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EN linske Rtlvolution, der be,yndte j Januar 1918.
bred som bekendt sommen eiler af Landet. Over.
ilonI! havd, laaet Hjmlp al KeiseT Wilhelm, rropper.
Under o~ elle, ReiJo/alia"e"s Undertrrykkelu anvendte
dfl "Huide.. imidlerlid Mdoder, stridende ikke bl01 moJ
del Land, Lav
Ret, som de loregav af IOTsvare, men
mad 01 Rdfmrdigheds og Menneskeligheds Love.
Alle Meddelelser herom blfw dog paa del kraltigste
bestridt af de borgerlige Maglhavere saavei sam al dere'
Reprammfanler I Udlandet. otsaa her i Danmark. Alle
Paastande om en ...h"id TerroT . bleu betegnede som grebel ud af Lulten. TiUmldet har imidlerHd villet, af a'ln
linsk, Regering selv har gjoet de finsktl Socialåemo krafer
Le;lighed liI al dokum enttlre dert!s Paaslond. jdet den
uttd Landda~svalgene i Marts Maaned d. A. paa alle malige lovUge og alovlige Maader. ugte al hinåre Socialdemokraliets Valgarbejåe 08 bl. a. beslaglagde Partiets Valgmoni/ed, lor hvi. Indh old der samtidig blev rejsl Tiltale mod Partiel. Formand, Herred.loged, Ihv. Senator
Väinö Tanner. Denne fik derved Anledning til overfor
Retten al holde den Fors.varslale, der adger delte Skrilt,
og hvorj han 1 en om(ryggelig og vei dokumenterel Fremstilling giver ei Billede af det Rmdselsregimenle, hvorun_
der den linske ArbejderklasSfl endna den Dag i Dag vaander .ig. Og Hr. Tanners RedegDrelse veier saa meget tungere, som det er bekendt, at han var Modstander al Revolatlonen og daar i et skarpl ModslP/ningslorhold til
de Revolalionmre.
1 den foreliggende Retssag blev Udfaldet deite, al ViJinö
Tanner idemte. 2 Maaneders Fmngsel lor Valgmanifedet og 1 Maaned. FlPngsel lor Valghaan dbogen; Forman-
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den lor Finland. svenske Arbe;derlorbund, Bogbinder
Ernst Nyström, idemles 1 Maaned. Famgsel lor VaIt·
pieeen »En Algrund af Elendighed og Undertrykkelse f[ ,
ligesom et stort AntaI Personer omkring i Landet, der
haude deltatet i Spredningen al Valglilteraturen, blev
deml, en Del "ndog UI Pcpngsel i 6 Maaneder, andre ti!
Beder, vari"rende mellem 500 og 1000 Mark, Ligeled"s
reistu Tiltale mod flllre al de endnu megel laa social.
d"mokraliske Blades Redakterer lor ArtikIer under Valg.
agUationen, og i ne" TiUCPlde idemtes Famgselsstral,
- »Bourgeoisi.Samlundds Ciuilisation
Retfcprdighed
trcpder lrem 1 sit sande, uueirssvangre Lys, saa snarl Jelte
Sam/unds Slavllr geT Oprer mod dllres Herrer, Da viser
denne Civilisation og Retlcprdighed sig som u t j 1 h y 11 e t
Vildskab og lovl" , Hcpun ...
Diu" 'Ord al Karl Marx bekrcelter sig ued denn" Le;lig·
hed paany paa den sergllligste Maade. og det uilde vcpre
m"re end laab"UgI af Iro. af IIn saadan Fremlcprd er eg·
nel til af skaHe Ro i Landef. Den Tid Ilr maaske ncpppe
'i"rn. da den !inske Arbe;derklasse re;ser sig paany. og de
nlwmrende Maglhavere vii da kun hesle den Scpd. de selv
har saael.
Men om dd skeT IlUer ikkll sker•. vil ncprvcprende 'Skrilts
lndhold dog slaa Ii! evig Spot. Skam og Skcpndsel oVllr
den borgerlige ,.Civilisation. og »Rellcprdighed", i Fin~
land.
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DET HVIDE RJEDSELS-REGIMENTE

Til Raadstuerelten i Helsingfors.
Naar jeg nu staar overfor al skulle forsvare mig mod
den mod mig rejste Anklage, maa jeg fersl fremhoeve, al
denne Sag er enestaaencle isin Art. F or ferste Gang bamder det i vort Land, a1 Myndighederne paa en h0ist forslyrrende Maade griber ind i Valgkampen, hvis Frihed
dog i alle Lande bliver beskyttet af alle Klasser saavei
som gennem Grundlovens Paragraffer. Var del ikke saa,
vilde Parlamentarismen og Rigsdagsarbejdet bUve uden
Betydning og ingen vilde tillregge dette Arbejde nogen
Vrercli. Thi Landdagen vii ikke kunne genspejle Folkets
Anskuelser, hvis Folket ikke kan gaa frit Ii! Valg og de
forskelHge Partier og Interessegrupper ved Valgene frit
kan arbejde for deres Maa!. Kun i Rusland og Iignende
Lande har Regeringsmagten hidtil ment at burde indvirke
paa Valgene for af opnaa et {or sjg tiliredsstillende Re·
sultat. Det er gaaet for sig paa den Maade, at man for alle de
Partier og Grupper. der stiller sig kritisk overfor Rege.
ringspartiet, hindrer deres Valgforberedelser, opleser; de·
res Meder, beslaglregger deres Valgmanifester og rejser
Tiltale mod Funktionererne, ja d",mmer dem til Freng·
selsstraf. Det synes nu, som om ogsaa Finlands Magtha.
vere strreber at blive delagtige i denne tvivlsomme )Era.
Efter alle de Overgreb og Retskrrenkelser vort Lands
Arbejderklasse i de sidste Aar har maattet udstaa, ime.
desaa Arbejderne med lorholdsvis stor Interesse Landdagsvalgene, som de haabede skulde bringe JEndringer i
de hidtil bestaaende Forhold. Til Valgkampen, som fra
alle andre Partiers Side var den mest intensive, gik Ar·
bejderpartiet med godt Haab, endskent nresten alle Midler fatiedes. Organisationerne var ophnte, deres Bygninger var underkastede Salgs- og Overdragelsesforbud og saa.
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ledes ikke tilg:l'!DgeIige,*) FunktioD12rerne var forsvundne
og Parlipressen {ersl i Genopvaagnen. Desuagtet foretog
dog Centralorganisationen alle de Valgforbereclelser, der
"af mulige. Men da der derefter Ira Bureaukratiets Side
gjorcles alt for af iorhindre dine Forberede1ser, blev dette
en smerlelig Skuffelse for alle, lordi dette beclst beviste,
pvor lavi den politiske Moral i dette Land vaf IUnken,
Vore Voelgermeder blev forhudte , vore Talere arreBleredes og vorl Valgmanifest, som tilsidst blev det eneste
Middel, hvorigennem vi kunde henvende 08 tit, Vrelgerne,
beslaglagdes og dets U dbredelse lorhindrecles. Og nu
trues ikke alene je~, men hundrede andre Personer Landet over, som hae vreeet delagtig i dets Spredning, i den
Anledning med Straf. Det er i Sandhed et smukt Billede
af Valgkampens Frihed i dette vort Land.

Det krlmlne1le Manlfeat.
Og hvad indeholder da dette Manifest, som ved Hr. Justitsministerens velvillige Hj8!lp er blevet Genstand for
denne Fodolgelse?
Manifestet er en Kritik over vore H"jrepartien Politik
i de seneste Aar. Hvert af dets Msnit ber"rer i kortfattede Ord Tildragelseme i disse Aar. At Manifestet derigennem har luet Pr8!g af et AnkJageskrift, er ikke dettes saaHdt som dets Fodatters Skyld; thi de Tildragelser
og Forhold, sam det berorer, kan ikke blive Genstand for
Ros.
Kritik over en politisk Kurs eiler Regeringers Handlinger har man i civiliserede og demokratisk styrede ·Lande
ikke hid-til forsegt at hindre, men betragtet Retten dertil
som en Medborgerret. Paa Hr. Justitsministerens InHiativ soger man nu i vort Land at hindre en saadan Kritik
og som Middel benyUes den nylig vedtagne ,.Ophidsnings_
paragraf." Straffelovens Kap, 16, § 24,
Den oy Paragraf bestemmer dog kun Straf fo r Udbredelse af l"gnagtige Meddelelser, Naar der aUsaa i AB.ledning af Manifestet rejses Tiltale og kr8!ves Straf ifelge
denne Paragraf, saa maa det paavises, hvilke Punkter i
Manilestet, der er 10gnagtige. Den offentlige Anklager,
sam, i Parenthes sagt, paa egen Haand har udvidet Ankla-
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gen til ogsaa at omfatte min Person, har ikke kunnet paavise et eneste Punkt, som indeholdt saadanne bevidst uvederhæftige Paaslande og har derfor indskrænket sig til e(l
_ kortfaUeIf. Henvisning til Valgmanifestet i dels ftelhed.
- Naar jeg da nu skal forsvare Valgmanifeslets Indhold,
vil jeg straks bemærke, at mit Forsvar bliver ret udførligt.
Sky,lden herf9r er Anklagerens, som ikke har præciseret sin
Anklage og ikke angivet, hvilke Punkter han anser for
usandfærdige,
Jeg maa af den Aarsag Punkt for Punkt genoemgaa hele
Manifestet, for del Tilfælde, at Anklageren anser nogen
af Punkterne indeholde løgnagtige Paastande. Derved
kommer jeg til delvis at omtale almindelige bekendte
Fakta, men Manifestet omhandler jo heller ikke andet.
Jeg gennemgaar Manifestet efter dets Rubriker, og kommer altsaa først til Rubriken:

Borgerskabet har vadet I Blod.
I .d ette Punkt af Manifestet siges: .. Dødsdomme, som
ikke engang den russiske Czarisme i Aartier har fuldbyrdet
i Finland, har vor egen BorgerkJasse i rigeste Maal benyttet sig af for at tilfredsstille sin Hævntørst. Men ikke eDgang dette var den nok. Uden Undersøgelse, uden Dom erTusinder af Arbejdere henrettede. Tusinder andre har maattet
sulte ihjel i Fangelejrene. Straffeekspeditioner udsendtes
over hele Landet for at gøre »fent Hus«.«
For at bevise dette, er det nødvendigt i Erindringen at
genkalde en Del Begivenheder fra Begyndelsen af Borgerkrigen,
En Borgerkrig er altid ·grusom, Det hører med til deRs
Natur, Fra de Rødes Side er det heller aldrig blevet paastaaet, at de førte Krigen med let Haand, Og fra de Hvides Side paastaas ·det, at de Røde har gjort sig skyldige i
over 1000 Mord, Sagen er dog endnu til Undersøgelse,
hvorfor dette Tal ikke er endeligt eller sikkert.
Hvad de Hvides Krigsførelse angaar, saa m~a den, i
Henhold til de fra Fronten givne Oplysninger, ubetinget
stemples som skaanselsløs og grusom, Dr, phil. Henning
Søderhjelm, som paa Grundlag af officielle Rapporter har
udgivet Værket .. Det røde Oprør i Finland Aar 1918«,
$kriver om de Hvides Krigsførelse følgende:
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.. Hvad nu de Hvides Krigsferelse angaar, da maa den
utvivlsomt betegnes som haard. De Hvide krempede mod
Oprersmamd og Landsfornedere, deres Krig var en Befri.
elseskamp mod Oprerere og Banditter, det var absolut in- .
gen krigsferende Arme, men en hurtigt samlet Mamgde af
F rivillige, som var gaaet ud for at straffe F !edrelandsfjender og Voldsmamd. Intet Under da, om Dammen mangen Gang vae kort, om Forbitrelsen ferte til Strenghed,
Haardhed og - om man vU - til Brutalitet. ..
Paa de Hvides egen Side vii man altsaa ikke megle, a1
deres Krigsferelse var raa og grusom. Og denne Raahed
og Skaanselsleshed fremgik srerlig deraf, at endog paa de
Steder, som Ira Oprerets Begyndelse var i de Hvides Hamder eiler undet Oprerel overgik til dem, udfertes uhert
mange. He.nrette.lser og Mord paa Fanger og vaabenlese
fredelige Arbejdere.

Slagtnlngen beeynder.
Sft!rlig betegnende er i saa Hense.e.nde Begivenhederne
i Varkaus Va!:rkerne efter den 21. Februar. Etter af de
Hvide havde erobret Varkau, som kun forsvaredes af 80
med Geva!:rer udrustede Arbejdere, begyndte Nedslagtningen af Arbejdere. Umiddelbart etter Erobringen henrettedes i Varkaus Trsemassefabrik - gennem Udtagelse paa
maa og faa af hver 10. Mand i Rft!kkerne - ca. 60 Mennesker (efter andre Opgivelser 63) samt i Pirtinvirta ligeledes 60, hvorefter Ligene vseltedes i Floden, Derefter hegyndte en Slags Standret med sin Virksomhed, og daglig
henrettedes ca, 15 Personer, Dette forfserdelige SkuespiJ.
foregik en 3 Ugers Tid, og i denne Tid h"nreU"å"s i Paa-

syn al d"res Nmrm"st", Medr". Hustru"r og Bern. elter d"n
laveste Beregning 400 Arbejder", Under den r"de Tid var
der derimod i Varkau, efter Beregning fra borgerlig Side,
kun far{'!vet 6 Mord, Men de Hvid'es MassehenreHelser
e.r hlevel forsvaret som en Gengseldelse for disse Mord.
De saakaldte Standretter arbejdede inlensivt bag de
Hvides Front. Men desuden forekom talrige. Enkeltmord,
lorevede enten af Hsevnlersl eiler i den simple Hensigt
at plyndre, saaledes som talrige Klageskrifter til Justitsministeren viser det.
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Finlands Lov kender ikke UI slige ,.Standretter« . 1 sin
Sammensootning synes disse Retter at have VlIlret mere eiler
mindre tilfreldige og deres Undersogelser og Domme saa
summariske som muligt. Paa mange Steder fooldedes
,.Dommen .. paa den Maacle, at nogen eller Dogle af Stedets
Hvide gennemgik Fortegnelsen over Fangerne og med r"dt
Blook slog et Kors ved Navnene paa de Personer, som de
ansaa larlige for Samfunclet eiler for sig selT, hvorefter
lejede Bodler udferte deres uhyggelige Arbejde eiler disse
Proskriptionslister.
Allerede under Oprorstiden 5teg Anlallet af de Arbejdere, som de Hvide henreHede eiler myrdede, til Tusincler,
men f"r5t efter Opr0rets Undertrykkelse begyndte det
egentlige Myrderi.
Helge slalistiske Opgerelser, der dag paa Grund af Tidens Knaphed ikke har kuonet kontrolleres, men hvis Faeit i alt Fald ikke bliver lavere, men snarere hejere, myrdedes og henreUedes i nedennrevnte Landbokommuner i
Oprerstiden eiler efter dens Slutning ....:.... i mange Tilfrelde
flere Maaneder efter - ved de Hvides Foranstaltninger
felgende Antal Arbejdere, blandt dem et stort Antal Kvinder. (Kun saadanne Steder, hvor Antallet af Myrdede
overstiger 50, er medtaget i denne OversmUelse).
Antrea .............. , .. 60
Assikkata .............. . 108

Eura .................. .

188

Yittis ................. .

80

Halikko .. . .....•. . .•...
Tavastkvrö .......... . . , ,

71
176

Hausjärvi. .... ..... .... . 330
Hauho .........•..... . • 100
Hollola ... . •..•.. • ...... 1335

Iittis .. , ... .... .. •...... 2'5
Jokioinen ..... , ........ . 180
. Juupajoki ,." ..•.... • ..
66
Jämsä ...... ....•... .... 185
Jorois ................. .
Kokemäki •• • ••.........

146

70

Kangaslll ............. .
Kymi ...•......•••.....
Lohja ................. .
Lappo .........••..... ,
Mouhiljirvi ............ .
Mäntyharju ............ .
Nummi! (Nyl.) • • .......•
Pirkkala ....... : ....... .
Padasjoki. ...... .. •....•
Rautus ...••....•.......

Tammela ....•..........
Vichtis .•.............. .

Vlrkaus ..........•.....

63

125
55
310

140

191
51
82

75

304

291
80
450

Viborgs Ilndsförs ....... . 121
Voikka ................ . 200

Opgerelse mangler eodnu tor mere end 250 Kommuner.
Felgende Opgerelse over Arbejdere, der i Byerne er
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myrdede af de H vide, er, idetmindste hvad Cifrene fra Helsingfors, Lathis, Tammerfors og Vibotg 8ngaar, endnu
usikre, men saa meget kan dog siges, at Cifrene vii vokse
elterhaanden som Opg0relsen skrider frem.
Björnebora; ......... , , . .

Borti· ... . ..... . . .... ..

82

31
fredrikshamn . . . . . . . . . .. 269
G:II Karleby .•.•..... ,.. 134
Heinola ....•........ ,. .
12
Helsingrors , .. , . . . . . . . • .

Jakobstad. . . . . . . . . . . . . . .

Jgensuu . , . , . . . . . . • . . . ..
Kemi........ ..........

Kotka ............... , ,. 1200
Kuopio ................

13

Lahtis ....•.. ....... .. " 2000

Nystad ...........•..• , .

15

Raumo ............ ,_ ...

65

Va5a .• ',. ...............

90

400

Tammerfors.......... . .. 600
Tavaslchus ....... .. . . ,. 418

130

Viborg ........... . • . . " 3000

20
300

Summa 8800
Opgerelsen savnes endnu Ira 17 Byer.
Hertil kommer endvidere Enkeltmord i de Kommuner,
hvor Tallet ikke overstiger 10. Indtil nu er 221 saadanne
T ilftelde kendte.
Allerede eHer disse: ufuldshendige . Opgerelser udger
Antallet af de myrdede 0& henrettede ArbeJdere
15.817.
Hver Vag bringer imidlertid nye Tilfrelde. Hvad 5lut.
resultatet vii blive, er det endnu umuligt at sige. Men al·
lerede ovenslaaende TaI. 15,817, berettiger ve1. ti! at sige,
at Borgerklassen har vadet i Blod .
. Og det som falder mest i 0jnene ved dette Myrderi thi andet Navn kan man jo ikke give denne al Lovlighed
tilsidesrettende Nedslagtning af Arbejdere - er, at det
lormede sig som et System, der godkendtes saavei af Regeringen som af den militrere Ledelse.
Med fuld Feje skrev det ansele konservative engelske
Blad ..Times« den 9. Februar : .. De Hvides Sejr efteriulgtes '
naturligvis af Tvangsforholdsregler. den saakaldte hvide
Terror. Oprerel undedryktes rned en Grusomhed, som
tvinger en til at Iro, al Finland mere tilh"rer 0sten end
Vesten, og ger det endogsaa i he jere Grad end mange an·
·dre Dele af det forhenvrerende Czardemme.«
Kexholm .... . . ... .. ....

21

Amneetl for Bandltterne.
Endskent Steutedelen af dine Mord forevedes eHer
.()proret og en Del skyldtes privat Haevn, hvortil knyttede
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llig utallige Tilftelde af Reveri, er der dog ingen TUtale
'rejst mod de samfundsskadelige Forbrydere. der har
begaaet dem. Tvsertimod har man sogt at give derel
Virksomhed Samfundets Anerkendelse ved at give dem
Amnesti. Det skete ved Dekretet af 1. Decbr., med {el·
gl!:nde karakteristiske Ord:
,.De Personer, som, i den Hensigt at undertrykke Opreret eiler af hindre dets U dbredelse og genoprette Ordeneo, har f Ofavet Handlinger, der overskred hvad der til
deUe Formaal har VlE r et D0dvendigt. skal fOr saadanne
Handlinger ikke underkastes !iltale eIler Straf. ..
Som F olge heraf er bl. a. en Del mod Massemordere og
Revere reiste Rehsager blevet nedlagt. Det er naturligvis
i hejeste Grad kramkende fo r Retsbevidstheden. af Forbryclere paa denne Maade forbliver ustraffede.

"Lovllgheden" tiI Hejbord •.
Efter at Arbejderoe paa denne frygtelige Maade var
slraffet ved Metoder, der slod ganske udenfor Loven, beslultede Borgerklassen aUer at betrrede Lovlighedens Vej .
StandreUerne g-lemtes lidt e f~er lidt, og StatsforbrydelsesDomstolene, disse s~rgeligt beromte Domstole in casu,
'traadte i Stedet.
Nu begyndte en ny Periode i Finlands Retsvcesens Historie, Statsforbrydelsesdomslolene begyndte nemlig at
fre lde Dodsdomme, der ogsaa 1uldbyrdedes.
Dodsstraffen var ellen en _saga bJoth i Finland. Proi.
Allan Serlachius siger derom isin Bog _Lrerebog i finsk
Straffereh, S. 184, efter at have mindet om. i hvilke ri!foolde Finlands Straffel ov ikender Dodsstraf, fotgend e:
_Naar mao tager i Betragtning, at alle <lisse Forbrydelser
med Undtagelse af Mord er af den Beskaffenhed. at de
yderst sjooldent vii forekomme, og naar vi paa den anden
Side har Praksis 10r, at Dodsdommen hos os heller ikke
anvendes for Mord, end mindre bringes til Udforelse, kan
man med Rette sige. at Dodsstraffen j Finlands Ret har
mere teorelisk end praktisk Betydning, En Straf, som siden Straffelovens Ikrafttrooden aldrig har vreret anvendt
af vor hojeste Domstol og som ikke heller har vooret bragt
i Anvendelse i den nulevende Generations Tid (ikke side11
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1826). har naturligvis ikke engang Betydning som Straffetrusel og hac altsaa mistet sin praktiske Betydning.«
Og Prof. Serlachius foTtsretter: ,.Naar Forholdet er dette, kan man tvivle om, hvorvidt der overhovedet er Grund
tH blot formell at bibeholde DedsstraHen hos 05.«
Saadanne Betl20keligheder n<erede hverken Rump-Laoddagen eiler Statsforbrydelsesdomstolene. Disse Domstole
fzldede over 450 Dedsdomme, af hvilke 9 ramte socialde_
mokratiske Landdagsmrend. Gennem HenreUelser er i det
mindste felgende Antal Dedsdomme bragt til Udferelse:
paa Sveaborg 72, i Lahtis 31 og i Vihorg 12. ·Tilsammen
bliver det antagelig 150 HenreUelser. 1 det mindste en
Del af de Oemte var Bladredakterer, Agitatorer, Funktiomerer j de R0des Tjeneste, Chefer ved Fronterne o(
andre saadanne Personer, som ikke blot ikke beskyldtes
tor srerlige Forbrydelser, men kun for politiske Forbrydelser. Desuagtet sladf/estedes Dommen af Overdomstolen ..tor Statsforbrydelser og fuldbyrdedes uden Skaansel.
Ved HenreHelserne havde Myndighederne i de fleste
Tilfrelde ikke engang I:Jvede Skytter til Anvendelsen, hvortor de Dl:Jende oHe blot saaredes i en eiler anden Legemsdel og lent dede eHer at den kommanderende OHieer
bavde givet dem et Naadeskud iHovedet. 1 nogle Tilfrelde, f. Eks. paa Sveaborg d. 26. Oktbr., fandtes der ikke
Bedler i tilstrrekkeligt Antal, men 4 Bedler skulde henrette 7 d"dsdemte. Nogle af dem maaHe vente, medens
de evrige nedskedes.
Endnu en tredje Metode havde Borgerklassen UI at
sprede Dod omkring sig. Den anskueliggeres ved lelgende Kundgerelse, der isin Tid var opslaaet fiere Steder
paa Sveaborg.
:oMeddelelse.
Fangerne Nr. 3116, 3126 og 2793 fra Lazareleens Frengsel er i Dag blevet skudt, de 10 ferstnrevnte lordi de har
forevet Iodbrud i Slatens Varelager, hvor Fangernes Provianl opbevares, den sidstnawnte lordi han har frarovet
en Fange dennes Madi og vrere det hermed bekendtgjort
tor alle Fanger i de resp. Fangelejre. at de i Tilfrelde af
Ordens_ og Disciplinforseelser ejehlikkeligt vii blive skudt.
Sveaborg, d. 7, Maj 1918.
Carl van Wendt, Civilkommandanl.«
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Det turde vterG fBrsle 6ang i vod Land, al ogsaa Disciplinforseelser straffecles med D0clen. Menneskeliv srnel
ikke al have hait megen Vrerdi.

FangeleJrene.
1 detleYunkt af Manifeslel henvistes ogsaa til den internationale Skanclale, som cle efter Borgerkrigens Slutning
opreUecle Fange1ejre var blevel.
Disse" Fangelejre opstod paa den Maacle, at alle de {ra
Krigsoperationerne tilfangetagne »R0cle« samledes paa
disse Stecler for at afvenle Undersegelse og .Dom. Man
mente nemlig ikke at kunne s<ette dem paa {ei Fod tl.1
UndersliJgelse var foretaget. Da der paa denne Maade
samledes kolossale Mrengder af F aoger, kunde deres Be.
handling og Pleje selvfelgelig ikke blive en saadan, som
man uncler normale Forhold krrever al Fangeplejen skal
vrere, F angerne stuvedes sammen i frelles F angelejre.
hvorfra !idt efter lidt forfrerdelige Efterretninger sivede
ud.
At d0mme derefter,' at der hos Overdomstolen for Stats·
lorbrydelser findes over 75,000 fra Underretterne oversendte Sager, og saaledes mindst dette Antal politiske
Fanger er blevet demt i Tiden mellem Midsommer og No·
vember, turde omkring 90,000 Mennesker eIler i det nrer·
meste 3 pCt. af hele Finlands Folkemrengde have vreret
taget til F ange. Krigsminister Thesleff meddelte isin
Tale i Landdagen d. 5. JuH, at endnu ved denne Tid, aItsaa henimod 3 Maaneder efter Erobringen af Tammerfors
og Helsingfors, forvaredes der i Landets Fangelejre 72,589
Fanger, af hvilke 4,575 var Kvinder. De sterste Fange.
lejre fandtes if0lge hans Oplysninger i Sveaborg, Tammerfors, Riihimäki, Ekenäs og Lahtis, og i hver af disse
var der 8-9,000 Fanger. Af Kvinderne forvaredes de fle·
ste i Lahtis og Sandhamn. 1 Begyndelsen af Juli fandtes
paa siclstnrevnte Plads over 1000 kvindelige Fanger og af
disse var Helge en til Landdagen afgivet Meddelelse 86
pCt. i Alderen 15-20 Aar.
At det var umuligt pludseligt at organisere Bespisningen og Anbringelsen af saa kolossale Masser af Fanger er
erkendt. Saåledes udtalte Krigsministeren isin oven·

'4
Dcevnte Tale, der lorsvrigt udgjorde et Svar paa en til
Beroligelse af Folket 011 Udlandet fremsat Interpellation
og hvisaarsag F orholdene {remstilledes saa forskennede,
at de ikke hengere var sandfl2rdige:
.. Hvad Forholdene i Fangelejrene angaar, j hvilke der
bestandig er en stor Mamgde Fan~r, saa er det naturIigt, at de ikke kao vrere i et og alt tilfredsstillende, hvad
mao heller ikke kan forvente i en Tid, hvor henimod Halvdelen af vorl Folk spiser Bark. Da Ernreringsforholdene
et utilfredsstillende, et ogsaa Sygdomsfaren DiEf ••••••••
Mao b0r forslaa , af Sundhedstilstanden i Fangelejrene
.
ikke kan vrere tiUredsstillende.
For at faa Klarhed ovet de i Fangelejrene raadende Forhold beordrede Senatet Stadsfiskal A. Mesterton og Sena_
tets Prokurator paa sin Side Overretsfiskal 0, Möller al
ivterksllltte Inspektion i alle de Faogelejre, hvor Opreufanger lorvaredes, Inspektionen begyndte d, 6, Juni i
Uleåborgs Fangelejr,
Jnspekt0rerne meddelte i deres Beretninger, at den Fangerne tildelte Nlllringsmllln,gde var nogenlunde tilstrlllkkelig, slllrlig i Tammerfors', Abo's og Kuopio's Fangelejre.
Den i Lathis' Fangelejr uddelte F0de svarede til over 2000
Varmekalorier ; i Riihimäki fik en med Arbejde sysselsat
Fange omkring 2,700 og en ikke-arbejdende Fange 1,872
Kalorier pr, Dag. 1 St. Michel svarede den daglige Ncering for en arbejds10s Fange lil 1,407- 1,679 Kalorier og
lor en arbejdende 1.814--2,134; i Wilmanstrand var den
ooget over 1500. 1 Wiborg, hvor der som bekendt llllnge
har vlllret stor Mangel paa Levnedsmidler, og hvorfra mao
af den Aarsag begyndte at bortf0re Fangerne, var det
indtruffet, at Fangerne i ei Tidsrum af 5 Dage ikke havde
luet det Ii! Raliooen herende Bred, Mel eller Smer., .,
Inspektionens Resultater viser saaledes, at Fangernes Titstand med Hensyn liI deres Ernlllring ikke - i det mindsle ikke i alle Fangelejre - har vlllrel fuldt tilfredsstillende, ". men det b0r tages i Betragtning, at Opgaven,
slerlig i Begyndelsen, var overvlllldende .... Hvad specieli Fangernes Bespisning angaar, da er denne, endsk0nt
F orbedringer i Almindelighed er opnaaede, endnu ikke
tilstrcekkelig, i Srerdeleshed da Fangerne allerede i liengere Tid har vreret da.arligt ernrerede",, "
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Hertil bør bemærkes, at Kaloriemængden er beregnet
efter de Madportioner, som fandtes paa Papiret. De virkeligt uddelte Portioner kom ikke tilnærmelsesvis paa Højde
med disse Kaloriemængder.
Det bør ogsaa bemærkes, at Krigsministeren i sin Tale
ikke anførte noget om Forholdene i Sveaborgs og Ekeniis'
Fangelejre, med Døjedes med at sige, at Forholdene i disse Fangelejre var temmelig gode. Hvorledes disse For.
hold i Virkeligheden var, faar man en forholdsvis god
Forestilling om gennem den Rapport, som Prol. Robert
Tigerstedt, der i nogen Tid virkede som Overlæge ved
Fangelejrene. afgav til Regeringen. Der anfører han bl. a.
om 'Forholdene i Sveaborgs Fangelejr :

Dødens Forgaarde .
.. Ifølge Docent Carl Tigerstedts (Professorens Søn) Beregninger skal den paa Sveaborg givne Kost kun i Undtagelsestilfælde have været 14-1500 Kalorier, men
indeholdt j Almindelighed ikke mere end 800--1000 Kalorier.
Jeg er af den Anskuelse, at de mest skæbnesvangre
Følger kan indtræffe efter en saa mangelfuld Forplejning
og efter 6-8 Ugers lignende Faste.«
Med Sulten forel!ede sig i aU.e Fangelejre de yderst
elendige Bolig- og Sundhedsforhold, som berøvede F angerne deres sidste Modstandskraft. At Kasernerne var
altfor smaa for en saa uhyre Masse Fanger, indrømmede
ogsaa Krigsministeren i sin ovennævnte Tale:
"Som Følge af den overordentlige Mængde Fanger (lg
da Landet ikke var forberedt paa at modtage de Fangeskarer, som Oprøret medførte, har ogsaa Luftmængden i
Kubikmeter i Almindelighed været mindre, end hvad der
anses for nødvendigt for Mandskab i Kaserner, nemlig
om Dagen mindst 8 og om Natten mindst 13 Kbm. J Fan ·
gelejrene har de tilsvarende Luftmængder været 8, 1 og 6
Kbm. pr. Fange, i en Del Fængsler endnu mindre...
Ogsaa denne Redegørelse fremstillede Forholdene forskønnede. Om f. Eks. Ekenå,s' Fangelejr gav Prof. Tigerstedt følgende Oplysninger:
" . . •. Aarsagen til den store Dødelighed maa derfor
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seges paa andel Sted: De utillredsstillende hygiejniske
Forhold i Fangelejrene.
Saaledes er aUerede Fangernes Anbringelse en Aarsag.
Den forhaandenvrerende Plads er for HlIe i F orbold til F angernes Antal.... Jeg indskr<enker mig ti! a1 anfere nogle
Eksl!mpler. Disse Eksl!:mpler er dog efter min Mening tilstrrekkelige til al vise, at Fangernes Opholdsrum end
ikke opfylder de rninimaleste F ordringer, seIv om der mu_
Hgt er andre Lejre, hvor Pladsforholdene er bedre.
K.stme
Nr. t

•
"

•

2
3

,

• 5
• 6

Gulvfl.de pl. Fange
1.43

1.43
0.83
0.72
2.10

1.00

Kubikm. Lutt pr. Fange

5.7

11.2

3.3
2."
8.4
5.0
3.0

3.04
Man kao sige, at naar F angerne i den varme Aarstid
den sterste Tid af D0gnet kund e opholde sig i det Fri,
foraarsager disse Midorhold kun Trangsel ved NaUetid.
Heroverfor kao og maa bemrerkes, at Kulden og den merke
Aarstid snart er i Tiltagende og at Fangerne nu teres ind
Kl. 10 om AfteDen og terst kan gaa ud igen Kl. 6 om
Morgenen, samt at, endskent Vinduerne holdes aabne
Degnet rundt, Luften i Rummene i alle Tilfrelde bliver
fordrervet og usund.
Srerligt grelder deUe de Rum, i bvilke mao forvarer
de til Tugthusstraf alJerede demte Fanger. Disse faar ved
NaHetid ikke engang TilIadelse ti! at gaa ud for deres
Behov, men man har tH dette Brug indsat en Beholder
i Rummet. Det er nreppe nedvendigt at paapege, hvor
fordrervet Luften i Rummet derved maa blive om Natten...
Na~r Forholdene var saaledes, er det ikke ti! at undre
sig over, at en forherdelig Dedelighed i Lebet af korl
Tid begyndte at hrerge i Fangelejrene. En Del af Fangerne
, dede af Sult, en Del som Felge af de utilfredsitillende
bygiejniske Forhold. Herom giver Prof. Tigerstedt tel·
gende oprerende Vidnesbyrd:
_Fra og med 6. Juni tH og med 31. Juli har Dsdelighe.
den i Ekenäs' Fangelejr vreret meget stor som felgende
Tabel udviser.

•

7

11

Af hver 1000 Fanger er pr. Uge dede:
6,-12. J uni ....••.............•.... " . . .. 5.90
13.-19. • ..... ....... ................ .. 8.56
20.-26. .. ................•.... •.... .... 23.00
'1:7. Juni-3. Juli .. ......................... 14,60
4.-10. JuH ......... . ..•. .. .. . . . .......... 18.87
11 .- 17. ,. ....... ....... ... ..... ....... .. 26.76
18.-24. • ...... . .. ........ . . ............ 41.11
25.- 31. .............. . ..... .. ........... 42.33
Det samlede Fangetal har i denne Tid varieret mel-

lem 6,027 og 8,597. 1 hele Tidsrummet er ded tilsammen

1,347 Fanger. og der har Vlllret Tider, hvor Oodeligbeds.

anlallet gik op til 40,7 pr. Dag. Fangernes Oedelighed
pr. Uge er bestandig steget, og j den sidste Uge i Juni
Maaned var den mere end 7 Gange saa stor som i den
anden Uge i samme Maaneå.
En Dodelighed af 42,33 pr. Tusind og Uge vilde i Helsingfors med dens 200,000 lndbyggere svare til 8,466 Dede
pr. Uge. Hertil maa det tillige bemrerkes, at de Personer,
hvorom her er Tale, uden Undtagelse er i den Alder, da
Dodeligheden er yderst ringe.
D~nne Irygtelige D6d~lighed kan ikke engang {orklares
derved, at Fangele;ren skulde have vrerel hjemsogt af nogen farligere Epidemi, ..
• Under alle Omstamdigheder er Dodeligheden 42,33 pro
Mille om Ugen, tidligere uhort og ~n tilslJar~nde er nCRppe
lorekommet j Czardemmels FCRngsler, eiler, hvis saadant
har indtruffet, er den foraarsaget af en smitsom Sygdom
som Kolera, Kopper o. 1., men ikke af en saadan uhygiejnisk Behandling af F angerne ...
• Af de 1,347 Fanger, som er dod i Tiden 6. Juni-31.
JuH, er kun 337, dvs. 25 pCt. dode paa Svgehuset, medens 1,010 Metineskeliv er udslukt paa Ventevlere,Iseh
Trrebrikse ...
F or at mao ikke skal paastaa, at jeg har givet en overdreven Skildring af de uhyggelige F orhold, som raadede
i Fangelejreoe, har jeg indskrrenket mig UI i Korthed at
gengive Udtalelser fra to i officielle Stillnger staaende
Personer. Disse Udtalelser lader os ane, hvilke Forhold
der ofte i Virkeligheden raadede i disse Fangelejre. De blev
derved i Sandhed Dodens Forgaarde. Mao kan beregne,

,
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at i dem alle tilsammeo har ca. 15,000 lidt en for tidlig
D0d.
Ogsaa ddte kan sa;ledes med fuld Feje kaldes at udsaa Ded.

Summarlek Rottergazac.
I denne Sammenhamg kan ej heller forhigaas den Rettergangsmetode, som benyttedes ved Behandlingen af de
Fangnes Relssager, thi det kallter et kIatt Ly5 ovet den
Mangel paa Retsbeskyttelse, som disse af Samfundet ud·
stedte Personer maaHe leve uncler.
Til Domhllldelse af F angerne nedsattes 140 saakaldte
Statsforbrydelses-Domstole, om hvis Kompetence der senere skal bHve Tale. Hver Domstol beslod af 5 Medlemmer,
af hvilke Formanden og et andet Medlem skulde vlEre juridisk uddannet, en skulde vlEre Officer og de 10 sidste
var soedvanligvis Arbe;dsgivere ellet Llerere.
Hvor ringe Retssikkerheden ved disse Domstole var,
fremgaar allerede deraf, at de maatte udeve summarisk
Retspleje og nedsattes paa en Tid, da hele Borgerklassen
sydede af Klassehad og Halvnbegalr. Det er betegnende. at
de juridisk uddannede Retsmedlemmer ofte stemte for en
mildere Straf end Legmandsmedlemmerne, ikke fordi de
indtog en forsonHgere Holdning, men lordi de gennem
deres juridiske Uddannelse feJte sig mere bundne af Loven. Bestemmelser end Tilfalldet var med Lalgmalndene.
som for det meste tod det rene Ktassehad diktere dern
Afgerelser.
Grundlaget tor Bedsmmelsen af disse Retssager udgjorde nermest af Straffelovens Bestemmelser angaaende Hejforrederi.
Da disse Bestemmelser imidlertid ikke tillader hejere
Straf end Tugthusstraf paa Livstid, hvilket ikke tilfredsstillede Borgerklassen, opfandt man en Teori, Helge hvilken Finland under Borgerkrigen skulde have staaet paa
Krigsfod med Rusland, hvorfor Deltagerne i Opreret erklaeres at have understeHet Fjenden og derigennem gjorl
sig skyldig i Landsforrederi, for hvilken F orbrydelse der
kan idsmmes Dsdsslraf. At den linske Regerings Tropper imidlertid ikke havde den Opfattelse, fremgaar alle-
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rede deraf, at alle tilfangetagne russiske Saldater blev
skudte, hvilket vilde Valfe i Moclstrid med F olkeretlen.
hvis der var Tale om Krigsfanger, Men indsaa dag, af
denne Teori ikke tod sig praktisere overfor alle R0dgardister, thi skulde de aUe sfraHes fOf Landsforrcecled, var
StraHen blevet enten Deden eJler Heraatigt Tugthus, og
Landet havde derved mistet liete Tusind Arbejdere, der
vi lcle vlllre uundvlllrlige for at iaa Industrien i Gaog. For
det meste iortolkecle mao derlar Loven saaledes, af Le·
derne havde vtere! bekendt med Krigstilstanden med
Rusland og derfor kunde d0mmes faf Landsforrcederi, medens de »menige« ikke havde vidst dette og derfor kunde
laa mildere Straf. Denne Fortolkning var vilkaarlig, men
ikke engang de n fulgtes konsekvent.
Endskont der gjordes alvorHge Forsog paa at opnaa
Ensartethed ved Sagernes Behandling ved disse 140 Stablorbrydelsesdomstole, naaedes ikke noget tilfredsstillende
Resultat. Forbrydelser, som ved nogle Domstole straf_
ledes ~ed et Par Aars betinget Tugthusstraf" kunde ved
andre Domstole medfore Dodsstraf. Nogle Domstole var
ogsaa berygtede i Juristkredse for deres uhort strenge
Domme, som f. Eks. Afdeling Nl. 77 i Ekenäs, der aynes aldrig at have idomt mindre Straffe end 8 Aars Tugthus. Det var derfor ikke uden Grund, man kaldte Rettergangen i disse Domstole et ,.Lotteri. ,
Kort for Domstolene begyndte deres Virksomhed, sendte Undersegelsesvaesenets Che(, Major Gustaf Aminoff,
et Cirkuleere til de offentlige Anklagere ved Statsforbrydelsesdomstolen, hvori meddeltes Instruktioner angaaende
de StraHe, der burde insisteres paa for de Anklagede.
Nogle Uddrag af dette Cirkuleere betegner bedst, hvilken
Rettergang der paa Forhaand var planlagt og hvorledes
den siden i Virkeligheden formed e 5ig. Beklagende, at
Fangerne ikke skulde dommes af en Krigsret, forl$atte
Hl. Aminoff:
.. Hvad angaar de StraHepaastande, der bor irtdstilles,
maa jeg i denne Henseende fremh eeve, at Armeens (altsaa
iHe Domstolensl) Vilje og 0nske er:
Dodsstraf ber indstilles for alle Leclere, militeere Chefer,
Kriasagitatorer" Mordere, Revere og elJrige Bandi/erl
Hvad almindelige Redgardister angaar, er der ingen

,.
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Grund til al antage, at de skulde have krempel for nol2en
Idi.
Anklagere 012 Domstole har jeg tilsendt bindende Bevi·
ser for, at de Rede var den russiske Regerings 012 Troppers Haandlangere i Finland. Far almindelige Redgardialer ber saateaes insisteres paa streng Straf for Landsog Hejforrrederi ...
De i dette Cirkuhere omtalte Principper blev afgerende
for Domstolenes Virksomhed. De . Ledere«, som vac dem.te til strerige Straffe, vac for en stor ' Delsaadanne,
der sIet ikke havde taget Del i Opr0rel, men som gennem deres tidHgere Virksomhed i Arbejderbev;egelsen
havde paadraget aig de Borgerliges Had. 0jensynlig segte
man herigennem at umuliggere Arhejderbev<egelsens Genopstaaen, Mod disse Ledere aoiseles oUe Taler eiler År.
tikler, som de havde skrevet Jang Tid far Opreret og 10m
ikke -havde nogen Forbindelse med deHe,
Blandt de Personer. der havde taget fremtrredend e Del
i Revolutionen, fandtes mange. som havde gjort deres bedste for at opretholde god Orden og forebygge Voldsomheder, Desuagtet damtes de nu til de strengeste StraHe,
endskant Samfundet j mangfoldige Tilfrelde havde hait
Anledning tH at vrere dem taknemmelig,
Ved disse Processer var de Anklagede saa godt som
uden Beskyttelse overfor Domstolene. $etv vidste de aldri!!, hvornaar og ved hvilken Domstol deres Sag skulde
behandles, og var derfor ude af Stand tiI at trreffe Forberedelser til deres Forsvar, saa meget mere, som de aldrig paa Forhaand vidste, hvilke Forbrydelser de skulde
anklages lor. Og Iik de noget at vide herom, kunde de
som Regel ikke skaHe det nedvendige skriftlige Bevismateriale, da deres Korrespondance var underkastet Censur
og Brevene tilbageholdtes af denne en Ugestid. Da borgerlige Sagferere i Almindelighed ikke paatog sig at Iere
deres Sag og de socialistiske Advokaters Anta! var meget ringe. Iykkedes det ikke i alle Tilfrelde de Anklagede
at skaffe sig Retshjrelp, De Anklagede var - efter i flere
Maaneder at have sultet i Fangelejren _ ganske ude af
Stand til selv at varetage deres Sag. og der lorekom TilIrelde t hvor den Anklagede dede undervejs ti! Retssaleq.
eller endog midt under Retshandlingen,
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Ved Sagens Algerelse blev der af Dommeren lagt me~
gen VZ!!t paa de Udtalelser om de Anklagede. der af.
gaves af B~skyttelaeskorpune paa deres Hjemegn, Disse
Beskyttelseskorps gjorde deres Bedste {Ot al bringe saa
man~ som muligt i Ulykke. 1 de flesle Tilfelde havde
de inlet sagligt at iodvende mod de Anklagede, men indsknenkede deres Udtalelser til almindelige Skudsmaal,
af hvilke de flesle savnede endog det mindsle Spor af
Sandhed. 5aadanne Skudsmaal var f. Eks.: ,.E t heftil! og
uregerlig .. , ,.har bedrevet ophidsende Virksomhed. , eiler
ogsaa fremsattes "'nlker som: . B"r d"mmes til strengeste
Straf",. :ofortjener al skydes-;, ,.ber uskadeliggereh, TaItige Anklagede betegnedes uden mindsle Anledning af
Beskyttelseskorpsene som . Ledere• . Elterhaanden lserte
Domstolene bedre at bed"mme disse under Edsforpligtelse
afgivne og dog saa usandfserdige Skudsmaal.
Resultatet af Domstolenes Virksomhed var overordent_
lig broget. Der var ingen Ensartethed i Behandlingen,
Dommene var af hejst ulige Sterrelse, somme Anklagede blev demt paa Grund af Navneforveksling, andre demtes for Forbrydelser, der ikke eogang var blevet nsevnt
under Retsforhandlingen osv. Gennemgaaende vac Dommene ogsaa urimeligt haarde.
Helge den til denne Anledning vedtagne Lov om Statslorbrydelsesdomstole kunde der ikke vsere Tale om Appel ti! hejere Ret. Dog kunde de Demte ansege Overdomstole om Naade. De neste benyttede sig ogsaa henf, saa
ydmygende det end var, men der fandtes ogsaa dem, endog
Dedsdemte. som vsegrede sig ved at benytte denne Udvej.
Overdomstolene segte at laa mere Ensactethed i Dommene, og i en Del Tilfselde mildnedes ogsaa Straffen, omend i ringe Grad. Ogsaa ved Overdomstolen forekom store
Mangler ved Sagens BehandJing, hvonf F 01gen blev ungtige Domme.

Landdagsmaendenca Domme.
Naar Talen er om Retsplejen, kao man ikke undgaa at
omtale den Maade, paa hvilken Sagen mod de socialdemokratiske lAnddagsmamd er blevet behandlet af Statsforhrydellesdomsto!ene, da det heraf overordentlig tydeligt
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fremgaar, hvor.ledes Behandlingen i beclste Fald kunde
blive.
Af de 92 Reprl2sentanter, som Socialdemokratiet havcle
i den sidate Landdag, var ved Borgerkrigens Slutning ea.
Halvdelen f1ygtet ud af Landet og en Del havde !idt De·
den i Forbindelse med Pacificeringsforholdsreglerne.
Sterstedelen af de tilbageblevne lrengsledes ved Krigen s
Slutning og to var allerede frengsl et lee Oprerets Under_
trykkelse.
,
Nog,le loci aldemokratiske Landdagsmrend var dog fortsat paa fri Fod. Af disse arresteredes 9 i Midten af Maj,
da de var paa Vei til Helsingfors for al tage Del i Land.J
dagens Arbejde. Andre fik Lov til at forblive fr i, men
ntegtedes Adgang ti! at tage Del i Landdagens Arbejde
Deres Nrervrerelse enskedes tydeligt nok ikke, nu da den
borgerlige Halvdel af Landdagen skulde begynde sit reaktioneere Hverv. Det socialdemokratiske Parti repreelenteredes i Landdagen kun af den fhv. Senator Matti Paasivuori, s9m ogsaa havde veeret feengslet, men var blevd
frigiveL Af de 0vrige fik en, som fik Underretning om ,
at der ikke forel aa nogen Anklage mod ham, Lov af hcevc
sine Diceter, men ikke til at deltage i Landdagens Meder.
Saaledes var StilHngen lige til Juli Maaned. da Landdagen efter en kortere Ferie paany traadte sammen for
af behandle del paa monarkisk Grundlag udformede For_
dag UI en ny Regeringsform, der sku lde berede Vej en til
Finlands Trone for Kej ser Wilhelms Svoger. Fra horgerlig Side frygtede man aabenbart. at de faa socialdemokratiske Landdagsmrend, der vedblivende var paa fri F od.
skulde komme til at tage Del i Landdagsm0derne, hvor
deres Stemmer kunde blive afgerende. da den republikanske
Minoritet var meget sherk. 1 hver t F ald arresteredes et
Par Dage fer Landdagens Aabning de faa socialdemokratiske Landdagsmmnd, som endnu var ' fri, med Undtagelse
af M. Paasivouri, som ved~lev at del tage i Moderne, og
E. Huttunen, som ganske vist fik Lov at gaa Id, men ikke
til at deltage i Laoddagsarbej det.
Det blev endog Efteraar, inden Landdagsreprcesentanternes Sag toges under Behandling. Da blev det klart,
af en stor Del af dem var ganske uskyldige og ikke paa
nogen Maade havde deltaget i Oprorel. 1 Mangel af bed-
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re beskyldtes de da for at have deltaget i Behandlingen
af et Forslag, som den 50cialdemokratiske Landdagsgrup_
pe fremsatie i E fteraaret 1917 i Landdagen, hvilket Forslag man nu usandfErdigt paaslod var HElj forrrederi. DeHe
F orslag tilsigtede, at Landdagen i et Manifesl til F olkel
skulde ukllere, at det godkendte en Del af Arbe jderkJassen kraevecle Reformer (8 Timersdagen, Arbejderfonikring, Skatlereformer ). Efter Forslagd burde en grundlovgivende Nationalforsamling indkaldes, of deUe erklErede
man nu indeholdt Hl1Ijforr8!deri, ihvorvel NationaHorsarn!ingens Indkaldelse toonktes at ske paa lovlig Vis, da
Forslaget derom jo fremsattes i Landdagen. At Landdagens
borger lige Medlemmer heller ikke ansaa Forslaget for
ulovligt fremgaar deral, at Forslaget behandledes ved et
Plenarmede under den borger.iige Formands Ledelse og at
over 40 borgerlige Reprresentanter ved en Afstemning undersh,Uede Forslaget.
At en Anklage, som var baseret paa et saadan Paaskud,
ogsaa lormelt var ulovlig, fremgaar der af, at Helge Landdagsordningens § II kan J er ikke rejses Tiltale moJ en
LanJJagsmanJ, han kan e;heller be;,slJes FriheJen lor sine
i Landdagen udtalte Anskuelser eIler tor sin Optraeden
under ForhandliDgerne overhovedet. forsaavidt ikke Land·
dagen ved en Beslutning, som II. af de tilsledevrerende
Medlemmer tiltrreder, har givet sit Samtykke dertil. Et
saadant Samtykke blev ikke eDgang begreret af LanddageD.
Derior kan man ikke frigere sig for Felelsen af, at de
omtalte socialdemokraHske Folkerepraesentanter, som anklagedes for ovennrevnte i Landdagen fremsatle Fonlag.
ene og alene demtes som politiske Modstandere og at
et hvilket som helst Paaskud kunde bruges som Grundlag
for Dommen.
Andre anklagede Folkerepraesentanter havde haft et
eiler andet Hverv i Oprerstiden og beskyldtes nu tor
Statsforbrydelse eiler Landsforrrederi eiler begge Dele. Fle·
re af dem var det finske Socialdemokratis bedste Kraefter
og tilherle Partiets moderate Flej, sam holdt last ved
lovlig parlamentarisk Taktik. Mangen en af dem havde
gjort sit bedste for at hindre Oprerets Udbrud og i selve
Oprerstiden havde de forsegt at ho.lde sig udenfor Begive~hederne, men tilsidst havde de af Solidaritetsfelel se

eiler tvungen dertil af Kammeraterne ti! en vi, Grad taget
Del deri, idet de dog efter bedste Evne hindrede, at der
fandt Raaheder Sted,
Det vakte derfor pinlig Opsigt ikke blot i Finland, men
ogsaa i Udlandel, da Slatsforbrydelsesdomstolen ved Be·
slutning af 12, Oktoher 1918 demte 9 af de Anklagede
til Deden og alle de andre ti! Tugthusstraf, for en Del
dog betinget, hvorfor de Ilraks satles paa fri Fod, Det
ansaas for selvhdgeligt, al disse Domme vilde blive &n .
drede ved Overdomstolen, baade som F elge af deres
juridiske Formleshed som af moralske Grunde,
Overdomstolen behandlede Sagen i tre Maaneder og
ferst i Begyndelsen af Januar publiceredes dens Beslut·
ning, Dedsdommene, som vakle saa slor Opsigt ogsaa i
Udlandet, og som skadede Finlands Anseelse, mildnedes
ganske visl undtagen i et Tilfrelde.
De andre Domme
skmrpedes derimod, saa at ingen af dem kom ti! at lyde
paa mindre end 7 Aars Tugthus.
At netop 7 Aars Tugthus blev del mindste, har vei sin
Forklaring deri, at ifi'lge det den 7, December 1918 ud·
stedte Amnesti var alle de Fanger, som var domt lil hojst
6 Aan Tugthusslraf, blevel belinget benaadede.
Gennem al den Foragt fOr Loven, som var blevet ud·
visl under Reuergangen mod de socialdemokratiske Folke.
reprmsentanter, blev disse Domme en enestaaende Skandale i det finske Relsvmsens Hislorie. Naar de uskyldigt
demte og slraffede i delte Tilfrelde var Landdagsmmnd,
som der dog sredvanligvis tages mere Hensyn ti! end an·
dre Mennesker, naar detle har kunnet ske endnu 8 Maa·
neder efter, al Opreret var underlrykt og de fersle Dom·
me freldede, og naar det endelig har kunnet finde Sted
fra Overdomstolens Side, saa forstaar man tel, hvilken
Vilkaarlighed der tidligere fra Underrettemes Side er ble·
vei de evrige Anklagede til Del.

Folketa dyrebareste Rettlgheder har Borger.
klassen traadt under Fedder.
TiI Folkets dyrebareste Rettigheder og Demokratiets
vigtigste Principper har man altid regnel Forsamlings-,
Ytrings_ og Foreniogsfrihed. For Opnaaelsen af ruue
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ReUigheder er mange Revolutionet' udhrudt, og altid har
F orbitrelsen fra demokratisk Side vteret stor oaaf de er
blevet beskaaret.
Efter at Borgerkrigen var sluttet, Arbejderklassen slaaet
til Jorden og den almindelige Reaktion aUer havde {"ftei
Hovedet, var den regerende Gruppes fefste OHer pu
Reaktionens Alter di!se almene Medborgerrettighe.
der saavidt de angik Arbejderklasseo. Allerede fra den
f"rsle Dag inddroges aUe socialdemokratiske Blade, Ar.
bejderforeningerne erkheredes fOf opI",ste, deres Ejendom
blev besla!!lagt og ingen Arbejdermeder blev tiUadt i Dere
Maaneder under Paaskud af, at der herskede Krigstilstand
og almindelig Ura i Landet. Til en Begyndelse skele dette
uden blot Skin af LovJighed, men sidenhen bevilgede den
af de borgerlige Reprmsentanter dannede Rumplanddag
ReQeringen den mest udstrakte Myndighed til Indskraenkning af MedborgerreWghederne, idet de reUede disse Begramsninger helt og holdent mod Arbejderklassen, 1
dette 0jemed publiceredes den 29, Maj 19'18 :oLov om
midlertidige F orholdsregler UI Haandhaevelsen af almindelig Orden og Sikkerhed._ Denoe saakaldte :oSocialistlov_ berettigede Regeringen til midlertidigt al udfaerdige
Bestemmelser om 1) Udgive'lseo af periodisk trykte Skrifler, Indskraenkning af Forsamlingsfrihed og BopaeJsret
saml 2) om udvidet Ret til Beslaglaeggelse, Husundersegelse og Arrestation, Paa Grundlag af deone Lov ivaerksaUes den skrigende Undertrykkelse af Arbejderklassen.
som siden bar fundet Sted og endnu vedvarer,
Den opnaaede Fuldmagt benyUede Regeringen sig af i
udstrakt Grad, Til at begynde med udfaerdigedes den 21.
Juni 1918 en Bekendtg"relse om Retten tiI Udgivelse af
periodiske Shifter og Blade. H"lge deone Bekendigerelse maa intel nyt Blad udgives ferend der er opnaaet
TilIadelse dertil hos Landsb.0vdingen (Amtmanden) .
Landshevdingeo maatle ikke give denne Tilladelse tili andre end saadanne 6nske Medborgere, bvis Virksomhed
kunde aoses for en Borgen for, at den lovbundne Samfuodsordning ikke blev forstyrreL Landshevdingerne fik
endog i Bekendtg€lrelsen den mest udstrakte Ret UI at inddrage og beslaglaegge Bladene.
Erfaringen har siden vist, bvorledes Landsh"vdingerne
I
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har hrugt denne ReL Tilladelse til Arbejderbladea UdgiveisI! gaves kun efter de stersle Aostrengelser. og for en
storDel blev del Ahlag, Landsh0vdingene har ligeledes
inddraget Blade paa Grund af Bagateller. F"rsl efter al
en DY Presselov er blevet givet, har Presseforholdene for_
andret 5ig, om det end maa bemterkes , al den overfor Afbeiderbladene altid er blevel forlolket strengt og etter
F orgodtbefindende.
Hvad Forsamlings- og Foreningsfriheden angaar, afgav
Regeringen allerede sidste Efteraar gennem et hemmeligt
Circulrere ti! Landahevdingene Forskrifter, Helge hvilke
Landsh0vdingene var berettigede UI al gribe ind i Fareningernes Virksomhed og forhindre alle M0der. Denne
deres Magt overf"rte Landsh0vdingene ti! underordnede
Embedsml2nd, hvoraf Fetgen har vl2ret, at Praxis i denne
Henseende er blevet stl2rkt skiftende. 1 de neste Tilfl2lde
har Politimyndighederne sat Born saavei for Forenings~
virksomheden som for Arrangeringen af Meder, og kun
paa ganske faa Steder har Arbej dernes Virksomhed vl2re!
tilladt og kun i begrwnset Form. Der er ikke gjort For~
skel paa, om F oreningsvirksomheden eiler et planlagt Mede har haft Omstyrtning af det lovbundne Samfund til Maal
eiler har staaet paa rent parlåmentarisk Grund. Kort sagt,
alle Foreninger og Meder er blevet stillet paa samme Niveau og er blevet forbudt. Endog Arbejdernes faglige Organisationers Virksomhed har vteret forbudt lige til dette
Aars Begyndelse, og Arhejderne har saaledes vreret forhindrede i med forenede Krrefter at bekwmpe den ekonomiske Ned, som bele sidste Aar har truet deres Stilling.
Endvidere ber det bemwrkes, a1 de underordnede Poiitimyndigheder ikke engang har efterkommet Regeringem
F orskrifter i disse Sager.
Ved Beslutning af 12. Decbr. 1918 har Statsraadet hestemt, at: 1) Valgmeder er fri og behever Me at anrnel_
des; 2) offentlige Meder kan afholdes, naar dilr geres Anmeldelse derom til Politimyndigheden, med Angivelse af
Medetid og -Sted samt Medets Aarsag og Hensigt. Trods
disse lempende F orskrifter er endnu derefter en stor Del
offentlige Meder paa mange Steder blev~ t fuldshendig lorhindret, og 0vrigheden har oHe udtrykkeligt meddelt, at
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den ikke vHde tilIade nogen som helsl Meder. Til groft
Retsbrud forvandledes disse 0vrighedens Forholdsregler,
naar de var rettet mod Valgmederne, hvis Afholdelse blev
umuliggjort paa mange Steder. Da Valgiorbereclelser tiI
de kommunale Valg skulde finde Sted ved Aarss1ciftet,
bindredes Val-gmoderne paa flere Steder, og nu tor nylig
ved de politiske Valg var mao tvungen til at konstatere
det sergelige Faktum , at Arbeiderne paa en Del Steder
ikke fik Lov lil at afholde Vrelgermeder. Da Arbejderne
samtidig hinclredes i med Tryksager og is&r ved Valgmanifester at henvende sig til Vre.lgerne, kan mao fastslaa, at endog paa dette vigtige Tidspunkt vilde mao indskramke Arbe;dernes Deltagelse i Valgene og saaledes
graft forvanske Valgenes Resultat og laa Landdagen anderJedes sammensat, end V<elgernes Vilje virkelig forudsaHe.
Hvad Arbejderorganisationerne angaar, fremkom der
eHer Borgerkrigens Afslutning i den borgerlige Presse Udtalelser om, at disses Virksomhed for Fremtiden burde
umuliggores. 1 Praxis har mao paa enhver Maade strabt
rnod deUe Maat. Foruden Forhindringen af Arbejderorganisationernes Meder var den vigtigste Faktor Bestemmelsen om Forbud mod at Arbejderorganisationernes Ejendom kunde scelges eiler overdrages, ved hvilken Fremgangs_
maade de neste af Landets Arbejderorgaoisationers
Virksomhed faktisk hindredes hele sidste Aar og stadig
hindres.
Helge vore almindelige Love kan Arbejderorganisationernes Ejendom ikke paa strafferetsligt Grundlag sceHel
under Salgs- og Overdragelsesforbud. Det gjorde man dog
alligevel, idet man erklcerede, at denne Ejendom burde
tagel ti! Dcekning af de Skader, som Arbejderorganisationernes enkelt~ Medlemmer havde voldt under . Borgerkrigen. Denne Motivering . er dog gaoske ulovlig, eftersom
Arbejderorganisationerne ikke som juridiske Personer er
ansvarlig for de enkelte Medlemmers Handlinger, ligesom Organisationernes Ejendom heller ikke kan undgcelde
derfor.
Ikke engang ifelge den i Foraaret udfcerdigede Undtagelseslov havde Regeringen nogen Ret til at belcegge Arbejder_
organisationernes Ejendom med Salgs- og Overdragelsesforbud.
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Helge ..Socialistlovenc af 29. Maj 1918 6k Regeringen
ganske vist udslrakt Ret til Arrest, mea Dogen Ret til
Salgs- og Overdragelseslorbud fik Regeringen ikke gennem
Loven. Gg selv om en slig Bestemmelse fandtes i Loven.
saa vilde den ikke i strafferetslige Sager have kuonet faa
tilbagevirkende Krait, eftersom det almindelige Princip i
Lovgivningen er, at gjort Uret ber bedemmes efter den
paa det Tidspunkt greldende Lov og en oy Lov bruges kun.
hvor den er fordelagtigere end hio,
Regeringen har maaske selv indset, ' at disse Bestemmelser om af behegge Organisationernes E;endomme med
Salgs- ol!! Overdragelsesforbud var ulovlige - iorucle n af de
var lidet overvejede - og deri har formodentlig Regeringens Tilladelse for Landshevdingene til at frigive de
paagteIdende Ejendomme fra SaIgs. og Overdragelseslor.
budet sin Grund. (Nu er Forbudet ophreveL Maj 1919.
Oversretterens Anm.). Desto beklageligere er det, at hidindti! er kun en BrekdeI af denne Ejeodom blevet frigivet
og at Sterstedelen ganske efter Forgodtbefmdene vedvarende unddrages Organisationernes frie DispositionsreL
De Arbejderorganisationer, som allerede har faa et deres
Huse og 9vrige Ejendom til {ri Disposition, har efter Mod.
tagelsen erfaret, at en heI Del var blevet edelagt eiler ro·
veto 1 visse Tilftelde er mao kommet til Klarbed om, hvem
der bar begaaet denne Plyndring eller 0delreggelse, men i
de neste Tilftelde er Udoveme ukendte. OHe syoes MiIi·
trerafd elinger, Milits eIler de i Landel vrerende tyske Trop_
peafdelinger åt have begaaet Irtekt Reveri af Ejendom,
hvilket har bragt Arbeiderorganisationerne store ekonomiske Tah.

Proletariatet blev udleveret tll Hungersneden.
F remstillingen i denne Rubdk af Valgmanifestet gengiver i al Korlhed de Vanskeligheder som de mindre bemidlede KIasser har hait at udstaa med Hensyn til Levnedsmidlerne i de senere Tider. De beri fremsatte Anskuelser
turde vtere almengyldige og er idetmindste blevel aner_
kendt som berettigede. Da imidlertid den offentlige Anklager ikke har adskilt dette Stykke fra den Tekst, der
kaldes "forbryderisk Agitatioo". er jeg tVUDgen UI med faa
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Ord at berere ogsaa deUe, d, ' v, s. Levneclsmiddelspergs.
maalet.
1 Levneclsmiddelpolitiken begik mao i de sidste Aar nogle Uh0rl slore Misgreb, hvoraf Felgen var, at alle Konsumenler maatte deje den yderste N0d. Regeringen sh,Hede
sig i Levnedsmiddelpolitiken ene og alene til Producenterne. Könsumenlerne tilsidesaUes ira al Delagtighed saa·
vei i Levnedsmiddelpolitikens Ledelse, som i dens KontroL
Hermed gik mao saa grundigt til Vrerks, a1 mao f. Eks.
fra de vigtigste Organer paa dette Omraacle, Levneclsmiddelmevnene, udelukkede Arbejderreprcesentanter, som dog
hidtil energisk havde hrevdet Konsumenternes Interesser.
1 Praksis visle denne Levnedsmiddelpolitiks F91ger 5ig
deri, al Landbrugsproducenternes saakaldte Selvhushold_
ning begunstigedes paa alle mulige Maader. Den davrerende Levnedsmiddelc:hei Iremsatle oHe sin Mening i Sagen i Form ai den Paastand, at Produktionen af LevnedsmidIer er en Krig, hvori Folket ved Fronlen - Producenterne - skulde have mere end Folket bag Fronten - Konsumenterne" og denne hans Anskuelse ferle ham til ulige
Behandling af de forskellige Samiundsklasser, Paa ethverl
Omraade beskyttedes Landbrugsproducenterne paa bedsle
Maade uden Hensyn til, om Konsumenterne i Byerne havde tilslrrekkelige Eksistensmuligheder, For at nrevne et
Eksempel, lovedes der Bybeboerne 150 gr. Korn daglig
eller 41 /. kg. maanedlig - og ikke engang dette Kvanlum
kunde endda altid faas - medens Selvhusholdnings-Pro_
ducenterne fik tUstaaet 10 kg. pr, Maaned, hvilkel Kvantum de kunde vrere sikre paa, Dertil kom endnu )Erler,
som Ejere af egel Landbrug fik Lov Ii! at beholde i Mreng.de, uden al man tog Hensyn Ii! hvorvidt Kortindehavernes
Behov blev drekket. Videre disponerede Landbrugerne for
deres eget Vedkommende over Ked, M<e>lk, Smer o. a.
Landbrugsprodukter. som Bybeboerne sjaeldent fik saa meget som at se. 1 Iriskt Minde slaar for enhver Bykonsument de Forhold, under hvilke man med en slig Levnedsmiddelpolitik h::vede i Konsumptionscentrerne. Sidste Forsommer spistes f. Eks. i Helsingfors T rcemel, som man paaslod var nrerende, uagtet alle sagkyndige erkherede. at
Mlllet var aldeles vrerdilest, De Kornrationer, sam senere
uddeltes, var den usleste Blandingssaed, oHe fuld af Halm,
Avner og andet Skrabsammen.

Smughandel for de Rlge -

Sult for de Fattlge.,

Det vilde dag v&re urigtigt at paaslaa, at Belolkningen
i Konsumpsionscentrecne slet ikke fik Landbrugsprodukter.
Der kom virkelig en Mlllngde af de vigUgste Landbrugs •
. produkter, men de kom ikke paa den officielle RaHonetings Veje, men paa Smugveje, i Smughandel. Det visle
aig faktisk j denne Tid, at Irods den sttengt tilsigtede Udjevning fra Statens Side, kunde man for Penge laa hvad
som helst, hvilket de Fattige derimod var afskaaret ira.
1 Smughandelen vat nemlig Prisen mangedobbelt saa b€lj
som de officielle Priser, hvilket Personer med almindelige
Indbegter ikke kunde tl2nke paa at betale,
Men ikke engang de officielle Priser holdtes indenfor
•
rimelige Graenser. Den davrerende Regering, som i hele
sin Politik stoHede sig til Landbrugsinteresserne, kunde
derfor ikke eve det o0dvendige Tryk paa dine, og endslumt Regeringen saa, at Landbrugerne ikke var villige til
med det gode a1 udlevere deres Smd og andre Produkter,
vovede Regeringen ikke a1 vedtage strengere Forholds_
r egler mod dem, Saadanne Forholdsregler havde vaeret
mulige, da der i Landet laadtes tilstraekkeligt Militaer og
anden Ordensmagt, og den mindste F orholdsregel i denne
Retning havde utvivlsomt vreret egnet til at faa Landbru gerne til at overhol de de givne Forskrilter, Regeringen
bar sig dog ikke saaledes ad, men s0gte derimod a1 tilfr edsstille Landbrugerne gennem Forh0jelse af Priserne,
Saaledes blev f, Eks, Priserne paa Br0dkorn, som allerede
tidligere havde vmrel saa hoj som 1,15 pr, kg" pludseligt
forhejet til 2 mk. kg, Prisen paa alle andre Produkter
forh"jedes naturligvis efter samme Skala, da Smdprisen
altid hos os har vreret den sikreste Vrerdimaaler, Saaledes forh0j edes de allerede i Forvejen mangedoblede Priser
paa alle Livsforn"denheder med det dobbelte og denne
Forholdsregel har gjort ,it til at iadvirke paa den uherte
Nedgang i Pengevalutaen. som vi i de senere Tider er blevet Vidne tiL Og ikke nok med at di,se Priser udlovedes
paa sid,te Aars H0st, men yderligere forpligtede Regeringen sig til endog Iremdeles i 2 Aar at indl0se al den
Saed, Landbrugerne kunde undvaere tiI de usmdvanligt
)a"je Minimalpriser, Ve d Fastsaettelsen af denne Pris har
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Statsregeringen bebyrdet sig med tunge Veksler for Fremtiden,
Alle disse Landbrugerne begunstigende Forholdsregler
nyttede dog kun lidt. Et fuldstændigt Anarki og Ligegyldighed overfor Forskrifterne vandt Indpas i Landbrugs.
kredse. Et hensynsløst Profitbegær fik dem til at unddrage Sæclerr og andre Produkter fra den statslige Ratio·
nering og ad Smugveje at transportere dem m de Konsumentkredse, der betalte den højeste Pris. Fra Landbruger·
nes Side fremsattes f. Eks, den Paastand, at Landet ikke
havde tilstrækkelig Sæd at afstaa og at de derfor ikke
kunde opfylde de dem paalagte Forpligtelser. Den officielle Statistik taler dog et andet Sprog. Ifølge Statistiken
har de sidste Aars Høstudbytte været følgende:
Rug, Byg og Hvede ................ 390 Mil!. kg.
" = 330 Mill. kg.
Fragaar til Sædekorn.... ........ .. . 60
Havre ............................ 350 ~
"
150"
.
Fragaar til Sæd og Foder. . . . .
Tilbage ......... .. . . . . ............ 200 •
•
som svnrer til i Mel eller Gryn. . . . . . . . . . . . . . . .. 100 MiH. kg.
" "
Til Konsumplian er der altsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Naar hele Landets Indbyggerantal er 3,4 Mill. Perso.
ner, bliver dette aItsaa pr. Person og Aar 126,5 kg. eller
lidt over 10 kg. pr. Maaned.
Hver Indbygger i Landet skulde ~ altsaa have haft samme
Ration som Landbrugerne, hvis blot Sæden var bleven
skaffet til Veje.
Merkantilt AnarkI.
Det vilde dog være urigtigt at beskylde Landbrugerne
alene for dette Anarki og Profitbegær. Samme Aand
bredte sig ogsaa i alle andre Lag af Folket, til at begynde med i Handelsverdenen, senere ogsaa i Industrikredse. Priserne forhøjedes ublu udover Produktionsomkostningerne og tilbørlig Fortjeneste, og enhver stræbte'
efter Rigdom paa kortest mulig Tid. Krigstidens sørgeligste Fænomen er netop Opstaaelsen af disse Marodører
og Gulaschmænd, som samvittighedsløst har tjent sig Formue paa Næstens Nød og Lidelser.
For at vise, hvorledes man ogsaa fra borgerlig Side saa
paa denne Tingenes Tilstand, vil 'jeg til Slut citere nogle'
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Uddrag af en af Dr. Carl Tigerstedt nylig offentliggjort
Redegerelse. Han siger bl. a.: »Helge nugreldende Be·
stemmelser faar en paa Landet bosat Landbruger Lov til
al konsumere Kad. MiElk, Smer, Oat, KartoDer og andre
Rodfrugter i ubegrrenset Ml2ogde, og den SredratioD, som
tildeles bam, et mere end dobbelt saa slor som den andre
Medborgere tildelte, Her maa det bemrerkes, al de ikkepriviligerede Helsingforsere meIlem 15. Aug. og 21. Sept.
erholdt knapt 1/_ af den Sredration, som Ejerne af eget
Laodbrug havde Ret til al konsumere. Mellem 22. September og 2. November steg KorttaHonen ti! :ohelec 48
pCt. af ,.Selvhusholdernesc Kvantum. Siden sidstnrevnte
Dag et Korthusholdernes Rationer yderligere blevet formindsket i he j Grad, og det Mel, Helsingfors' Levneds·
middelnrevn i de sidste Uger har kunnet uddele. har vre·
rel af usredvanlig ringe Kvalitet. Man bor ogsaa erindre,
al Landbrugerne tor deres Nyopdyrkninger belennes i
Form af Havre og Rug - «
"Et retfrerdigt Fordelingsprincip m. H. 1. Landels Levnedsmiddelproduktion er saaledes blevet forkastet , eller
er rettere sagt aldrig blevel anvendt, og allerede heri ligger en Aarsag til, at Rationeringen hos os helt og holdent
er demt ti! at mislykkes.
Et tydeligt Billede af Levnedsmiddelrationeringens Virk_
ninger paa de ikke-priviligerede Korthusholdninger faas
ved Udregning af det paa hverl Korl tildelte Levnedsmid·
delkvantum,
1 Tiden 1. Aug.-21. SepL er der i Helsingfors ved Levnedsmiddelkort pr, Dag gennemsnitlig udleveret felgende
ti! Personer, der ikke har Mrelke- og Ti1lregsbredkort:
Rensdyrkod . .. . .. . ..........
Okseked
Fersk Peise ........•.......
..
.
Re&el Pelse
.
Mlelk.
,
Smer

...................

.

. . . . . . . .. . . .
. . . .. . . .. . . . . ... . . . .
......... ..... ...... .

OSI . •.••••.• ..•• •••• •. •• .••

Madolie .... ... . ............
Fedl ........... ... ..
M,I

...... ........ ...... ...

Summa

Gram KaJorier Penni

14.4
4.8
19.2
28.8
53.8
8.7

3.'

4.8

1.'

78.1

27.3
7.8
45.9
130.8
. 36.2
69.3
13.7
43.2
17.1
279.2
670.5

12.6
2.1

32.6
51.8
7.5
17.4
5.3
J./,.2
3.6
23.4
171

Da en fuldvoksen , let legemligt Arbejde udførende
Mands Nærings~hov regnes til mindst 2,800 Kalorier pr.
Dag. har saaledes Personer, der hører til Korthusholdningen i Helsingfors, i rationerede Levnedmidler laaet noget
under ' I. af den for en fuldvoksen Mand nødvendige Næringsmængde.«
»Den Pris en Mand, der udfører let legemligt Arbejde,
maa betale for Føden, er efter en særdeles lav Beregning
~7 Mk. om Dagen. Heri er dog ikke iberegnet Tilberedelsesomkostningerne.
»Selvhusholdere« lever sædvanligvis i Overflod, medens
,.Korthusholdere« i Helsingfors staar overfor den bitreste
Nød. Vor Levnedsmiddelrationering er totalt mislykket.
Rationeringssystemet burde lægges om og en ligeligere
og retfærdigere Fordeling virkeliggøres.«
Saa stærke Ord om vort Lands Levnedsmiddelsystem i
den seneste Tid er udtalt af en Videnskabsmand, som har
anvendt en stor Del af sin Tid til Undersøgelsen af dette
Spørgsmaal. Under slige Forhold kan man ikke paastaa,
al det Billede, det nævnte Valgmanifest har givet om vor
Levnedsmiddelpolitik, paa nogen Maade har været overdrevet.
Sagen er ellers tilstrækkeligt velkendt, thi denne Byrde
har alle . Konsumentkredse selv faaet at føle, nogle mere,
andre mindre, Alle Blade har skrevet derom, Og naar
Borgerbladene har fundet det nødvendigt at beskrive
Hungeren indenfor Middelstanden, saa kan man forstaa,
hvordan Nøden har været i den ubemidlede Arbejderklasse,

Borgerne gjorde Forsøg paa Statskup.
Efter at Oprøret sidste Foraar var blevet kuet, kom Bor_
gerskabets egoistiske Klassebestræbelser, der tidligere hav_
de været tvunget til at holde sig indenfor visse Grænser,
rigtig frem . Saaledes krævedes ikke blot Annulering af
saadanne Love, som Etkammerlanddagen havde givet Hl
Arhej dernes Bedste, men endog Omlægning af hele vort
Statsvæsen paa en ny Basis, saaledes at Arbejderne ikke
for Fremtiden i nævneværdig Grad kunde indvirke paa
Sagernes Gang, Den demokratiske Statsform forsøgte man
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- som det fremgaar af nedennmvnte borgerlige Blacles Ud-·
talelser - at forvanske, og i Stedet krmvedes Indferelsen
af en monarkisk Statsform, idel man meget vei vidste, at
Arbejderne eiler overhovedet de ~ demokratiske Befolk.
ningslag ikke direkte kan paavirke Regentens AfgliJrelser,
hvorfor den monarkiske Regeringsform i flere Lancle har
udvikJet sig til at blive den sikre Stette for Overklassens
Privilegier,
TiI Hinder for de monarkistiske Bestrrebelser var dag
den Omstamdighed, at Finlands Landdag allerede havcle
proklameret Finland som Republik. hvorior de nrevnte
Bestrl2belser ikke lovligt kunde realiseres paa anden Vis
end ved, at man paa lovlig Maade indferte en ny monarkisk Regeringsform. Da denne Udvej efter tvende Forseg
var blevet opgivet i Rumplanddagen som F elge af en st<erk
Opposition fra de borgerlige Landdagskredses Side, fertes
Kongevalget igennem efter § 38 i Regeringsformen lra
Anno 1772.
Ovenmevnte Paragraf, der bestemte, hvorledes Sveriges
Rigsstrender burde handle, saafremt Kongehuset uddede,
har naturligvis mistet sin KraIt, da Finland forenedes med
Rusland. At dette er Tilfreldet, havde i hele Ruslandstiden vlieret almindelig anerkendt. Saaledes siger f. Eks.
L. Mechelin i sin Bog »Finlands Grundloves Indhold« at
,. den naturlige Felge af Finlands Forening med Rusland
var nelop den, at i Finland opherte Gyldigheden af Bestemmelsen i Regeringsformens § 37 om Regeringens
Haandhrevelse under Koogens Umyndighed, og § 38 hvorledes mao ber handle, hvis hele den mandlige Kongeslregt
udder. .. Samme Standpunkt indtager J. K. Paasikivi isin
Bog ,.Finlands almene Grundlove .. og en anDulleret Bestemmelse kunde naturligvis ikke paa oy trliede i Kraft
uden at eo ny Lov blev vedtaget.
Den nrevnte § 38 i Regeringsformen kan saa meget
mindre staa ved Magt, som Finland er blevet Republik.
Allerede i Foraarel 1917 opherte Ruslands hidtidige Dynasti paa Grund af den da i Ruslaod stedfundne Revolution med at vrere Finlands Dynasti, og da Landdagen
ved Beslutning af 15. Novbr. 1917 erkl<erede selv at haand_
hreve Magten, oph0rte ogsaa formelt den monarkistiske
Statsform at g<elde i Finland, Den Omstrendighed, at Land-
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dagens sidstnrevnte B~slutning isin Oprindelse var af te·
volutionrer Natur, hindrer ikke, a1 Landet derigennem fik
en oy Statsform, en republikansk, der yderligere bekr<eftedes af Landdagens udtrykkelige Bestutning af 6. December 1917, hvod det siges: :01 Anledning af, at Regeringen til Landdagen har indgivet F onlag om en oy Regeringsform, som er baseret paa det Princip, a1 Finland er
en uafhlEogig Republik, besluUer Landdagen som Ihoondehaver af den hejeste Statsmagt paa sin Side a1 godkende delte Princip saml ogsaa a1 godkende, a1 Regeringen for a1 opnaa AnerkendeIsen al Finlands statslige
Selvstrendighed vedtager de Forholdsregler, Regeringen .
har meddelt et D0dvendige for dette F ormaai«.
Ih,ige del Direktiv, Senatet havde erholdt, gjorde det
DU Anmeldelse til udenlandske Magter om Finlands Selvstrendighed, og fra de Magters Side, som anerkendte vor
Selvstrendighed, understregede srertig Frankrig, Rusland
og Schweiz, at Anerkendelsen gjaldt Finland som Repu_
blik. Finlands officielle Reprresentanter i Udlandet optraadte som Repnesentanter tor Republiken Finland. 1
flere senere udfl2rdigede Aktstykker optraadte Senatet
som den linske Republiks Regering. Og i Almindelighed
forsvarede ingen i Finland, saa vidt vides, efter den
mevnte Beslutning i November lige til Foraaret 1918 den
Opfattelse, at Finland stadig var Monarki. Forst efter at
det var blevet klart, at lovlige Midler for Opnaaelsen af
en monarkisk Stasform ikke kunde f",re til det "nskede
Resultat, og at Spl!lrgsmaalet om Statsformen maatte udsreites UI den efter nyt Valg sammentrredende Landdags
Afg"relse, hvor en sikker monarkisk Majorit~ nreppe
vilde forefindes, forenede alle Landets reaktionrere Krrefter sig i Kravet om Afholdelsen af Kongevalg efter en
Paragraf, der, som tidligere nevnt, allerede lrenge var
almindelig erkendt at have mistet sin KraU og som derfor ikke engang alle monarkisk-sindede vilde benyHe sig af.
Regeringslormens Paragraf 38 vilde i nerverende Tilirelde ikke kunne have vreret anvendt som GrundJag for
Kongevalg, selv om Paragrafen stadig havde vreret greldende. Thi nrevnte Paragraf taler udtrykkeligt om Til~
felde, hvor Kongemagten er udd",d, hvad ikke var Tilfeldet her. Da Finland desuden ikke nogensinde har veret

,.

Kongedemme, men kun Storfyrstendemme. saa skulde
Valget, hvis der overhovedel skulde vcelges en Monark,
gcelde en Slorfyrste,
Skabelsen af en Stalsform, som ikke baseres paa de
gceldende Love, men som hviler paa en Minorilets Be~
slulning, der for af naa sit Maal benylter sig af den tilfceldige Svaghed, der er tilstede hos Majoriteten, der reprcesen1erer den anden Anskuelse, maalte u1vivlsomt stemples som Statskup, og som saad~n blev det ogsaa s temp~
let i Landdagen ved Forslage1s Behandling. Den ncevnte
Handlings Karakter af Staitskup fremgaar endnu tydeIigere, hvis man tager nogle praktiske OmstrendiJlheder
i Belrag1ning, som staar i Forbindelse med del nrevnte
Kongevalg.
Den Landdag, som foretog Valget, var for en stOr Del
ufuldstcendig, ikke .lIene paa Grund af, at lIere af dens
Medlemrner var emigreret, men ogsaa derved, at andre
Medlemmer paa ulov,lig Maade forhindrede s i at in~
linde sig paa Landdagen,
Desuden ber man tage i Betragtning det al Tilberlighed 1rodsende Pres, som man i Spergsrnaalet om Statsformen udevede fra de monarkisksindedes Side, da man
f. Eks, tilvejebragte den tyske Regerings Ud1alelse, bvori
den monarkiske Statsform unders1ettedes, eiler da man
forsegte at skrremme med de uherte Farer, der truede
Finlands Stilling som Siat, saafreml Landet ikke ved Valget af en tysk Fyrste stillede sig under Tysklands Be~
skyttelse, eiler da man forsegte a1 indbilde os, at Finlands Arme vii de krreve en monarkisk Statsform og vilde
overlade Sagen m dens Afgerelse. Alle disse Omstrendigheder fastslaar den Karak1er af Statskup, som det Etteraaret 1918 sledfundne Kongevalg havde,
Til alt Held var Skrebnen ogsaa denne Gang os god og
tilintetgjorde deite skrebnesvangre Foretagende, Uden~
rigspolitiske Omstrendigheder, frem[or alt Tysklands fuld_
staendige Sammenbrud i Verdenskrigen. rendrede Situationen saa Ulpas, at den valgte Konge ikke saa sig i Stand
til a1 kuone modtage den ham tilbudte Trone, Han saa.
bedre end vore egne Statsmrend, der dengang var ved
Magten, hvilke sergelige Felger hans Tronbestigelse bavde kunnet medfere, og tor a1 lorhindre disse, frasagde han
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sig Kronen, allerede inden han havde sal den paa sit Ho~
nd. Saalecles sluttede denne j St~tskupets Tegn begyndte
Kongesaga.

Folkets Vilje er blevet forhaanet og ringeagtet.
Den, som efter Borgerkrigens Afslutning læste de reaktionære Blade eller fulgte med i andre fra denne Side
fremsatte Udtalelser, ved, at Va.lgmanifestet ogsaa i denne
Henseende taler Sandhed. Man kan f. Eks. henvise til en
Udtalelse i »Dagens Presse« i Slutningen af April: "Den
usle Institutjon, der kaldes Finlands Landdag, og som Vor
Herre gav os i siD Vredes Stund, har under Pøbelens Tryk
og Borgernes Eftergivenhed givet saadanne Love og i
det hele taget udøvet en saadan Virksomhed, at vi snart
staar paa Hottentotternes Dannelsestrin. Om nogen Sin~
de Reaktionen har været paa sin Plads, saa er det netop
nu. Derfor bort med al Tale om Demokrati og Folkevilje
og atle disse forslidte Fraser og Slagord«.
Lige saa skamløst og haanligt skrives der i ~ Uusi Piiivii",
paa samme Tid: ,.,Og saa laver vi en ny Konspiration, for
af al vor Magt at hamre ind i vort Folks Bevidsthed det
eneste, som indeholder Beskyttelse og Fred for Fremtiden, nemlig et stærkt Statsmagtsprincip paa Grundlag
af Monarki. Mod alle dem, som, ude af Stand til a t høre
Udviklingens og Tidens Røst, stadig vil holde vort Land
i Humbugsdemokratiets Slaveri og som, for at gøre os til
en Slags "PlaHenslagerrepublik«, vil snære vor med Blod
genvundne Frihed i forældede og sørgeligt undervægtige
Dogmer, - dem erklærer vi uforsonlig Krig. «
For at citere endnu en Udtalelse klipper jeg følgende
om den permitterede Landdag (det borgerlige RumpparJament) ud af "Svenska Tidningen«s Nr. 9.8. 1'8: ~ Rejs
ikke. Benyt disse Uger til at varetage, hvad I har efterladt paa Bordene, gør ordentlig rent efter Jer, saml alle
Blade og Tryksager sammen, luft Sale og Korridorer dygtigt ud, gør Portene brede og Dørene høje. Stig derpaa
op, naar Kongen kommer, og hils høvisk og artigt. Derefter kan Herrerne pænt .gaa deres Vej og holde sig hjemme længe, meget længe. Kom ikke igen i Aar, ja, det skader ikke, om I bliver borte ogsaa næste Aar. Vi har nu
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sel og hert Herskabet i tolv Aar, og forsikrer, al intet
er 05 en saa stor Lettelse som at se Herrerne vencle os
Ryggen.
Der sigea jo al vl2re et ulykkeligt Instinkt, som tvinger
F orbryderne tilbage til Gerningssteclel, hvorfor det ikke
er at veole, al alle vii bHve borte saa henge. Mm koru
ikke igen, fliJrend Kongen kalder paa Jer, om han tror,
at han kan gllre Doget for Jere.
Mao kuncle plukke lige saa mange Udtalelser af denne
Slags ud, som det skulde Valre, h'fOri den reaktionoere.
blanclt Borgerklassen energisk udhredte Aoskuelse {rernsattes, at nu hurcle mao afgjort hryde med de tidligere
demokratiske Forhold i Landel, den lige og ' almindelige
Stemmerel burcle indskra:!nkes og en Konge- og Hoi-Magt
grundlaegges, under hvis Beskyttelse smaa Overklassegrup per kunde haa ndhaeve Magten uden at bryde sig om
Folkevi!jen.

Rumpparlamenteta Undertrykkel .. sog Tvangslove.
Nu kommer vi ti! den Del af Valgmanifestet, som, ifelge
Anklagerens Meddelelse, hos Justitsministeren har vakt
srerlig Bekymring og saaledes uden Tvivl efter hans Opfa ttelse indeholder i hojeste Grad ,. aabenbart usande Paastande or. Det er derfor vigtigt at behandle denne Del af
Valgmanifestet udferligt.
Efter at Borgerkrigen var ophort og en Ti!bagevenden
til den normale Tilstand var indtraadt, fremsatles der fra
Socialdemokratiets Side Fordringer om Landdagens eje_
blikkelige Oplesning og Afholdelsen af nye Valg, saa at
ogsaa Lovgivningsarbejdet kunde komme ind i normalt
Spor. Denne F ordring ioranledigedes af den kendte Grund,
at en stor Del af Landdagens Medlemmer ved deres Deltagelse i Borgerkrigen var bleve t ude af Stand UI a t opfylde deres Pligter som Landdagsmrend, og desuden var
en Del remt ud af Landet eller laldet i Kampene. Denne
Fordring blev dog ikke taget i Betragtning, men stempledes som Formastelighed og de tilbageblevne borgerlige
Reprresentanter drev i Rumplanddagen Lovgivningsarbejdet, som om intet var hrendt.
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Hvor tilpas kompelent denne Rumplanddag var til at
udfere Landdagens Anliggender, forstaar enhver uden l!engere F orklaringer, Den repraesenterecle knapt mere end
Ralvdelen af hele Folket, og kunde altsaa ikke g"ne Fordring paa Navnet Landdag i Ordets demokratiske BetydDing, men hl2ljsl paa Navnet Klasse-Landdag. Endog fra
borgerlig Side inclremmede mao, a1 denne Landdag moralsk set ikke var berettiget til a1 repraesenlere Folket,
men da den juridisk havde denne Ret, vilde mao lade den
iortSl2tte sin Virksomhed, saa l!enge som muligt, d. v. 5,
Iige ti! det f01gende Valg, hvilket ifelge Landdagsordningen farsl skulde finde Sted Aar 1920. 1 L"bet af denne
Tid troede mao ad Lovgivningens Vej at kunne tilintelge re de af Socialdemokratiet opnaaede Resultater og for
lange Tider at kunne afslaa ogsaa Iremtidige Aktioner Ira
Demokratiets Side.
Landdagen lagde slraks Ira Begyndelsen reaktionEere
Anskuelser for Dagen og traadte lovlige Former under
Fode.
Bortset fra Resultaterne af Lovgivningsarbejdet
skal det blot bemrerkes, at den ogsaa i egne, indre An·
liggender opuaadte paa en Maade, der savner Hjemmel
i Loven. Landdagen tillod f. Eks, socialdemokratiske Re·
prresentanters FEengsling stik imod Landdagsordningens
Forskrifter, uden at Landdagens Samtykke idet hele taget
begreredes og uden at Landdagen i et eneste Tilfrelde vilde
h0re Tale om Forsvar for Folkerepr12sentantens UkrEenkelighed. Hvorledes dette gik for sig, er allerede tidligere
udferligt omtalt.
Betegnende for denne Rumplanddagens Fremgangsmaade
er den Kendsgerning, at den ikke vedtog nogen som helst
Bestemmelser om Indkaldelsen af Suppleanter {or de d.ede
socialdemokratiske Landdagsmrend, Jeg havde JEren af
i et Brev af 28. Juni til Landdagens Formand at gl2Jre op·
mEerksom paa, at mange navngivne Reprresentanter var
helt uskyldige, samt at en Del Ugeledes navngivne ReprEesenlanter var dl2Jde, hvorfor jeg bad Formanden srette sig
i BevEegelse for de fecstnrevntes Befrielse, og for Indkaldels e af Suppleanter for de sidstmevnle. Denne min Henvendelse var dog lorgaeves, ja Landdagens davaerende Sekretl2r ansaa del yderligere for D0dvendigt offentligt at
erklrere, at Landdagen ikke havde nogen Pligt
denne
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Henseende og opiordrede mig, en privat Medborger, til at
iagttage Lovligheden paa deUe Omraade.
Men om denne Rumplanddags fortsatte Arbejde hele
Tiden havde vreret moralsk forkasteli!!, saa blev
del helt ulovligt, da Rigsforstanderen 23. Decbr. 1918 ud~
skrev nye VaIg til den L og 3. Marts 1919, uden at Landdagen samtidig blev oplest. Den i Valgmanifcstet indeholdte Paastand om Laoddagsarbejdets UIov iighed har
s12t lig denne Omstrendighed fOr 0je. Paa denne Paastand
om Ulovlighed vilde Anklageren. paa den sidste Rettergangsdag lregge s12tlig Vregt. idel bao paastod, at dette
indeholdt sserlig ,.iorhryderisk Agitationc, Det er derfor
interessant at se, hvem der i dette Tilftelde har Retten
paa sin Side, Valgmanifestet eiler den offentlige Anklager.
Man behever ikke al studere statsretslig Literatur ret
lrenge for at se, at aUe Stalsretsavtoriteter, der betyder noget, stiller sig paa samme Grund som Valgmanifestet.
Overalt i Verden raader eiler har da i det mindste hidtil
raadet det Princip, at samtidig med, at nye Valg blev udskrevet, blev det foregaaende Pa rlament oplost. DeUe er
naturligt, naar mao tager i Betragtning, hvor[or nye Valg
i Almindelighed udskrives. Det sker sredvanlig af den
Grund, at den tidligere Landdag er kommet i Modsretningsforhold til Regeringen eiler paa en eiler anden Maade har visi sig at vrere ude af Stand til at afgere et eiler
andet {orekommende storre Sporgsmaal, hvorfor den op_
leses paa Regeringens Initiativ og nye VaIg udskrives.
Der var jo ingen Mening i, at der blev udskrevet nye
Valg, naar samtidig den gamle" Landdag fortsaUe sin
Virksomhed, endskent man netop med Udskrivniogen af
nye Valg vilde vise Vrelgerne, at den tidligere Landdag
var ude af Staod tih at opfylde de den paalagte Pligter.
DeUe er allerede i Principe.t saa klart, at en Skoledreng
kan forstaa det,
j Dette kan desuden bevises ved Landdagsordoingens
Bestemmelser, 1 vor Landdagsordnings § 3 Mom. 2 lorbindes Nyvalg og Landdagens Hjemsendelse ved Bestemmelsen: .. Kejseren og Storfyrsten har dog Ret til, om
hao linder det nedvendigt. at paabyde Afholdelsen af nye
Valg forend den i Mom, 1 fasIsatte 3-Aars Periodes Ud_
gang, I det Tilfaelde, at Landdagen ikke oploses paany. er

Reprresentanternes Fuldmagter da gyldige" i 3 Aare, Nyr
valg og Landdagens Hjemsendelse opfaUes her som samme Sag. 1 Landdagsordningens § 18 forbindes disse 2 Segreber endnu fastere ved Bestemmelsen: ~ Hvi s Kejseren
og Storfyrsten paa en ordentlig Landdag paabyder, at Nyvalg skal alholdes, oploses Landdagen paa en af Ke;seren
og Storfyrsten lasisaI Dag«. Landdagens Oplosningsdag
ber altsaa allerede Vlere fashat, naar nye Valg paabydes,
Ogsaa § 18 Mom. 2, ligesom § 14 er yderligere Bevis i
samme Retning,
For at jeg ikke skaI Vlere eoe om at fortolke Landdagsordningen, tillader jeg mig at slutte mig til en indenlandsk
Autoritet, nemlig Professor Robert Hermansson, som har
bibragt os alle vore ferste Kundskaber i Statsret og hvis
Udtalelser i den russiske Undertrykkelses Tid stedse er
tilkendt fuld Gyldighed, naar han stemplede Czarregeringens Foranstaltninger som ulovlige.
Professor Hermansson har behandlet Spergsmaalet om
Landdagens Opl0soing og Nyvalg i :> Juridisk Forenings
Tidsskrifh, 1910, paa Side 300-316. Jeg vii dtere nogle
Udtalelser, som nrermere belyser nrervrerende Sag. Side
308 siger han: ,.Nrermest ligger det at betragte Bestemmelserne eHer den nugleldende statsretlige OpfaUelse og
almindelige Sprogbrug som hvilende paa det Grundlag,
at Berammelsen af Nyvalg og Ophlevelse af de tidligere
Mandaters Gyldighed :>Oplosning. i moderne Forstand - uaJskilleligt herer sammen .• Side 310 udtaler
Prof. Hermansson: _Den Opfattelse, at Udskrivelsen af
nye Valg og . Oplesning« i Ordets sredvanlige Betydning
Helge vor Landdagsordning er umiddelbart forenede, kan
iigeledes anses at fremgaa ved Jrevnforelse mellem Landdagsordningens § 3 og t8. Straks eHer den i § 3 indeholdte Bestemmelse, ifelge hvilken Kejseren og Storfyrsten _dog« har Ret til at beramme nye Valg, stsar der
nemlig : _1 dette Tilflelde er, hois ikke Landdagen opleses
paany, Reprlesentanternes Fuldmagter gyldige 3 Aar.« Og
eher § 18 kan Berammelsen af Nyvalg ske ogsaa paa en Tid,
hvor Landdagen ikke er samlet og Oplesningen ikke kan
gaa for sig som en sledvanlig Oplosning. Dertil kommer,
al ifelge § 3 Mom. 2 fremtrreder Ordlyden som afIattet
"efter den sredvanlige OpfaHelse, at' nye Valg og Ople/ming

i O,dets egentligste Forstand h",e, sammen, og den Om-

shendighed, af denne Anskuelse fremtrl2der allerede i
Begyndelsen af Landdagsordningen, og derved anslaar
T onen for alle de evrige til dette Spergsmaal herende
Bestemmelser, er ikke uden Betydning«. Sin Anskuelse
koncentrerer Prof. Hermansson paa Side 311: _Fra mit
Standpunkt vii jeg indtil videre og indtil en anden
OpfaHelse kao motiveres med Grunde, der maa anses for
at vl2re gyldige. hylde den Opfatlelse, a1 Landdagsordningen her for!olkes saaledes, at Berami'nelsen af nye Valg
uvilkaarligt medferer Qphawelsen af de sidst.valgte Maodater sam! Albrydelsen af de paagaaende Landdagsforhaodlinger«.
Som det ses, er Prof. Hermansson kommet tiI den Opfattelse, at Landdagens Virksomhed. efter at nye Valg er
udskrevet, er stridende mod vor Landdagsordnings Aand.
Samme Standpunkt indtoges af Prof. R. Erich i en Art ikel i Tidsskriftet _Lakimies« Aar 1910. Side 291-97.
Samme OpiaHelse er blevet hrevdet for nylig af en JlVrist i . Hovedstadsbladetc, som kommer <til det Resultat,
at en ;Endring af Grundloven burde vl2re vedtaget, ferend
Landdagen havde kunnet fortsreHe sine Plenarmeder efter
Berammelsen af nye Valg. Professorerne Hermansson og
Erich saalidt som Artikelforfatteren i Hovedstadsbladet
er dog blevet !iltalt for stra{vl2rdig Agitation. Der synes
altsaa ou som fer a1 vrere Forskel paa, om Anskuelserne
frems<ette s i et videnskabeligt Tidsskrift eiler om de publi_
ceres j et Flyveskrift, for at F olket kao Il2re dem at
kende.
Jeg har hermed fremstillet, hvad Slags . forbryderisk
Agitationc, der har vl2re\ j det Ahnit, som Anklageren
har luodet srerlig forbryderisk. Jeg har paavist, at Valgmanifestets F orfaUer, med sin Udtalelse om, at den heldigvis nu allerede opieste og til Minderne henherende
Landdag i siDe sidste Maaneder har vreret ulovlig samlet, eI' i meget godt Selskab. Samme OpfaUelse hyldes
nemlig af alle udenlandske og hjemlige Autoriteter paa
deHe Omraade. Jeg gad nok vidst. hvem Anklageren korn_
mer i Selskab med. naar han paastaar, at Erklreringen vaI'
forbryderisk og slrafbar.

Pyntelige Love.
Eiter dette gaar jeg over til Undersøgelsen af denne
Rumplanddags Lovgivningsarbej de, hvorom Manifestet siger, ~at det var »en hensynsløs Undertrykkelse af Lov og
Folkefrihed«. Jeg skal fremdrage nogle Eksempler derp .. ,

Det mest betegnende Træk i Landdagens første Virksomhed var de Revolutionæres haardest mulige Afstraffelse. I sine Forholdsregler for at naa dette Maal gik
Landdagen langt ud. over, hvad der hos os i Lovgivningen
har været Skik og Brug.
Dette gælder fremfor alt de Undtagelseslove, som Rumplanddagen begyndte at give straks efter at Oprørerne var
blevet indespærrede i de berygtede Fangelejre. Jeg tillader mig at undersøge 3 af disse Undtagelseslove, af hvilke
en angaar Specialdomstole for de Oprørske, den anden
Iværksættelse af deres Straf og den tredje betinget Dom
for de Oprørske.
»Lov om Nedsættelse af Domstole til Behandling af særlige Statsforbrydelser og om Rettergangen ved disse«, "givet i Helsingfors den 29. Maj 1918, bestemmer i sin § 1,
at »strafbare Handlinger, hvori indbefattes Deltagelse i
det i Aar mod Finlands lovlige Samfundsordning udbrudte
Oprør eller som staar i Forbindelse med dette Oprør,
skal, hvadenten den skyldige er Forbryder, Agitator eller
paa anden Maade delagtig i Forbrydelsen, forhøres og
dømmes i en lor rJ.ette Formaal oprettet Domstol. kaldet
Domstolen for Statsforbrydelser ...
Denne Bestemmelse indeholder en Ændring i et særlig
vigtig Punkt i Finlands Grundlov, nemlig Regeringsformen af 21. Aug. 1772, § 16. Den nævnte Paragraf bestemmer, at enhver har Ret til al blive dømt ved den Domstol,
til hvis Jurisdiktion han hører. Denne Forsikring og Garanti udtales i den paagældende Paragraf med disse betegnende Ord:
"Alle Kommissioner, med Domsret forsynede Udvalg
eller overordentlige Domstole, være sig udnævnte af Kon_
gen eller Stænderne, er, som Redskab 10r Enevælde og
Tyranni , herefter afskaffet; enhver svensk Mand har Ret

til at blive demt af den Domstol, ti! hvis Omraade hao
efter svensk Lov herer .•
Om dette Lovsled siger Prof. R. Hermansson (Forelaesninger om Finlands Statsforvaltningsret IV, S. 466) felgende:
.. Domsretten maa ikke overlacles til en midlertidig io
casu oprettet Domstol, men Domsrel ber ud0ves af dem,
som alene if01ge almindelig Lov er berettiget dertil. Det·
te hviler paa en udtrykkelig Bestemmelse i Regeringsformens § 16. Sagen var nemlig den, at i Frihedsticlen vedtoges, stik imod Lovens Indhold, Udneevoelsen af Domstole
og Kommissioner med midlertidig Domsret og mod denne
Uskik er det, at Regeringsformens § 16 vencler sig. Kun
Domstole, som er uclnaevnte i Overensstemmelse med Loven, kan ucl0ve Domsrel .•
Den Fremgangsmaade. hvori Landdagen efter Opraret
gjorde sig skyldig ved Loven om Statsforbrydelsesdomstolene, stempler saaledes vor Grundlov som et ,.Redskab
for Enevrelde og Tyranni« og den ansete Prof. R. Hermansson som ,.Uskik.. . Noget saa kraftigt har man ikke
vovet at udtale i Valgmanifestet om Statsiorbrydelsesdomstolenes NedsreHelse. Deri slaas det kun fast, at en ,.knapt
Halvdelen af Folket repnesenterende Karikatur af en
Landdag giver ... en Lov om Statsforbrydelsesdomstole, ti!
hvis Forgodtbefindende og summariske Behandling man
overlader deres Skrebne, som deltog i Borgerkrigen. " Tidli gere er det allerede paavist, at dette holder Stik. Og ti!
en summarisk Behandling af Sagerne gives der udtrykkelig Direktiv i nrevnte Lovs § 10, hvori det bestemmes, at
Statsforbrydelsesdomstolene »ved Behandlingen af de ti!
denne harende Sager, uden Udlerfighed, skal antegne de
for Spargsmaalets Klarlreggelse n0dvendige Fakta og efter lri Prsvelse af alle foreliggende Omstrendigheder ef_
ter egen Overvejelse a'tsre, hvad der er Sandbed i Sagen."
Selve Loven forudsreHer altsaa en summarisk Behand _
ling af Sagerne. Og hvorledes kan Behandlingen vrere andet end summarisk, naar en Statsforbrydelsesdomstol har
kunnet behandle 60 Sager i Timen, saaledes som det er
sket i Tavastehus, ellet' naar en. 75,200 "Processeu afsluttes paa omtrent 4 Maaneder.
Men skant Behandlingen ved Stntsforbrydelsesdom-
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stolen var summarisk, bestemmer § 13 dog, at .. Statsforbrydelsesdomstolens Dom kan ikke appelleres« . .. Naadec
kunde man anSl'lge om hos Overdomstolen, men Ansog- .
ningen skulde vrere indleveret - inden 7 Dage efter at
Dommen var laldeL Hvis Fangerne sagte a1 skaffe Bevis
fra deres Hjemegn, juridisk Reprresentant eller deslige,
saa kbm deres Breve paa denne Tid ikke engang ud af
Hrenderne paa Fangelejrens Censur og endnu mindre
kunde de faa Svar.
Den 20. Juni sidste Aar blev Loven om betingede Straffedomrne givet og 'i F orhindelse dermed Loven om hetingede StraHedomme for visse Slags Forhrydelser, d. v. s,
ved Oproret.
Hvad ang'aar betinget Dom er to forskellige Systemer
kendte i Europa. Etter del ene dBmmes Forbryderen for
Forbrydelsen , men det erklreres samtidig, at Dommen ikke
eksekveres, hvis den domte i en vis Tid skikker sig vei
og ikke begaar en ny Forbrydelse. 1 en Del andre Lande
idommes i lignende Tilhelde ikke nogen Straf, men selve
Dommen lader man hero paa den Anklagedes fremtidige
OpfBrseL (A. Serlachius, Lrerebog i Finsk Strafferet, 1,
S. 37-38). Begge Systemer kendelegnes ved, at betingel
Dom ikke medf0rer lErestab. Og det er jo naturligt, at
Tillwgsstral1en ikke eksekveres, naar Hovedstrallen rendres til betinget Dom.
Etter deres juridiske Natur er alle Tillregsstraffe ligestillede. De kan kun eksekveres. hvis den egentlige Straf
ivrerksreltes. Man kan 1. Eks. ikke demme en Person til
Vand og Bred eiler merk Arrest, hvis F orbryderen ikke
forinden er blevet demt til Tugthus eiler Frengsel. Ligesaalidt kan man id"mme lErestab, hvis den egentlige Strai
ikke er Frihedsstral. Og derom er Juristerne enige, at
iErestab er Tillregsstraf og ikke Hovedstraf.
Uden at tage Hensyn tiI disse almindelig kendte retslige Principper, vedtog Rumplanddagen dog den 20. Juni
1918 Loven om betinget Straffedom samt Loven om An.
vendelsen af betinget Straffedom i visse Ti1frelde. Helge
f0rstnrevnte Lov kan Straf ai almindelig Slags gere, afhrengig af en af Domstolen fastsat Prevetid, men om Tillregsstraffen siges udtrykkeligt i § 7: .. Hvis den, som er
domt UI betinget Straffedom, ikke efter § 5 har iorspildt
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sin Ret tiI Straffens Uds<ettelse, er Straffen bodalden. Varhao demt til JErestab eiler til ikke at kunne v&re Vidne.
bortfalder ogsaa denne F elge.«
Dette hegger klart for Dagen, at Hensigten ikke blot var
at straffe, men at Hensigten med denne Lovs Givelse var
at gore Redgardisterne UI en saakalclt Pariaklasse, uclen
Mulighed for i Aarevis af kunne deItage i de almene AnIiggender. Saaledes er man ogsaa {aret frem i Praksis, og
Titusinder af Arbejdere er ved denne Lov blevet berevel
deres Medborgerret. trods det at den egentlige Straf det
ikke var bestemt til a1 skulle udferis. Klauelovgivningens Karakter fremtrrecl er tydeligt her.

Slavehandel.
Den 16. Juoi 1918 publiceredes Rumplanddagens Lov
om Udferelsen af Statslorbrydelsesdomstolenes Domme.
Nrevnte Lovs § 3 lyder saaledes: "En Fange, der er idomt
~indst 3 Aan Slrafarbejde, kan, efter Senalels Beslutning, af Hensyn tiI Udh'lrelsen af sil Straiarbejde overferes udenfor Landels Grrenser til el af Senatel valgt Land
og under en af denne godkendl Konlrol. Hvis Fangen
ulovligt kommer tilbage derfra forend StraHetidens Udlob, regnes den Tid, han har vreret udenfor Landels Graen_
ser for at udfere Strafarbejdet, ham ikke tilgode som AIkorlelse i Slraffetiden ...
Ved Granskningen af denne Paragraf ber man huske
paa, al Overferelsen af finske Fanger til Sibirien betegnedes som en Skamplet i Finlands Hislorie, Del er blevet sagt, al et Folk som frivilligt gaar ind paa slige Anordninger, ikke forslaar den nationale Tilvrerelses Betyd.
ning,
Da Landdagsmand Lagerlöf i Landdagen 1908 indgav
. en Ansegnlng om almindeligt Amnesti for alle paa Grund
af Dom eiler Benaadning til Sibirien oversendte Medborgere, motiverede han deUe Forslag bL a, som fo lgcr:
'O Man maa anse hele denne Straffemelode for srerdeJes
modbydelig, eftersom F angerne nresten helt og holdent
stilles udenfor Kontrol og Beskyttelse af det Land, for
hvis Loves Overtrredelse de er d0mt. .. (l908 Landdagens
Bilag 1, S. 46-47), Og videre anf"rer hao isin Petition:

47
"Men jeg anser det for sikkert, da Spørgsmaalet nu kom ~
mer under Landdagens Behanoling, at Landdagen ikke vil
undlade at gøre hvad der er muligt for Afskaffelsen af
denne gamle Uretfærdighed, der med Rette anses som en
Skam for vort Folk.«
Landdagen ansaa de fremførte principielle Synspunkter
for saa vægtige, at den i 1909 enstemmigt vedtog For-

slaget.

Naar Forbrydere med finsk Borgerret for Aftjeningen
af deres Straf sendes udenfor Landets Grænser, saa drej er
Spørgsmaalet sig ikke først og fremmest om den Uret, de
derved lider , men den største V ægt bør lægges paa den
Krænkelse, der tilføjes Landets egen moralske Suverænitet. Og ud fra dette Synspunkt betragtede agsaa 1909
Aars Landdag Spørgsmaalet ved Antagelsen af LagerlOfs
Forslag. Man vidste paa Forhaand, at en Beslutning i den
antydede Retning vilde blive uden praktisk Betydning,
men desuagtet var man af den Mening, at den krænkede
nationale Ære var berettiget til en Oprejsning. om det end
skete sent.
Da dette principielle Spørgsmaal om Sibiriefangernes
Benaadning behandledes paa Landdagen, kunde man ikke
ane, at Landdagen nogle Aar senere skulde kunne vedtage
en modsat Beslutning og ydermere give denne Form af
Lov. Dette er dog sket og desuden bør man tage i Betragtning, at Spørgsmaalet nu gælder politiske Forbrydelser, medens derimod de til Sibirien deporterede var 1$øvere, Mordere og Tyve. Nu pønsede man paa at sende politiske Fanger paa Tvangsarbejde til Tyskland.
Det er svært for en Finne at forstaa, hvorledes en slig
nationalt nedsættende Lov i det hele taget har kunnet opstaa. Den ofte nævnte Paragrafs hele Eksistens er et Brud
med det p;rincip, at en Forbryder ikke maa sendes ud af
Landet for at sone sin Brøde, da han saa ikke har Beskyttelse af sit Lands Love og hans eget Lands tilbørlige
Omsorg for ham hører op. Saasnart en Forbryder, som er
Medborger i Landet, overlades til Strafarbejde i et {remmed Land, kan der aldeles ikke være Tale om "Soning af
Straf«, det bliver ganske simpelt et Nyttespørgsmaal og
Slavehandel.
Dgsaa dette korte Tilbageblik paa det Lo't'givningsar-
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bejde, som udfertes af Rumplanddagen mod de i Borger.
krigen delta~nde Arbejdere, viser, at Valgmanifestet har
hait Ret isin Paastand om denne Landdags hensYDsl0se
Handlinger og Undertrykkelseslove.

" Se claUatloven".
Men ogsaa i andre Dele af sin Virksomhed viser Rumplanddagen sin Vilje til at undertrykke Demokratiet og
Bestrrebelser for med Borgerklassens St0tte at give Love
imod Arbejderklassen.
Den 29. Maj. altsaa paa en Tid , da Opreret i Landet
allerede i Ugevis havde vreret fuldstrendig undertrykt,
idet en sherk tysk Militaerstyrke understettede Regeringens egne Militrerkrtefter og Redgardisterne var indeslamg! i de frygteli ge Fangelejre, publiceres efter Laf\ddagens Beslutning !olov om midlertidige Bestemmelser for
Opretholdelsen af almindelig Ro og Orden.« Denne Lov
bestemmer:
,.Under Hensyn til de Undtagelsestilstande, der er opstaaet som Folge af Krigen og det mod den lovlige Samfundsorden forekomne Oprer, bemyndiges Regeringen ti!
at udf<erdige midlertidige Forskrifter for Opretholdelsen
af almen Orden og Sikli:erhed : 1) om Indskramkninger i
ReHen til Udgivelse af Tryksager, i Forsamlings_ og Foreningsfriheden og om Indskrrenkning i den fri Boprelsret
samt 2) om udvidet Ret til Beslaglreggelse, Husundersegelse og Arrestation.«
Overlrredelse af de nrevnle Beslemmelser kan, saavidt
Loven ikke faslscetler strengere Sir af, blive indtil et Aan
Frengsel.
AI denne Lov, som i Folkets Mund har faaet Navnet
,. Socialistloven« eiler "Mundkurvsloven«, er en fuldslrendig Klasselov, viser al1erede dens Ordlyd og fremfor alt
dens senere Udferelse. 1 Ly af denne Lov har Regeringen i F orbindelse med sine Embedsmrend siden hindret
Arbejderne i at organisere sig og nyde de medborgerlige
Rettigheder, som ifelge Grundloven er lilsikret bver enkeli Medbor ger. Efter denne Lov udstedtes blandt andel
den F orordning, indeholdende midlertidige Bestemmelser
om Rel til Udgivelsen af periodiske Skrifter, som a Uerede
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tidligere har været paa Tale og som gav Landshøvdingene
den størst mulige Myndighed i Spørgsmaalet om ArbeiderbJadene.

Ottetimersdagen beskær es.
Blandt de største og vigtigste Sejre, Arbejderne har
opnaael i Finland ved parlamentarisk Kamp, er Loven om
otle Timers Arbejdsdagen i industrielle og en Del andre
Virksomheder. Ulykken ved OpnaaeIsen af denne Lov
laa deri, at ihvorveL Loven Sommeren 1917 paa en helt
igennem lovlig Maade var givet af Landdagen, viste Bor_
gerklassen ikke desto mindre, efter at den ved Valget i
0ktbr. 1917 havde faaet en lille Majoritet i Landdagen,
saa kraftige Antipatier mod denne samt den kommunale
Stemmeretslov, at Arbejderne saa sig tvungen til Storstrejke i Novhr. 1917, blandt andet for al faa disse Love
stadfæstede. Arbejderne bestyrkedes ogsaa ved dette i
deres Opfattelse af, at Borgerklassen paa en elier anden
Maade vilde frarøve Arbejderne deres parlamentariske
Fremskridt, saasnart Lejlighed dertil blot gaves, Denne
Opfattelse indvirkede meget paa Arbejdernes Taktik i deu
nærmest følgende Tid.
At denne Arbejderklassens Opfattelse ikke var ,helt
!lrigtig, fremgaar af Rumplanddagens den 14. Aug. 1918
publicerede Lov om Ændring af §§ 3, 11 og 12 i Ottetimersarbejdsloven. Nævnte Lovs § 3. Morn. 1 lyder saaledes:
»Udover den Arbejdstid, som nævnes i § 2, Morn. 1,
rnaa Arbejdere, der er fyldt atten Aar, med eg~t Samtykke beskæftiges ved Overarbejde højst 24 Timer i Løbet af 2 Uger og udover den i § 2, Mom. 3, bestemte Arbejdstid 48 Timer i 4 Uger, i begge Tilfælde dog ikke
mere end 200 Timer om Aaret, samt, med vedkommende
Myndigheds Tilladelse, naar Arbejdets regelbundne Kontinuitet nødvendigt kræver det, yderligere højst 150 Timer
om Aaret,«
Altsaa, den ved Arbej dernes parlamentariske Fremgang
vundne '8 Timers Arbej dsdag ændredes, saasnart Landdagen fik Lejlighed dertil, _ til 10 Timers Dag. Saadanne
Love kalder Arbejderne Klasselove.
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Den kommunale Stemmeret IndskriCnkes.
Det samme er Tilheldet med den kommunale Stemmeretslov, Efter en haard parlam~ntarisk Kamp lykkedes
det Arbejderne at gennemfere denne Lov samtidig med 8
Timers Loven, 1 Aaret 1918 havde Rumplanddagen saa
meget Arbejde med Afstraffelsen af Redgardisterne og
Valget af den tyske Kooge, at den ikke naaede til ;Endringer i Kommunallovgivningen. Men efter at Rigsfor.
standeren havde paabudt nye Valg
Landdagen efter
Grundloven burde opleses, begyndte Landdagen med feberagtig Hast - at give Love. Derunder gay den ,ig
blandt andet Ii! i Begyndelsen af deHe Aar al behandle
Kommunalloven og fik i Hast lavet en Lov, if01ge hvilken
k omrnUDal Stemmerel tilkommer den, der fer Valgaarets
Begyndelse er fyldt 24 Aar. saml ved den sidste Folketaelling havde vaeret skrevet paa Mandtalslisten i Kommunen og var pligtig at betale kommunal Indkomstskat.
Den samme Ret tilkommer en valgberettiget Mands Hustru, som har naael ovennrevnte Alder. Valgret har dog
Me den, som har forsemt at erlregge personlig Skat i de
to foregaaende Aar. For al hindre uoverve jede Beslutnioger fordredes i visse TiHaelde tf, Majoritet. Folkeafstemning slajfedes helt,
1 alle deres vigtigste Dele rendredes saaledes Kommunallovene, men i det stik modsatte af demokratisk Aand.
Stemmeretsgrrensen saites he jere eod den tidligere
havde vreret, og Stemmeretlen gjordes afhrengig af BetaIingen af SkaUerne. Og deUe vedtoges af den aamme
Landdag, som et A11r lidligere havde godkendt Reformeringen af Kommunallovene. Hvis noget fortj ener Navnet
Klasselovgivning, saa er det et stigt Lovgivningsarbej de.

og

Husmandslov.en.

En af de vigtigste af Rumplanddagens Love var Husmandsloven, med hvilken - ifelge Valgmanifestet ,.Frugterne af Husmrendenes Arbe;de puHes i Jordejer.
nes Lommer. _
Husmandslovgivningen h~ r allerede i Aar tier vreret et
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af vare mest brendende ReformsporgsmaaL Uenclelig
Iidet eT der dog i denne Tid blevet gjort for Forbedringen af Husmamdenes Stilling. Loven af 1909 om Leje af
Husmands-, Landmands-, Jordbruger- og Indsidder-Omraade skaffede ingenlunde Husmandsspergsmaalet ud af
Verden: dets maaske vigtigste og Husmandsforholdene
mesr paavirkende Punkt var Lovens saakaldte retroaktive
Lovbestemmelse, hvis Formaal var at ordne Husmandsforholdene indtil en ' almindelig og stabilere Ordning
kunde tilvejebringes. Oette for hele vort Folk betydelige Spergsmaa!s Lesning et fremfor alt et af de Spergsmaal, ved hvis Afg0relse alle Folkeklassers Reprresenlation havde vreret 00dvendig. Det vakte derlor en pinlig Opmrerksomhed. da
Rum planddagen tog dette Spergsmaal under Behandling.
Og, et ufuldbaarent Produkt, der ikke svarede til Behovet, blev ogsaa ResultateL
Den almindelig Opfattelse, seerlig blandt Forpagterk lassen, har veeret, at for saavidt en saakaldt Husmandsfr ihedslov kunde bringes tiJ Veje, skulde den i A lmindelig.
hed omfaUe de samme Forpagtere som Loven af 12.
Marts 1909 om Leje af Jord paa LandeL DeHe tog man
ikke i Betragtningj ferst unddr oges Forpagterejendommene
Ira at komme ind under Loven, og derneest gjorde man Ind_
siddernes Indlesningsret ganske iIlusorisk. Ret til !ndlesning af Indsidderomraade har ikke den, som ikke i fem
Aar har hait Forpagterjord, og desuden kan J orde jeren
mesten i hvert enkelt Tilfeelde tilintetgere Indsidderens
Forseg paa at indJese Forpagterjorden. Lovens Paragraf
26 lyder nemlig saaledes: . Hvis Forpagterneevne1 anser
Indsidderomraadet for at Iigge paa en saadan Plads, a1
dets Bygninger eller Omsteendigheder i det hele taget er
saadanne, at dets lndlesning ikke med Hensyn til Forpagterens fremtidige Besiddelsesret svarer til sit Fo rmaal.
er det bereUiget til at neegte Forpagteren Ret til Indlesning, hvis den Bortforpagtende kreever det. Samme
Ret tilkornmer LaDdsfordelingsreUen, Daar den behaDdler
Sporgsmaalet om Indlesning af Feestejord ...
Endnu vigtigere er dog det Punkt, som udtrykkelig berores i det anklagede Manifest, eiler Sp0rgsmaalet om FastSIJ:Uelsen af Indl0sningsprisen paa Husmandslod. Her ber
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man først bemærke, at særlig Husmandsloddernes Pris i de
senere Tider er steget saa uhørt, at Prisen aldeles ikke
slaar i noget Forhold til Produktionen. Denne ufortjente
Værdistigning er ikke foraarsaget alene af Jorclejeren,
men ogsaa af Forpagteren. Med Lovgivning har Rumplanddagen dog uretfærdigt villet putte den ufortjente
Værdistigning i Jorclejerens Lomme.
Indløsningsprisens Fastsættelse sker nemlig ifølge paagældende Lovs § 11 paa følgende Maade: Først opgøres
Omraadets Værdi ved Tiden for Indløsningen, derefter
fraregnes Værdien af de a'f Husmanden forelagne Forbedringer, derefter fradrages det Beløb, hvormed Omraadets Værdi er steget siden Verdenskrigens Indtræden
1914, den med Pengevalutaens Fald opstaaede Prisstigning medindbefattet. Ihvorvel der kunde gøres Indvendinger herimod fra et Husmandsstandpunkt, var Loven
som saadan, uden Indskrænkninger, egnet til at bringe
visse Lettelser i Husmændenes Overgang fra Forpagtere
t il Selvejere. Men uden Indskrænkninger blev disse Bestemmelser ingenlunde, idet Rumplanddagen vedtog: ",Hvis
den saaledes fastsatte Indløsningspris bliver mindre end
Halvdelen af den gængse Pris, naar Indløsningen kræves,
bør Indløsningsprisen beregnes til Halvdelen af den nævnte Værdi. «
Hvis man nu sætter det Tilfælde, at Husmanden har
lagt saa meget Arbejde og Kapital i Bruget, at disse Ting
tilsammen svarer til 3/, af Brugets Værdi, naar Indløs_
ning kræves, saa maa Husmanden dog betale Jordejeren Halvdelep af Brugets nuværende Pris. Hvis
Brugets Værdi paa dette Tidspunkt andrager f. Eks.
10,000 Mk. og den al Forpagteren indskudte Kapital
og Arbejdet f. Eks. er 7500 Mk. værd, saa kan Forpagternævnet efter denne Lov ikke være retfærdig og bestemme Brugets Pris til 2500 Mk., men maa sætte Prisen
til 5000 Mk.: 2500 Mk. af Husmandens Formue overføres
saaledes til Jordejeren, eller som ValgmanifeMet siger:
»Frugterne af Husmændenes Arbejde puttes i Jordejernes Lommer.«
Som betegnende for Lovgivningsarbejdets AaDd i Rumplanddagen bør særlig Lovens § 62 eller »Rødgardistparagrafen« nævnes; den lyder saaledes:
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,.Hvis Forpagteren ter Indlesningen er skel er blevet
d0m1 til Frihedstah i mindst 10 Aar eller Dedsstraf. maa
Forpagtningsomraadet ikke indleses mod Jordejerens
Vilje. Ret Ii! Indlesningen kan ikke heller indehaves af
den, til hvem en slig Forpagters Forpagtningsret er ovet·
gaaet efter den strafvlErdige Handling...
Her indf"rer Rumplanddagen yderligere TilIregsstraf
lor de som er demt for politiske Forbrydelser.

MllItarismen.

Da der nu foretaa en gunslig Lejlighed, satte Rumplanddagen 5ig Ii! ogsaa a1 afgere Forsvarssp0rgsmaalet. Sam·
tidig med at mao overalt i Verden beslrreber 5ig paa at
leHe den af Folkeforsvarel ioranledigede Byrde, gaves
der h05 08 en Vrernepligtslov, som paaferte vorl Folk de
tungesle Byrder. Saaledes fastsattes Tj enesletiden til P /I
Aar, endsk0nt ogsaa en Del af Restlanddagens borgerlige
Medlemmer modsaHe sig en saa lang Tjenestetid. Mili·
trerinstitutionens Udgifter viser bedst, hvor tung Byrdeo
blev hos 08i dens Udgifter udg0r ou over 200,000,000 Mark
om Aant, og der er ikke Haab om Reduceriog af Udgif.
terne.
Denne ulovligt udstedte Vrernepligts!ovs Klassekarakter (den gaves jo efter åt ny Valg var udskrevne) vises
maaske bedst ved dens Edsformular. Lovbestemmelseo af
16. August 1918 om Edsformular for Militreret lyder saa.
ledes :
.. Jeg N. N. lover og svrerger ved Gud, den Almregtige,
Alvidende o. s. v,: .. Den lovlige 0vrigheds og det finske
Riges Fjender, saavei indre som ydre, vii jeg med Liv og
Blod, i Freds. og Krigstid, til Lands og Vands i alle de
Tilfrelde, hVQr jeg kommanderes dertil, bekrempe mand iltt
og modigt. Hvis jeg iagttager eiler faar Kundskab om
noget, som er i Grere for at styrle den lovlige 0vrighed
.eller for Ophrevelsen eller Omstyrtelse af Landets Statsloriatning eIler den lovlige Samfundsordning, vii jeg ufor10vet meddele deUe ••
Det kan underkastes Tvivl, om der noget Steds 1 Verden findes et epeste Land, hvis militrere Edsformular har
talt saa aabenbjertigt om Militrerets Pligter mod den .. iodre Fjende" og som var saa klassebevidst som ovennl2yote Formular.
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BourgeoJaleta Bovaebnlng.
Den samme Karakter af Klasselovgivning viser sig endvidere klart i Lovbestemmelsen om Lanclevrernet. givet
den 2, August 1918. Lovbestemmelsens Paragraf 2 hestemmer, at til Medlem af Landevrernet, hvis Hensigt
Helge Paragraf 1 er at foroge Landels Forsvarsevne, antages saadanne Mrend, der melder 5ig. ,.hvis Troskab mod
den lovlige Samfundsordning eT utvivlsom .•
Landevrernet eT saaledes blevet gjort til en reot vlebnet
Klasseorganisation. Derfor kan mao ikke undre 5ig oveT.
al det Iremtraadte som sudan, idet det benyttede sin
vrebnede Magt ferst og fremmest mod Arbejderklassens
Bestriebelser.
Nrervrerencle Eksempler eT blot Uddrag af Rumplanddagens klassebevidste Virksomhed, og en Mrengde lignen.
de Tilfrelde kunde anferes; thi Landdagen arbejdede enet·
gisk for sit MaaI, selv om det gik i en for Fredrelandet
larlig Retning og frem for alt uden Hensyn til Demokra·
tieta Krav. Men disse Eksempler er tilstnekkelige UI at
vise, at Valgmanifestets Udtalelser har vreret fuldt ud he.
rettigede.

Attentat .. od Forfatningen.
1 det nu foreliggende Stykke af Valgmanifestet anf"res
det nu, at det indenfor de borgerlige Kredse alvorligt er
blevet overlagt , hvorledes ogsaa den politiske Stemmeret
kunde tilintetg0res. For af heller ikke denne Paasland
skal forblive ubeviat, er det rigligt at belyse ogsaa denne
Sag.
1 de borgerlige Blade udtaltes der sidste Foraar Krav
om .tEndring af Landdagena Sammens&:tning og Indskramkning i Stemmeretlen. Almindeligst var Tanken om
Tokammersystem eiler srerlige Gt-uppers kraftigere Reprresenlation i en Landdag eiler det nuvlerende M0nsler.
Denne Vej betraadtes ogs8a af forskellige ParHers ledende Politikere, hvorfor disse PInner ikke hIoi kunde siges
at opstaa i ansvarsl0se Bladskriveres Fantasi. Den 14.
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Maj publiceredes i Hovedstadsblaclene en Proklamati on
som blev undertegnet bl. a. af felgende kendte Politi·
kere: Ejnar Böök, Danielsson·Kalmari, Leo Ehrnrooth,
Ernst Estlander, E . Nevanlinna. J. K. Paasikivi, E. G. Pal·
mb, Emil Schybergson m. n., hvori disse Bestrl2belser
motiveredes paa felgende interessante Maade:
. Ogaaa et andel stort Sp0rgsmaal, - foruden det om
vor Statsform, - som DU, da det oy Finlands Grund skal
legges, krl2ver sin Lesning, et Spergsmaalet om, hvorvidt vor Stats vigtigste Organ. Folkereprcesentationen, nu
et al en 5aadan Beskaffenhed, at den et skikket til at opfylde de Forpligtelser, der paahviler et selvst<endigt Finland, Folkereprt'esentation.
U1emperne ved den nuvrerende Landdags Svaghed har
allerede tidligere vmret felelige . Desuagtet kunde vi dog
i por tidligere Stillin~ saa nogenlunde komme tilretfe mecl
Landdagen. Den finske Landdags Magt har nemlig hidtiL
vmret forholdsvis indskrmnkeL Uden Regentens Sam·
tykke har Landdagen ikke kuonet rendre eller give nogen
Lov, Regenterne har meget selvstmndigt kunnet trmffe Bestemmelser om Landets ekonomi og belt selvstmodi'gt
om Landels Regering og ForvaItning. Det ber ogsaa hemmrkes. a1 Finland bidtil har savnet egen Udenrigspolitik og under den nuvmrende Repra:sentationslorm ogsaa
Militmr, saa af Spergsmaalet om, i hvor hej Grad Land_
dagen har va:rel i Stand til at forst aa, hvad Varetagelsen
af Landets Selvstmndighed krmver, kun har haft ringe Betydning. Herefter vii alt dette blive anderledes.
Undertegnede nn saaledes ikke se andet. end at hvis
Finlands Folk vii leve som Stat, maa del foret age saadanne JEndringer i Sammensretningen af sin ReprresentaHon, at dette vigtige Statsorgan faar s10rre Evne til at
fuldf0re sine saavei gamle som ny Opgaver.
Den almindtdige Stemmeret, som er Grundlaget tor
den nuvrerende Sammensretning af vor Reprresentation,
er som saadan ensidig. DeUe er der taget Hensyn
til ved Sammensretningen af andre demokratiske Laodes Reprresentation. Hos os kunde man, da det nuvrerende Etkammersystem gennemf0rtes, motivere dette med , at
en sta:rk og selvstmndig Regeringsmagt udgjorde en til -strrekkelig strerk Modvregt mod den almindelige og lige
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Valgrets Ensidighed. Da denne Modvregt nu ikke merc"
lore6ndes, maa vi skaffe 05 den indenfor selve Landdagen,
hvor dens naturHge Plads ogsaa ero
Fuldstrendiggerelsen af den nuvcerende Landdag kunde
maaske lettest virkeliggflres, ved af den - uden at Valgmaaden i0vrigt blev <endret - for0gedes med et nyt Elemeni, som tilfl'lrte Reprresentationen shure Sagkundskab
og Statserfaring i Almindelighed, Denne Hensigt synes
leHest at kunde opnaas ved at berettige srerlige shnre
Samfundsgrupper, som reprresenterer vigtige Funktioner
af natiomllt Liv og Samfundsinteresser, ti! af v121ge et visl
. Antal Srerreprresentanter. Hvilke disse Samfunds- og
Nyttegt-upper er, hvis Betydning et af den Axt, at de burde blive delagtig i denne Reprl2simfafion, ber naturligvis
grundig overvejes,o:
Denne Proklamation bebever sandelig ikke mermere
Kommenlarer. At den havde ti! Hensigt at lade Demokratiet i Stikken paa den Tid, da de folkelige Stremnin_
ger var magteslese, er indlysende.
Heldigvis gik ogsaa denne Pian i Vadsken. Det skyldt es dog ikkc Ideens Ophavsm~nd, men beroede paa ydre .
Aarsager.

Folkets Dom nrermer sig.
Alle de Planer, vore Hejrepartier i Sommerens og Etteraaret udkastede for at styrke deres MagtstiIling, var
baseret paa den mest aabenbare Opportunitetspolitik.
Man troede, al den davrerende Tilstand vilde vare ved,
at Verdenskrigen vilde slutte med, at Tysklands Imperialister, Krigsenthusiaster og Hofparti kom ti! at diktere
Freden, Paa disse Gruppers Politik havde vor monarkiskreaktioneere Hejregruppe helt og boldent bygget sin PIan,
og med HjeeIp af denne vilde Hejre for 'l ange Tider banlyse alt Demokrati i Finland.
Det gik anderledes. Tyskland dikterede ikke Sejersfreden . . Det gjorde Ententen. 1 Tyskland udbr"d RevoIutionen og den fejede de Grupper hort Ira Magten, til hvilke
man satte sin Lid. Da opstod den meerkelige, men for
hver Feedrelandsven sergelige Situation, som raadede hos
os i November. Hele vor Udenrigspolitik skulde aUer leeg-
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ges om efter den ny Vindretning. Den gamle, mange Gange kompromiterede Regering maatte gaa af, endda helt op
til Rigsforstanderen, og ny Mænd maatte overtage Regeringen.
Nu mærkede maD dog, at maD var kommen ind i en saadan Blindgade, at man ikke kunde redde sig uclen ny
Valg. Ihvorvel man gentagne Gange havde forsikret, at
ny Valg ikke skulde udskrives før end Repræsentanternes
Mandat var udløbet, altsaa Aar 1920, maatte vor Borgerklasse gaa ind paa ny Valg den 1. og 3. Marts i Aar.
Dette gjorde man ikke af egen fri Vilje, eller paa Grund
af demokratiske Anskuelser, men som en ren og skær
Nødvendighed.
Man vidste nok, hvad dette Skridt betød. De tusinde
Uretfærdigheder og Retskrænkelser og al den Undertryk.
kelse, Borgerklassen havde gjort sig skyldig i i de sidste
10 Maaneder, var endnu i friskt Minde. Ved Siden af dette
blegnede desuden de Raaheder og Voldsgerninger, som
forøvedes af den røde Garde i dens Magtperiode. Erindringen herom var egnet til at kalde til Valgurnerne ogsaa dem, som hidtil havde været uden Interesse for det
offentlige Liv.
Dette vidste de borgerlige Kredse og derfor begyndte
deres Presse at lægge stor Nervøsitet for Dagen overfor
den med Valget sig nærmende Folkedom. Ikke uden
Grund. Thi som det nu allerede offentliggjorte Valgresultat viser, kommer det socialdemokratiske Parti til ogsaa fremdeles at danne en stærk Gruppe indenfor Landdagen, uanset alle de Tab i Form af Menneskeliv og medborgerlige Rettigheder, der har ramt Partiet. Endnu i
September haanede man mig i de borgerlige Blade, da
jeg vove,de at spaa det soc. -dem, Parti mere end 'II af
Mandaterne ved næste Valg. I Januar var de samme
Blades Skræk allerede blevet saa stor, at de indbildte
deres Læsere, at Socialdemokraterne vilde faa Majoritet
ved Landdagsvalget.
Saa vidt gik det ikke, men i hvert Fald har vi nu faaet
en ny, fuldstændig Landdag, som udtrykker Folkets Vilje.
og en kraftig ISO-Mand stærk soc.-dem. Gruppe, Delte er
Folkets Dom over Rumplanddagens Virksomhed.
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Ved Valget ber Bor gcrdlktaturen t llJntotg.r ea.
Bensevnelsen ,.Borgerdiktatur. kao lyde underlig. Det
er dog den reUe Betegnelse for en aaadan politisk Ret·
ning, 10m har vl2ret ved Magten siden sidste Foraar, Ved
Diktatur forstaaa i Almindelighed en poHtisk Retning, hvis
magthavende Gruppe uden at bryde sig om andre Gruppers Vilje med Magt sarlter sine Planer igennem. SaaIe_
des gik det netop sidste Foraar, Fra Regeringen og Landdagen var Arbejderklassen, som alene reprmsenterer Deesten Halvdelen af Folket, helt udeshengt. Og ikke engang
alle de i Landdagen reprsesenterede Dele af F olket 00skede en saadan politisk Retning, som der fulgtes . Dette
fremgik tydeligst af Kongespektaklet, hvor kun 1/. af hele
Landdagens Medlemmer drev deres Vilje igennem. Denne
Fremgangsmaade kunde man med endnu storre Ret kalde
Minoritetdiktatur, og den adskiller sig teoretisk set paa
ingen Maade fra det Minoritetsdiktatur, som tidligere ovedes af den rede Garde og F olkekommissariatel.
Dette Minoritetsdiktatur var Arbejderne kaldede til at
styrte ved Valget. Det var et i enhver Henseende fredre·
landsk og Folkets Bedste fremmende Formaal. Nogen
anden Vej fandtes der jo ikke til Frigorelsen af den
Fornedrelsestilstand, som det nrevnte Diktatur saavei indenrigs- som udenrigspolitisk havde medfert for dette
Land, og fOr de Lovbrud, dette havde udevet isin Virksomhed. Kun ved at Landdagen fuldt kom til at genspejle
Folkets virkelige Sindsstemning, som skarpt lordemte den
davrerende Politik, var der Mulighed for at komme tilbage
ti! naturligere Forhold. Opfordringen havde saalecles, kort
sagt , en Tilbagevenden til Parlamentarismen (or 0je, bvilken man desvrerre i slor Udstrrekning er gaaet bort fra.
F ormodentlig var det ikke den oHentlige Anklagers alvorlige Mening, at Angivelsen af dette Stykke skulde regnes
med til den ,.forbryderiske Agitationc, for bvilken han insisterer paa Straf.

Soclaldemokratlet er Folkets Vsern.
Dette v}1 Borgerne naturligvis aldrig indremme. Men
de laktiske Forhold laler ogsaa her deres ubestikkelige
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Sprog. Finlands Arbejderklasse er nu i hele den Tid, den
har savnet socialdemokratisk Virksomhed, blevet undertrykt i h"jeste Grad og har fuldstrendig savnei Beskyt.
telse fOf Liv og Lemmer, Ikke et cneste borgerligt Par ti
har rejst sig til deres Beskyitelse. Derimod har Borgerne
henyUet sig af Arbejdernes underlrykte Stilling til al
{rareve den faUigere Befolkning dens Rcttigheder og tidligere vundne Fordele. Man maa i denne F orbindelse huske paa de Eksempler, sam tidligere er blevet fremfert
under Omtalen af Rumplanddagens Virksomhed. De viser,
at saasnart de socialdem. Reprresentanter er bJevet skilt
fra Landdagen, tog Landdagen lat paa Givelsen af Love,
som kuldkastede de af den selv Hdligere givne Reformlove. Denne skammelige Adfterd, som seger sin Lige i Verden. har vteret en Anskuelsesundervisning for dem, som
tidligere havde tiltroet Borgerne nogen Relormlyst paa
eget Initiativ. DeUe ger de ikkei Arbejdernes enesle Vtern
og. Redning bestaar i en slterk soe.-dem. Bevtegelse.

Slutningen af Valgmanifestet er viet en i fyndige Ord
udtrykt FremstHling af Sodaldemokraliets mest aktuelle
Krav. Ihvorvel det har visl sig at vtere farligt i dette
Land blol at fremf ere de Undertryktes F ordringer og Behov, vover jeg at haabe, at Anklageren ikke vii linde
F remstillingen af disse F ordringer straibare. J eg kan
derlor lorbigaa disse, i$ter da Motiveringen af dem vii
len altfor tangt ind paa de soeialdemokratiske Teorier.
Valgmanifestet slutler med en kraftig Opfordring til at
deltage i Valget. Det opfordrer Arbejderne Ii! al rej se sig
Ira deres F ornedrelseatilstand ti! padamentarisk Virksom_
hed og ved Hjtelp af Stemmesedlen gaa ti! Kamp mod de
raadende Mislorbold. DeUe er Valgmanifeslets Opgave
og i denne Henseende strteber Manifestet mod samme
Maat som de andre Partiers Valg-Proklamationer.
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Hermed har jeg Punkt for Punk! gennemgaaet de
Sp0rgsmaal, som ber0res i Manifestet »Arbejdere! Upp
ur förtryckets nattl .. DeUe Arbejde har Vleret omfatfende
og knevet stot e Anstrengelser. Jeg felte mig dog forpligtel til at fremkomme med deUe Forsvar for den Sag, som
udg0r Krernen i hele denne Rebsag - Valgkampens Frihed. Dette et en Sag, for hvilken hver eneste Borger et
pligtig af anshenge sig af bedste Evne for at tilintetg0re
Bureaukratiets Fors0g paa af tilintetgetre denne Frihed.
Disse Bestrrebelser faar vrerdifuld UnderstlilHelse af
Grundlovens Bestemmelser, frem tor alt Landdagsordningens § 7, hvori best emmes: ,.En Embedsmand, 'som med
sin Embedsmyndighed indvirker paa Valget af Landdagsmrend, mister sit Embede ...

Frygtelfge Sandheder.
Som det fremgaar heraf, har jeg uden Vanskelighed
kunnet paavise, at hver Udtalelse.i det antydede Valg.
manifest indeholder de reneste og mest uforfalskede Sand_
heder, Det bestaar af Faktum efter Faktum, og bag hver
Udtalelse stiger en heI Verden af Uretfrerdighed. Lovl""shed og Relskramkelse frem, Manifestets Indhold er til·
visse en af de strerkeste Anklager mod hele den Regeringsretning og Anvendelse af Samfundsmagten, som har
floreret bos os efter Borgerkrigens Afslutning. Manifesle1
anklager den magthavende borgerlige Reaktion tor at have
tilladt i Titusindvis af Mord uden a1 detle er blevet efterluIgt af Straf, og for ligesaa mange Tilfrelde af ortur og
Sulted0d i Fangelejrene, Manifestet raaber det forlvivle·
de Folk kraftige Protest ud mod dets Undertrykkere, der
har traadt tlore almindelige Borger- og Menneskerettighe-
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der under Fedder, overladt Prolelariatet til Sult og Ned,
begaaet Ulovligheder, lorsegt at udfare et Statskup, givet
Undertrykkelseslove og i det hele taget styret Lande1 med
uhert Undertrykkelse og Vold. Men disse Anklager er
ikke l""gnagtige, de er ikke opfundne af Manifestets ForfaUer, De er frygtelige Sandheder•. 1 dette Valgmanifes1
kan man ikke 6nde et eneste usandt Ord.
Den Paragraf, der er lagt til Grund tor Anklagen, Iyder saaledes!
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..Den, som offentlig i en F orsamling frems&Her eiler i
Skrih eIler paa aoden Maacle udbreder aab.mbart l.goagtige Paastande, der er egnecle til at neclsC2tte Regeringen, Landdagen eiler dens Udvalg eiler offentlig Myndighed, eiler lader dens Forholdsregler eIler den lovlige Sam.
fundsorclen blive Genstand for Ringeagt eiler afstedkommer Fare lOi den almindelige Orden, straHes med Becler.
Tilsigter Fremstillingen eiler Medclelelserne at v&kke
en saadan Ringeagt som ovenfor O<Evnt eiler den Irem_
kalder Fare for den almindelige Orden, er Straffen mindst
hundrede Marks Becler eiler Frengsel. h0js! et Aar ...
Ferend nogen Steai kan id"mmes eHer denne Paragraf,
krEeves der saaledes to vigtige F orudscetninger:
I. F remstillingen skal indeholde aabenbart legnagtige
Paastande.
JJ, Disse Paastande maa vrere af den Natur, at de :
a} nedsrelter Regeringen, Landdagen, dens Udvall2
eIler offentlig Myndighedi eiler
b) gor deres Forholdsregler eiler den lovlige Sall\fundsordning til Genstand for Ringeagt; eIler
e} afstedkommer Fare for den almindelige Orden,
Det er hejsl rimeligt, at de i Valgmanifestet fremsaUe
Paastande og Anklager kan anses for at Vlere nedsrettende for Regeringen og Landdagen. Men om saa er, Iigger
Fejlen ingenlunde deri, at de i Valgmanifestet omtalte
Fakta er kommet til Offentlighedens Kundskab, men del
beror paa de kritiserede Handlingers egen Nalur. Patagrafens sidsle Del kan altsaa muligvis passe paa Valgmanifestets Indhold. Men delle er i sig selv ikke en saadan Forbrydehe, som ' denne heldigvis sj<eldent paaberaabte Paragraf tager Sigle paa, thi ellers umuliggjordes
jo al Samfun'dskritik, da denne i Almindelighed er egnet
tiI al neds<eUe Forlllaalet for Kritiken. 1 ielge Paragralen krreves der, for al der skal kunne idemmes Strai, desuden at Paastandene er legnagtige. Efter min Mening har
jeg med tilslrookkelig Grundighed paavist, at deUe ikke
passer paa Manilestet. Hvis Anklageren dog stik imod
min Opfattelse stadig holder fast ved sin fejlagtige Opfattelse, beder jeg ham vrere saa venlig at oplyse mig om.
hvilke Punkter der er blevet ulilstuekkeligt gendrevne .
Jeg kan i saa Tilfoolde med Sikkerhed love ti! ved Ilresle

62
ReUergangsdag at have skaffet enten et Dokument elleT
mundtligt Vidnesbyrd til Sagens fulde Belysning.
Paa Grundlag ai alt det ovenanferte kommer jeg ui
den Slutning, at Anklagen som saadan er retslig set umulig, og desuden er den et Brud med den ved Grundloven
garanterede Valgfrihed og kan som saadan antage Karakteren af en bet<enkeligt Prl2cedens ved kommende
VaIg.
Hejagtelsesfuldt anmode~ jeg derfor om, at Anklagen
iorkastes som grundles.
Helsingfors, den 10. Marts 1919.

Väinö Tanner.
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1 Bolschewikernes Rusland.

Af Ernst Chri8tia n8en.
Fra dl'1 saa om~trjdte ·Rusland givl's
heI' en R<ekKe livfuld " Skildr' nger. Rigt
ol!ustrerl'1.
Pris 35 0rl'.
2. Oplag 14.
gove

9. Tusindl. BillighedsudI'ris 10 0rl'.

Konged9mmet alGuds Naade.

Af HOI'o ld I.. nsen.

Et bidende skarpt Stridsskrih mod
Statsk, oPI,ens Blindtarm. det arveHge
Monarkl.
Pris 35 0n.

Zimmerwald og Kientha!.

Af Rob ert Grimm.
Ti! Bedu mmelse af Striden i Int ernatio~
nale eI' denne interessante Fremstilling
af Zirnmerwa ldbev<egelsen yderst v<e rdifuld.
Pris 35 0re.

Det tredje Infernationale.

Indeholde r Manifest. Retningslinjer oy
Re~olutjone[' ved tagne "ed den kommu~
nisHske Verdenskong,es i MoskvQ Marts
1919.
P ris 50 0re.
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