcgära och av ryssarna att lämna vapen· 
hjälp, dl iir det samma brott av finska borgare att bcgärn 
och av svenska borgare att lämna vapenhjälp. Därjämte yill 
jag säga: om ryska solduter kämpa som rrivilliga på det fin· 
ska. röda gardets sida, .ali kämpa ryska officerare i hundrntal 
på de vitus sidn. Bådu }lu1'te1'na kunua.vara jiimnspelta i den
na sak u1' rellt p1'incipicll synllUukt. Vidare vill jag säga, att 
de rinska borgarna redan Iörut sökt ft\. hjälp rrän Tyskland. 
Vi veta. allesammans, 8tt under tsardömet ra~ det en stark 
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strömning, Mm ville vinna. Finland'! frihet med hjälp av ty
ska. vapen! Det var en agitation härför även i Sverge, och 
'aktivismen undet 1915 och 19i6 bottnade just däri. De ein
eka vitgardisterna hava tyska vapen och äro till star del va· 
penöyooe inom Tyskland. Frivjlliga tyska officerare, åtmin
stone någon, hjälpa till på den sidan. Man iät vapen transi· 
terade frän Tyskland och mnn väntar en tysk landstigll ing j 
Finland. Jag kan för övrigt gå än vidare och säga, att jag 
·har ruig bekant en skrivelse frän flll framst.ående finsk poh
tiket, som stått den Svinhufvud ska regeringen- synnerligen 
nära, och sani officiellt llar rCll resenterat Finland i utlandet, 
RV vilken skrivelse fråmgår, att Finlands borgerliga makt· 
ägaIide bevisligen sökt påverka Tyskland till att ögonblick. 
ligen med vapcnmakt bcsätta Alandsöarna. "När man har 
detta bakom sig, så tior jag, att, vare sig man gillar eller 
icke gillar inbla,ndning av främmande makter, båda llarterna 
·kuuna vara skäligen jämllspelta. Jag tycker sanllerligen icke 
a.tt de, som' vi lja taga hjälp av den tyska militarismen, hava 
ISå synnerligen mycket att klaga över, om Finlands arhetarc 
·vilja taga hjä lll av den ryska revolutionen. 

Sedan llar man mobiljserat den naturliga .och sunda med· 
känslan moo de under inbördeskriget tyvärr lidallde offreo. 
Det.är·säkeriigen på grund av denna medkänsla som en sådan 
rOJlreselltant för den svenska kulturradikalismen som Ellen 
Key har blivit s]länd - man mä ursäkta uUtycket - som en 
av dragoxarna för den svenska militatismells o. interventiOllig. 
mcns triumfvagn. Mall talar om mördarligor. Man icke bloH 
fördömer våldsdåden, man kaIlar Finlands revolut;ionära te· 
gering en banditregering, bestående av mördare, skurkar oeL 
skojare. Man säger med vett och vilja, att de finska rcvolu· 
t ionärerna Ila anstiftat våldsdåden, uppmuntrat desamma och 
att 'de aIltså bära det moraliska ansvaret. Jag vill Lär säga, 
att tyvärr har det begåtts våldsdåd, för vilka varje människa 
med sunt omdöme måste rysa tillbaka, vålclsdåd ieke av män· 
niskor, men "åldsdåd av vildar. Och det måste erkäonas, att 
llå de rödas sida hava ht'gåtts våldsdåd, som tyvärr fläcka 
den finska revolutionens ffina. Det kun ioke förnekas, det ha}" 
ieke förnekats och skall aldrig ftV ågon svenSK socialdemokrat, 
a.v någon svensk revolutionär någonsin fÖrf,')'llas. Men - jag 
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UOT, att vi f4 följa -rektor FAgelkvists bekanta råd och stä 
.litet kallt vaitcn. övcr huvudet oeh se«ian se saken> mOlI bUrt 
ögonen. 

Heta· och lögntraflken. 

Det är idke guld allt som glimmar. 'Bland en mii.llgd av 
rykten, som virvla {raru, finll s det sanna rykten man ävcn CaI· 
ska, oeh jag misstänkel', ått de senare äro övervägande. Jag 
kan taga fram ett enda lall. Jag kan taga {ram 'Alaoo.oSfrågan. 
Pä. onsdagen Cötra veckan bIev den s\>enska huvudstaden aI· 
larmerad av en med fetstil tryckt sensatiOllsartikel i Stock· 
holms Dagblad om skräckvälde på Aland, om fruktansvärda 
rörföljclser oeh blodhad vi Aland. En fruktansvärd förföl . 
jolse hnde blivit igångsatt mot invlinarna, ooh de ryska soI· 
daterna hade begagnat sig av b10dhunda1' för att komma sina 
oHer pD. spåren. Soldaterna tycktes hava gått dtet' en p~ 
törhand uppgjord dödslista, då det gällde att få fatt i särskilt 
misshagliga IJerSoner. Alltså ett truktansvärt blodbad. Pä 
grl1nd av -detta avgiek, det vill ingen klandra utan tvärtom 
bcromma, regeringens expedition tili Alandsöarll8. Dagen 
efter på tor'sdagen skrev med stöd "av dessa rncddelalldcn 80-
eialdemokratell en ledare med rubriken "ogärningsmän"; där 
dn säger "att även om mnn eliminerade bort så.dant som iekl' 
vore fl111t styrkt, återstod i alla tali tillr'J.ekligt 'Som var ägnat 
att rramkalla den djupaste avsky och indignation över de 
ogärningsmän som te'rroriseradQ den vapenlösa befolkningw 
Den svenska båttransportcn ditkom två dygn efter det att det 
första mcddelandet kom i den svenska tiduingspressen. Den 
kom dit på torsdagens häll. Uppgifterna ha icke blivit he· 
styrkta, utau tvärtom. Nu sägcr niigon: ja, där se vi, ' hur 
nyttigt det var, att de svenska båtarna kom tili Aland ; del 
vaI' det som gjordc det. Nej, så. Iätt kommer man icke undan. 
Ty ...ar det verkligen så, att ma n varit i full färd med blod· 
badet och gAtt efter dödslistor redan IJå tisdigell, då är det 
tämligen klart, att när e."I: peditionen kom fram först pii tor~ 
-dagens kväll; hnde å lällllingarna kunnat mördats nog. lien 
det har ickc blivit bestyrkt, ooh jag tror verkligen , att niir 
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mao dömer efter rykteo - jag är ejälv tidningsman och vet 
gunås, hur litet mao kan tro på tidoingar - Mr mao tage. 
dem med tämligen kaUt huvud: , 

, 
. "Fängelsefångal'u . 

• 
Ånon cn sak till. Jiig lii.sto i Ellen Keys atUkel i gä.r i 

Socialdemokratcn "Omkring en lager'krans", hur hon tog fram 
en lit.on berä.Uelse, som hon 8nsåg V8.f3. (ulIt korrckt och saoli .... 
och som jag för övrigt själv Mr" några dagar fÖrnt. Det vat 
dagcn eftcr"sedan den förMa F'inlandsexpeditionen kom hit 
tili Stockholm. En libetal riksdagsman, en av l-edarna - jag 
hOPl)8S att han känner igcn sig - kOlli upp i riksdagen och 

, "ar synucrligell huvudyr. Han sade: kan det verkligen varll. . 
sant, att hela röda gardets styrelse beatAr av förrymda 0011 
lössläppto. fiingelscfångar? Han hde taiat med en som taiat 
med fril1crrinnao \Vrede, en socia.lt intresserad finsk kvinua, 
sam gjort .ett mycket 'vackert arbpte för att hjälpa dc finska. 
fårlgarna. Hon hade ~aft ett iirende tili rödå gardets styrelse 
för att hj\ilpa de såradc eli el' fångaroa, iror jag. När hOll 
kOIll di~ o.ch bad att få hjiilp, så sade man, aU man ieke kiinde 
henne, och.frägade, vad hOll bette: "Jo", sade den ilrade da
mon och fixerade dem, "ni känna mig nog allesammans, jag 
hM sett er pä. ett annat ställc". Hon menade under sma ron
dor i flingelserna. Sodan gick historien vidarc: on var bela. 
röda gardots styrelse förrymda. och 15ssläppta fängelsc- och 
tukthusfångar. 

J ng har tagit rcda på, hur det fijrhåller sig mcd histo
rien. Den var verkligcn aaun. Ron padc fullständigt räU. 
Det var vcrkligcn lössläppta flillgelsefångar. Meo mau glöm
dc {'n sak: Varf~r hade de mänoen suttit i de finska och ry- . 
ska fiingelserna? De varo dömda för deltagande i Sveaborg"li
rev(\!ton, för kampen mot don ryaka t.sarismeo. JÄr det vork
ligcn. så, ntt finimrna själva $kola stämpla. de miinnon som 
skurkar och -bandit:er? Ja, då kau det hällda, att man Mr 
börja mod herr Svinhufvud själv, ty tilI hans heder bör näm
IlftS, att ävcn !Jan bar lidit · i finska och ryska fängelser, är I 
on lössläppt fäogelsefånge. Vi kunna iör övrigt. håda utanflir 
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och inna.ntör denna. saI finna sådana. män. Vi he. ubnför den 
män som Z.' Höglund, som doktor Beden. Äro de verkligen 
skojare, skurkar~ Och vi ha visst innanför dessa murar på 
Stockholmsbällken en man, som, om jag ej misstnger mig, 
även han av Sverges borgarklass .!:!kuHe med samma rätt kun
no. stämpla.s som en lössläppt fängelsefånge. (Tal. syftade på 
Rj. Branting.) '. _: 

PlnJ"';nds röda garde. 

X .. net nu verkligen sant, att det fiuska röda gardet he
stär av dessa lösa förbrytarelement? Det finsko. röda 'gardet 
består av Finlands organiserade arheto.1'e. För att fä tillhöra 

. detsaroma måste man uppvisa medlemsbok inom en fackför- " 
ening eller en politisk socinldemokratisk förening. Inorn Sve
rige iiro. Svcrges organiseradc arbetare blomman och eliten 
av Sve'rges arbetare. Jag misstänkcr att ilvell inom Finland 
äro de or!(.aniserade arbetarna eliten och blomman av landet..s 
arpetareklass. Det är sant, att inom F"ddo. gardet har uoder 
den starka tillströmningeo efter marsrevolutionell i fjol till~ 
kommit en mlingd av vad man kallar "marssocialistcr", allts! • 
medleromal' burna I\V en tillfällig stämningsbölja utan större 
'känedom om socialismens solidnritetside. Det lir frän .det 
häll et som tyvärr åtslU.lliga överväld ho. blivit begånglla. 
Därjä.mte finnes ,,00 sidan av röda gardet som bekant några 
lO,OOO·tallösa bcfäslningsarbetare, \li ika arbetat omkring Hfi.l ~ 
singfors på bofästllingnrna. Dessa, som iiro tiimligoll lösa och 
bråkiga folkelement, hilda Ilog k\i.l'llan av den del av Fin. 
laDde folk , som har gjort sig skyldig till de beklagliga vAlds· 
däden. 

Vilken UI' nu de i'inska sooialisternas officlella ställning 
tili de.ssa våldsdåd? Jag ,'iU hänvisa till att omedelhart ~ 
tel' storstfl~jken i fjol, där tyvärr eli mängd våldsdåd begin
gos, gjorde den sooialdemokratiska fillska partikongressen ett 
utlalande. vari ,'åldsdådeu enhälligt fördömdes och o~anisa· 
tiooerna uppmanades att göra en rensning för att få bort alla 
dossa element, som sntt-a fläckar på Finlfl.llds tevollltionära 
kamp. Det svenska 'socialdemokratiska partiet, som hade sin 
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kongress i september, aotig följande enhälliga uttalande, var· 
ur jag citerar g.e punkter, som röra själva våldsdåd'en: "Kon
grl"ssen uttalar, att dessa illdåd måste på det strängaste för
dömas. ne ha ej någon gemenskap' med det organiserade pro
letariatets frigöreYsckamp. Därför uppmanas alla till Fin· 
lands Svenska Arbetarewrbund anslutna organisa.tioner att 
noggrant övervaka att inte inom rörelsen sådana elem'ent vin
na inst€g, som kUDn.R ge de borgerliga våpen i händerna gent. 
emot rörelsen." 

, 
Finska socialdemokratin och våldsdåden. 

Den 15 januari utfärdade socialdemokratiska partistyrel
sen manifest, där man även gå.t in på frågah om våldsdåden 
och' säger bl. a. följande: 

"Framför aUt måste a-Ht :!s'co!l1)sligl vAkl mot -sådana, som ej 'l;jäl~ 
va göra llig skyldiga till ,vAld, sUi.mpla.s lSom :råheter och illar intot med 
'l'cvolution att göm," , 

J ag har till mitt förfogande den finska revolutions l wi~ 
ningens officiella tidning, de!. enda organ, som nu utkommer 
i den finska huvudstaden, I det första numret, för den 31 
januari, stå'r att läsa en varning från folkkommissarien för 
inrikes angeläge-nheter i Finlands folkkommissariat, vilket 
utger ' detta Arbetaro'cs NotisbJad, av följande lydelse: 

"Enä~ d&t inträffat att J",ln hemligt konlr.a revolutionärt håll 
gjOl'ls .ansatser aU åskulokomma fUppvigHngar i aJys'kt att 16loo.da revolu~ 

• tionen, Vilka ,fön.o;w; redan kunnat och ii.I'en fr amdeles ,kunne. mooföra 
de ,allvartiga-ste följder, mot:!ilelas härllloo.: 

l) Vem 'heht sÖm an\räffa$ med att 1\.t soldater servera ru:!.dl"fC
ker kommer att underställas revolutionära dorllstoleus dom; 

2) Av envar, 'vem det ä.n vara m1\.. som antr,iiffas ,:..innoha rus
dryaker, sl\pla odeSM. gonast "fråntagas och Ihällas ä.yer marken; 

3) Om .nl1goll' ;'åd iÖr;;tö.ro..ndet av ru.sdr~·cker g(ir f(irsök alt själv 
hehålla. dGSamma, -skall ävotr han ställas inför revolutionära domstolen 
för erhållande av ,;.Iräugl straff; , 

4) Varje röved, ~herv ll.1d~ ensk,'ld hiimn.u och ahdra <iylika be
drifle.r, ~o.m iCjkc ·iro i överensstä.mmelse med' a.l'hetarnas Tättsllärulla, 
skall lörMndras av röda ga'rde~ med väpua:d .mllkt, varl'id el,d tkomroor 
all g{18 l.ltan föregående 'Varniug, . 

.... Genom. ~al"dena..s raska inskridande vöra dylika ·försök 1!.tt .!iltl.d-

• 
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lomma 81örnin~a? 'lI.D.dtrtTycufI A'enMt i ffin linda. Gudeuaa ~r, 
obefer och medlewmar uppmanu därfiir .aU" nr på siU hålJ .Iälla aig 
o'I'Anstående bestimmelser tilI efterritte1se." 

Då v~ld.sd åd sedan tyviirr ändä begingos, utfärdades ett 
upprop Crän gcneralstaben Cör Finlands röda garden - det 
V8r t\eD 2 Cebruari - varar jag citerar ndgra. delar, son) spe-
ciellt rora denna . fråga: • 

"G(mera..btaben'" l ör Finlanda rOOa gardcm kUDgör: 
1) att mot dra obevä.pna<lc. häktade mokltåndare iiT alJl slags 

ö'ervåld I)å <let .s triLngastc förbjud el: 
2)a!la iirendon. &om stå oj .förbindelse med re'o'Olution,rörelsen 

böra omedelbart överlä.:nllas tili arbetarna.s revolutionira krisrlldOlT\l 
IItOJ.a~ i ooh för bchfllldlillg. oob do hiikta.de få ej hotaa eiler mie.shand~ 
la.s., utan .m1ste vi även mot dem "Upplriida med dM nv;olulionira ar· 
bala.rens viirdighet. 

Den n-u stiflade revolutionii:ro krigIJdomstolen bchandlar ooh dö 
l1lor i alla brull. bOj{ånj{Da av kontM.revohitioniirer, varför alla ,pru· 
vata hä.mndå tgärder IrAn vAra gandiotora aida förbjudaa på det alrän
gaste. Skyldiga tili sådana gärningar atralfas mod den mvolulionära 
bigsdom.st.olens fltränga5te <10m." 

Finlands Colkk ommissari"at, 4eu rcvolutionära . regerin
gQJl, skriver samtidigt bL a. Cöljande angående behandlinge"l 
av fångar: 

'?q'i1\ FinlaDds Colkkomm·"/I!;8.riats <iii.onoorim har komrntt. att nå!rf& 
en.skil'lla JXlrsoner tiUbörande rooa gardH ha dödat ~]lrAD .I{ata.ll"na per
soner;- - - Dos.sa dAd måsle o/I täm·plas SOOl st,,:dan-de mot det .1'0\"0-
lutionära folkets räll~"riuciper sa.mt .s!s()m J ,hög g roo siadliga för 
<reyo~utionen." Oeb man .fortsäUl:lr: "Om ocks! lolke\&. f iender göra sig 
.skyldiga tili blodlörstiga OC'h rå.a lhandlin,ll"or, e3 beriit~· ga·r oj detta 
,folkets försvararo tili ott Hkna llde fö~farande' lilOt obeväpnade och . 
Jljälplösa .fångar. Envar av oss mAste liira atl görå b~tä.md .ekillnoo 
IIllclla.n viipnad slrid och behaudli.ngen av obe\·§.pnade fAngar. Uuder 
kampan m;\.ste brukM !Våld moi den beväpnade farlisr8. ,fiendon, m.en 
utom kam!)On får ingen motståndare oller fån~ 8traIfaa. 'ulan att ravo 
~u"ofl3domatolan uDdeMÖkt tJans broUslig-het och dÖlnt hOO()ID. Etl 
m6DingslösI -dödando a.v människor är tilI 6ka.m för arbatarnaa karup 
dA Aler liendons lJo.sogrando i öppen 8trid liiJiiJcr denna kamp tili iita.' 

Uan har i dcn svenska. prcssen skrivit rätt mycket om det 
sym~cr1igCll rmhiga våldsdåJ:l, som begicks på. Vanhakartallo 
g!l.rd i närhetim av Björneborg, dilr 11 .avväpnade ,'itgardister 
dödats av en skant ryssar oc.h rödgardister. 'När detta välds· 
dM b10\' bekaot för solJaterna i Björneborg, snmmanträdde 
dessa och fattado töljanda beslut: 
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"Vi, Djöroooorgs dist.Tikh .oJdater, .eom lfAtt TetUap om .-v eli-
akilda soldal~r och rödgaroisterbl!gångna rövener e. .. en ens.t.ild gårdt 
egendom, beslu1a: 

ali aili roveri måsto '\J'Pphöra och 811 den Bom brJler bi.rem(J 
5täJles inIör r evolulionä.r aoldatdCllJl.Stol, .som i mM av .dCJlll3 arl dömc 
med all -stränghet. 

De l'ys«a soldalcrna mä ",cta, aU -de kallats att ,försvara .ratti&"
mans rättigbeter 'i lo'inLand och att upprätthAUa de.n toYolutionära :ry 
eka armens ära. &om icke tll.\ nAgra. illgärningar. - -

Seijan vi ,fåtl 1.Ulde.rräll!!1se om ali 'vapcnlösa l"ilgardi&l.e.r miir 
da1.s. 8nse \'j det \"lI.J'a var plikt a li på dm slarpasle fijrdöma en .sAda 
bandling. Scml s tAr i slrid 0100 proletariatcls fordran på dödsslraflot! 
avskalfande. De, Born gjorl oIIig skyJdiga tJI deHa ,mord å de avväp 
nade fi enderna IllI prolotarialcts .rC\'o!ution, I,)öra ställaa illlör en 'Te\'<: 
4lti,onär soldatdOOl.'ltol Iöt att JA den strängllstc dom. • 

Delta beslul meddelas alla Finlands sociftldemohatel, .aA att d_ 
m.! .,eta, aU Björnooorgs -501dntar kke godkänna eådana bandlingar: 

Jag ,'ill icke gå längre i citerandet. J ag skullC" kunna. 
göra det, men .(Ie citat jag gjort iiro tillrackliga. De visa, att 
den finska leclningen har sökt hAlla emot. Den llar gjort vad 
göras kundc. Den har den ärliga viljan att inte tillåtu, i.llte 
uppmuntra och ännu mindre anstifta våldsdåden. 

Högern och dess världskrig ha fätt våldsdåden. . , . 
Men, svarar man: Viljan mA vara god, i varje fall bris

ter Cörmågan! Ja, det är tyvärr salit, att förmågan har brus
tit någon gÄng, d. v. s. att de "åldselcmcnt, som finnas J)å hoi
ten av "arje folk, .J:tär ha varit mäktiga att brYla igenom de 
fördämningar, som rcvolutionsleduingen har försökt att sätb . 
upp mot dcsamma. Men vi böra för det första minIll\s, att det 
fimies schakaler ooh marodörer i varje kamp, äVl::n en inbör
dcskamp. Vi böra för det audra minnas, att, d isciplineIi lDå 
vara hur slark .som helst, den fullständiga manstukten kan 
ftldrig upprättllållas, utan , den löses av krigen, det böra 
sa unerligen vi själva miunflS frAn vdr historia uuder storhets
tidcn och det aÖ-ariga krigets tid. Vi dari.! bör man koroma 
ihåg, att även i normala. fall Ciones i varje samhälle tyvii,rr en 
bottonsamling, av degenererade stackars mänuiskor, som åro 
oUer för".!'smhäUets elände - de äro into själva skulden -
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.,.ilka. Dlan ullder fredliga förhållandeo knappt kilo hinda, 
långt mindre dA, nät alla hand aro upplösta, något som tyvarr 
alltid måste bll rallet uuder ett krig. "(" 

Nu säga l1i pII. högersidan: "Ni revolp.Honärer i Sverge. 
som icke kunna fördöma da firlska revolutionärerua, äro vid 
sidan av dossa moraliskt skyldiga. Det är ~evoll1tioDärerna, 
som upplöst baoden," , Ncj, jag kastar det tillbaka och säger: 
Det är ni högennäll, som åro skulden. Det är icke revplutio
norna, som ba, fött kriget. Det äf krigen, som iött revolutio- . 

. nerna. Ni se i denna stuod ert eget barn. Måhända skämmas 
.. ui en smula. D et är icke underligt, meo det äf ni, som ha 

skuldcn. Ni ha vädjat till våldet, hajoneUerna, ui ha fram
kållat den väpnade anarkien, och kriget äf en väpnad anarki. 
Ni skola alclrig någonsin kunna komma ifrån dm sk1ilcl, som 
ni bära, oeh den s'kall vita på eder, så länge som värIden stAr. 

Den vlta terrorn. 

Nu sägor man, att på do vitas sido. ske ieke nAgra vAld· 
samhoter. Där råder humnnitet. Man' drnger UPll med sin 
linjal, med sin pekpinne oeh lägger på det siiltet ut gränserna 
mellan djävlar och änglar. De förra iiro Finlands ~oeialdemo· 
krutcr oeh clo röda. De seuare iiro Fiulands bor~re, Finlands" 
vitn garde. Nu heter dat i de svensk!\ tictningarna: Hjiilpen 
med vapen dem, som kämpll. för humanitet gentcmot vAldet 
och barbariet! A nej, man förenklar ieke tankegången så 
liitto Saken ligger på något annat sätt. Dot vita gardet sIog, 
som man sägcr, 10ss. dörrcn tilI Europa ,·jd Torue! . Vad såg 
den vHsteuropeiska kuHuren förslggå på själva lröskeln till 
Väst-Europas kullur? Den -såg våldet, grymmare än eil er 
lika grymt som det våld, sam begåtts'på do röda.s sida i det 
finska inbördcskrigct. .Man såg en rys'k kommissarie, som 
ieko deltagit i stri,derna vid Torneå och som kommti dit, när 
striden ,'ar Iyktad, överfalhm i jäfU\'ägsvagnen. Ut llå Torno 
älvs iso Arkebuscrad! En man, som enligt vad arIa, som. 
kändc hOllom, Sägn. var en utomordentligt fio, sympatisk 
och varmhjärtad man. Do ryska. soldaterna hade i förväg 
Tarit uppe hos borgrnästaren i Torneå oeb rörklarat: Vi vilja 
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va.ra iullständigt neutrnla; vi vilja ickc stå llå. den röda sidan, 
icke. Itä .den vito. siclan. Vi vilja icke lämna ~åra vapen till 
Jlågondera sidan. De satte sig pä tåget och sökte resa bern. 
De ville ioke uågot hellrc. Järnvägen· uPItriven! Tillbaka till 
Torneå igell! pessa ryska. soldatcr, som ville hem, ville va~a 
neutrala; sutto i tre dygn instängcla i jiirnv~gsvagnar, vän- · 
tande på mÖjlighet att komma hem tilI sitt Iana igen. Det 
vitn gardet stormade, fram, och man bombnrclerade järnvägs· 
vagnarna. Instän,gda formligen slaktades som boskap de ry
ska soMaterna, S9m ville vara neutrala, och som ville hem tilI 
sitt land igE:u. Sedan följde arkebusering pä. Torne älvs is. 

Den, som ser detta, maste fråga sig: När dett.a sker mitt i 
'. Europas och den västerländska kulturens åsyn, 'lnd kan dä. 

icke hända dtir iuoe i Fiulands djupa, dystra skogar, varifrån 
. så litei sipprar fram annat än nn·der censurens bommar? Man I 
kan rörstå, när man läser dödslistorna om mångdubbelt flera 
rödas fall tin 'litas i varje strid: Ar det därför atf de röda 
skjuta iem 'å. tio gå-ger siimre och de vitn lirka niånga gånger, 
bättre. Å nej, ·dct är därför, ntt mnn i dc röda inräknar även 
·dem, som man förfarit med såsom i 'forneå, dem, som man 
,arkcbuserp.t. och som icke dött i själva striden. Man förstår 
teridensen, då man Jäser ut1"aland~na frAn herrar Mannerheim 
oeh Renvall. Jag anser, att det aktstyeket av en kallblodig, 
ja, rent av bestialisk grymhet bör förevigas även i den sven· 
ska riksförsamlingens protokoll . Herr Mannerheim ~r så· 
som bekant sagt, att socialdemokraterna icke endast ' äro de, 
som brgått våldsdåden, utan socialdemdkraternfl ha även gjort 
sig skyldiga tilI högförräderi och uppror och straffet för'detta. 
är döden. "Det är icke jag, som bestämmer det straffet. Det 
är lagen och clen mastc efterlcvas". Sedan kommer herr Ren-

.. valI d. v, s, Svinhufvuds efterlrädare och säger: 
"De SOUl odelt::!gil i upproret skola dÖma.s Iät hög.rörrädorn. Möj· 

rgon kan semue gas amnosli åt on del m~I1 cndast under den fön1,rt· 
.sättilink, att de berövas alla sina. medborge.rliga rattigheter och ioke i . 
fra·rnt idrn .Jå deltaga i landets politiska Ii:v. De skola .göras tili en 
pal'asekt. Del -är icko en tYNlllni..'I'k bärlJkare dc gjort uppror amot, 
det ä.r moi dan lagliga lantdagen, som ·här i Finland är i besittning av 
oden högsla myndj.ghetcn. För en sådan förbrytelse tinns blott ett straif: 
Hängnwg-. Jag ser intct annat. De måste st! tili anavar med -liina. li-v 
för de liv, .sum gått förlora-do genom d&M Iörvålla,nde." 

• 
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En läm.föl'else. 

Denna förklaring bör ställas sido. vid sido. med förklarin
garna från de finsko. rcvolutionärCl;nas regering ooh frAn de 
rödus styrel~e. Vad gära de töda? De mana. i varje rall till 
humanitet. De vilJa hindra grymhctcn. Vad göra de vita 
genom sin ledning? De mana till grymhet ooh den största 
möjliga hårdhct. Jag vilI' vidare säga, att inom den svenska. 
opinionen httr aldrig någon hait ett enda ord till försvar för 
nv de röda begångna våldsdåd, medan mnn däremot måste 
konstatera, att det i Sverge linns - jag tillålcr mig .säga -
så !umpna ooh inhumana organ, sam exempelvis Aftonbladet, 
dir man hnr panna att försvara sådana. vuldsdåd oeh säga 
5:150m herr Mannerheim, att så skall det vara. Den grymhet, 
som man här proklamerat, förklaras vara fullt riktig. 

Man sägcr nu vidare frAn interventionisternas sida här i 
Sverige, att kampen i Finland .är en kamp för den svenska ra
sen, den svenska nationaliteten, den svenska kulturen på finsk 
marko Och det står i tidningarna: Lfunna vapen tilI skydd 
Cör den sven~ka kulturen! J a, de som så sägå ha Cullkom
ligt tätt, om det v,erkligen vore så., ntt svensk kultur i Fin· 
Iand är timtad enbart av :F1inlands överklass, a-delsmän och 
borgare, feodallJerrar och industrimän och det vita ga.rdet . . . -
Men även Finlands torparc, Finlands lantarbetare, Finlands 
arbetareklass mera rasrcn äll den finska överklassell, som är 
betydligt insprängd med ryska, tyska oclt iiven finska folk
element. Det finns inom Finland över 10,000 organiserade 
svenska socialister, som nn tili sWrre delen deltaga på de rö
das sida, som tillhöra det röda gardct. När de svenska offi- -
cerare, som vilja deltaga i Mannerhcims slaktjakt, nlir dessa 
resa över tili Finland rör att där med sina kulor, som mä
hänon äro sWpta. av svenska. arbetare, klimpa för den sven
ska kulturen, kunna de göra samma gärning inom Sverige, 
ifall de ge sig ut pA de svenska galorlla och landsvägnrna och 
där låta kulorna speIa pä samma sätt som nu i Finland. Nej, 
ni herrat svenska offioorare, som nu vilja stilla er jaktiver på 
det finsk!l röda villebrådet ocli därmoj gagna den . svenska 
kuHuren! Även i Finland träffa ni moo odra kulor den 8ven-
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· sku nrbetarens bröst. De trli.ffa män av er tas och er kultar 
lika säkert, som kulorna skulle göra, Hall de avlossndes mom 
det egoa laudet. I 

Strld en 1 finla nd ä r e n klasska ft1p . 

Interventionisterna säga slutligen - ocb det anCörde 
!iven herr statsministern - aLt det är visst icke någon klass
kamp eIler 'odgon social strid det gäfIer. Å jo, det är vad det 
är. Det är eli litet faktu.m, att i alla fal! pr.uktiskt taget 
hela den finska socialistiska ledoingen stAr på revolution~ 
reroas sida. Detta faktum skä.r igenom deUa prut, och !ivcn 
ctt ao'nat litet faktum, nämligen att herrar Mannerheim och - \ 
Renvall såsom talcmiin för det vita gardet sagt reot if.rån, 
att kampen gällcr socialdemokraterna. Det äJ: da, som skola 
dijmas tilI "en pariasklass"'. Det ar ctt klart ord, sam kasta.r 
en blil::tbelysning över dagsläget. • 

När det kommer till kritan, erkänna för övrigt iiiterven
tionisterna själva, att det är en klasskamp. De säga, såsom 
ju tiven antyddes a.v herr statsministern, att det gäller att på 
finsk mark slå ned revolutionen ocb bolsjevismen och- mota 
bort den s. k. ryska fläcktyfusell. Man fruktar, att rcvolutio
nen, som' kammer vält.rande från öster, skall bryta bärjande 
in över Sverge och att den Slkall spola med sig de mnktägan
des guld -'lCh gods. Därför vili man tnga upp en kamp i för
väg. Mao vilI ieke rnvänta den i Sverige utan vili taga upp 
den i förvlig" på finsk marko Man skulle aUts! på finsk mark 
föra ett s. k. ·anti-revolutionärt preventivkrig. Rär komma vi 
fram till tankar frän Aren 1915 och 1916, då det g'Jllde för 
(le svenska aktivisterna att proklamera prevelltiV'krig mot 
den ryska faran i den ryska tsarismens gestalt på finsk marko 
Nu vilja samma gruPller, sam. dUrjämte få. med sig andra ska- " 
ror, återigen proklamera preventivkrig gcnt emot den ryska 
faran i den ryska rc\"olutionens form v.å Cinsk marko De göra 
sig cmellertid skyldiga till- et~ synnerligen grovt ochc nästan 
oförlåtligt psykologiskt misstag. Det tir nämligen det att vad 
de vilja. förhindra oeb Cörekomma, det kan Cra.mkallas genom 
da !{.gärder, som da agitera för. 
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~n svensk l,nte rvention l ' Finland skalt föda 
revolten 1 Sverge •. 

HeTr stataministern anty\ide, aLt skullc m811 kunn,a slun· 
ga Sverge i krig, så kunde deUa ha oövcrskådliga Caror med 
sig ävcn fär Sverg€s inre förlJå llanden. Det är tvivelsutan 
su. Skulle verkligen Sverges illten'eotionister 'ku nna förmå 
Sverge tili ett väpllat' snfallskrig mot Finlands revolutionära 
rcgering, root nrbetarna och dlirmed även mot dcn ryska re
publiken, dA Cramkallar man vad man vill förhindra. Mau 
reser revolten ioom det egu8 landet. J ag mannr ieke och jag 
hotar än mindre. Vnd jag sägcr är et! tämligen självklart 
faktnm (ör dem, som hn trängt jo i de svenska arbetardju
pens tankcgll.ng. Svergcs arbetare vilja ieke liinln8 sina lQ
vand.e liv 8:1som döda hdavar på främmande slagralt i ett 
'krig, framtvunget av en brottslig .krigsagitatiou iuom det 
c-gna landet. Men li.ven i det fall, att man går mildare vägar 
och öppnar Svcrge för ntf~rsel av vapen ävensom för tranSI
tering därav, framkallar man bror, som tyvärr icke få bagu
tellis~ras ooh som icke kuuna överskattas. Sverges arbetare 
känna innerst inne med Finlands arhetare. Det iir en de faf... 
tigas resning, de vilja kasta av sig utsugningen. Därför koro
ma även Swcrgcs arbetare förvisso att, om del bchöves, säga 
ifrå n. De skola gl'ipa tilI krnftåtgiirder, i1e skola .<JA. gå till 
proklamerandct av strä.jken än llur och iln diir, nv , 'iIka födca 
den allmiiuna sträjken. Mm ur den na sträjk kall u t~ckla sig 
·något äunn farligare. F olket vili lln säga itråll; att det icke 
·vill inlåta Sverge på krigets äventyr . . " 

," 
Regel'ingens ställning."; 

" J ng ber ntt få uttala min tillfredsställelse över herr 
statsmillistcrns svaromAl_ på fråga om interventionen. Det 
gay vid handen, att regeringen fö r sin del dels av rent utr io 
kesr;olitiska, meu även av inrepolitiska bänsyn är fullkom" 
ligt r.å det k rnra med, att' icke det minsta hör eftergivas åt 
den visscrligcn for ti)lfället något dämpa.ae, men dcck i vetk
ligheten starka agitatiooeo fö r väpnad intervention, vilkeo 
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frän början tog fottneo av landsQrtsredaktörernas inom hö
ge.T,pressen så berÖm?8 och beklaglig~ vädjan till, llerr 8!ats
DllDlstern, att ställa svenska ,'n~en tlll den ena ~ldan8 förfo
gande i det finska inbördeskriget. 

- Jag vili hEli uttala'min tiHrredsställelse därmeil, aU re
geringen äveo i frdga om vapenexp~rt och transitering har än 
så länge sagt ncj därtilL .Ja, det hst ju rättare sagt icke 
förelegat någon allsökning; mco i varje fall har exportförbu
det uppräUhållits och inga liccllser he ueviljats. Men jag kan 
i den punkten icko undcrlåta att med b(:klagande konstatera, 
att regeringen dät icke velat ge fullsUindigt klara besked föt 
framtiden. Min interpellation avsäg att skapa tuli klnrhet åt 
alla sidoT, meo fegeringen hnr icke givit <leona fullsiäudiga 
klarhet. De 8nsökningar om hcenser, sam komma, skola llPP
tagas till prövitlg fall för fall och viigas fall för falL Det är 
alltsA icke ett 'katcgoriskt naj mot varje tanke lld. export oeL 
ieka heller mot transitenng av vallen. Jag vili för min . del
och säkerligen å hela mitt ·partis viignar beklaga, att regerin
gen där gjort sig skyldig till en olycklig och måhända ödes· 
diger tvekan. Däri kan ligga ett finger åt interventiön isterna, 
dcssa herrar, som agitera mcd petitionslistor. Diiri kan ligga 
det ordet: gno 'på bara, samla så d1.ånga namo som möjl.igt, vi 
skola pröva de ansökningar, sam sedan komma före. Men 
Sverges arbetsro, de koroma icke att känlla sig fullt lngna, 

. utan på <lellna punkt kommer alltjämt att rMa en betydande 
OTa angående regeringens ställning till vapenfrågan. 

Jag viII begagna tillfäUet att i detta sammrulhang fram
ställa ännu en intcrpellation tili regeringen. Det har i hö
gerprcssen förts ett taI; sam synea mig fordra en avgörande 
klarhet, Det har antytts häromdagen frän Nya Dagligt Alle
handa Deh ·Aftonbladet, att den svenska regeringen aku lle på 
något siLtt rent av se ' genom fingrarna med den eXllort eIler 
evelltuellt trnllsiteriJlg av vapen, sam försiggå.r. 1 gårdagens 
uummer nv Nya DagJ igt Allebanda ha odessa antydningar 
.tngit en täml igell bestämd form. Det heter i gårdagells ledare, 

aU slalsrninisll:rn "må.ste öppel .sig3 111 ali regeringen ir med
vClen ()m .sm plikt ali bistå det fr ta f' nland och redan uh'&C'Jdat a.n 
galUka bety-dande eklivite~ i en hirmcd öVl'rensatämmande ri:Jr.tning. 
Donna a.kr ,it01. Ar redan i be!.,.de\.sllfulla ·hän.seenden klart nog autrdd 
i viMa regerinlJen nir.o;tå&nde pree.sorgan ooh blivef t-vivelsutan inom 
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tClrt ännu mara hekant: Regeringen ha:r &lltd, redan 'Upp~iTit 110n
inlerventiODS'l),fincipen i VM angAr eX'Port &.V vapen ooh medverkan vW 
ö,·ellföriug av vapen tili den lagliga 6..1I.&ta .&enalen, milistrllPp. För 
Sverg6lli lramtid är det eli polililikt intrG8ie av högsta viki, alt den 
orimliga .stAndpunkt. moi vilken den slora peliKonen vänl aig, faktiut 
hli'Vit . uppgiven, redan innan petitionen bUril ..:nlilmnad, och som vi 
anse della laktiska förhållande \·ara av verkHgt värde, skall det natur
ligtvis olalla oss ännu rnindre Iin ii.n regoriIlgsprMSen aU härernot in-
vii.nda nAgot." 

- HemUg svensk hjälp åt PlnJa nds ö v e rklass? 

Det är skäl i, att 'detta dunkla taI fär ({en klarläggning, 
som kan behövas. Jag vet inte, vad som menas, men jag tror, 
att mång'd bland den svenska allmänbeten skulle känna slg 
synnerligcn belåtna, om man finge full 'klarhet om vad detta 
dunkla oeh mystiska taI betyder. Det står vidare ett medde
landc i tidningarna om, att den bckanta isbtytaten "Sampo" 

. jämt!" båtar med vapenförråd från Tyskland hat passetat 
Norrlandskusten. 1 sammanhang därmed stAr ,omf.alat, att 
order har ingått om att Bönans, Eggegrundets, Storjung
fruns sarnt Bremöns fyrar skola Mllas tända under tiden 14 
-21 februari. Ä.r det så, att otdctn om dessa fyrars Uin· 
dande tillkommit med den avsi\s;ten aLt specicllt underlätta 
transitering fdn 1.'ysk1a.nd utav dcssa vapen, som gå. tilI de 
·finska vita gard€na och sam äro avsedaa att även användas 
i kampcn mot de finska röda gardena för att slå och besegra 
desamma? -

Sedan vill jag även i det fallet, dä herr statsministern 
ingick på en behandliilg av min frAga, huruvida tegeringen 
var fast besluten att icke tillåta några väpnadc kAter .att bH. 
das inom laudet för överförande till Finland, utta la min till
fredsställelse med hans svar. Jag vili på samma gång fä:"sta 
uppmärksaniheten därvid, att det någå..r en synnerligen stark 
agitatioll för vär:vning inom Sverge av finska mcdborgare, av 
civila SVCllska medborgar och äveu nv militära svenska med
borgarc. Det har Ullpgivits inom tiduingspressen, att offico
rare ha inom sina' regementen sökt v~rva underbeCäl för att 
giva sig io i kriget. Det har vidare sagts, att rätt många of- . 
·ficerarc och mycket underbcräl' ö-ven givit &ig Over tilI Fin-
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land. Mao skuIle önska klarh på. deon!. punkt och tA veta 
huru det hänger samman sam! h . . g år 
till dess frå"gor. 

SluUigen vili jag säga några ord med anledning av herr 
~ statsministerns nnförande vid sidan av ruin inte'rpellation, d. 

v. s. angående de ront positiva åtgiirderna med anledning a-v 
de ryska och finska frågorna, vilka av honom omnämndes j 
hans svaromål på interpellationcn. Det ha1"' talat5 om, att re· 
~eringen gjort en dcmarch@ för att i samband med andra t:e
geringar åstadkomma F inlands evakuerjng av ryskn trupper, 
d. v. s. återdragande a.v de ryska trupperna fiän Finland. 
Det förefallcr mig, att när Cred icko vore sluten, denna di:
marolie var av en synnerligen ömtålig oatur, ty det finns 
SOOl bekant en övercnskommclse mellan Finlands borgerliga 
·rcgering, den SvinllUfvudska, och den ryska, att dessa frngor 
-böra lösas genom en blandad korumission och Illan var överens 
om, att 11e ryskn soldaterna icke shlle helt undandragas förr
iln efter fredsslutet. Nu förldarnde, som bckant, Trotskij i 
BreSt.Litovsk, att freden visscrligen icke var sluten och un
derteckoad, meo att oet i varje faU rådde lojalt fredstillstånd. 
Med hän~yn tili detta. läge tror jng icke, ntt man haft något 
att invändå däremot, att även Finland blir helt Irigjort ffån 
ryska trullper. lIen nu har, som bckant, Tyskland återig~n 
g-ått till anfa.Il fiot Rysslaud genom Estland och Ukrajna. 
Det råder alltså krigstillstålld. Då gäller sålunda aJltjämt 
~letta avtal, att frJ1.gan om de ryska truppernas åtcrdragaude 
fran Finland bör lösas gCllom övercnskolllmelse mellan Fin
land och Rysslalld. Det synea dä.reör uppenbarl, att den de
marche, på vilken den sveuka regeringen har givit sig in t 
kall leda tili· synnerligen beklagliga konsekvenser. 

Ingen tniUtä r ,tilI Aland! 

Angåellde eXlleditionen till Alnnd, som ju herr statsmi- 
nistern även tnlade om, för att hjä!Pa. dessa ålänoingar, som.. 
ju enligt egen folkomröstnin& vilja komma till Sverges land, 
aå tror jag, att alla inom Svergc äro tacksamma för regr-rin. 
gena ingripando rör att hjälpa ålänningarna.-i ~eras läge. 
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D. v. s" vi vilja från vår sida uttala vår oförbehållsamma till· 
fredsställelse därmed, att regeringen har vänt sig t ill ryske 
delegaten herr Vorovskij för att med hans hjälp fä. Ålands
frågan ordnad på fredligt sätt utan vap~nmakt. Där har den 
svenska 'regeringen slagit in på en god väg .. Men då man låter 
detta ingripande åtföljas av ett xisst '(apenskrammel, då ..gör 
;jag en reservation på den punkten. Man bör, synes det oss, 
·icke ge militarismens Belsebub .allt(ör .många fingrar. Den 
·tur så. gärna hela handen. Först IOdes det, att I).ågon pansar
båt icke skulle ätfölja expeditionen. Högerpressen började 
larma, och så kom pansarbåten Tor med. Det var dct första . 
fingret. Sedan ha ju, efter vad det illeddelats, även trupper 
avsänts till och, såsom jag förmodar, även landsatts på AJan-d 
f?I- att där tjä~stgöra såsom bevakning. Där JJa vi det .andra 
fmgret. Regermgen fåt. passa på. Det är Mott tre fmgrar 
kvar, t ill dess .at.t hela handen är tagen av milifaris{Den . . 

:w Slutord . .... -. Slutligen vill jag ~ed auledning av herr ~t.atsm inisterns 
uttalande i medlingsfr.ugan säga, att ingen svensk ' med för
rutiga av mänskliga känslor och medffermåga a.v ett mlinsk
ligt medlidande med allt det ohyggliga, som vi se i det fjn
ska inbördeskriget, kan kategoris.kt avvisa, att · man gör ett 
försök att få det omäll;;kliga slaktandet äntligrn stillat. Vi 
måste väl alla - en P er Hallström må teUon från höjden av 
den svenska akademien och dess lJarnaSS skicka bannstrålar 
hur mycket som helst - säga~ att varje människa borde kän
na sig tillfrcdsstälfd, om det ohyggliga slaktandet kunde få 
ett· snart sInt. Men vi vilja på samma gång säga, att Ilär .nu 
dl'llUa. medlillgstanke ·redan har . strandat tillsvidare P~ mot

~ståndet från det vita gardets sida., så. förefaller det i()ke vara 
förenligt med enverklig nentralitet, . att skicka högerSocialis
tiska delegater till de finska socialisterna. Det är icke jämnt 
spel, om det icke gå.r några därmed jämförliga bud- till den 
borgerliga regetingells säte. Det är icke en verkl ig, opartisk 
medling, om man söker astadkomma de finska revolutionä
rernas underkastelse. Vill Jpa.n här få en verklig ·medling till 
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etå:1d, dA. pör medlingsdelegationen ,bU sä. sammansatt, dt de 
finska socialisterna -kiinna, att dc stå, icke framför domare, 
utan fr.amför neutrala, opattiska medJare, och grunden lör 
medlingen bör läggas så, att Finlands arbetare fA alla sina 
verkligt lcgitima itlhessen tillgodosedda och vinon gehör lör 
sina gamla kJ'RV p;l en sAdan människovärdig tillvaro, som 
-ser dem en rull ekonomis}c. och 8,lldlig forihct. Den rcgering, 
som nn sitter och som i dag har publicerat rotddelsnde om, 
att den har tagit initiativ till att fa maximalarbetsrlag ocb ar
betarsemestcr genom(örd och nattarbete borttaget, den vet 
säkcrligen, utan att det behöver sägas utifrån, att det finnes 
en enda väg fram tilI c,~erklig fred iriom alla länder, äved 
i Finland. Man slår j(jke lled missnöjet och des!:! yttringal' 
med vapenmnkt. Det finllS här en' viig, och jag hoppas. att 
herr Lindman i sitt tai huI' eftel' mig ävcn b'et.räder den vägen, 
näm1igen att. man nndanröjer varje bcfogat missnöje, så att 
verkligl'n Finlands arbctare kunna' käUlla sig fullt fria. och 
fulIt jämvärdiga inom sitt eget' Iand, ' 
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Bllaga. 

Det högersocialdemokratiska 
p r ess-skallet. ,. . 

1 anslutning till förestående utredning. lii.mnad, av red. 
Ivar \\T cnl\efström "jd interucllationsdehatteo i Andra kam~ 
'maren, lämna vi samtidigtJöljande sammanrattning övcr den 
.svenska. högcrsocialdcmokratiska presscns hållning geotcmot 
Finlands kämpan~e arbeure: 

, 
lnledning. 

Det torde lcke ba rörbigått någon, som rÖljt med fluk· 
tuationerna pii. pressmarknadeu aHsedan utbrot-tet av den fin· , 
ska revolutionen, att Sverges borgerliga tidningar samt' och 
synnerligen - med viss resorvation för några I1V da mera de
ciderat vänsf.crliberala - frän början intagit en yHerliggå
ende partisk hållning gentcmot de röda. Man har flerstädcs, 
särskilt i Stockholm, 11å grundvalcll ft\" met eiler miodre apo
kryCiska ryktctl', UPllbyggt anCallsstiillningar, varjJrån man se
dan Pii. det hänsynslösa~te och hät.skaste anfallit folkkommissa
riatet i Helsingfors ocli de rooa truI>llerna. Sannt M, att mån
ga iJldåd begåtts a.v. fillarkistiskn och därrncd likställda element 
s?m av nedärvt hämnd?e~~r och brottslighe~, eIler nv krigs
tillståndet skapad förvlldnmg, hegntt handlmgar, sam kom
mit kultiv'erado och med sunt begrepp och omdöme utrustade 
mäoniskor att fasa. Sådana tilldragelser tiro o(örlåtl ip och 
må<jte givetvis pii. dej; strängaste bestraf fas. Meo i den all
mänua villervallan i börj8'll, då all uppmärksamhet måste kon
centrcras IJå att mMa de l"uistormaudc vitu, åro dy lika utbrott. 
av mänsklig djuriskhct förklurliga, ohuru man sllmtidigt 
stark.t mllstc understryka,ntt många här u1Jkolporterade, hår
re.gande rykton varit överdrivno. oIler reut lögnaktiga. Det 
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krävdes helt enkelt överdrilter lör att kunna. driva landat. 
demokatiska. regering till den ölIskade och ·begärda. int.erven
tionen med svenska kupper - och för detta. lovvö.tda syIte 
Iingo inga medel ansea för lumpna.. De kllltllrella :profetia
oorna hiivde det. Det. var byggandet RY s rbetsrklassens s~am
.häUside,aI, som skulle törhindras. Den nya faran frAo östet 
~kulle mötas med vAld frAn begl!,!loelsen, för Eltt hindta dess 
.fort.plantning över havet eller gränsen vid Torneå. . 

Så resonerade man inom dcssa. mörkmänskndrcr, där 
rädslan för det kSl.litnlistiska. maktviildets bortsollandc Cör
hindrar all törnuftig eftertanke - och därför är derlls hAll· 
hindrade all rörnuftig eftert..anke - och dädör är deras häll
ning fullt förklarlig. Meo besynnerlig ocn obegriplig, minst 
sagt, är däremot det högcrsocislistiskn partiets uppfattning 
n.v revollltionens Finland. Det hnr allt frän hörjan uppträtt 
på ett sätt, som kräver litet närmare uppmärksamhct ooh 
granskning - isynnorhet pressen. Soc.-Dem. anslog toneu, 
och i dess fotspär följde, särskilt sodan det bekanta. manites
tet utsänts, det störS'ta f1ert-alet a-v partiets tidningar i landli
orten. 

Bevlaen. 

Men redan långt förut hade Sooial-Demokrateu tagit he
stämd ställning till )evolutionen i Finland, och beklllgligt 
DOg mAste man konstatora: på f'ull ständigt borgerlig platt
form. När nyheten om statsvälvningen nAdde Sverge, skrev 
tidningen pA ledande plats med synnerligen skar~a. tonlall: 

" För en O\l lom~t'eDde är den :f inska eocialdemolralins hållning 
ofön.larJig. PartistY.TclsM har visse.rligen U10tiverat "itt oStiillninlrsla.
gande därmed, aU regeringcn oc.h lantdal!'cn skuJle .umgås med tuk· 
tioniira 'Planet. Do! har 68gh aH de upprättade nat:onella rekrddsU
':rerna voro r iktade mo! arbctarne, att rcgcJling ooh lantdag 'med "töd 
avo den8 kåre.l .d:ulle ha löt a.\'sikt aU acuarndriva en antidernokratis!i:: 
kOllstitutian, att regllTing och lantdag ville förmndra torparnea (rigö-
relso !rin beroendet av jordägunEl och. alt do inrentin,lr ville RJtdlla 
löt lindrandet av nöde.n." 

Tidningen vct mycket viil att cleUa. är S8I\llt: att skydds
Urerna, att militarismens omplanteting i den nationeUa jotd
månen, ytterst iclre torde ha. något anna.t ayftemål, än a.tt löI'-
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hindra. arbetardemokratiens genombrott, men likväl ställer 
bon sig frågande, undrande - och att torparnas frigörelse 
under den Svinhuvudska regimen måste anses för ganska. ,pro-
blematisk. Det är ett spörsmål, som stått på dagordningen se
dan; årtionden; men godsägarinhesset, framför allt av svensk 
~xtraktion, har ständigt satt krokben för dess lösning. Nu 
stod man till sist inför ett y:ttersta - men ändå spjärnade de 
självrådiga herrunla som hade dct g'.i,llt liVet. 

}oren än vidare! Tidningen blir a{lv.okat för de borgerligas 
tyska uppfattning, deras betyganden och löften, och förklarar 
att rcgeringe,n gjort oerhörd1\, ansträngningar för att lindra 
nöden, och det är bekant, men det är också bekant, att de för
mögnare klasserna hade överflöd av livsmedel, medan de fat
tiga, arbetarna öVl;)r huvud, fingo synnerligen knappt till
mätt av det lIaImblandade bröd, som..-J.andct tvingats att till
gripa i nödens stund - och vetskapen om .... att ett stort antal 
hade rikliga. förråd, slisom också visat sig vara sannt, ska.pade 
förbitjring och jäsning i sinlJena. Ett hungrande folk ser rött 
för ögonen. :Qärav följer ofta oöverlagda handlingar och brott. 

Slutligen ger Social-Demokr~te).l den finska arbetarklas
sen följande l1loralkaka till tröst och hugnad vid sitt förtviv
lade steg: 

"'Och "Vad mera ikan den ,fiinska socialdemokratien !Vinna med den 
~I.'\l\'a'l"ande politikc,n? Ämnar den ö,'(\rgiva de oparlamentariska vägarne? 
Ar .det .dess It\'si!tt alt på Ifill" k -mal'ik omplantera den bolsj~ikiska dik
ta1:iLren? - Ocll tror den p:å möjJig>hete.n, att 'På. den \'ägcu k-unna btl
trygga Finlands ,f"ia ställning och arbetarklassens irltressen? Vi ha 
mer än en i{ång hatt anledntng att uttala vår meniuR, att en socialistisk 
ordning icke 'kan . byggas !på ,våldet Socialdemokratins 'Väg är damo· 
kratin. Genom 'Våld .kan en mtinoritet tiH ell -tid 'hålla sig vid ID'akten. 
Men ett demokratiskt parti kan icke här,ska genom "A!q. I ell land, 
där ,foiket genom <len allmiinna rösträtten .själ\'t 'bar maktan, har .social
demokratin endast en · ... äg alt förvc.ruuiga 'SiIla. <i deaJ: genom att JÖI' 
<tes~a vinna IlT\aIjoriteten av folket och s tödd .på denna folkmajoritet 
skrida. till socialismens genomförande i den lllIån den ekonomiska ut
n-cklillgen mognat ,för en oSociailstisk ordning. I Finland s tår den yä
gen öppen för fIOcialdcmokratln. Förr ell~r fJenare .~kola .t:&ni3SO också 
<le finska socialdemokraterna ~inna, att n!Ran annan väg icke är !Tån- ' 
komlig. Me.n okoJTUller icke 'Vad som nu sker aU ,nH~dföra en rea,ktioll 
mol &QCialdemokratin? KQIIl'Illcr ioke i själ\'a 'Verket den finska a",be
tarklasscus inlrlJSSlJn därigenom aU -skadas?" 
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Nu är frAgan den: vilket parti förberedde först vAldet? 
Det var {ör de socialdemo.kratiskn finnarna beknnt - ehuru 
till synes icke för Social-Demokraten i Stookholm - att de 
Mannerheimska friklirer, som organiserades i norra Finland 
heere tili syftemål, n,tt garantera mnkten lit det borgerliga 
samhilllet, ty man stod faktiskt pä, grtinscn till samhällcts om
orgnniscring. Så länge Rysslnm;l linnu höll landet fast i sina 
klor, så länge det ännu var ornöjligt för något annat parti att 
handln, il.n socialdemokratcrna, höll borgerlighetens soldnii
tef vapnet bakom ryggen, mao ntiT Kerenski störtats och Le· 
nin-Trotsky övertagit styrelsen, sA att möjligheter öppnats 
för Finlands fllllständiga frigörelsc, trädde de liter fram, med 
stora ord och later krävandc ntt fn. regerll. Då brast tålamo· 
det. Hellre 'kamp på liv och död, resonnerade man, äll slaveri 
under århundraden. Och vad hal' väl egentligen Finlands 
torparklass varit hittills, än ett slags livegna under gods· 
ägarna? Nu ser man dcsslikes, vad öVCjklassarna.'velat: Fin· 
la.nds vasallskap under det militärstyrda TyskJand. Det är 
dUrför man strider. Undra då inte på att.arbetarklassen 'skall 
uudertryckas. . 

Men Social.Demokratens hänsynslösa angrepp på de 
ktimpande finska arbetarna interColierndes livIigt nv partipts 
landsortspress, som om möjligt iinnu mera ofördragsamt Cör· 
klarar medbröderna llå nndra sidan Bott.enhavet i baon. Skån· 
ska Socialdemokratell, som anllar .. tiUhör de mera tolerant.6. 
säger sAIunda bland annat, att om Finlands Colk ieke Maga · 
liigger den självbehärskning, som ftligger dess nyvunna Cri· 
het, "dekla'rcrar clet blott siu oCörmåga till självsUindighet". 
Därom tillbör i~ke tidningen i fråga att döma, Hennes par· 
tiskhct är alltCör tydlig. Mcn vi skullc kWlIla Cramdraga ett 
paralellL excmpel: vad gjordc v:\ra egna arbet.are ]917, nä.r 
hungern ooh jobbarväldets framfart drev dem till Cörtvivlan? 
1)e visada genom fttskillign dcmonstrationer sitt oförlydbarfl 
missnöje, ehuru dc mad ondo ooh godo intalades att vara 
lugna. 1)1\. 1Ia yi alldelcs uteslutit 1909. ~ , 

1Ifen' ännu värre bl!mager hegår Smålands Folkblad i sitt 
nummcr av den 30 januari, och det iir gndi klagat, ickc Cörsta 
gå.ngen. Då tidningen skrivcr under rubriken "Demokratiens 
ncderlag" gil.r man till liisningen uuder den CörutCattade me· 
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ningtln att få veta, att Finlands borgerliga r-egering visat sin 
oförmåga att styra landet - ty herr Svinbuvuds kODscrva
tiva. senat räknas gubevars ävcn för demokratisk av borgarr 
ocb högcrsocialdewokrater här i laudat - man i stället mätes 
holsjevismen skäppaD ruH. 

lIäroOl följande herostratiska utlåtaude: 

"Även Finland drages alltså In i den bolsjctikis.ka virvl!lnl Un
derrättelserna diirifrån ha 'UJ\der en längre lid pt'kat i denna nlklning 
ooh ou bar Alaget fallit; rOOa gardet ocb den förry.skade Iinska arbetaT
,rÖTel.s1l/1 ha med gwär och bajonetter jsgal bol't regeringen, $Om atod 
pA en om ook1l& svag dock ofrå.nkomtiK" parlamentn-risk grond. och 
gjorl .!Iig tili berrat Atminstone i de södra delamll. av landel. En god 
h jälp ha revolutionäTe'I'na haCt i de .ryska soldalerna, &om lange u1o
gjoM en d.riiok !ör landet, mM nu !tOInlUO 'Väl tili pass; lUl!U\ bar Iyd
ligNl varil bclålpn å ömse Mll rör den ron rY&latna -kommil a lt eppla." 

Därefter följer en redogörelse, sam vi90.r, att tidnrogen 
mycket väl har reda på, varom stridoo u.ppstAtt, ehuru slut
satserna dragas från rent borgerlig synpunkt. Särdeles be-
t~knandc är skribcntens ullpfattning om statsöverhuvudets 
vä,ljandc oeh stil.llning. De borgerliga föreslå, säger han, aft 
presidenten väljes d ter samma grunder sam gälla för lantda
gens ledamöter, socialdemokraterna diiremot fordrs att landets 
rcgeriug skall utsos av lautdageu på samma sätt sam ett faek
förbund på en kongress utser sin styreIse. Härtill fogas föl
janda borgerliga kommelltar: 

"Shitt oman bn finne. iir <len ena ano.rdl,ingen lika demokTatisk 
som den 31K1ra. Skulle någol ar dessa d'ör.slll.g vara ali föredraga Iram-
I öt det andra ur demohafuk synpunkY, :lå borde del \'ii1 vara den aliir-
ta.de regeringens." . 

Sodan redogörelse lämnats fö r den tilltii,nkta ordnings
~.akt.ens organisation, fortsät1or för(aUaren : 

"Det ar fram för allt lör a tt g-enomföra dessa fordringar. soru deo 
bobjl)\'iliskll kUllpen ou genom{Qrst. Det behöver ilte särskilt utsaga s, 
varjo människa inSl'r del ändA, all en slatskupp. l:Jlkommen pA sA
dana gTlUldor och undef aMana OlIl3tänd i2"beter $Om den. som nu gåtl 
a .... · slnl)elo i Finland, Iör \"ästeuropo~k d~l!l()krati ooh sodaldemokrati 
är nlldelee oll:mlig. Del är elt S\'aJg he{äsP mellan dOI! torrorism. $Om 
nu triuillf('T8r i RTs:!land oob F inland. och dcn dernokrati. Born Vist
'ouropas J}roletärer me(! fMI målmcdvetenbet under ilrtrondeus arbete 
sökt lägga grun.dC'n tili ocb med viuhel ii.ven skola lyckas genomlöra. 
Varlbän det Tuh dö.rlrTc};:ct i .sin llTa. (orm Jeder i.r unte IvArt att 58, 
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och därom ekdl för övrigt nya hä,n.de~l)r kanske snart Mg ge, anvis
ning <lm. Men det är Mde med .soI'1': och harm ma.n fler huru den TJ
ska revolutionen.s lysande -vinster nu .hastigt bTt.a~ i.-pederlag för den 
.enklaste rättfärdIghet." -

Det är nästan som att höra 'Afton Bladet eller andra 
reaktionära organ uttolka ställningen i Finland, och likadant, 

..... om ej ännu ofördragsammare, ljuda tonerna från Gävle, där 
Arbetarblad~t, efter diverso slingringar, ilsknar till och ut
brister den 30 januari: 

"Den '<hero:&a kamp' dessa .revolutronärer föra blir i vcrkJig·heten 
en .ka!!l,p of ö r de reaktionära inlresstma. an o t demokrati och lolkIre
het - inte båT/l. i Finland utan långt utanför .dess griinser." , 

I samma tidning har även en medarbetare litet längre 
fram i påföljande månad fått lämna följande för den ansva
riga ledningen betecknande spaltfyllnad: , 

"Den kamp 80m ' nu uttäntpas oj FinJlllHi är t. {l. m. in obehagM-
ga're an den lKllfI pågår i Ryssland. De fin ska revollltio~ärerna stödja 
sig ju nämligen till mycket IWOlcvärd de11lå. r y Il k a vapen, under det 
ryssarna 'Uhkämpa 8:11 TevoLutionära maktstrid-,sj1i.lva '\ltan 'Vipnllt stiJ.d 
på någon sioda från andra n8liOller.~ 

SocialdeDlokTaHn är en internationell rörelse, men don 'hat idka 
drivit ain internationalism d ... i n absurdum, att den kan godkänna en 
revolutionär vlirldska..'llp nitId slöd av .hä.mmande vapen. DärJör måsta 
~ia1demokratin lika bestämt taga aV'9tånd ,från de röda i Finland. 80W 
.stödjjl. sig på ryska oojonetter, SCIIll -de måste ,mad Ibestämdhet ve}:;iimpa 
alla a1.rävanden lill fr-ämmande . vMdshjiilp åt motsidan· ... 

Författaren lämllar aUs ingen förklaring till, hur en 
världskamp ska-Il kunna föras mod främmande vapen, när hela 
världen står i brand, men han anar väl någon liten Manner
heimsk hjälpkår undangömd i någon f1vkrok, .1iksom borgarna 
i Finland, förklaringen till deras kaxighet - och därför måste 
Sverges socialdemokrater taga avstånd frän de röda, lUenur 
han: 

Folket i·Eskilstuna. drar också sitt strå till den stora kom
posten, där alla utgjutelserna av missnöje över finska. arbetar
klassons resning nedläggas - .och det lir ingalunda litet. 
Tidningen skriver den 15 febr.: 

.. Den Öl'ElT,,' ägallde delen a.v <de svensla wcia!demokroter, '!!Om moo. 
levande (ntresile .!rå. upp i rörelsen ocb som följa med. de olika liindo.r
nas sociatiiltiska partieu kan1.ll .för sina ideal , torde iC:ke tVM:a aU bE)
tockna d'en finska socialdemok!afiltil handliugilsätl M.som IlnlJVar\llö~t 

TYÖVÄENlIlKKEEN 
KIRJASTO 
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36 • ooh iignat Ali &kada Wc 6Ooialisrul.'ll oob demakrs.tiu. 1 stälJet ,för ali 
vå.ra Idea! och Pl'wciper srulle ly:ftu 'Up'p gerrOln en fevo~utionä.r ri)
l'('lse, ha do slungats i träsket, ooh man .bAUer .som !lä.&t på med att 
trampa neil dem. Frän denna bestämda uppfaHning .kau en tätikande 
'5QCialdemokral icko IAta sig rubbas, ä.ven om de oprimitJivaate 'klaas
kamps-kämparna aldrig .d. holt'Ullt knrla ·händerna moI dem, 80m oIlnder
slA .s[g aU låta tili all Iförtjusl 3JPplådera 'klasskawpametoderna IrAn 
SmolninS!l:tutet i Petrogram." 

Som man fillller frånkänllftS de rins'ka arbctarna alla red
liga lUotiv i sina frigörelsesträvanden: deras handlingssätt 
stämplas på hörsagor ocb iunan man tillräckligt känner grun
derna sdsom "ansvarslöst och ägnat att skada. b:\de demokra

, tin och socialismen"; och lika full~ taI' t idningen munllell full 
vid ett påföUande tillfälle. Sedau våldsdåden Ii. håda sidor ku· 
raktäriserats, fäHes följande omdöme om ledllingcn: 

"Del .fra.mslår näruligell betydligarc. alt den .sociaklrunokratiskll 
1 e d II i n i n g c n blhit maktlö5; ooh 8tt det ir clmlllllll, 'l'ilb. sl! liU 
\. ä n" I e r om bolschevi.kerna, allts! do rena ana.I1kistema, !Om leda 
o~ratioMrna. Sammanstä.!ler man berättelscr IrAn olitka ihåU, d he-
höver mali icke liinire t"ivla på <len uken." , 

Nya SamhälleL som illtar en mera sviivanä6 hållning, 
är emellertid redall del} 30 jauuari med på ett hörn - ehuru 
!Jå biblisk grund. 

"lngen bestålmde Begel' k.aJ1 vinna.;; Q\' arbelal'kJa..&8en ~nod de me:: 
del Finlands &Motare IIU Ruvänder. Att stöd.ja sig rpA vwpnon, pA mi-
litarismclI, sam man i teorin 'bckälupar, är ohållbart. För &å viii man ( . 
ickc .sam arbetarna \'lid Jerusalems tompel '{ör Artionden ,framAt vill 
.stå 'med sl'årdet i den ella .!landen och mUr6Io:ven i den aJldra'. 

Socia1jsmcn 'bn endast fönerklijt'ai.l lJled &ndliga v&pen, med etöd 
av ekonomisk, teknisk och kulhlTcl1 utvoo'klillg. En ,hclt alman lIak är 
alt där samhället mogna.t ·för en sooialistis.k ordnin,lf en ikull'p bn bli 
ul'forderJig, om här.skande klicbJ' 5öke~ hindra lulveålillgell. Mcn att 
i 0 t i d, SOilI Illl i Ry.s.sland och f'lllland, söka genomföra socialiSffipn 
med våldsOlak1, det ihämnat eig:' 

Det torde väl vara så, att Finlands och Rysslands arbe· 
tare ha en annan uppCattnillg äll Nya Samhället. De ~a kan· 
ske rcnf. av crfarcllhet på o"mrådet, som realHcr ännu saknas 
här i laudet. De ha stått och stA inför avgörandet. De sAgo 
med öj)pna ögon, aLt herrcklassen väpnade sig för att med 
matcriella vapen återtaga, vad de stodo färdiga att förlora 
geno~ andliga. Skulle de dä , i förlitande på. den Tolstoyan· 
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a scdeJäraD8 bärkraft, stå med tallda händer och mottaga 
swten. Nqg haJ; arbetarlilassen, likso,m dragoxen, visat und· 
f~len'het i århundx:aden, men så irplllyst har den likväl blivit, 
att.\ den ick'e liitet det gä så långt. All!så: då an,dliga vapen, 
SOJll. Nya Snmbället rekommenderar, leke förslogo, hade de" 
lydligen in~en annan utväg än 8tt med materiella. mcdel för 
svadt sin existens - ooh tilI försva r har ju ookså hela deras 
kamp varit inräUad. / 

Arbetet i Malmö har vid upprcvade tillfällen , Seda)l in
bötdeskriget utbröt, hett till Gud om arbet.arnas nederlag, ooh 
framllållit, att ett stort ~Jltal ov a.rbetarna sbllt sig utallför 
stridc;l eIler ' ingdtt i do vita gardena. Finlands arbetare och 
små~ol~ stctdo ~Ippdelade på oli~a linj~r - och klart fif, att 
åtskllhga. - hur hög procent hkväl hger man vackert med 
- varit nog t-ritllgsynta att gå ruot sina självklara intref;Sen. 
Si iir tiet aUtid ooh i alla tider ...... 

1{en uv Arbelels alla uttalandclI uuder en månads ·tid 
l:iYlles oss likviil följandc rader den 19 febr . karaktäriscra tid
ningens ställlling ti li Filllalldskampell: 

'·Behön vi <Säga, \lU vi i c k e önska bolsjevismens seger i Fin
land. Den socialisrn, S()m den predikar, är ,jnte vå.r. Vi tro linte ett 
·man .kltn p A lvi II g a et! <folk elt 50Cialiil tiskt samhälla.sldck; holsche
IVismens gmmdnY..&'Jlu$t iLr atl den med llesrlisrerande av oden cl:.onomiaka 
uh·ecklingens \agar söker 1h0000a övcrr det 100 i 'Ill:veeklingen, sorn är 
('!t 'vil!kor för socialiarncn. Och mat bolsc.hevismens ffietoder måstll 
varjo iirlig sociald.emokrat hann~et Iprol6$tera." 

Därmed hal· tidningen. visserligell elldust yUerligare ma
nifesterat den borgerliga soeialjsm. hOll varit förespråkare för 
under många år, men det ger ctt sorgligt vittnesbörd, till de 
må.nga förutvar<l.ude, om arten av oeh telldenserna i arbclar
nas organ i pressen, ooh man frågar mecl häpnad: hur länge 
Pä samll).a stålldpunkt ungefär stAr äVCll Ostergötlallds Folk
blad, som bland annat skriver den 2 fehr.: ' . 

·'Våd S()IIl försiggår är .fögaul>pbygg~:gt i ett .Jand 'liä.r dClllokra
tiskI\. former iiro genomföroa, .så all alla. myooiga mcdhorga.re 'hiuna 
komma Iram tili rncdiuflytande på rikClts angcliigenl1ete.r. Diir det ii..r 
så stiillt borde Illan hlllna invänta demokratins iiven Ipratth,ka genom
-hrott, ;;()Ill gCllom insi ktst-Jllt och 'parl': lrOj!"cl inre lu-bete iell' borde be
ihö\'a att så längc IAta vänta opå lSig:' 
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, Näl' borgarbladen, framförallt de konservativa, sågo, a1t 

3e hade så gott som hela den högetsocialdemokratiska ptessfn 
med pä "s'i!:\."slda. i 'fötilöiiiåndct av de finska. atbetarnas revo· 
luHoll, begynte de tinnu kaxigare tesa P~ hllVlldet ooh skt!\.na, 
rör att li.ven söka förmå. dem och regenngen att gå med! nå 
väpnad intetvention. 8å långt sträckte sig tydligen (deras 
fötväntningat om egen förmåga. Meo härvidlag möttes emeI
lettid bestämt motstånd. När ropet om ingripande med var 
dag bIcv aIlt shlrkare och åtskilliga hög-crliberaler hoppade 
över tinan till. aktivisterna, måste emellertid herr Branting 
utsända ett manifest (odödligt ,i åOliJll1else), sam li'kvä:l för
nii.mligast tyektcs hn till'" uppgift att draga upp demarka
tionslinjen mellan svensk högcr- och finsk vänstersocialdemo-
krati. ( 

Hau skri vet: 

"Den svenska ,soci.a,\{iemakratin vili så.lunda 1.::1a11 och IItlrrckligl 
.\röra. Ihoni mot den bo!sch,evism, s-om i. {len sooia!a rcvolutionen5 m1ss
hrukade naUlI\ Ikompromctteral' .socialisme.n, trampar d0lllok.ratin under 
föllerna och cn]i,qt 9itt egel väsen blotl kan oUlmyuna i <social anRI-Joj 
mad diirav rramk:allad roa.ktion. Och för Finlall& del mAste "Vi a11-
delu sär.skilt bek!aga, att socialdf)Illokro-ti.ns !odning nn moovcrkar 
ti on väpnad inhörd~s iall):p, som .ger 'l'fs.lr.a. >lol-dathopar döreväudning 
..I:Itt deltaga i avgörandet IIN Finlalldd ,inre angelägonhet.cr och öppna~ 
dörrarlla. H;ven" för de bolschovikiska I".,-S'ka 'llIakthM'amas dirokta in
hlaminiug." 

Däreftel' tage::; givetvis bestämt 3,vstånd från interven
tionskravet. 1fCll lika. fullt runno flera borgattidningar ma
nifestet förträ.ff1igt ur andra synpunktcr och betygade sitt 
höga. välbehag. ])et var huvudsakligast de liberalt färgade. 
En IIonnan part fortsatte sin skrämsel- oeh uppviglingsagita
tion_ Nu var det Aland, .SOIll bögern hoppats l}å som veder
lag för ett ingripando med ·vä.puad makt på skyddskårens sida 
- elleI' för utföfiSel ay vnpen, som förevälldningen lyddo, och 
sä.l·~kilt, Stockholms Dagblad nedladc mycken energi, som 
bättrc kuunat användas på. and!'R områdell, .att furvända sy
neO. pä. folk. Mor'd, ilrand och pllludringar utkolportcrades 
llte fran öarna. en \-aeker dag, - ,;3, att So.cial-Demokraten den 
.påfiiljande fullständiggt föll öyer stYl' och skrev under lU

briken "ogi~l'ningsmäl!" nen l4 rebr. 



Vai,r-,'~n Kirjast~ 

mdste de lramkalla 
I "Om da törm '~:;t:~~:i~j~~~~;~~~ 
\'iesa IIV desol& Ännu !öreligg:~;:~~~~~:i~~t~iS:~~~~; 
ali fulLsIä.ndigare 
tande intrJcket ooh må.hinda visa, att den panik, $Om Iydligcn gripit 
öb.eIo~lIiD,eu, ieke varil nundad i n!;I'ou .verJd:.Kt lI11varlig fa.rll löI' 
.en allmän progrom. -

Men ä:ven om -mM .111' da JörS"ta underättclscrull eliminerar 0011 
sAdant lIOlII icke ä.r (ullt slYl'kl, Ateratår doel tillräclligt ägnat aU 
fra.mkalla den djupaate tn'"kJ och indignation. Omrlömel om de ri,ta 
soldathordernBS framIar t, an-tlngen danna varil mer elleI' mindre om· 
fattande, kan ieke bli met in ett. U iI' iir det ieke (.rAga om nhot in· 
börd~k.rig. Hir 5tb ioke klaM moi Jl1us, sMom dook ,j v[ss män lir 
,föI1hållandot i Finland. Här finn8a icke den minsta ti1!stym melse . till 
ideella motiv 'hakom v3d St. n., 80m först k1und(l bn:nga några medlle. 
landan i !!aken, betecknar som "luU revolution". Det iir ogirning3Jlli.n, 
som Juirja på .o\ land, meningslÖ1:rt oob grymt. ett viipnat band. aorn ter-

• 'l'ori5ersr on va;penlös befolkning. 
Hur tiet ah yggliga börj!:ll vet man innu icb. Enligt vad 8oo:al· 

Dcmokraleu ur god källa erIarit .skulle tie kV~'a rande ryska soldater
ua om eli par dagar lii..:mna Åland. Det 1IOr ut som om de innan 
della velat alraffa befol.k.oingeJl, !:10m natlll'ligtvis ickfl moo. ulida ögon 

-sett den ryska soldatesken oclt $Om ",iil obellOI' ioko bzunat alldeles döljll odessa s-:na känslor. En 8Jlllan d'örkla.ring antydes i ett uttala.nde lLV tie 
j Stockholm harvarande n,edlemmame a v Ålandsdeputationen. Ala.nd 
'ba'r, .sam bckant. 'På 8m.t1fO tidun varit av.l!kuret frAn löMindelso med 
·fastlnndel. De ryska soldatcrna ha icb som fÖl'ut kunnat el'hålla .in 
regelhundna tilUörsel a.v ~ provisllt "T&n Ryss!and. },[atcu h,a r börjat 
tryt.a och tie ht då velat laga för aili' av öbefo!iJ]J'ngen9 'knappa ffu'rll.d, 
vi lket har nä.ppcligen kunnat tlko ulan proti;.sler frAn de plundrado. 
Och della har bUvit anledDingon ·till våldsl\.1nhel('r av .törre om få.n,l{. 

VåT regeringa åtgä.rd, att vid de föuu. underrättelso.rna cm del 
int räd'fa.c:le snllbbt vtrusta ooh a:v.$inda en hjilpexpoo'tion tili don bo
talle befolkningen, skal! 'hälSf\s med aHmiill tiJlfred.'iltillelse. E~edi
lionen av-se-r IIlt a"hiimffi nödslällda sve.nska underaAtar och å1ännin
gaI. Dt't är vad som ·frAn 8VClISk sida nu närmast klllJnatgöras." 

Nu är att märka, att det var, såsom redan 88gtS, Stook
holms Dngblad som Socialdemokrateu stödde sina .uppgifter 
på, nära' nog den .hiitskttste av alla. huvudstadens tidningar 
Illot den finska revolutionen . Vad skall man säga därom? 
Va.d hade tidningen {ör garantier föl', att f ra-mställningen var 
sa nn, eftersom den ntan vidare kllndc stämpla de ryska 501-
daterna som ogärningsmiin? Dessa. svältande unge miinA som 
ingentillg bättre begärde, iiu att tå komma bort Crän öarna! 
Det visade sig ocksA, niir den svenska hjälpexpeditionen an-

• 



42 -lände till platscD, att den stockholmska arbetartidningens ut· 
fall var fullkomligt obefognt. Det hade icke förekommit 
några grymhctcr, tili tidningens skam, kan 'man sägn, ooh det 
kommer Ilog en tid. då Sverges arbetare och småfolk över hu
vud skall minoas denna oförrätt root klassbroder i ett aunat 
land. 

Sant fir, att mycket stora brott begåtts. ulldcr denna röI.
skräckliga rojd mellan kapitai och arbete, moo på Mda sidot, 
och först och frilmst ma. Illan viiI stämpla det oansvarigt och 
rått av do vitn, som skola företräda vettet ooh bildningell. 
Social-Demok raten gjorde kllapPll.st llämnvärd reservatioll, 
när meddelandct om herrat Mannerheims och Reuvalla uUa
landen till en journalist blevo kiinda; att de rödas looare 
skulle hängas ooh de övriga göras till en pariaskast utan alla 
politiska rättigheter för all framtid. Där om någollsill hade .. 
behövts ett skarpt omdöme.. lIen härvidlag laite icke tid
ningen om -.:.-. ogärningsmän. I varje rättänkan:de männi· 
skas sinne är det likväl klart, vilken part, som gör skäl för 
namnet, och dl\. ha vi här ieke alls taIat om ~de grymma mor· 
den IIppe i Torneå. 

• • 
• / 

Nu ha vi sil långt möjligt varit tiU Skrivallde atund på
visat den syilllcrligen beklagliga-hets, sum frän dell'~höger. 

socialdemokratiskn pressen i Sverge förts mot Finlands käm
pallde arbetare vid elI tidpunkt. då ett mOl:ali.skt handslag 
"arit av ovärderligt värde - även om !1et "neit givet med 
mindre värme. 

Så som händelserna på sista tiden utvecklat5, cHer den 
bed;övliga Atandshistorien, hr Palmstiernas fu la spel med dc 
vita s~mt tyskarnas ingripallde, framstår iinnu klararc vil
ken både ömklig och skamlig roll den svenska högexsocialde
mokrann spelat i denna sak. Den har förrått det kämpande 
fiuska. proletariatet, inte blott genom att , 'ägea det allt det 
moraliska och politiska sWd det hade behövt och kunnat göra 

I 
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anspräk på - utan don hnr ock genom sin regering gjort alIt, 
vad den vågat för att hjälpa den Cinska bourgeoisin äter tilI> 
makten, ocb slutligen haI' den - för visao omedvetet mao lika 
sorgligt ssot - gått den tyska imperialismens ärendcn. Mer 
vllJliLrande är 'knappast OllS de tyska. socialpatrioternas häll
ning uuder detta krig. Framtiden skall för vissÖ III.11& en hård 
dom övcr den svenska högersocialdemokratin, som st\ nesligt 
svikit socialismens och den internationella arbetaresolidarite
teos bud. MAHe Svergos arbetare inse, att ett sådant parti 
tir ioko längrc detas som i ord och handling bekämlJar detas 
för Slll frihet och rätt stridande klassbröder i aUllat land -
ml de i stället slnta upp i allt mot tätnande skaror kring de 
verkligt intcrnationella socialisternas parti, den 8ocialdemo
kratiska vl1nstern. 

0 0 0 
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