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HUTa. staten, där den tagit produktionsmedlen om hand, 
kunde, genom tvångsarbete ledt af en ofantlig byråkrati, 

drifva folkhushållningen så, att alla finge lika och alla till-
räckligt, har aldrig förklarats, men att socialiststaten kunde 
och skulle komma, till en början så, att arbetarne gruppvis 
toge andras egendom, denna tro har hos oss vuxit sig stark, 
närd af fattigdomens och obildningens bitterhet och afund, 
hatet mot herrarna, hvilket, under språkstriden inriktadt 
mot den svenska bildade klassen, sedan drabbat alla bättre 
lottade. De, hvilka kände sig lottlösa, som s. k. proletärer, 
sades förr vara folkets stora flertal, och man hoppades att 
de skulle genom represcntationsreform förnöjas , men sedan 
allmän och lika rösträtt år 1906 hos oss införts, hafva socia-
listeOla endast en kort tid, efter 1916 års val, haft, en knapp, 
enkammarmajoritet, och då denna i oktober 1917 förlorats, 
skredo de i november till statshvälflling. Proletariatet var 
vida mindre än man trott, socialismens sprängkraft större. 

I borgerliga kretsar vidt spridd, och nu beredd att såsom 
förut göra sig gällande, är den meningen, att socialisterna 
hafva rätt däri, att revolutionärt missnöje nödvändigtvis 
framkallas af vår samhällsordning; att denna genom kraftig 
och snabb ekonomisk politik lägges om, yrkas i många blad 
och förblir politiskt program. Men förslag att ytterligare 
vidga vår redan ·ganska omfattande socialpolitik· bör och skall, 
då detta kräfde slora uppoffringar och intet kan gifvas åt 
några utan att tagas från andra eller från alla skattedragare, 
noga granskas från finansiell ' synpunkt - demokratin har 
redan gifvit oss för mycket sådant, som är egnadt att för· 
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svaga statens kreditvärdighet och drifva kapitalet ur landet. 
Och från rättvisans och allmännyttans synpunkt må frågas, 
huruvida en samhällsklass, kroppsarbetarne, bör gYIlllas 
på andras bekostnad. Pröfningen kräfver; själfklart, med-
verkan af sådana sakkunnige, hvilka arbeta såsom ledare 
af handel och industri, och den borde omfatta äfven gällande 
rätt så vidt denna, såsom t. ex. jordlegoförordningcn, påkallar 
'revision. l\Iycket nytt kan med antydd varsamhet på en gång 
icke åstadkommas, och företräde, näst armen, eget, enär 
rättsvården näst försvaret är den främsta u'ppgiften, rätte-
gångsreformell, som redan på 1890-talet beredts af Wredes 
kommitte och sedan af Lagberedningen; ännu, t. ex" saknar 
Finland, hvars strafflag gufs 1889, för sitt kall utbildade i 
och aflönade allmänna åklagare. Väl vore, för öfrigt, om 
lagstiftningen ville unna rättsskipning och förvaltning 
någon ro. Då den lefvande rätt, hvartill lag blifver först 
genom ' tillämpning, ofta, sedan svår tolkning löst många 
öppna frågor, af ny lag rifves upp, medför detta alltid osäker-
het, ofta' förvirring, i synnerhet där politiken skjutit på, och 
under sådan hast det nyas prak.tikabilitet af lättsinne eller 
ofönnåga lämnats ur sikte. Den borgerliga demokratins 
obotli a tro, att staten kan åfh'iilp.a..... allt samhällsondt, 
manar fram le islativ mass roduktion, och denna skapar 
en ständ~t ökad, sina allt va~kliga~e Uppgifter allt miUdre 
vuxen byråkrati, ofta rekryterad, likasom sodalistbladens 
redaktioner; ur den u~rmåliga delen af det otal studenter, 
'Som skolats på allmän"' bekostnad. Politiken vill - genom 
statsförmYllderskap allt'~')ör J nyc1<:et så att säga stereoty., 
'pera samhället, men önsklig är icke enformighet utan 
mångfaldl), alstrad vid själfbestämd kraftutveckling af fpr-

1) Se härOllt vidare Wilhelm tron Humboldt, Grenz!'l! der Wirksamkeit 
des Stants. Dettaoch andra arbeten,S?lU förorda individuell och kommersiell 
friIlet, t. ex. Burke's, Cobden's, J. S. Mill's, Baslitll's, Herbert Spellter's, hafva 
så länge hos oss varit af allmänheten glömda, att de redan kunde blifva fynd, 
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mågor, som sporras och växa under fri samverkan och täOan. 
Djärf och snabb dådkraft ammas ej utan hämmas af den 
offentliga förvaltItingens reglementen. 

Att reform yrkas vid äIventyr af ny samhäl1sskaknil1g, 
därtill synes den nyss ändade, dess säregna orsaker och dess 
förlopp, icke gifva skäl. . 

Snart är _det tjugu år sedan Bobrikolf, med hvilken vår 
socialpolitik ej bort täfla, gratis i ryska kasärner bespisade 
arbetslösa och bjöd de obesuttna jord utan betalning. Nå-
got förlorade vi därmed, men mera, då. förryskningspoli-
tiken, med dess rättslöshet ödm' ukt tlanadesJ!Gt\jIOr del 
a en Ulskshmade bildade klassen. Envåld.smaktens handt-
-I gare a va-horgarne ätit sedan dess kallats af SOCialist- I 
bladen. Dessas läsare veta numera icke, att kejsarmakten 
trotc;ats och inför den bildade världen förödmjukats genom 
vårt, af Mechelin ledda, passiva motstånd, hvarförutal1 rysk 
värnplikt skulle dragit våra ynglingar till död i världskriget, 
att tjänstemän i hundratal afsattes för att de ej tillämpat 
rysk lag, att en mängd medborgare landsförvisades eller de-
porterades till Ryssland, att ViI)()rgs hofrätt länge suttit i 
ryskt fängelse. 

Storstrejken i november l ) 1905 återställde vår konstitu-
tion, men drog, själf en våg af Rysslands socialrevolutionära 
flod, däri in våra arbetare, hvilkas förbrödring med det revol-
terande Ryssland i augusti 1906 i Helsingfors på Hagnäs torg 
döptes llied finsk borgerligt blod. ?Ilechelins senat spräng-
des af den första enkammarens okynne, ett misstroende-
votum, hvari socialisterna hade sin stora del. Så vidtog Seyns 
regime med-dess ryska senat, och finska statens lifskraft 
tycktes sina ~lt2); ett.folkmord var h vad ryska regeringen velat 

I) Ganunalfellllomanerna närmade sig efter strejken sodalisterua, och 
eu del yngre giugo öfver till dessa. 

I) Att monarken under dellna tid vägrade slInktionera lagförslag, SOUl 
llUldtdagcu antagit, var elIIellertid hans rätt och således ingen kränkning 
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och ville, och dess makt, ~om sökte så sträcka sig äfver Fin-
land, var, själf regellös, hetlllna hos sig en fostra rinna af 
administrativ fCrvirring och revolutionärt våld. 

Världskriget har sedan gifvit arbetarne skäl att tro, att 
den tid älldtligen kommit, då samhällsordningen kunde, 
borde och skulle störtas. Kriget, om hvars on:akcr de lärde 
väl än'skola tvista i hundratal år, har säkerligen icke börjats 
af rättfärdighet, och statsklokhet har, hvad än berömda 
professorer sagt, ej satt i gång detta spe( hvars största möj-
liga vinster äro bagateller mot insatserna. Att, medan 
affärsspekulationens profiter varit oerhörda, en stor del af 
Europas arbetskapital blifvit utskjutet krut, en stor del af 
dess arbetskraft dräpts och till svältgränsen bragts hvad 
som lämnats vid lif, har ej stärkt tilltron till öfverklassens 
statskonst, och krigföringens art har ej ökat aktningen för 

-människovärdet. Detta, och allt hvad våra sodalistblad 
och talare under tidernas lopp genom mängden af osant 
och vrängdt, mest efter utländskt mönster, ej utan inverkan 
af den s. k. realistiska diktningen, meddelat om de borgerligas 
lättja, slöseri, utsväfningar, snikenhet, öfvermocl och hård-
hjärtade arbetarförtryck, har, jämte dessa ledares sociahe-
Yolutionära teori, hetsat så, att läkare under kriget hos 
arbetare varsnat tecken af politiskt vanvett. :Men andra 
än kriminaldårar, för hvilka ju finnas anstalter, må, sj1:ilf-
klart, icke ursäktas därmed, !lott de at sina talare och sina tid-
ningar förts vilse: det vore skymf mot vuxne män, som gripit 
till yupen för sin ide, klussrållet. Man har hos oss varit 
alltför mycket böjd att fria arbetm:.eJ..lJrån mor[\ljskt al~var: mu han t. ex. druckit för mycket, så har skulden ansetts_ej 
===~-==:.:...;.;:;.c;=..;:.::.. ~ 

af vår författning, Oell intet ondt var, om sallktionsvägrau förQ,-dadtOs af 
dem, som ogillade sådan lagstiftning. Socialisterna, som ich torde fatta 
detta, synas haft glädje däruf, att dr Georg Schauman i .ArgllS~ (16. 1. 18 ., s. 14) 
antydt, 8tt t våra högermiill~ sålunda handlat mot folkets ,-ilja. Folkets vilja, 
uttryckt uti ett lalldtdagsbeslul, biuder själfklart icke, innan det blifyitlag. 
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vara hans utan dens, som sålde drycken, och statens, Will 
lilTIlt detta; och för s8.d.ana, Wtn ansågos ej kunna själfva 
"!kötit sin (fiet. ii'kadesaIlmän rösträtt! De, rom ej förmå 
värja sig: mot tidningar och spritdrycker, må skylla sig själfva: 
socialt ondt botas ej genolll sådant förmynderskap som för-
budslagstiftningen, hvilken borde upphäfvas, och censuren, 
som ,,-i lyckligen blifvit fria, eller annan statskontroll öfver 
pressen, !;om öfverallt visat sig omöjlig och skadlig. För-
samlings-och föreningsfriheten, hos oss tryggade genom grund-
lag, skola själfklart bevaras, och förellingslag, som än s~knas, 
må snart gifvas, ."ådan, att den fordrar endast anmälän, icke 
tillstånd, och således påkallar myndighets granskni;'ig endast 
däraf, att föreningens i dess stadgar angifna verksamhet 
ej strider mot allm'än lag, icke pröfning. om den vore önsklig 
ell('f lämplig. På möten och af föreningar må all slags pro-
paganda, som ej är straffbar, drifvas. Och religionsfrihet 
må, såsom nyligen uppgjordt föri'lag stadgar, göra in- och 
utträde i och ur religiöst samfund, som ock må vara hedniskt, 
fritt, och medborgerlig rätt oberoende af troslära, och äfven 
tillstädja enhvar att stå utom alla samfund. ~ångstillhörighe
ten till lutherska kYTkan har mycket förbittrat arbetarne, 
hos hdIken religionen trängts \11ldan af socialismen. Borger-
lig vigsel hafva vi redan. 

Genom Rysslands af kriget födda militärrevolution i 
mars ·191 1, om hvars orsahr och förlopp vi, som däri icke 
haft någon del, läst i Adolf Törngrens bÖCKer, återställdes 
igen vår seglifvade författning, med vidgad rätt för landtda· 
gen och godt hopp om än större. :\fechelins minne, hylladt 
af Setälä vid den stora festen då Svinhufvud kom frfut sin 
förvisning i Sibirien, ledde de bo-;-;;rli a som med wcialister 

mg01ll1 o "ois samlin~ellat. där Svinlmfvud bIer prokurator 
och Setälä ecklesiastikchef. Men herrar Tokois och Manners 
Kraftiga ord om Finlands själfständighet, som till samverkan 
lockat dc borgerljga, dolde en wcialrevolutionär baktanke. 
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Efter en tid droga sig ~ocialisterna från senaten, hvars ord~ 
förande bIef Setälä. 

Finlands rättsläge för ett år sedan, detta uttröskade ämne 
må än ej lämnas, ty mångt och mycket, bland annat senatens 
befogenhet som genom öfverförillg af monarkens makt syn-
nerligen vidgades af ryska interimsregeringen , har berott 
däraf, 3tt denna regering utöfvat finsk statsmakt, och detta 
har, änskönt i teorin af flera bestridt, af landtdagen, domsto-
larna, ämbetsverken och den borgerliga aIimällheten erkänts. 
Interimsregeringen u~urperade i själfva verket jämte stats-
makten i Ryssland äfven Finlands monarks makt; denna af 
oss erkända usurpation var dess finska rättstitel, och den är 
ej sämre än de hvälfnil1gar, som i tiden annorstädes gifvit upp-
hof åt den nuvarande statsmakten. Furst Lwoffs och herr 
Kercnskis regering var oss först välvillig, städse lojal. :Mcl1 
efter den ryska envåldsmaktens upprepade löftesbrott tycktes 
mången att Iii i förening med Ryssland icke var möjligt. 
Kriget, dit en mängd finska ynglingar dagit såsom frivilliga 
i tyska armen, väckte hopp om Finlands oafhängighet. 
Att äiven tidllrllgar, som erkänt interimsregeringen, i detta 
hopp betedde sig sa, som om de yrkat, att vår mot Ryssland 
lojala styrel~e skulle sluta sig till dess fiender, var icke 
egnadt att stärKa statsmaktens auktoritet hos socialisterna. 

Och gentemot dem hade Rysslands revolution i själfva 
verket gjort Finlands styrel~e maktlös. Ros oss berodde 
ju statens makt, då egen militär saknades , ytterst dänif, 
att rysk militär kunnat, såsom vid 1906 års Haglläskravaller, 
anlitas. Vår polis, på landsbygden otillräcklig och efter 
revolutionen i städerna otillförlitlig, i synnerhet där den, 
organiserad såsom kommunal milis, stod under. socialister-
nas ledning: kunde icke trygga lagens tillämpning. De i Fin-
land förlagda ryska trupperna åter, bland hvilka under-
klasshatet tog sig uttryck uti talrika officerstllord, och som 
efterhand allt mindre lydde sitt befäl och sin regering, indro-. . 
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gas, sedan de till en början hållit sig från finsk politik, däri 
af våra socialister. Förbrödringen med våra arbetare till- \ 
tog under sommaren, och man vill ej tala om kvinllornas 
förhållande till dessa främlingar, hvilkäSedan som lön gifvit 
KrigShjälp. 

Löfte om bistånd af Petrograds bolsclleviker och af sol-
daterna i Helsingfors fick vår socialistiska landtdagsmajoritet 
för sitt försök att genom den s. k. lex Abramowitsch, 
af den 18 juli 1917, låta landtdagen öfvertaga monar-
kens makt, med föreningen mellan Ryssland och Finland 
bibehållen. Men Petrograds bolscheviker ledo nederlag, och 
landtdagen upplöstes enligt senatens förslag af interimsrege-
ringen. Då sammanträdde- landtdagens socialistgrupp, hvil-
ken icke erkände interimsregeringen, jämte några borgerliga, 
ej endast damer, till den s. k. Mannerska laitdtdagen och gjorde 
nytt, misslyckadt försök att usurpera makten. Setäläs ~enat 
stod fast på sin front och skred till nyval. Valen 1 oktober 
1917 gAfvo oss en, vi~erligen svag, borgerlig majoritet. 
Emellertid l.1ade folkets stora flertal i sitt dagliga lif gjort 
ett moraliskt kraftprof däri, att, änskönt lagens arm sedan 
medlet af mars saknat livärdet,' lagen allmänt åtlyddes så, 
att man ej blott leide ostraffligen utan ock godvi}ligt be-
talade skatt och gäld. 

Socialisterna lämnade vid sitt utträde ur senaten kvar 
' sin liismedeIspolitik, misstro mot enskild företagsamhet, 

maximipris och kort, hvilken, utom misstron, omöjlig att hos 
oss ordentligt tillämpa, emellertid gjort många till lagbrytare. 
Dess största förtjänst har varit, att den rubbat tron på sty-
relsens förmåga aU varaktigt ordna folkets hushållning. 

I börj~n ai november 1917 föll den ryska interimsreg<::-
ringen, Ryssland hade ej längre någon ordnad styrelse, er-
känd af andra stater, och bolschevikanarkin har icke kunnat 
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utöfva finsk statsmakt, utan där bIef ett tomrum. Finlands 
statsmakt, så vidt den ej tillkom senaten, öfvertogs den 15 
november nf landtdagell1), hvilken således cgde utse sena-
ten,> ledamöter. Härmed hade Finlal1ds folk tagit sitt öde 
i egna händer. Den 26 'llOV. valdes Svinhufvuds senat . . 

Socialisterna funno det lämpligt att ställa till storstrejk. 
Det var dem ej nog, att de borgerliga för fridens skull mot 
bättre vetande antogo lag om åtta timmars arbetsdag, omöj-
lig att utan samhällsskada tillämpa, och kommunallag, hvilken 
gifver dem, som minst eller alls ej betala skatt, makt att genom 
taxering\~fter behag åderlåta det större kapitalet. Svält var 
ej strejkens orsak2); det fanns lifsmedel, och arbctarne, som 
väl tillgodosett,:; genom kortsystemet, hade i allmänhet god 
förtjänst; de större stadskommunerna slösade med oskäligt 
stora löner för dåligt s. k. nödhjälpsarbete. 

Storstre·ken ut rö l~;a ade till den 18 novem-
ber. enatell" domstolarnj!. och ämbetsverken höllos så länge 
stängda. Man g;ördade llilder de da~~~rmgjy.ratio, 
o~tan...att känna J2.erson, af lda~lat, i s~ynne. Till 
samhällets omdaning gjord~ intet försök eller förslag. Om 
strejken och klasskampens fortsättning yttrade det revolu-
tiopära. centralrådet bl. a.3 ) 

~Vi medlemmar af Centralrådet ha för vår del försökt 
förhindra upplösningen af den valda landtdagen, likasom 

l) Att landtdagen beslöt :It ett råd af tre personer öfverlåta sin sty. 
relsemakt, h\·ilken själfklart ej lämpligen kuunat utöh·as af en stor försam-
ling, detta beslut, hviJket sedan frångicks, ILar af socialisterna b€tecknats 
såsom försök till monarkisk statskupp. Monarkisk, då regeringen utses af 
en folkrepresentation vald nted allmän \X:h lika rösträtt! 

2) I svenska andra kammaren den 20 februari har detta pås-tåtts. Herr 
Sirola har i ett tal i Åbo den 10 mars icke au!ört svält utan ~lldast t kurjat 
työ, e1anto· ja palkkaolot sd::ä e1ämiscn epävarmuus.. Tiedonantaja 14 
mars. 

3) Työv,äeu vallankumouksellisel\ keskusllellvoston ticdonantolehti, 
18 p. marrask. 1917: , Klasskamp lilan strejk>. 
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också andra radikala och våldsamma mede1, wm kräfver 
offer. Vi veta väl, att vi härför blifvit klandrade. Men vi 
äro fast öfvertygade därom, att arbetarnas sak icke har lidit 
skada däraf, att storstrejken har genomkämpats utan större 
offer på någondera sidan. En socialdemokratisk samhälls~ 
ordning skulle dock ej ännu denna gång, ej heller en~amt 
i Finland, kUllna fås till stånd, ej ens för priset af våra tapp-
raste kamraters blod. 

Finlands borgarklass är visserligen ännu ej pn knä inför 
arbetarklassen. :Men arbetarklassens lefvande kraft är fa.~ 

stare, mera stålsatt och FJnlands organiserade arbetaranne 
står kraftigare än förr. Dess k~cka röda garde skall fortfa-
rande bevaras som organisation .• 

Ett rödt garde hade redan under sommaren HII7 bildatsl), 
och kvar bld efter strejken i Helsingfors en väpnad röd 
tru!)P, ~om någon tid höll Brullnsbuset besatt mcn s(dan 
drog sig bort och återställde sina af ryska militären lånade 
vapen. Flerstädes stodo liknande band, i Helsingfors olllgif-
ningar till stor de1 bildade af löst folk, wm förut i många 
tusental här varit i ryskt befästningsarbete och sedan blcfvo 
röda gardets kärntrupp. Med väpnad öfvennakt hade 
statenS polisskola fördrifvits från Saksaniellli nåra Borgå. 

Emellertid gick det vår själfständighet väl. Rysslands sam-
tycke, som blef villkor för att Finlands suveränitet skulle 
af andra stater erkännas, beviljades på anhållan från våra 
socialister af Smolna, med enskildt träoffad aftal därom, 
att den sociala ~volutionen snart skulle åt~för(>na folken. 
Finland&, oafhängighet erkändes på en gång; i början af ja-
nuari, af Sverige, Tyskland och Frankrike, sedermera af 
ÖSterrike-Ungern, Schweiz m. fl. stater. I landtdagen till-
kännagaf senateu genom SVillhufvud Finlands neutralitet. 

1) Finlands folkkolllIlUssariats notisblad 8 (lpril 1918, lläkeliis tal: 
. De, som för nio mdnader sedan axlade gevär, är inte mera desanulla .• 
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England bemöttes af åtskilliga våra tidningar,så, som om vår 
krigsförklaring förestått, hvilket "Vor egnadt att utomlands 
väcka tvifve1 om ärligheten af Fin lands neutralitet; att dell 
af vår styrelse skulle noggrannt iakttagas, visste ju alla här 
hemma. Sådant tidningstal har icke kunnat göra engelska 
och amerikanska regeringarna benägna att erkänna Finlands 
oafhängighet eller medgifva utförsel af amerikansk säd till 
Finland, där den var nödig, då Rysslands regering, åt hvilkell 
vi redan senastesoIUmar betalat sextio millioner mark försädl) . 
icke levererat. Af brist på lifsruedel leda arbetarne emeller-
tid i slutet af januari 1918lika litet sol1l i början af november 
1917. 

~[edall man i H elsingfors på nyåret jublade äfver vår 
frihet och skref om Finlands flagga, höllos landshöfdingar 
fängslade af socialisterna, generalguvernörshuset i Helsing-
fors togs af röda gardet i besittning såsom högkvart~r, och 
men socialisterna tingade och dagtingade regeringen om kom-
munal arbetslön åt röda gardet rör strejkdagarna i november, 
sedan regeringen tidigare gång på gång visat sig oförmögen 
att skydda kommuners fullmäktige, då de vid sina samman-
träden af pöbeln med rysk militärs hjälp fängslats för att 
tvingas utgifva kommunala medel tl1l s, k. nödhjälpsarbeten 
och annat, Att nödgas tåla dessa brott mot offentlig myndig-
het och sådan kränkning af allmän ordning och enskild rätt: 
mord, rån, olaga häktning, wm, ej blott nnder storstrejken, 
flerstädcs ;-ofta medan ordningsmakten strejkade, · egt rum, 
värst i Abo och Viborg och på landsbygden kring Helsingfors, 
det var förnedring, Ensamt det, att allmän byggnag besatts 
af en väpnad liga, som ville där utöfva offentlig makt, gaf 
regeringen skäl att, om så behöfdes med vapen, återställa 

l) ~t röda fol kkonl1\\isslria.tet har naturligh'is påstått, att dessa 
medel af borgarne allviindt$ till inköp af ,'apelI för att n\örda arbetarne, 
och att borgame hindrat införsel af säd. 
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tdningen. Sådant är helt enkelt polisvård till stäfjande af 
rott, och därtill var ny lag ej nödig, 1886 års strafflag för 
inska militären stadgar ock, § 209, att monarken eger in~ 

rö,ra krigstillstånd, och, § 211 , att vid uppror högste befäl-
hafvaTen är berättigad att till iakttagande för militären 
påbjuda allt det, wm för allmän säkerhet är nödigt. l\Ien 
vapenmakt fordrades. Tusental unga män hade i H elsing-
fors och annorstädes med styrelsens sam tycke eller goda 
minne bildat hvita kårer för att skydda landets rätt. och 
det frågtes, om de skulle lämnas att handla på eget bevåg. 
Men de litte på Svinhufvud, och han på dem. Landtdagell 
bemyndigade senaten att upprätta ordningsmakt. Den 26 
januari f&rklarade ~ellaten skyddskårerna för sådan. 

Socialisterna hade i handling visat och enhälligt förkla-
rat, på alla sätt, i och utom landtdagen, och hafva allt fram-
gent vidhållitl), att de, likasom 1006, icke tålt och icke kunnat 
tåla polis, som skulle gifvit senaten styrelsemakt. Den 27 
januari utbröt storstrejk, och nu biet den, på uppmaning af 
Smolna och under medverkan af den ryska militären, hvilka 
båda för senaten förklarat sig neutrala, inbördesk-rig, reYo-
lution med oo1!:chevikprogram: tillsvidare all mskt, den s. k. 
diktaturen, åt arbetarne, alla ~ndra rättslösa! Socialisterna 
sade själfva2), att deras statslära från de borgerligas skiljer 
sig däri, att de ej bindas af någon grundlag, vore den än så 
demokratisk som t. ex. Frankrikes eller Finlands. Där ej 
statsskicket lämpar sig för arbetarnes ekonomiska klass-
intressen, må det med våld störtas, eller, med andra ord, 

I) DI. a. i herr Sirolas tal i Abo, 10 mars, Tiedoualltaja 14 mars. 
I) 5110IlIeu \"altulIskuuuall tiedonantaja, 5 llIars 1918: .VallQ.nkulltouk· 

sen syvili syp. Så ock flerstädes i Hdsingfors arbetarblad uuder febn.· 
ari och 11\Q.r.>t 1II~lIader. 
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revolution må städse göras af socialisterna, om de ej hafv 
majoritet i Jalldtdagell. 

,. Senaten lämnade 'vid revolutionens utbrott H el'!ingfo 
och tog sitt säte i. Vasa, där dock endast fyra af dess ledamöter 
tillsvidare voro i tjänst. I H elsingfors bildades efter ryskt 
mönster ett folkkommis~ariat, hvars ordförande var Jandt-
dagens förra talman, herr Kullervo Manuer. Vid de-:s sida 
stod ett hufvudråd vaJdt af särskilda af de arbetarorganisa-
tioner, dem man tillsamman kallat ~BroholmelH, och af röd~ 
gardet, hvars chef var herr Eero H aapalainen. 

Arbetarnes genom våld ernådda diktatur m1sågs i Ry~s
land såsom en bättre, högre statsform än det på val grun-
dade parlamentariska folkväldet. Men mot de finska arbetar-
nes försök tin statshvälfning uttalade Sverigesi) och Tysk-
lands ledande sodaldemokratiska partiorgan skarp gensaga. 
Finska folkkommis!:ariatet falU1 sig sedermera af den t}ska 
landstigningen på Aland föranlåtet att, den 11 mars, i ett tele-
gram ~till alla i Europa~ meddela, att kommissaria~~t repre-
senterade, »icke någon tillfällig upprorSl"örelse eller något röf-
varband, utan foU .. "'ets öfvervägande nerta1i>; Hl16 års val åbe-
ropas här, 1917 års förtiges. Redan omkring:lO mars gjorde 
den -sodalistiska ~al1dtdagsgruppel1 i en halldskrifven bor-
gerlig tidning~ hvilken, om de röda ·segrat, lätt kuunat de-
savoueras, det ej oväntade meddeland~t, att gruppen icke 
tagit del i revolutionen; den hade vis!:erligen i januari del-
tagit i val af röda gardets styrelse, men endast för att bättre 
hålJa gardet under partidisciplin. Sedermera· har upplysts2). 

att det ~daldemokratiska partiet uttryckligcn beslutat 
yrka arbetarnes rätt att, om ej annat hjälpte, med yupen , 

I) Svenska socialister hafva emellertid vänskapligt besökt det fin-
ska folkkommissariatet, svärtat den bvita armen och sedermera bos tyska 
regeringen yrkat, aU de röda. fångarna ioke måtte af de tyska trupperna 
utlämuas åt .den hyita regimclJt , Finlands regering. 

2) Työll valta 23 aprilt9t8: . Ljian myöhiiiiu.l 
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i hand försvara sig mot fiender (d. ä. statens polismakt), i 
hvilket syfte ordningsmakten (d. ä. röda gardet) skulle ut-
bildas till försvar för partiet och arbetarklassens rätt; dess 
vapen skulle ej utlämnas åt borgarne (d. ä. regeringen). 

De förra ämbetsverken upphörde via revolutionen med 
sin verksamhet och tjänstemännen, som, trots hot, ofta följdt 
af fällgsling, ej velat arbeta, förklarades afsatta. Många nya 
ämbetsverk inrättades. At s. k. revolutionsdomstolar, med 
en öfverdomstol, anförtroddes först politiska mål, senare, 
den 13 mars, ad interim hela rättsvården, och hafva desm 
domstolar, hvilkas ledamöter själfklart ej varit lagfarna, icke 
sökt tillämpa gällande lag; denna har väl ansetts upphäfd. 
En ofantlig mängd i paragrafer skrifna påbud utfärdades; 
ett af de sista gaf röda gardet i uppdrag att efter sitt godt-
finnande taga borgerliga till tvångsarbet('. I Finlands Bank 
gjordes inbrottsstöld, wm gaf omkring 176 millioner, och 
peimingröreb:e utöfvades där; affä:r::män och enskilda ålades 
att där insätta sina medel. Falska ~edlar, fönedda icke 
med den af kommissariatet ut::edda bankförvaltningens, . 
utan med den lagligas, underskrifter, utgåfvos till belopp 
af mellan 70 och 80 millioner mark, af de:sa omkring 45 
millioner i iemhulldramarks valör. De~~a sedlar böra ej nu 
inlösas. Privatbankerna höllos af röda gardet bevnkade, 
.och stodo, då deras direktioner oeh personal ej ville arbeta 
under folkkommissariatets ledning, stängda. Så ock de 
flesta nf de större fabrikerna; grosshandeln afstannade, ·åt-
minstone<. i Helsingfors; detaljhandeln vidtog här åter sedan 
storstrejken någon vecka efter revolutionens utbrott för-
klarats afslutad. 

.. Folkkommissariatets välde, wm varmt hyllats af hjonen 
i åtminstone ett tukthus och" wm i mängd släppte straffån-
gar lösa, kunde, eller ville, oaktadt upprepad försäkran, 
icke hindra eller beifra att rödgardister bakom röda gardets 
front mördad~, o!!a efte.c.. grym_ misshandel, mera äl~ 
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vapenlöse, sådana som tillhört In'it kår, och äfven många 
ändra, äldre män, präster, jordegare, tjänstemän. t'~njkcr 
m. fl. Frankrikes. Englands och Sveriges ~älldebud i Hel-
singfors hafva den 1 mars, likawm förut flera utländska kon-
suler i 'fammerfors, i skrifvelse till folkkomtpissariatet pro-
testerat mot ~talrika ell~kilda och massmord, i ~ödra Finland 
föröfvade af väpnade enskilda och hopar, hvilka sagt sig till-
höra den revolutionära armen och handlat i dess namm. 
Att sådant egt mm, bestreds icke af folkkommissarien för 
utrikesärendell herr SIrola, hvilken i silt svar blott framhöll, 
att sociali<;tpariet och röda gardets befäl ofta inskärpt, att 
onödigt våld är förkastligt och skadligt 'för revolutionen. 
Husrannsakan och häktning, ofta för lang tid, hörde till ord· 
niugen för dagen, och dagligen togs enskild egendom med väp· 
nadt våld, ofta för enskild räkning, i stor utsträckning för 
röda gardets, äfven i många fall för folkkommissariatets, 
så, att fabrik eller fastighet, sedan egaren drifvits bort efler 
mördatc;, såsom allmän egendom, faJotigheterna under inseende 

. af kommunala nämnder, öfvertogs af där anställde arbetares 
valde sysslomän. AHa torp förklarades för torparnes egen· 
dom. Således en ansats till ordnadt klassrån, men socialis· 
men, den allmänna produktionen genom statsd rift, lämnad('s 
till framtiden, och någon plan därför har, såsom ock i socialist-
bladen sades. icke uppgjorts. 

De enda tidningar, som kunde i tryck utgifvas, voro 
soCialistbladen, af hvilka dc ledande, ~·ryömiE.'"S. och kommis-
sariatets .'l'iedona!1taja~, .Notisblad~, redigerades med stor 
fönnåga att, ända till det yttersta, om inbördeskriget och aUt 
an Ilat vilseleda sina social istiska läsare. Bredvid tidningar-
nas OSanna eller vrängda notiser och deras för den revolt,- • 
t ionära mentalitetens bibehåltande väl egnade allmänna 
betraktelser, varsnades, mest i folkkoll1missariatets medde-
landen, ganska väl affattade uttryck af en hänsynslös, hand-
lingskraftig maktvilja. Öfvermodet var före den tyska land-
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stigningen på Åland mycket stort, och det fick sin förklaring, 
då man erfor, att röda gardet i hörjan af mars betalat lön 
åt 75,0001 ) man och att det i april haft rysH krigsmaterial 
till värde af många hundra millionc,r mark. En svaghet sy-
ne.<; halva varit korruptionen: fångar frigåfvos af sina väkt..'\rc 
mot betalning. At Ryssland bortslumpades Finlands jäm· 
,"äg mellan gränsen och Petrograd. 

Den revolutionära organisationen, där röda gardet natur-
ligen blef allt mer och mer härskande. förmMde icke i den dd 
af landet, som af dess tfllpper hölls be5att, utöfva sin makt 
genom rättsordning. gika sådan trygghet åt lil och egen· 
dom, att denna makt kunnat anses såsom en statlig styrelse. 
Lika litet sem Smolna erkändes det finska folkkommi!'saria· 
tet af utländska stater såsom regering. 

Folkkommissnriatet utarbetade . enligt ett af herr Manner 
uti ett stort lesttal framlagdt program, ett förslag till re-
geringsform för Finland, hvarom f()lket elter inbördeskriget 
skulle genom allmän omröstning besluta. Antogs det ej, 
komme kommissariatets välde naturligtvis att J:>E.stå. En-
ligt förslaget utöfvas statsmakten af en församling af två-
hundra, vald med allmän och lika rösträtt af alla som under 
året för valet fyllt tjugu nr. Verkställande organ är ett folk-
kommissariat, valdt för tre år af denna församling. som oaf-
brutet genom sina utskott öfvervakar dess verksamhet. 
H varje kommissariatets beslut i förvaltningsärende kan nf 
granskningsutskott dragas under; enkammarf'ns pröfning, 
om utskottet anser beslutet strida emot det. som kammaren 
sannolikt skulle i ärendet beslntn . . I lagstiftningen, förvalt-
ningen och äfvell rättsskipningen tager själfva folket omedel-
bart del, både så, att tjugutusen röstberättigade ega motions-
rätt. och genom referendum, så, att tjugundedelen af det 

I) Att döma af antalet fångar, omkr. 73,000, måtte röda gardets styrka, 
åtminstone .senare, öfverstigit 100,000 UHU1-
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antal, S0111 tagit del i !Senaste val, eger yrka folkomröstning 
till härvande af hvarje enkammarel1s . kommissariatets eller 
annan administrativ myndighetc; beslut och af hvarje domstols 
utslag. Vidare skall detta vidlyftiga lagförslag här ej refereras. 
Det innehöll intet om produktionsmedlens lHl.tiollali~crillg, 

men förutsatte arbetskolltrakt mellan enskilda. För den hän· 
delse, att förslaget blifvit lag, hade kommi~sariatet tryggat sig 
majoritet genom en med bol~chevikerna träffad öfverenskom-
melse om import af ryska arbetare, wm skulle få finsk valrätt. 

Folkkonimissariatets regering var icke m\gon regering, 
och inbördeskriget var icke heller något krig. Det var från 
regeringens sida förvaltningsåtgärd, hvarigcnom stäfjades ett 
högförräderi, \·oi.ldshalldlinggr i syfte att ändra styreh:e::ättet 
i Finland, utförda i samverkan med r}rsk militär, wm öppet 
trädt i strid mot fin ~ka staten och !lt röda gardet upplåtit 
ryska an,enaler. Röda gardet har hvarken krnmat eller 
velat l ) föra ci\dliseradt krig, och allt våld, ~Ol11 det öfvat, har 
varit förbrytelse: hvart skott, som riktats mot m:inniska," 
hvar häktning, hvarj e. kränkning af hemfrid. Regeringens 
truppers stridssätt, behandlingen af deras fångar lll. lll. är 
ej att bedöma enligt folkrätt utan enligt pröfning af det, 
som för allmän säkerhet varit nödigt, såsom § 211 i strafflagen 
för finska militären säger. Skylle·sig själfve desse, !':om, stadde 
i väpnadt brott, ej på myndighets bud sträckt vapnen. All-
männa strafflagens stadgande (I6: 6) att vapf'nmakt må, då 
folkmängd åda.galagt upp,:.at att göra ~t1pp.ror~, användas först 
;oed;u: den af civil myndighet tre gånger ljudligen befallts att 
åtskiljas, gäller endast tvång eller våld mot tjänsteman (16:1,4 
Straffl.) och har, själfklart, ingen tillämpning på högförräderi 
öfvadt af militärt organiserade skaror. Med den grund~ats, 

I) Därom vittna äfven de tyska trllp~rnB. Sårade tyska soldater hafva 
af de röda grymt misshandlats. I Lahlis har det tyska sjukbuset plan_ 
mässigt af dem beskjutits. 
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som uttalat<; uti anförda stadgande i strafflagen för finska 'mili· 
tären, § 211, öfverensstämmer öfverbefälhafvarens klmgörelse 
den 2;; mars 1918, hvari bl. a. förordnats, att på stället 'Skall 
nedskjutas den, som bakom front gör väpnadt motstånd, 
förstör väg, bro, telegraf- eller telefonledning eller :lnnat kom- ' 
munikationsmedel, eller den där åtta dagar efter kungörelsen 
utan vederbörligt tillstånd innehar skjutvapen eller allträfi3S 
beväpnad, att den, hvars vistelse på fri fot är farlig för almens 
operationer, skall fängslas eller åläggas att vistas å annan 
ort, samt, att upprorsman, som i öppen strid nedlägger vapen 
och ger sig fången, straffas enligt befalhafvarens pröfning. 
Öfverbefälhafvaren framhåller ock, att detta icke är att be-
trakta såsom verkställighet af domslut utan såsom nöd-
vändighetsåtgärder. Sedan våldet stäckts, träder. dom in. 

Sedan vårt folk i slutet af jamiari ur sin förnedri.ng stod 
upp att värna landet, i främsta led Sydösterbottell med o>Vörå 
Skola!>, Finlands af ynglingar från skilda landskap bildade 
garde, som gaf hjälp åt många bygder och städer, och vid 
ÖSterbottens sida Savolax och Karelenl), halva de hvita kå-

I) Nyland v;1-r ock ett kraftccntrum, lilcn dess kAret leddes så, att dc 
sentida kunde sluta sig till aflnen. Dock, gärna går en nylänuiugs tanke till 
Kervo och den ära, sOlll~Ha~s Crollstedt där i döden fäste dd sitt namn; 
till striden vid Pellinge, där Richard Schybergson föll vid sin kulspruta och 
hvarcfter ledaren PHrdius, hans ordollnalls Henrik Estlander och många 
(leras kamrater gripits och vapenlösa mördats, medan en stor del af dcnna 
kår oeh af den, som stridt vid Lodsa, efter sagolika äfventyr och Inödor nått 
Reva! och scdan med tyskarna kommit hem; till Sigurds i Kyrksliitt, där 
sjuhulldra ynglingar fran Helsingfors och västra Nyland, ej eliS till hälften 
krigsväpllade, med en kulspruta, utan kalloner och utan hopp onl hjälp, 
med förlust af flera kamrater, bland hvilka Hernberg, Elgh odt 
lUtdra djärft utmärkt sig, stodo fyra dygn, en mot tio, under kanollc1d, 
och därifrån de, sedan två af gårdarna skjutits ned, mot gevärseld bröto 
sig väg, men ntan tillflyktsort, till fångenskap. I armen hafva em,H!ertid 
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rertla, till största delen oöfvade, klent rustade, utan tillräck-
ligt befäl, stormat ryska batterier mot dessas eld, eröfrat 
kasärner och från fienden tagit sig vapen. Af detta manskap, 
med 2,500 slagfärdiga, danades en här, och vid Filppula 1), 

:-'Iäntyharju, St. Alldreae bröts barbariets störtvåg Illot 
Mannerheims front. <Med de~a trupper, öfvade och genom 
värnplikt ökade, gjordes så mot öfverlägsna styrkor attack, 
och den 6 april var Tammerfors efter skarpa strider befriadt. 

Den 4 febntari hade Finlands sändebud i Stockholm an-
modats delgifva sin regering, att Sverige vore villigt taga ini-
tiativ till fredlig uppgöre!$e. Den 14 februari ingick från 
Finlands regering i V~q. följande svar: »Svenska regeringens 
medlingsförslag oantagligt, vapenhvila omöjlig», Svenska re-
geringen har ock uttalat en, icke beaktad, önskan, att de 
ryska stridskrafterna måtte dragas bort från Finland. Den 
20 februari meddelade sta"tsministern Eden i riklidagens 
andra kammare, att det icke var regeringens afsikt att löre-
taga någon väpnad ll1terventioll i Finland, och framställning 
om sådan hade, såsom herr Lindman framhöll, icke heller 
gjorts af högerpariet, Herr Lindman föreslog endast, att Fin-
lands regering måtte få, likasom ~JICira neutrala staters, 
öfver Sverige transito införa vapen, men denna likställdhet, 
som Finlands regering yrkat!), har den svenska icke medgif-
vit. Sedan 7135 åländske män och kvinnor i en den 31 de-

, 
m ånga nylänningu stridt och s tupat , så August \Vrede och Rabbe Wrede, 
Hans \Vaseuiu.s, Herbert af Forselies, Aslak Savonius, Felix Krolm, Georg 
Ramsay, Eskil Pol6n, Birger Ekholm, Ole LagILs, Lars Prytz, HallS Gralm, brö-
derna Charl~s och John Bruun, d~n treuonårige Onni Kokko, skarpskytt och 
ordonnans. :o.rånga fler, som ej knnna här nämnas, ljöto s:unma död. I 
);'ylalld och, synes det, äfven annorstädes, hafva de, 50m dragit till stridcn~ 
i allmänhet varit mycket unga, till stor del sådana, som än ej lämuat skolan, 

l) Det värjdes i början länge af Matti Laurila 11l~d en handfull andra 
från Lappo. Laurila föll med den ene af sina söner å "alplats, vid Länlcipohja. 

I) Om Finlands regering hos Sveriges anhållit 0111 vipnad intef\'en, 
tion, SyllCS ingen , ·eta. På sådan hjälp har Illall, själfklart, ej bort räkua. 
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cember 1917 dagtecknad adress uttalat sin önskan om Alands 
införlifvande med S\'erige, har svenska r('geringcn i februari, 
utan att därom underrätta den finska, till Åland sändt krigs-
fartyg och trupper för att aflägsna dcn ryska soldatesk, !;om 
där härjat, En hvit kår från ~ystad kom i andra veckan af 
februari till Åland, och den t6 februari uppstod strid mel-
lan den och ryssarne, som voro till antal och vapen öfver-
lägsna. Så alllände tillllIariehamn några hundra rödgardister . 
Ofverläggningar mellan sycnskarna, ryssarna, de hvitaoch röd;) 
kårerna samt ombud för AlaIIds befolkning, hvilken icke med 
sådan ovilja, som svcnska blad antydt, sett dcn hvita kåren, 
ledde dårti.ll, att denna, afväplIad. öfvcrfördes till Sverige och 
därifrån fick begifva sig till det hvita Finland. Till Nystadskå-
ren hade ej från Stockholm framförts öfverhefälhafvarens or-
der att strida, och på bl. a. denna grllud har kIlrens chef Ee-
dermera af krigsrätt frikänts. Statsminister Eden, som sy-
nes glömt, att AlaIId var finländskt, har beklagat, att denna 
hvita skyddskår inlåtit sig i strid och att öfve~ hufvud de 
största svårigheterna vid arbetet på en fredlig öfverens-
kommelse mÖtt från dess sida. 

Allt dep:a har i Finland väckt förbittring. ?tfen svensk folk-
känsla, som ej berott af politiken, har gifvit oss med hjärtli g 
tacksamhet mottaget bistånd af flera tiotal utmärkte svenske 
officerare och af män i ledet. af hvilka 500 med glänsan'dc 
tapperhet stridt vid Tammerfors. l ) 

Från Tyskland fick Finland köpa vapen, och därifrån 
kommo med våra jägare några tyska officerare; Msse och de 

1) Af dem, som stupat där , var juriskandidaten Gustaf Jägersköld, 
S011 ti1l fiusklödda föråldmr, och två. doktor Olof Palme och den sextonårige 
friherre Styrbjörn von S tedingk, hu.fva fostrats af finska mödrar. Deras 
egna veta viii h,'ad det gamla hemlandet llU för dem känner. General Linder 
är son af en finsk l1Ian, godsegaren och skriftställaren Ernst Under, som, 
tidigt bortryekt, i kärt minne bevarats af sina samtida, hvilka i hOIlOI11 sägo 
ell framtida ledande 111:\ls1ll811 för de liberala ideerna. 
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fleste af jägarne hafva så50m ledare kraftigt tagit del i 
frihetskriget. Tyskland besatte mot Sveriges gensaga Aland, 
som så åt oss bevarats; på befolku'ingens vägnar har emeller-
tid efter tyskarnas landstigning till regeringarna i Va<;a, Stock-
holm och Berlin riktat:; ny hemstäl1all om Alands förening 
med Sverige. I början af april landsiego under befäl af ge-
neralen grefve von der C'..oltz tyska trupper i Hallgö och 
Lovisa. Den 12 april intaga de tyska trupperna och flottan 
H elsingfors, il. hvars flesta fästen finnar, enligt militärorder, 
förut, tyskarna veterligen, gjort kanonerna obrukbara och 
hvars hvita kår, under det röda väldet i hemlighet l ) öfvud 
af landshöfdingen, hjälpte att rensa och skydda staden. Den 
21 april togo tyskarna Lahl:i!:, den 22 Riihimäki, den 2G 
'l'avastehus. Kurelarne, som i fejdens borjun ryckte till Vi-
borg och allt sedan stoitt där nära 2), en dag med 190 patro-
ner, stormade, förstärkta af Ilordsavolaxare och af syd-
österbottningar, som redan stridt vid FilppuJa och 'ram-
merfors. den 28 april efter hårda strider stadC!l, hvars 
hvita kår i förtid rest sig. I maj och följande dagar om-
ringade tyska tmppex i samverkan med finska, och slogo, 
trots rasande motstulld, mellan Lahtis och Tavastehus de , 
-röda, af hvilkd 20,000 togas till fånga. Samtidigt ryckt(> 
savolaxarne ned till Kom-ola, och den 5 maj toga nord-
österbottningar Kotka. Dr. föJt ock Fredrikshamn, och kriget 
i Finland var ändadt. Öfverbefälhafvarens tyska järnkors har 
vitsordat finska annens krigföring. 

Så verkstäUdes det tysk-ryska fr('dsfördragets bestäm-
ning, att Finland likasollt Ukraillu skulle rensas från rysk mi-
litär och ryskt rödt garde, hvilken rensning 'l'yskland, som 
icke kunnat gärna se, att fästningarna norr om Finska viken 

1) Med vapen, som köpts af ry'ssarna och delvis transporterats af 
uuga flickor. Sådana gjorde ock tjäust som stafetter. 

2) Död,a. hah'a de jordat vid Intatras d~l1: Somap' 011 sotahan kuoJ!a, 
.kauuis miekkain kalskehesen. -
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törblifvit i händerna på Iysk-finska ooJschcviktruppcr, ock 
genom särskildt fördrag lafvat Finland. Detta fördrag, så 
vidt det nu är af allmänheten kännt, har icke minskat Fin-
lands oafhäl1gighet; det cndast hindrar Finland att utan 
Tysklands samtycke genom afta! med annan stat af träda 
någon del af sitt område ('ller genom s. k. servitut inskränka 
sin suveränitet. Vårt med 'l'yskland ingångna handelsfördrag 
tillförsäkrar till H)21 Tyskland finsk t\tlltariff, som ej kan till 
förmån endast för annan stat sänkas. För sänkning af tarif-
fen gentemot Tyskland och det öfriga utlandet skall af för-
draget icke sättas hinder. Önskligt synes vara, att vi alltmera 
öfvergå till frihandel, så att varor kunna här köpas för ut-
ländsk marknads pris, och afnämarne icke nödgas betala 
skatt åt inhemska tillverkare. Tyskar skola ega rätt att 
i Fillland utöfva näriJlg; det får, enligt vår näringsrätt 
(F. 31 mars 1879, § 12) hvarje utlänning med landshöfdin· 
gells tillstånd, och sådan pröfniag ~yn('s i själfva verket 
icke vara nödig, och lika litet d~ inskriinkningarna. att fler· 
talet i aktiebolags styrelse skall utgöras af finska med· 
borgare, O'ch att utlänning ej får utan tillstånd här ega fas· 
tigh~t. Att utlänningar här drifva näring, är oss ej till 
skada utan till gagn. 

~ärens ledning och hvad trupp och befäl under dyra dal 
och nätter utfört på ~fä1t och isar, i skyttegrafvar, vid städers 
stormni1lg, allt Q(h alla skall folket minnas. Soldatgrifterna 
skola visa, hvar strid stått. De, SOUl fallit å front eller å dit· 
eller c1änväg dräpts, des,<;a bleknade hafva lämnat ett förplik-
tande arf. sin ära af den bragd, som, med kraft af rätt och 
sanning, gaf armen dess seger O'ch oss alla lif j frihel under lag. 

Sedan landtdagen den 15 maj samlats, har följt att 
afbida, 0111 oss, såsom öfverbefälhafvaren den 16, då armen 
drog in i Helsingfors, i tal till senaten å annclls vägnar yrkat, 
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skulle 'beredas ett statsskick med fast styrelse, eller om segern 
skulle spillas så, att landtdagen lämnades orörd, sedan tio år 
af ordsvall, oförmåga och obildning visat enkammarens halt, 
och till häktning af nära hälften af dess medlemmar förordnats. 
De flesta, äfven, såsom revolutionen visat, arbetume, hafva 
ju tröttnat på den allmänna och lika rösträtten. Kunde vi nu 
komma från den, eller genom på- eller tillbyggnad göra den 
oskadlig, så hade revolutionens offer burit rik frukt; och då 
blefve det mindre farligt, att, såsom antagligt är, längre 
fram borgerliga till samverkan försonns med socialistt"rna, 
för att köpa politiska aktier i baisse, eller i den välmening, som, 
nöjd blott de andra kalla sig revisionister etler socialistisk höger 
hoppas med dem genom reformer nå den sociala friden. En ljus-
ning var det , då Svinhufvud 18 maj blef riksföreståndare. 

Hos oss strides än med slitna slagord och etiketter, som 
ej borde skrämma. Att vara reaktionär och konservativ är 
rätt, om man reagerar mot ondt och konserverar godt; den, 
som vill så skydda frihet, är ock liberal. Folkviljan fordrar, 
säges det, demokratiskt statsskick och socialpolitik. Men 
folkviljan är aldrig annan än det, som yrkas af små, ledande 
grupper, hvilka vid val göra sig gällande; med annan vallag 
annan folkvilja. Vårt statsskick har ej mot revolutionen 
skyddats af den allmänna ocH lika lösträtteIl , och det har 
ingalunda, såsom mot arbetarne framhållits, haft högre 
helgd dänd, att det varit demokratiskt. Där allIlim ord-
ning införes, måste den af arbetarne ·åtlydas likasom de 
borgerliga respekterat enkammaren. Utvecklingen går ju i 
andra länder mot demokrati, men ännu hafva de stora kultur-
folken icke lämnat tvåkammarsystemet. 

Revolutionen, hvars orsak, såsom hvar mall vet, varit, 
att åtrån efter rån, kryddadt med sköfling, misshandel och 
mord, ej tiUstadt den borgerliga regeringen nödig polismakt, 
förebyggdes alls icke af enkammarens demokratiska socialpoli-
tik, hvilkell, där den, såsom i november 1917 kommunallag-

• 
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stiftningen och lagen om åtta timmars arbetsdag, mot bättre 
vetande antagits under tryck från gatan, varit egnad att hos 
arbetarne väcka förakt såsom ett borgarnes försök att genom 
sådan riuga afbetalning slippa arbetarnes större anspråk. 

För samhällsfriden särskildt ogynnsam har vår · jord-
legopolitik varit. Då 1900 års förordning stadgat bl. U., 

att den, som åt sig leger torp eller tomt för backstuga, ej, 
annat än som undantag, kan få kortare tid än femtio år, så 
har detta sanllerligeu ej varit' egnadt att främja landtfolkets 
bosättning, och svår kränkning af förvärfvad rätt är det, 
att den nya förordningen, med dess' i brukarilcs klassintresse 
gifna, tvingande stadganden, tillämpats äfvell på bestående 
kontrakt, hvilkas tid godtyckligt förlängdes. Men värst är 
den äfven på borgerligt håll rotfästa dogmen, att alla, som 
legt jord, genom sina frivilligt ingångna kontrakt råkat i ('tt 
så outhärdligt nödläge, att de nödvändigtvis nu, genast, 
måste genom massexpropriation få jorden till ego och så-
lunda, såsom folkkommissariatet och borgerliga sagt, ~be

frias». Hvad skall brukaren betala, hvad skall staten offra, 
och hvilken ersättning skall jordegaren få, full, eller, såsom 
föreslagits, afkortad, men hvarför? Därför, säges det, att jord-
värdets stegring beror af den allmänna samhäl1sutvecklingen 
och således icke af egaren förtjänats; men den har nog, då 
han köpt jorden, af hans. säljare, såvidt den kunnat förutses. 
räknats in i priset, och denna värdeökning kan i själfva ver-
ket icke utan godtycke skiljas från den. som beror af hans 
arbete. Godtycke är ock, att demla kapitalbeskattning icke 
skall komma staten utan brukaren till godo, och att därifrån 
skall frias de egare, som ej Jegt ut jord. Vidare en fråga: 
skall det äfven sedermera blifva omöjligt att lega ut jord 
så, att man kontraktsenligt får den igen? Annorstädes, t. ex. 
i Sverige. där jordlegoförhåUandena likna våra, håller man 
eganderätt och kontrakt i helgd. Hos oss har den borger-
liga politiken gått så långt, att det allmännas sak ansetts 
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vara, att anskaffa jord till ego åt ej blott dem, !'-om brukat 
annans, utan åt alla obesuttne: kränkning af dessas naturliga 
rätt anses det vara, om ej staten genom s. k. odlingstvång 
åt cnhvar, SOlU det önskar, genom tvångslösCll upplåter 
annans fastighet så vidt denna ej lagts under plog. 

Arbetaren har, säges det, naturlig rätt till den fulla och 
hela afkastningen af sitt arbete, men hvilkcll del har den 
enskilde arbetaren i värdet af den nyttighet, 50m frambragts 
under medverkan af andras kapital och älven andras, b1. a. 
driftledningens, arbete? Att arbetarcli skall få del i driftens 
vimt, yrkas, men det kan ej påbjudas genom lag utan måste 
lämnas åt fri\,illig ·öfverenskommclse. Vidare yrkas, att 
staten skall anordna och tilt en godtyckligt bestämd del 
bekosta kroppsarbetames försäkring. Här möta, såsom ock 
erkänts, finansiella betänkligheter. Vår beskattning kommer 
att bliIva. tnng, och så vidt möjligt må ses till, att företag-
samhet och kapitalbildning, ~0111 hos oss äro så svaga, icke 
stäckas: lllan arbetar, riskerar och sparar mindre, ju större 
del staten skall taga af frukten. För arbetarnes försäkring 
skulle, yrkar man, ijfven arhetsgifvarne lIlera än hittills 
tagas i anspråk. Nu :'\Iigger, enligt lagen af 18 augusti 1917, 
hvilken ersatt 1895 års lag Olll arbetsgifvnres ans,-arighet 
för kroppsskada, som i arbetet drabbar albetare, att för 
sådan skada bereda ersättning genom försäkring. Sådant 
är skäligt, men hvarför skulle, och till hvilhll del, arbets-
gifvare åläggas taga del i kostnaden af arbetar<'l1s försäk-
ring äfven för annat, som t"j har samband med arbetet? Af 
näringsdriftens natm påkalladt ~kydd 1110t yrkesfara, hälso-
våda, t. f".-X. af förorenad luft, kroppsskada, t . ex. :'If maskin, 
anordnar förordningen den 22 mars 1914, som ersatt 1889 
års skyddsförordning, hvilken hos oss införde yrkesinspek-
tionen; 1889 års förordnings bestämningar om minderårigas 
arbetstid hafva ersatts genom förordningen den 18 augusti 
1917. Och den 27 november 1917 gafs, icke välbetänkt, cn 



enkammarens nyskapelse, lag om åtta timmars arbetstid 
för aHa arbetare uti handtverks- och fabriksrörelse samt 
särskilda andra yrken. 

Medan lagstiftningen , till större och bättre delen redan 
före enkammaren, sålunda ihågkommit arbetarne, har sam-
hället ockSå vårdat sig om sina olycksbarn, till hvilka vuxna 
arbitsföra själfklart ej må räknas, att vid sidan af fattig\'år-
dcn sedan tänge hos oss till fromma för dem, som cj kunna 
hjälpa sig själfva, varmhjärtadt öfvats en betydande verk-
samhet., hvilken icke, såsom socialpolitiken, litat till statligt 
tvång, och detta sociala arbete, hvari arhetsgifvare haft sil! 
stora del, skall säkert icke nu upphöra utan ökas. 

Då i borgerliga blad i allmänna ordalag yrkas sociala 
reformer, ~å vill man väl ej lofva, att fattigdomen skall af 
skaffas och enhvar, utan fattigvård, af staten beredas god 
utkomst och tryggad ålderdom; att väcka sådant hopp, ~om 
ej fyllcs, vore i vårt läge farligt. Till refonner, som afses, 
skola väl i sinom tid utarbetade och motiverade förslag 
framläggas, och pröfningen beakta samtliga statsintres!Oen. 

Det blir nog att välja emellan storstilao socialpolitik 
och dugligt nationalförsvar. Att framför allt annat försorg, 
gendst, verksamt må dragas därom, att ,,·i, då - redan stig~ 
moln i norr och öster ....... Ryssland härnäst söker genom 
Broholmen eröfra Finland, hafva en god, för språkstrid 

~ fredad arme, därtill manar de stupades minne, de lef-
vandes väl och ansvaret för kommande 51äktled. Godt för 
armen har ej det varslat, att afsked sökts af öfverbef21-
hafvaren, generalen friherre Gustaf l\Iannerheim. 

Känslan af fara har vändt stämningen till förman för 
monarki. som ock förordats af sepaten. 1\100 en vaknande 
själfkänlledom, som söker förmynderskap, se många borgerliga 
dC'mokrater demokratins oförmåga att hos oss upprätthålla 
en fast styrelse. Den har ådagalagts IIU senast genom språk-
hetsen och annat. 25. V. 1918. 
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FRAGOR FUR DAGEN 
L Ekonomiska spörsmål i krigstid af EmIl Schy-

bergum. 1 mk. 
2. Hvadör? och Huru? Världskrigets förhistoria och 

förutsättningar af Etrtk Hornborg. 1: 35. 
3. Våra provinsialismer af HUlfO Bergrolh. 80 p. 
4. Ekonomiska spörsmål i krig.tid af Emtl Schyber/f-

son. Andra sam li ngen. 1 m k. 
5. Torparfrågan af E»nl Schybergso1t. 50 p. 
6. De nya författarna af Olaf Rombl. 1: 90. 
7. Hvarför måste vi ät.? Huru mycket näring be-

höfva vi dagligen? Våra vanligare födoämnens 
näringsvärde och prisbillighet af Geor!: 'lIon 
W endt. 1: 50. 

8. Ekonomiska spörsmål i krigstid af Emd Schybug--
son. Tredje samlingen. l mk. 

9. Förslag till statsförfattning för Finland af A 1"'lIta 
N eovius. 1: 50. 

10. Själfständig lifsmedelspolitik af V. F.Johansoll . 2 mk. 
11. De främmande folken i Ryssland. Deras frihets-

kraf af Ragnar Numelt"n . 2 mk. 
12. Oafhängighet eller fortsatt förtryck af Hi J Pro-

copt. 3 mk. 
13. Anteckningar under krigstiden af E1ml Schyber/!-

son. 1: 75. 
14. Brytningstid. Bolschevikkriget i F inland 1918; dess 

föru tsättningar, orsaker och betydelse af E zrik Horn
Dor/!. 3 mk. 

15. Republik eller konungadöme? af Johannes Heden-
gren. 1: 75. 

16. FramtidsuppgUter af A xel L i lle. 2: 50. 
17. Efter fejden af W tlhelm CltydentUs. 1: 75. 

HOLGEA SCHILDTS 'VALAG, Helsinglors. 
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