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FORORD.
Föreningen Sibbo Hembygdsforskning, som grundlädes i januari 19 14 , har 

bl. a. till uppgift att tillvarataga och bevara minnet av märkliga personligheter 
och händelser i  Sibbo och att i  publikationer belysa socknens historia. I  

enlighet därmed beslöt dess styrelse vid möte den 28 maj 19 18  att såsom den första 
av föreningens skrifter utgiva en skildring av förhållandena i Sibbo under den 

nyss förgångna upprorstiden. Redigerandet uppdrogs åt undertecknad med 
biträde av biblioteksamanuensen fil. mag. Holger Nohrström och föreningens 

arkivarie, fröken Gerda Schybergson.
Materialets insamlande övertogs av fröken Gerda Schybergson, som därvid 

rönte ett stort tillmötesgående och lyckades vinna talrika bidrag såväl i  form av 

skriftliga meddelanden som muntliga upplysningar.
Skriftliga berättelser ha insänts av småskollärarinnan, fröken E lin  Bergman, 

Hangelby;  kronolänsmannen Frans Fagerholm, Nickby; skräddarmästaren C. W. 
Lindqvist, Mårtensby; folkskollärarinnan Hanna Hagbom, Mellungsby; agrono

men Gösta Hulldén, Hofgård; hr Bertel Ingman, P a ip is ; folkskollärarinnan, 
fröken Selma Liljeberg, Pörtö; hr Rudolf Mikander, P igby; fru Clary Neovius, 
Pigby; hr Thorwald Oljemark, K yrkby; hr Artur Pihlflyckt, B ox; hr Odert 

Sannholm, K yrkby; hr Lars Schybergson, H itå; hr Ivar Ståhle, Ingå; fröken 
Ellen Topelius, Savijärvi; folkskolläraren M . Wikman, Hangelby samt central- 
telefonisten fröken Else Wikström, Nickby. —  Förteckningar ha meddelats: 

över de mördade av kyrkoherden Ernst Sundén, över fångna upprorsmän av krono
länsmannen F r. Fagerholm och över vid festen den 3 1  augusti 19 18  belönade av hr 
K . F . Juselius Uppgifter om temper atur förhållandena ha tillställts redaktionen 

av fröken Amy Backström, Hangelby Jontas.
Bland dem, som jämförelsevis ingående muntligt berättat om sina upplevel

ser må nämnas: handelsmanskan L. Ahrenberg, Kallbäck; hr H j. Backström, 

B ox; värdinnan Granqvist, Johans i  B ox; handelsmanskan Ingman, Söderkulla; 
handlanden Less, fru Less och biträdet Aina Lindqvist, Mårtensby;  folkskol-
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FÖRE DEN RYSKA MARSREVOLUTIONEN.

SIBBO  SOCKEN bildar på kartan i det närmaste en spetsvinklig 
triangel, där den ligger några mil öster om Helsingfors, inkilad mellan Borgå 
och Borgnäs socknar i öster och nordost, Mäntsälä i norr samt Helsinge i väster. 
E tt område för sig är Ö s t e r s u n d o m s .  k. kapell, som, beläget längst i 
väster vid havskusten, har sin närmaste förbindelse med Helsinge och icke 
genomstrykes av socknens vanliga färdvägar. Östersundom har sin egen lilla 
kyrka, där gudstjänst förrättas ömsom av präst från Sibbo eller Helsinge. 
I  övrigt samla sig socknens flesta byar kring Sibbo å, vars källa ligger i Mänt
sälä, därifrån vattnet rinner genom Borgnäs och vidare i sydostlig och sydväst
lig riktning mot Einska viken. Jag  skall uppräkna dessa byar, som i det 
följ ande ofta skola nämnas. Sibbo å genomrinner från norr P a i p i s by, norrut 
glest bebyggd, emottar från M å r t e n s b y  i väster Mårtensby bäcken som 
tillflöde och flyter därefter in i socknens centrala områden N i c k b y  och 
K y r k b y ,  som bilda en vidsträckt skogbekransad och bördig slätt. Där 
finnas Nickby järnvägsstation, kommunalhuset och Sibbo nya kyrka, i vars 
närhet ögat mötes av Sibbo numera övergivna gamla kyrka; Nickby sinnes
sjukhus intar en behärskande plats; även f. d. »gamla» och nya folkskolan må 
nämnas. I väster ligger med Hofgård som centrum H i n d s b y, som 
genomrinnes av Hindsby bäcken; i öster byarna B o r g b y ,  H e r t s b v  
och Savijärvi betydande gods. Vidare flyter ån mot söder genom Sibbo 
ådal, som omkr. 6 km. lång utgöres av frodiga ängar och åkrar och bekransas 
av skogbevuxna höjder. Här ha vi i väster I m m e r s b y  och i öster P  i g - 
b y , G e s t  e r b v  samt M a s s b y .  Söderkulla i Massby är ett av sock-
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IO HISTORISK ÅTERBLICK.

nens största gods med jordbruksskola och tegelbruk. Ån utmynnar i 
Sibbo viken, som med brant stupande, skogbeklädda stränder i natur
skönhet tävlar med det vackraste södra Finland kan uppvisa och med 
sitt djupa vatten är en utmärkt hamn och segelled. Invid viken ligga 
godsen Eutas och Eriksnäs i öster samt Hitå i väster. Gå vi från viken 
österut, komma vi genom K a l l b ä c k  och det vackert av skogrika kullar 
prydda H a n g e l b y  till B o x ,  ett bördigt slättland, som gränsar till Borgå 
socken. Mellan Boxby genom vilken en bäck flyter från Savijärvi träsk och 
det långsträckta sundet D j u p s u n d jämte de vatten, som förbinda detta 
sund med Sibbo fjärden, ligga Nevas gård och byarna T  r ä s k b y  samt S p j u t 
s u n d  med Kitö ö. Väster om sundet utbreder sig E  ö p a r ö ö, som 
räknas till Spjutsunds by och bördig och vacker är en pärla i Sibbo skärgård. 
Bland övriga öar i Sibbo fjärden, som går över i den öppna Finska viken, må 
nämnas Skyttenskär, Sibbo-Fagerö, Norrkullalandet, Söderkullalandet, Sim- 
salö, Korpholm, Mölandet och Husö, som numera sammanväxt med fastlandet. 
Sibbo fjärd begränsas i söder av Pörtö, som hör till Borgå socken.

Sibbo är genom bördig jordmån, gott klimat och läget vid havet en av 
Finlands lyckligast lottade bygder. Jordbruket är i huvuddelen av socknen 
så gott som den enda näringskällan; i skärbandet drivs en ganska betydande 
fraktrörelse med skutor; på holmarna lever en fiskarbefolkning, som i början 
av 1800-talet och även tidigare delvis överflyttat från Estland; kolonister
nas ättlingar ha numera svenskan till modersmål. Socknens befolkning 
stiger till 7,000—8,000 personer, av vilka massan är svensktalande mot några 
hundratal för det mesta på senare tider inflyttade finskspråkiga, som till 
största delen äro bosatta i de delar av Mårtensby, som gränsa till Thusby. 
Detta finskspråkiga mindretal kom att spela en stor roll i de händelser, som i 
det följande skola omtalas.

Förrän jag går vidare bör jag dröj a vid några ord, som under den gångna 
upprorstiden varit i allas mun, medan dock mången kanske icke gjort fullt 
klart för sig, vad de innebära.

Främst ordet socialism. Socialisternas mål är att upphäva skillnaden 
mellan rik och fattig. De vända sig därför mot den enskildes äganderätt.



FÖRE DEN R YSK A  M ARSREVOLUTIONEN. II

Enskild äganderätt skall enligt deras lära icke få finnas, utan samhället, det 
allmänna skall övertaga egendomen och fördela avkastningen lika mellan 
alla. Ingen skall äga enskild jord; jorden skall tillfalla staten, det allmänna. 
Ingen skall äga vatten, skog m. m.; allt skall tillhöra samhället. Alla »nyttig
heter» eller »produktionsmedel» d. v. s. allt, som kan användas för upprätt
hållande av den mänskliga tillvaron, skall bliva det allmännas tillhörighet. 
Jag  skall, enligt socialisternas mening, icke få arbeta för egen räkning, utan 
för det allmänna; min egendom skall efter min död tillfalla icke mina barn 
och närmaste, utan samhället. Staten skall fördela inkomsterna och arvet så 
vitt möjligt lika mellan alla.

Socialismens lära är mer än hundra år gammal, och den har vunnit talrika 
anhängare i synnerhet bland fabriksarbetarna, som mer än andra lida av de 
hopade rikedomarnas, de stora kapitalens tryck. Men den har ingenstädes 
blivit förverkligad. Och orsaken ligger i att den vänder sig mot arbetet och 
arbetsförtjänsten. Det som driver till arbete är ju framför allt, att man genom 
arbetet kan förtjäna för sig själv och de sina. övertar staten arbets vinsten, 
så finnes ingen sporre till arbete. Arbetet är människans livsvillkor och hon 
förtvinar, där det icke finnes lockelse till arbete. Jag  kan icke ha hugnad av 
att arbeta för det allmänna, för staten, för något som står personligen utom 
mig. Hellre vill jag ha ett knappt bröd och en tarvlig bostad, blott jag lever 
på egen botten, än att låta samhällets tjänstemän sörja om mig, ge mig 
bröd och tvinga mig till arbete.

Socialismen syftar således till att helt och hållet omkasta samhället, men i 
avseende på tillvägagåendet ha socialisterna förfarit olika. I  det västra Europa, 
Frankrike, England och Tyskland, ha de tänkt sig att förändringen skulle 
ske under lagliga former. De ha genom sina talare och skriftställare sökt 
inverka på den allmänna meningen. De ha bekämpat brister i samhallet, 
som alla bort erkänna, och verkligen åvägabragt förbättringar. Så t.ex. har i 
många länder arbetsförsäkring införts, i syfte att arbetarna, på vissa villkor, 
må tillförsäkras utkomst på ålderdomen.

I  Ryssland antog socialismen tillföljd av detta lands egendomliga utveck
ling en fruktansvärt farlig form. Tsardömets tryck, som varat under många 
sekel, hade där skapat en vild bitterhet mot det bestående, som gav socia
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lismen en förstörande riktning. De ryska socialisterna uppställde icke som 
mål att genomföra förbättringar, utan ville med våld bryta ned hela samhället 
med klasser, lagar och ordning. På spillrorna skulle sedan det nya resas med 
gemensam egendom, kapitalets tillintetgörande m. m.

De ryska socialisterna ha delat sig i grupper, som skilj a sig från varandra 
till graden, icke till syftet. De som vilja förfara med någon skonsamhet 
kallas »m e n s c h e v  i k e r» (av det ryska ordet »mensche», mindre). De, 
som fordra den sociala revolutionens omedelbara och våldsamma genom
förande ha fått namnet » b o l s c h e v i k e r »  (av det ryska ordet»bolsche», 
mer). Efter den väldiga ryska revolutionens utbrott i mars 19 17  uppstod en 
skarp strid mellan menscheviker och bolscheviker. Bolschevikerna segrade 
och en fullständig omstörtnir.g följde. Vi veta att det väldiga riket till följd 
av inre söndring och yttre olyckar bröts sönder och att fasansfulla lidanden 
övergått det ryska folket, som alltjämt saknar lag, rätt och ordning.

Till Finland kom socialismen huvudsakligen från Ryssland och i rysk 
form. Grannskapet gjorde det. Finlands socialister stodo i nära förbindelse 
med de ryska socialisterna och emottogo av dem läror, anvisningar, snart 
även befallningar.

När sedan den ryska revolutionen segrade, rycktes de finländska socialis
terna med. En oerhörd förvirring uppkom även i vårt land. De odiscipli
nerade och otyglade ryska soldaterna, som mördat sina officerare eller tvungit 
dem att genom flykt rädda sig, blevo herrar och med dem förbundo sig våra 
arbetarföreningar i broderlig samverkan. Våld och laglöshet rådde, medan 
man prisade den nyvunna »friheten». Den socialistiska rörelsen vann, med nära 
anslutning till bolschevikerna, en förut oanad styrka och utbredning. Våld
samma utbrott följde även i vårt land; revolutionära strejker anordnades i 
synnerhet bland jordbruksarbetarna. Folkhopar förgrepo sig på stadsfull
mäktige i Åbo och Helsingfors. Huliganer bedrevo mord och plundring. 
Och »röda garden» grundlädes. Dyckligtvis utföllo emellertid lantdagsman- 
navalen på hösten 19 17  så att socialisterna stannade i minoriteten.

Förhållandena i det svenska Finland voro emellertid väsentligen andra än i 
det övriga landet. Man var där fäst vid vår gamla kultur, vår från Sverge



ärvda lag och vårt sedan århundraden rotfasta rättstillstånd, och det såväl i 
högre som lägre klasser. Man ville icke hänge sig åt dimdunkla drömmar om 
ett nytt samhällsskick. Och detta gällde särskilt om den svenska befolknin
gen i Sibbo. Sibbobon älskar och vårdar sin jord, och läran om självägande
rättens upphövande är därför honom främmande. Bonden vill råda på den 
mark, som hans förfäder och han själv med trägen möda förvärvat sig och 
uppodlat. Och detsamma finna vi hos torparna, backstugusittarna och fis
karna. Efter revolutionens utbrott var den socialistiska tidningen »Arbetar
nas notisblad» misstämd över att fiskarbefolkningen i Sibbo vid lantdagsman- 
navalen röstat på borgerliga kandidater.

E tt verksamt sinne, som strävar till förkovran, är utmärkande för sibbo
bon. Bitterhet mot herremän märkes icke. I  Sibbo finnas inga egentliga 
storgods, där arbetarna vore benägna att hätskt vända sig mot sina herrar. 
Godsen äro i allmänhet små eller medelstora. Den obesuttna befolkningen 
har gott tillfälle till arbete och arbetsförtjänst. På öarna och holmarna är 
livet hårdare än på fastlandet, men det bär dock en prägel av frihet och obe
roende. Utskärsbon är ofta kärv och sträv, men socialist är han inte, och det 
socialistiska oket vill han inte underkasta sig. Därför slog socialismen icke 
rot i Sibbo, medan den socialistiska läran med häpnadsväckande fart spridde 
sig i södra Finlands finska bygder, först i städerna och vid fabrikerna, sedan 
även bland arbetarna på landsbygden.

Man skötte således i Sibbo i fredlig id sitt arbete, och socknen gick raskt 
framåt. Under de senaste 50 åren infördes nya jordbruksmetoder och jorden 
gav allt rikare lön åt den trägne lantmannen. Kommunen offrade mycket på 
folkskoleväsendet, så att numera 16 folkskolor finnas, spridda utöver byarna. 
Föreningslivet uppblomstrade såväl genom föreningar i praktiskt syfte som 
genom ungdomsföreningarna, som sökte skapa ett förädlat samliv vid möten 
och fester. Välmågan växte och bildningen vann ökad styrka. Jag  tror, att 
icke ens ofärdsåren 1899—1905, då den ryska makten mot lag och rätt sökte 
bryta vårt gamla samhällsskick, inverkade synnerligen hämmande. Man 
såg med förbittring de styrandes övergrepp. Då på generalguvernören Bobri- 
koffs tid 1902 det olagliga värnpliktsuppbådet, som syftade till att föra vår
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ungdom in i den ryska armén, skulle genomföras, vägrade större delen av 
Sibbos manliga ungdom att infinna sig.

Dikväl försvagades såsom naturligt under det ryska trycket sinnet för 
den lagliga ordningen. Man lärde sig att missakta de ryska styrande, över
heten åtnjöt icke mer som förr förtroende. Följde så världskriget sommaren 
1914. Det första krigsåret gjorde icke ännu en alltför stor förändring, men 
19 15  och 1916  blevo svårigheterna allt större. Jag  tänker på vallarbetena, som 
sommaren 1916  anordnades för att runt kring Helsingfors genomföra vid
sträckta befästningslinjer, vid vilka varjehanda löst folk, ofta finskspråkiga 
från de norra orterna, men även sibboegendomarnas underhavande användes; 
jag tänker på de tvungna körslorna, som godtyckligt på allmogens bekostnad 
genomfördes; och på de laglösa ryska skogskövlingarna, som genom kalhugg
ning berövade mången jordägare i Sibbo,i synnerhet i Östersundom, Immersby, 
Hindsby och Gesterby det värderikaste han ägde. Var man än rörde sig på
träffades numera grupper av kortspelande; skrål, slagsmål och stölder voro 
dagliga företeelser. Nämnas må också kineserna, som på sommaren 1916  av 
ryssarna skickades till Sibbo för skogshygge, och som väckte avsky genom ett 
rått levnadssätt och grovt uppförande. Mord och stölder förekommo redan 
på denna tid i Sibbo. Penningvärdets plötsliga sjunkande, som bl. a. väckte 
anspråk på höjda arbetslöner, framkallade också förvirring.

Till följd av allt detta märktes en tilltagande oro. Sibboborna blickade 
med bekymmer mot framtiden och tilliten till samhällets styrka vacklade. Men 
de kunde dock näppeligen föreställa sig, att ett socialistiskt skräckvälde skulle 
framgå ur tidens förhållanden.

Orsakerna till de händelser som följde lågo således inte i missförhållan
den, som funnos i Sibbo, där livet vilade på fast och sund botten, utan 
i ett allt mer växande yttre tryck, som slutligen efter den ryska marsrevolutio
nen blev övermäktigt. Den tid är inte ännu inne, då dessa händelser kunna 
rätt uppskattas till orsaker, bevekelsegrunder och följder. Men redan nu skall 
det vara nyttigt att i minnet återkalla vad vi erfarit och sammanställa vad vi 
veta om tilldragelserna i hembygden.



DET RÖDA UPPRORETS FÖREBUD.

Det var, såsom redan nämndes, i mars 19 17 , som revolutionen i Peters
burg började med gatustrider, vilka omedelbart ledde till tsarväldets stör
tande och upprättandet av en republikansk styrelse. Den 1 1  mars har firats 
som revolutionsdagen och den 13  mars var revolutionens seger avgjord. Re
volutionen utvecklade sig därefter lik en lavin, som växer under loppet. På 
den störtade kejsarmaktens ruiner reste sig först »kadetterna», som arbetade 
för en av en konstitutionell författning bunden folkmakt. Efter dem följde 
menschevikerna och Kerenskij, som med en viss återhållsamhet ville genom
föra det socialistiska programmet. Slutligen i november 19 17  segrade bolsche- 
vikerna, som icke tvekade att radikalt slopa äganderätten och tillintet
göra det bestående. Den hänsynslöse Denin förde dem till seger. Under 
dessa välvningar försvagades Rysslands yttre makt i oerhörd grad. Det 
dukade nästan motståndslöst under för Tyskland, och då detta skrives, 
liknar det förut väldiga riket, minskat och sönderslitet genom inre och yttre 
fiender, en till grunden förstörd byggnad.

Revolutionens män buro röda bindlar, och fingo namnet »röda», medan 
deras motståndare, som buro vita igenkänningstecken, kallades »vita». 
Samma namn gällde även i Finland.

I  Finland fanns, sedan polisen i samband med den ryska revolutio
nen blivit förintad, på hösten 19 17  ingen ordningsmakt, som upprätt
höll lag och rätt. E tt försök att i Saxby nära Borgå grundlägga en polis
skola bröts med våld av de röda, som den 17  november ödeläde inrättnin
gen. Röda garden med militärisk ordning bildades i Tammerfors och Kotka 
och snart funnos sådana överallt i landet. De rödas makt visade sig i den

II.
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s. k. Storstrejken, som utbröt i medlet av november och åtföljdes av svåra 
förgripelser mot person och egendom. De röda letade i hemmen efter vapen, 
men vunno ringa byte, ty  det var längesedan förbjudet att bära och förvara 
vapen. De borgerliga skulle tvingas på knä och mord följde på mord. Man 
måste böja sig för de röda gardena och deras ryska bundsförvanter.

Allt detta kvarstår ännu i friskt minne, men jag har dock velat antyda, 
hurudan den bakgrund var, mot vilken händelserna i Sibbo utvecklade sig.

Redan tidigare hade den socialistiska röda rörelsen börjat sprida 
sig även till Sibbo. Såvitt jag kan se var det på sommaren 19x6, 
som socialisterna öppnade kampen och vunno sina första segrar. I  ett 
i Borgåbladet den 13  juni 1916 infört »Brevkort från Sibbo» omtalas detta 
uttryckligt med orden: »Varje koja i Sibbo och Borgå socknar besökes för när
varande av en enligt uppgift av mag. (K. H.) Wiik utskickad propaganda dri
vande socialist Gustafsson från Borgå. Mannen uppmanar enträget till prenu
meration på socialistbladen Arbetet och Till Storms samt utsprider socialis
tiska flygskrifter. De nämnda tidningarna utlovas för någon tid gratis åt 
personer, som ej vilja prenumerera på dem. Torparfrågan är mannens mest 
omhuldade samtalsämne. De svensktalande jordbruksarbetarna äro nog 
bäst betjänade av att ej lyssna till dylika herrars utgjutelser.» Jämte torpar
frågan var jordens delning, som omtalats alltsedan »arkangeliterna» i början 
av århundradet gingo kring i bygderna, ett lockbete, som agitatorerna an
vände.

Att denna uppvigling haft framgång visade sig genom att flere arbetar
föreningar från början av 19 17  grundlädes i Sibbo. De gjorde icke till sin hu
vudsakliga uppgift att förbättra arbetarnas ställning och vaka över deras 
väl, utan voro väsentligen röda sammanslutningar, som riktade sin kraft och 
sin udd mot det bestående samhället. Början gjordes i socknens nordligaste 
bygder, i Paipis, där man mer än längre söderut var mottaglig för so
cialistiska läror, kanske under inflytande av den närliggande finska bygden. 
Där grundlädes på våren 19 17  en arbetarförening. Därifrån gick rörelsen sö
derut till Nickby och Kyrkby samt vidare till byarna i havsbandet. I  Massby 
grundlädes i juni 19 17  en socialistisk arbetarförening under ledning av skräd-
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daren Karl Granqvist. Brandtal i socialistisk riktning fyllde programmen. 
Ungdomen lockades genom dans till arbetarföreningarnas fester.

Arbetarföreningarna gjorde sig snart bemärkta även i Sibbos offentliga 
liv. Så t. ex. anhöll arbetarföreningen i Paipis vid Sibbo kommunal fullmäkti
gas möte den 14  maj 19 17  att första söndagen i varje månad få förfoga över 
kommunalhuset i Nickby för föreningens möten samt för hållande av fester. 
Syftet att i kommunalhuset arbeta för den röda saken var omisskännligt. 
Paipissocialisterna hade ingen framgång, ty kommunalfullmäktige avböjde 
deras begäran, emedan detta skulle varit till förfång för andra inom kommu
nen arbetande föreningar. Men motståndet hindrade icke socialisterna att 
fortgå på sin väg. De höllo under sommaren 19 17  flitigt möten med tal och 
föredrag. De sågos verksamma även i kustbygderna i södra socknen, som 
förut gått fria från dem; så t. ex. hölls i augusti 19 17  ett socialistiskt möte på 
Majholm invid Hangelby.

Massan av sibbobor stod främmande för denna rörelse, som under hot 
■ och stora ord trängde fram. En och annan fanns väl dock, som lät socialister
nas ord om kapitalismen och socialisternas arbete för fattigdomens avskaf
fande inverka på sitt tänkesätt.

Ungdomsföreningarna sökte motverka rörelsen, men de voro svaga och 
kunde endast i ringa grad motstå den storm, som blåste upp. Av större be
tydelse var upprättandet av en skyddskår, som skedde sommaren 1917. Hel
singfors stadsfullmäktige hade då skymfligt angripits av den lössläppta pöbeln, 
och på andra orter hade likartade händelser inträffat. Stort intryck gjorde det i 
Sibbo, att huliganerna på Helsingfors torg bemäktigade sig smöret, som förts 
från landet till försäljning. Man var i Sibbo rädd om hus och hem och behövde 
skydd, vilket en skyddskår kunde giva. Den skulle hålla nattvakt i byarna 
mot tjuvar och banditer, som ju mer hösten framskred huserade nattetid. 
Den hade dock alls icke en militär prägel eller organisation; militära övningar 
voro icke i fråga. I  augusti 19 17  läste vi, som bodde i södra socknen, i Hangelby 
ett tillkännagivande att ett möte skulle hållas i Hangelby för invånare i Han
gelby och på Eriksnäs för upprättande av en hela Sibbo kommun omfattande 
skyddskår. Liknande åtgärder vidtogos på andra håll. I  Mårtensby erbjödo 
10 man under ledning av handelsmännen Less och Rosenberg sina tjänster.

.Schybergson —  2.



i8 HISTORISK Å T ER B U C K .

På ett allmänt möte i kommunalhuset den 26 augusti 19 17  beslöts slutligen 
uppställandet av en hela socknen omfattande skyddskår. En styrelse bestående 
av G. L. Topelius, Gustav Enholm, Georg Mylius, K. F. Juselius och F. Fa
gerholm utsågs. Kåren indelades i grupper byavis med chefer och vicechefer. 
Någon egentlig beväpning av kåren kunde till följd av vapenförbudet ej 
komma i fråga, utan man fick nöja sig med de jaktgevär och revolvrar, som 
funnos hos enskilda. Såsom kårchef fungerade till en början agronomen Carl 
Neovius, men emedan hans tid var mycket upptagen av lärarverksamhet i 
Söderkulla jordbruksskola, fick småningom hemmansägaren Hjalmar Olje- 
marks son, Thorwald Oljemark, hand om kåren. Skyddskåristerna förde
lade vakthållningen sinsemellan; flere tjuvar grepos. Senare lyckades man 
anskaffa ett mindre antal revolvrar och ett trettiotal militärgevär. Polisen 
Felix Westerberg från Hindsby arbetade verksamt för skyddskårens beväp
nande. Han reste gång på gång under faror och svårigheter emellan Sibbo 
och Helsingfors och medförde varje gång en ny sändning vapen och ammu
nition till Sibbo. Skyddskåren borde, så svag den än var, visa sig mäktig 
att motstå ett anfall av huliganer.

Så förflöt hösten under oro och bekymmer, och efter Storstrejken i no
vember bröt ovädret löst. I  Helsinge drevo numera röda banditer sitt spel 
hänsynslöst. Deras huvudtillhåll voro Mellungsby och Malm, grannbyarna i 
väster till Sibbo, och därifrån företogo de oavlåtligt plundringståg till Sibbos 
närgränsande områden, i synnerhet till Östersundom, där från början av sep
tember rån och våldsdåd förövades. Dag efter dag sågos deras skaror 
vandra från gård till gård. Det hette, att de ville söka dolda vapenförråd, men 
de togo vad de kommo över: kreatur, mjöl, säd, verktyg m. m. östersundom 
var snart så gott som helt och hållet i deras våld. På östersundom gård före
togs husundersökning och mycket värderikt och dyrbart bortfördes eller för
stördes. Ingen säkerhet fanns, varför gårdens ägare, lantbruksrådet Georg 
Borgström, en av socknens älsta och mest aktade jordbrukare, flydde från 
hemmet och flyttade till Sverge, där han förblev under hela upproret. Även 
från andra gårdar flydde ägare och husfolk i synnerhet till den närbelägna 
Hindsby by.
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Huliganerna företogo ett pltmdringståg även till socknens inre delar. 
Tidningarna berätta, att söndagen den 18 november ett band av 15  röd
gardister bröt in i de vid Sibbo å belägna byarna och under ett par dygn spred 
skräck överallt. De kommo från Östersundomhållet och utgjorde troligen en 
del av den rödgardisttrupp, som där huserade. Först döko de upp i Immersby, 
där de vände sig mot hemmansägaren Holmsten, i vars gård en av distriktets 
poliser var bosatt. De sökte denne förgäves och letade efter vapen utan att 
finna sådana. Därefter utsträcktes undersökningen till övriga gårdar i byn, 
men med klent resultat, ty bytet blev endast några hagelgevär och ett par 
revolvrar. Hofgård i Hindsby omringades och undersöktes, utan att något 
anträffades. Vidare hemsöktes godsägaren Neovius på Petas i Pigby, Norr
kulla gård och Gesterby gård, varefter färden gick söderut till Söderkulla och 
Kallbäck. Resultatet av vapenletningen var överallt lika klent. Mot afto
nen anlände de till bankdirektör Emil Schybergsons egendom, Hitå, där de 
togo nattkvarter. På tisdagsmorgonen den 19 återvände skaran till Immersby. 
Nu tycktes de ha fått nog, ty  bandet försvann åt Malm- och Östersundom- 
sidan.

De rödas syfte var att leta efter vapen i de borgerliga hemmen. Deras 
framfart utmärktes icke denna gång av svårare våldsdåd mot person och egen
dom. Ofog bedrevs dock. Mat rekvirerades utan att betalning erlades, tele
fontrådarna avskuros på många ställen o. s. v. Det var en första påhälsning 
i socknens inre bygder, ur vilken man dock gick tämligen oskadd, åtminstone 
i jämförelse med vad som skedde i Östersundom, Mellungsby och Malm, men 
det i hög grad betänkliga var, att intet motstånd gjorts eller kunnat göras. 
Man stod värnlös mot våldet.

Den 21 november företog åter en hop beväpnade rödgardister ett ströv
tåg genom Mårtensby till Nickby, där på samma sätt vapenletningar an
ställdes.

Vad de röda ville, visade sig tydligt vid Sibbo kommunalfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 1917. Här upplästes ett från »Sibbo socialde
mokratiska kommunalstyrelse» avsänt protokollsutdrag, däri yrkades att 
vid förstskeende tillsättande av valnämnder inom kommunen plats i dessa 
nämnder måtte beredas några av »kommunalorganisationen» tillsatta perso-
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ner». Likaledes hade samma »Sibbo socialdemokratiska kommunalstyrelse» 
inlämnat protokollsutdrag med förslag om brådskande åtgärder till livsme
delsbristens avhjälpande, varför begärdes »att varje arbetarförening inom 
kommunen skulle utse en kommitté med uppdrag att jämte en medlem 
av livsmedelsnämnden och en polis omedelbart vidtaga en grundlig visitering 
av samtliga spannmålsförråd inom kommunen. Kommunalfullmäktige fäste 
intet avseende vid dessa yrkanden, men det framgick i alla fall, att genom 
agitation i arbetarföreningarna en s. k. social-demokratisk kommunalsty
relse, som ville härska i Sibbo, kommit till stånd.

Den röda organisationen, som stödde sig på »kamraterna» i Mellungsby, 
Malm och Helsingfors visade sin makt genom upprepade våldsdåd. »Rövar
liv i Sibbo», »Spannmålsstölder i Sibbo» äro rubriker i dessa dagars tidningar. 
Värst var det fortfarande i östersundom. Tre beväpnade män tillgrepo nat
ten mot den 20 december från en byrå hos handlanden Liljestrand i Hetbacka 
6,000 mark. Förstärkta med en fjärde gjorde de samma natt ytterligare en 
påhälsning i hans butik och bortförde tobak, stövlar och strumpor. Därpå be
sökte de flere gårdar. Hos rusthållaren Forsström tilltvingade de sig omkr. 
300 mark, hos hemmansägaren Borgström på Kunnas 200 mark och hos hem
mansägaren Blomberg 500 mark. Hos änkefru Melander överkommo de en
dast en mindre summa. Följande förmiddag drogo fyra beväpnade banditer 
från gård till gård, fordrade mat och tillgrepo skodon och pengar. Polisen 
hade de tidigare avväpnat och bönderna vågade därför icke göra något för att 
hejda banditerna. I  medlet av januari 1918 hemsökte rödbandister från Mel
lungsby och Malm Estluotan och Krämaröarna i skärgården. De togo allt råg
mjöl de kunde finna och därjämte annat. Dessa notiser äro exempel på huru 
det tillgick i denna del av socknen, där man alldeles saknade villkoren för fort
satt fredligt arbete.

Även på andra håll företogos liknande razzior. Den 20 december för
sökte två röda huliganer göra inbrott på Hofgård, men veko, då agronomen 
Gösta Hulldén skyndade till med manskap. De fortsatte sitt plundringståg 
i Tm mer sby, där de togo mat och penningar, men flydde då skyddskåristerna 
uppbådades. Ett par gånger grepos våldsmän — t. ex. då inbrott företogs 
hos fröken Ruotsi i Kyrkby; en polis skyndade till och skyddskårister upp
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bådades. Skott avskötos. Några huliganer fängslades och dömdes vid urtima 
ting. Sådana händelser drevo till arbete för skyddskårens stärkande. Vakt
poster höllos varje natt i gemensamma kvarter i de skilda byarna och då och 
då anlände gevärssändningar. Man ville icke mer låta överrumpla sig, utan 
möta våld med våld.

Det var ett vackert försök, som Sibbo Kyrkbys Läseförening gjorde, då 
den i början av januari föreslog att kurser i samhälls- och medborgarkunskap 
skulle anordnas för att motverka agitatorernas hätska brandtal. Men detta 
kunde icke genomföras och sådant var numera för sent. Det var icke tid till 
undervisning, då handling krävdes. Kommunalfullmäktige i Sibbo sökte i sin 
förtvivlan en annan utväg. De vände sig till den svenska lantdagsgruppen i 
Helsingfors med en skrivelse, i vilken de klagade över det hemska nödtillstånd, 
vari landet var fjättrat till följd av livsmedelsbristen, som hotade med under
gång, och den ryska soldateskens råa framfart samt dess förbrödring med våra 
brottsliga socialdemokratiska pöbelhopar; kommunalfullmäktige bådo de 
svenska lantdagsmännen taga initiativ till att Sverge skulle komma oss till 
hjälp i vårt nödläge. Denna anhållan ledde icke till någon åtgärd; också var 
lantdagens myndighet så bruten genom den fortgående partikampen mellan 
de borgerliga och socialisterna, att ett verksamt bistånd från dess sida icke 
kunde väntas; men skrivelsen bör dock ihågkommas såsom ett första steg i 
den riktning, i vilken det hos oss sedan skulle gå. Ingen hade förut offent
ligt talat om att söka utländsk hjälp.

De röda i Helsingfors blevo icke okunniga om försvarsåtgärderna i Sibbo 
och beslöto att kväsa sibboborna. Den 9 j anuari 1918 — det var en ohyggligt kall 
och blåsig dag, då termometern visade 18—22 köldgrader — ingick telegram 
från Kervo, att en trupp röda om 70 man satt sig på tåget och var att vänta 
till Nickby. Skyddskåren allarmerades med telefon och brandlurar och inom 
kort voro omkring 60 man samlade vid gamla kyrkan. Endast 26 voro väp
nade med moderna militärgevär; de övriga hade hagelbössor, revolvrar och 
vad de i hast kunnat finna; bland dem som voro med må nämnas agronomerna 
G. Hulldén och C. Neovius, studeranden Gunnar Pehrman, Thorwald Olje- 
mark samt hemmansägarna Richard och Gunnar Lindroos från Kyrkby. 
Per telefon ficks bud att de röda anlänt och ryckt mot kyrkbyn, letande efter
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bröd, potatis och vapen. Beslutsamt lade sig de vita i bakhåll vid kanten av 
den s. k. Storkärrsskogen strax norr om begravningsplatsen och lågo där i 
skyttekedja dolda i den djupa snön. En röd förtrupp om sex man ryckte förbi 
och anropades av en polisman bland de vita med ett kraftigt »kädet ylös» 
(händerna upp), som upprepades tre gånger. De röda sköto till svar och striden 
begynte. Två röda stupade, två sårades, en fängslades och en undkom. Då nu 
den röda huvudstyrkan ryckte fram, drogo sig de vita något tillbaka till Eång- 
ängsbergen söder om prästgården, där de togo position. En skarp skottväxling 
uppkom. De röda sköto resultatlöst åt olika håll, medan de vitas kulor träffade 
bättre. Enligt en uppgift föll en röd och sårades fyra. De röda funno nu råd- 
ligast att återvända till Nickby för att invänta förstärkning. Uppmuntrade 
av framgången uppkastade skyddskåristerna den djärva planen att genom 
en kringgående rörelse genom Storkärrsskogen och Mårtensby omringa Nickby 
station och så möjligen få hela den röda styrkan att kapitulera. Men detta 
kunde icke utföras, ty  underrättelse kom att omkr. 150 röda voro i antå
gande från Immersby och Söderkullasidan. Skyddskåren ville icke råka mel
lan tvenne eldar, utan ändrade ställning och lät de ankommande oantastade 
rycka fram till Nickby. Detta visade sig så mycket mera välbetänkt, som de 
röda på kvällen erhöllo omkr. 100 mans förstärkning från Helsingfors. Stri
den, i vilken skyddskåristerna från södra socknen icke kunde ingripa, eme
dan de hindrades av de, som nämnt från söder kommande röda, stod omkr. kl. 
12 —2 på dagen.

De röda dröjde i Nickby in på natten och återvände med. tåg till Kervo. 
Det berättas, att stor oro rådde bland dem under ömsesidiga tvister. De hade 
fått respekt för »sibbovargarna» och vågade icke nu återupptaga striden. De 
skulle också antagligen haft ringa framgång, ty Sibbo skyddskår hade 
till förstärkning tillkallat skyddskårister från Borgå landskommun, vilka 
under nattens lopp satte sig i rörelse men vände om, då de fingo veta att de 
röda dragit hädan från Nickby. De röda, som i sina tidningar talade om att 
de vita mördat fredliga arbetare, hotade att återkomma med stor styrka, 
och då skulle Mårtensby, Nickby och Kyrkby byar jämnas med jorden.

Från Helsingfors ville man skynda skyddskåristerna till hjälp. Stu
denterna Richard Schybergson och Ivar Ståhle med 18 kamrater gåvo
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sig på skidor i väg till Sibbo, försedda med gevär, ryggsäckar m. m. De 
smögo sig en och en ut på hamnen i Helsingfors förbi ryska soldater, som stodo 
på post. Därefter fortsattes färden till Husö och vidare till Hitå och 
Nickby, dit de dock kommo först efter det striden redan var slut. De lämnade 
sina gevär åt skyddskåristerna och återvände till Helsingfors. Det var ett 
tecken till att de unga i Helsingfors voro redo att komma Sibbo till hjälp. 
Fråga var även om att bilda en flygande hjälpkår, stationerad i Helsingfors, 
som vid behov skulle bistå de i närheten belägna socknarna, men den kom 
ej till stånd.

Den lilla träff ningen vid Sibbo kyrka var en seger för skyddskåristerna^ 
sammanstötningen var från militär synpunkt obetydlig, men tilldragelsen vår 
dock märklig, ty  det var första gången, som den lagliga ordningens vänner 
väpnade tillbakavisade huliganerna. Händelsen gjorde intryck på allmän
heten. Man hörde yttranden av glädje över att ordningens vänner äntligen 
vågat resa sig till kamp och det med framgång.

Det sades i en tidning, att de rödas avsikt varit att leta efter vapen, men 
med kännedom om de följande händelserna måste man tänka, att de ville 
vinna mera än så; de ville göra sig till herrar i Sibbo, men planen slog för denna 
gång tack vare skyddskåristernas beslutsamma framträdande fel. Tillförsik
ten bland de vita blev så mycket större som den i i  januari beslut fattades 
om kraftig samverkan mellan Sibbo, Borgnäs, Borgå och Mäntsälä skydds
kårer.



III.

UPPRORETS UTBROTT. GRÖNA BATALJONEN.

Några veckor efter träff ningen vid Sibbo kyrka utbröt i Helsingfors 
det röda upproret, som de röda kallade »revolutionen». Jag  bör i några ord 
erinra om dessa dagars händelser. ^,

Sedan bolschevikerna i november 19 17  segrat i Petersburg, avgav lant
dagen i Helsingfors den 6 december förklaring om Finlands oberoende av 
Ryssland. Vår styrelse, som ville återställa den brutna ordningen och befria 
landet från de ryska trupperna, som oavlåtligt under våldsdåd inblandade sig 
i våra inre angelägenheter, fick därefter av lantdagen bemyndigande att upp
rätta en stark ordningsmakt och vände sig till folket i en proklamation av 
den 25 januari 1918, i vilken medborgarna manades till de offer, som 
landets och folkets hotade ställning krävde; det var förnedrande och brotts
ligt att medborgare anslöto sig till de ryska trupperna och med dem för
övade våld mot samhällsordningen och lantdagen.

Det socialistiska partiet redde sig emellertid såväl inom som utom lant- 
d agen till kamp mot regeringen och uppmuntrades därvid av bolschevikkom- 
missarierna i Petersburg. Under partimöten, som fortgingo dag efter dag, 
uppkastades planen till resningen. De röda gardena skulle i förening med de 
ryska soldaterna och matroserna tillintetgöra de borgerliga. Den politiska 
och sociala revolutionen skulle genomföras enligt ryskt föredöme. De borger
liga skulle bringas på knä. Den 26 januari utbröt upproret, och en revolutions- 
kommitté tillsattes.

I  Helsingfors gjordes intet motstånd. Utan blodsutgjutelse bemäktigade 
sig de röda Finlands huvudstad den27jan. 1918. De proklamerade storstrejk, 
som varade en vecka. Ett centralråd för styrelsen bildades med »kommissa-
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rier» som ministrar. Senatens medlemmar dolde sig eller flydde till Vasa, 
där senaten åter begynte sin verksamhet. Större delen av södra Finland 
underkastade sig de röda folkkommissarierna. Upprorets första vecka var en 
särskilt fasansfull tid. Gevärssalvor hördes i Helsingfors oavlåtligt på gatorna, 
vilda röda hopar anförda av banditer trängde in var helst de behagade, och 
mord följde på mord.

Bland dem, som under dessa dagar föllo offer för det vilda hatet var en 
medlem av föreningen »Sibbo hembygdsforskning», med. kand. Gösta Schy- 
bergson. Det var den 2) februari. Han hade några dagar förut blivit anställd 
som underläkare på Humlebärgs sjukhus för tuberkulösa i Helsingfors och 
var medlem av Röda korsets förbund till sårades hjälp, som omfattar alla 
folk. En trupp rödgardister ryckte nämnda dag på eftermiddagen mot sjuk
huset för att söka skyddskårister. De gjorde honom frågor under hot med revol
ver och bajonetter och förde honom utan orsak som »slaktare» med sig till 
förhör inför deras domare. »Sjukhuset blir nu utan läkare» voro hans sista 
ord. Under vandringen i mörkret från sjukhuset mördades han med nio 
skott vid Tölö vikens norra strand.

Han var varm för Sibbo, där han under sitt korta liv— han var 24 år gam
mal då han mördades — tillbragte somrarna på sina föräldrars villa Wiksund 
vid Sibbo vikens mynning. Han ville som läkare verka för folkets väl, höll 
ofta föredrag i populärvetenskapliga ämnen i våra svenska bygder, i synner
het i Sibbo, och hade uppställt grundläggandet av en sjukstuga i Sibbo bland 
sina framtidsmål. Hans begravning på Helsingfors gamla kyrkogård den 6 
februari blev en vacker hyllning åtden bortgångne ochtillikaen mäktig opinions
yttring, särskilt från Finlands läkare, mot det oerhörda våldet. Hos folk
kommissariatet inlade svenska generalkonsulnW. Ahlström och andra utländska 
konsuler i Helsingfors protest mot dådet, som även i den utländska tidnings
pressen med avsky omtalades.

Medan skräck härskade i huvudstaden, upprätthöllos ännu så vitt möj
ligt lag och ordning i Sibbo, och man dröjde icke, att, så gott förhållandena 
medgåvo, rusta sig till försvar. Vaktposter utsattes i Paipis. I  Hindsby stodo 

. 10 man under Rosenberg, i Kyrkby 10 under Richard Uindroos, i Mårtensby 
10 under Sandström; i Mårtensby övade man sig i att bilda skyttelinje, även i
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skären funnos vaktposter t. ex. på Borgarholmen invid Hitå, vid köp ar ö och 
på Pörtö. Men beväpningen var svag.. Skyddskåren — alla skyddskårer 
hade blivit förklarade för 'regeringstrupper — fick en fastare organisation. Till 
ledare utsågs den sjuttonårige Thorwald Oljemark. Medlemmarna, 75 man, 
inskrevos och fingo av kommunen en lön om 10 mk per dag jämte kost. 
Kommunen anslog 100,000 mk. Vapenplats var Sibbo kommunalhus, 
där regelbundna vapenövningar anställdes, men målskjutningen hindra
des genom brist på ammunition. Sibbo Marthaförening verkade för utrust
ningen. Ryggsäckar, patronbälten m. m. anskaffades. Inpå nätterna fort
gick arbetet, varvid folkskollärarinnan, fröken Alma Lilliä var en av 
-de företagsammaste. En ambulans inrättades, och i spetsen ställde sig fru 
Mia Oljemark, fru Clary Neovius samt fröken Ellen Topelius. Till dem slöto 
sig sjuksköterskan, fröken Dagmar Ruin, som genom de rödas läger i Kervo 
under många faror sökt sig fram till Nickby och några läkare H. Cronstedt, 
Sten v. Troil och H. B altschef f sky. Med uppoffrande nit skötte ambulansen 
sitt ädla värv. Prof. Ernst Ehrnrooth, som från slutet av januari bodde på 
sinnessjukhuset i Nickby och sedan följde med på reträtten till Borgå, deltog 
i sjukvården. Söndagen den 3 februari kungjordes i kyrkan, att varje rättän
kande man borde sluta sig till de trupper, som försvarade landet mot förtryck 
och våld.

I  de följande händelserna var Sibbo genom sitt läge ett område av ej ringa 
betydelse. Sibbo är förbindelselänken mellan Helsingfors och Borgå genom 
Borgå järnväg. Invid kyrkan korsa sig vägar från norr, söder, öster och väster. 
Härskade de röda i Sibbo, så voro de herrar över större delen av östra Nyland. 
Förblev däremot Sibbo i lagtrogna händer, kunde de röda ständigt hotas från 
öster i sitt huvudkvarter Helsingfors.

Krafterna voro små, beväpningen ytterst bristfällig och militärisk erfa
renhet saknades helt och hållet, men likväl gingo sibbogossarna modigt mot 
-övermakten. Fälttåget slutade med blodiga offer och nederlag, men sibbo- 
striderna bidrogo dock till krigets slutligen lyckliga utgång. I  början visste de 
röda icke rätt, vart de skulle rikta sin huvudsakliga styrka, och därvid oroade 
det dem i hög grad, att vita trupper funnos så nära Helsingfors som i Sibbo. 
De vände därför till ej ringa del sin uppmärksamhet åt detta håll och skickade
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dit en del av sin styrka. Detta hindrade dem att gå norrut så manstarka, som 
de annars kunnat, i synnerhet mot Filppula, där general Mannerheim, som. 
av senaten utnämnts till överbefälhavare för den nybildade armén, valt en 
position, som senare visade sig ointaglig. Detta gav händelserna på linjen 
Kervo-—Borgå, så små de än i sig själva kunde synas, en ej ringa bärvidd.

J  ag kunde här anmärka, att man i vida kretsar på borgerligt håll under 
de första veckorna såg den militära ställningen i alltför ljus dager. Man visste 
icke, att de röda hade en organisation, som, om den också icke motsvarade 
höga fordringar, dock i huvuddragen var genomförd, och att de från ryskt 
håll kunde påräkna ett betydligt understöd i trupper, gevär, ammunition m. m. 
Man trodde också, att senaten i Vasa hade större tillgångar till sitt förfogande 
än det lilla som fanns. Vid Filppula stodo till en början endast några hundra 
svagt väpnade män, som ärorikt höllo stånd mot övermakten. Och först i. 
medlet av mars kunde general Mannerheim börja sitt segerrika tåg mot sö
der, som i början av april ledde till Tammerfors erövring. Den frivilliga folk
resningen gav motståndet kraft. Emellertid var det till nytta, att man icke 
fullt såg den fruktansvärda faran, ty  hade nedslagenhet och förtvivlan från 
börj an gripit den lagliga ordningens och rättens vänner, så skulle kampen mot 
förtrycket kanske icke fått den fasta, djärva och storslagna prägel, som gör 
den till ett av de vackraste bladen i vår historia. Detta inverkade även på 
Sibbokårens hållning.

Sibbogossarna stodo numera icke länge ensamma. De fingo undsättning 
från Helsingfors, därifrån ett stort antal unga män lyckats smyga sig genom 
de rödas posteringar och nå vapenbröderna i Sibbo. En berättare ger i Hufvud
stadsbladet följande livliga bild av mödorna och farorna vid uttåget från 
Helsingfors natten 26—27 januari.

»Först skulle vi taga vägen till Brändö udd, där samtliga beväpnade från 
Helsingfors skyddskår skulle samlas. Vi hade emellertid knappt kommit några 
hundra meter ut på norra hamnens is, förrän vi, nio pojkar, sågo oss förföljda 
av ett 50-tal män, troligen ryssar. Att tänka på försvar var omöjligt. Vi togo 
därför till benen och lyckades uppnå Högholmen. Här stannade vi och funno 
till vår stora glädje, att våra förföljare lämnade oss i fred. Om vi nu fått fort
sätta vår marsch utan vidare äventyr, hade det varit ingen nöd, men knappt.
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hade vi lämnat Högholmen, innan vi omgötos av skenet från en strålkastare. 
Därtill kom, att vägen var dålig. Under sådant förhållande oeh då jag var 
klädd i sportskjorta och vinterpaletå kändes det allt annat än lätt att knoga 
kilometer efter kilometer, i synnerhet då man vid varje steg trampade genom 
en tunn isskorpa, under vilken fanns några decimeter flcdvatten. En kvart före 
tre voro vi framme vid Brändö udd, där vi träffade våra kamrater. Här vän
tade vi, tills alla samlats, och anträdde sedan vår fyra mil långa vandring till

Nickby station.

Sibbo. Jag  måstemtedgiva, att man kände sig något kuslig till mods vid tan
ken på de förestående strapatserna. Vid Hertonäs udde gjordes halt i vän
tan på vår högsta befälhavare, som startat något senare och uppnådde oss 
här. Han hade hört till den finska jägarbataljonen i Tyskland. Sedan vår 
trupp, som bestod av c. 70 man, blivit indelad i tre plutoner och varje pluton i 
tre avdelningar, fortsatte vi vår marsch i den fuktiga, mörka natten. Till all 
lycka var vägen betydligt bättre än mellan Helsingfors och Brändö, ehuru den 
ingalunda var god. Vi tågade nu i mörka natten två mil utan att rasta en 
enda gång och nådde omsider Husö gård, där vi överraskades av att finna 
hästar oss till mötes. Icke mindre än 100 hästar voro beställda, ty man hade
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uppskattat vår trupps antal till 300 man. Efter en stunds rast togo vi plats i 
slädarna, och. vår ståtliga kavalkad satte sig i rörelse. Några sibbobor hade 
förenat sig med oss, så att vårt sällskap upptog inalles 50 hästar. I  fullt galopp 
bar det i väg i den gryende morgonen över den med vatten täckta isen, så att 
stänket stod högt omkring. Efter ett par timmar anlände vi till Sibbo 
kyrkby, där vi togo in på kommunalhuset. Här fingo vi genast ett kraftigt 
morgonmål, bestående av gröt och mjölk, potatis, smörgåsar m. m. Store Gud, 
vilka kvantiteter här slukades. Efter frukosten kommenderades uppställ
ning. De tre plutonerna uppställdes härvid i hästskoform med vår överbe
fälhavare, major Petrelius, i mitten. Denne höll nu till tiuppen ett tal, i vil
ket han erinrade om den olyckliga situationen i landet. Talet slutades med en 
uppmaning, att de av truppen, vilka ej kunde lämna sin tjänst eller post i 
samhället på en å två månader, skulle stiga fram. Ett tjugutal steg fram. 
De fingo i tur och ordning redogöra för orsaken till att de ej kunde kvar- 
stanna så länge. Härvid visade det sig, att bland de 20 funnos flere skol
elever, vilka icke ansågo sig kunna försumma sin skolgång. Majoren för
menade emellertid, att landets väl betydde mer än skolgången. E j heller 
de övriga kunde anföra någon hållbar orsak. Undersökningen ledde till att av 
alla 70 endast en enda på grund av sjukdom lämnade truppen. På majorens 
förfrågan, om alla övriga vore beredda att följa honom, gavs ett jakande 
svar. Undersökningen visade, vilken god anda var rådande inom kåren.»

Berättaren omtalar vidare, att samma dag ytterligare 26 skyddskårister 
anlände, varigenom varje av de tre plutonerna kom att bestå av fyra grupper 
om åtta man och att helsingforsarna följande dag flyttade till folkskolan i 
Kyrkby, där de skilda plutonerna hade var sitt rum till förfogande. Det med
delades dem nu, att de ej mer voro att betrakta som skyddskårister, utan som 
reguljära finska trupper, och som yttre tecken fastsyddes ett grönt band kring 
armen. Befälet fick titlar: major, kapten, oberlöjtnant, underofficer och ge- 
frejter. Dagen indelades på militäriskt vis: kl. 7 väckning, V2 8 fri exercis, 
io-—1 1  frukost och vila till 1/21, från V2 1 —2 föreläsning, därpå målskjutning 
till kl. 3 och gevärsputsning till kl. 4; eftermiddagen var fri. I  lägret sovo de 
unga männen fuliklädda på halmmadrasser. Chef var fortfarande den nämnde 
»jägarmajoren» Wäinö Armas Petrelius, en tjuguettårig yngling, som utbil-
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dat sig bland de finländska jägarna som tjänstgjorde vid armén i Tyskland, 
och återvänt för att deltaga i befrielsekriget i hemlandet. Petrelius hade i 
hög grad en ledares egenskaper. Det hette senare om honom, att han »vann 
allas hjärtan» och hos varje man väckte en känsla av fast förtröstan genom 
sitt glada mod och sitt förakt för faran. Han gjorde sig omtyckt icke blott 
i bataljonen utan även bland alla de sibbobor, med vilka han kom i berö
ring. Närmast honom stod som stabchef magister Edgar Sillman.

Till en början tänkte sig Petrelius och hans trupp Sibbo endast som en 
haltpunkt, därifrån de skulle bryta sig fram till Mannerheim, men sedan be- 
slöto de att tillsvidare kvarstanna i Sibbo.

Till helsingforsarna anslöt sig Sibbo skyddskår under Th. Oljemark 
och de båda förenade kårerna kallades därefter Gröna bataljonen efter de 
gröna band, som buros.

På denna tid, den 1  februari, befullmäktigades frih. Gustaf Adolf Silfver- 
hjelm på Sannäs av landshövdingen i Nylands län, Jalander, att handha lands- 
hövdingeämbetet i östra Nyland. Han övertog den militära ledningen och 
ville under sig förbinda alla skyddskårerna i östra Nyland, främst från Borgå, 
Lovisa och Sibbo. Han inbjöd även helsingforsarna att ingå i denna organi
sation och i staben insätta en av sina ledare, men de ville bibehålla en obero
ende ställning. Sibbokåren förenade sig som nämnt med dem. Hurudan 
»Gröna bataljonens» ställning till Borgå förenade skyddskårer och frih. Silfver- 
hjelm sedan var är icke fullt klart och i denna punkt har tidningspolemik 
utspunnit sig. I  alla händelser var det ett samarbete, där Silfverhjelm och 
hans stab, kapten Torsten Nummelin, Mårten Ekblom och jägarkaptenen 
Gunnar Stenbäck voro ledande. Gröna bataljonens stab, som förutom Petre
lius utgjordes av Edgar Sillman, ingenjör Wuorinen och Th. Oljemark med
delade sig med Silfverhjelm och fick hans order, som de följde under de 
närmaste dagarna.

Nickby blev genom sitt läge mellan Kervo och Borgå händelsernas medel
punkt. Betänklig var bristen på gevär och ammunition. Lars Schyberg- 
son uppköpte i Helsingfors gevär, som han sände till Sibbo. Efterspanad, 
av de röda måste han fly till Hitå och samlade bland allmogen gevär för 
skyddskåren.
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E tt par dagar senare voro de vita redo till angrepp. Det närmaste målet 
var att taga Kervo station, som såsom förbindelselänken mellan Borgåbanan 
och Helsingfors—Tavastehusbanan var en strategisk knutpunkt av stor 
betydelse. Innehade man Kervo, var östra Nyland säkerställt och de rödas 
förbindelse från Helsingfors till det inre landet avbruten. Av stor vikt var 
också att över Kervo vinna förbindelse med general Mannerheim med hopp om 
att slå sig igenom norrut.

Självfallet funnos betänkligheter vid ett anfall mot Kervo. Hade statio
nen blivit tagen, hade det varit svårt att behålla den emot den övermakt, 
som de röda kunde skicka från Helsingfors, men redan ett besittningstagande 
för tillfället hade medfört fördelar och i övrigt kunde den vidare utvecklingen 
bero på händelsernas gång. Försöket borde, så djärvt det med ringa styrka 
var, vågas. Måhända kunde åtminstone järnvägslinjen förstöras.

Dessa synpunkter bestämde frih. Silfverhjelm och hans stab till angrepp 
mot Kervo. Han sökte genom telegram komma i förbindelse med Mannerheim, 
men endast ett av telegrammen krm generalen tillhanda, och det svar denne av
lät erhölls icke; det lär gått ut på att omedelbart slå sig igenom till huvudar
mén. Emellertid beslöt Silfverhjelm sig för företaget. Han meddelade sig 
med Gröna bataljonens chefskap, som förklarade sig villigt att deltaga med 
sin trupp.

Jag  skall redogöra för händelserna vid Kervo med särskild hänsyn till 
Gröna bataljonens roll i striden.

Tisdagen den 29 januari erhöll hela kompaniet order om uppställning i 
full rustning. I  varje mans anlete avspeglade sig tydligt en strålande glädje

IV.
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över att rycka ut, och major Petrelius ord »nu är det allvar» emottogos med 
munter stämning. Det var främst fråga om ett minattentat mot de röda, som 
enligt vad man hört skulle företaga en expedition från Kervo till Borgå. Kom
paniet, som förde med sig två kulsprutor, tågade till Sibbo station och följde 
sedan järnvägslinjen några kilometer i riktning mot Kervo. Här var på ett ställe 
en skena bortskruvad och litet längre fram vid Mårtensby sandväxel var banan 
underminerad med 40 kg nitroglycerin. På ena sidan om det underminerade 
stället uppställdes kulsprutorna och halva manskapet på en höjd, medan åter
stoden av truppen grävde sig ned i snön på andra sidan. Skyddskåristerna, 
som voro 100 man, väntade i andlös spänning, att ett tåg med 1,200 rödgardister 
skulle anlända. Efter en halv timmes väntan kom i själva verket tåget och 
nalkades det farliga stället på knappt en halv kilometers avstånd. Men 
plötsligt blev det tyst och tåget vände om. De röda hade blivit varskodda. 
Planen hade slagit fel. Några timmar senare kommenderades sibbokompa- 
niet åter, nu understött av ett hundratal borgåbor, ut till samma stället, men 
det var ett falskt allarm och inga röda visade sig den dagen.

Följande dag, onsdagen den 30 januari, gingo Ivar Ståhle och fyra andra 
på order av Silfverhjelm och Petrelius ut till Kervo för att kunskapa och om 
möjligt uppriva järnvägsbanan. De kommo bakom de röda, men råkade un
der den följande dagens strid i en mycket farlig ställning, ansatta som de voro 
från olika håll; de lyckades dock komma undan till sina kamrater.

Onsdagen ägnades i övrigt på Silfverhjelms initiativ åt förberedelser för 
ett slutligt angrepp mot Kervo. För sibboambulansen nedpackades förbands- 
artiklar och medikamenter i lådor. Allt skulle redan på aftonen göras redo. 
Kl. 9 på kvällen skulle lamporna släckas och kl. 1/2 4 på morgonen manskapet 
väckas. Så lydde ordern, som med synbar glädje emottogs. Silfverhjelm 
deltog icke personligen. På tåget, som avgick torsdagen den 3 1 januari 
strax efter kl. 4 på morgonen befunno sig 150 borgåbor, 100 helsingforsare, 80 
sibbo- och 50 mäntsäläpojkar, således in alles 380 man. En kulspruta, som 
man köpt för 90 mk av ukrainare fördes med. Sibbo- och borgåambulanserna 
anslöto sig. Tåget rullade sakta fram, och framför det redo två män för att 
kontrollera banan. Stämningen var något orolig, ty  var och en förstod, att 
det nu gällde liv och död. Då tåget närmade sig till Kervo märktes ljusglim-
Sch y bergson —  3.
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tar i skogsbrynet på bägge sidor om järnvägen, de rödas signaler, som vittnade 
om att de voro varskodda. K l. 7,40 stannade tåget vid den järnvägsbro, som 
leder över Kervo å. En röd vaktpost stod här sex man stark. Från en närbe
lägen stuga gavs av röda vid de vitas ankomst tecken till stationen. Några 
skott ljödo och de på post stående röda stupade. Bron togs. De vita stego ur 
vagnarna och uppställde sig på fältet. Ögonblicket var farligt, ty  hade de

röda varit redo att med kulsprutor och gevärseld beskjuta skyddskåristerna 
från den väster om banan belägna kullen, hade de kunnat tillintetgöra hela 
skaran. Men de voro lyckligtvis i början oförberedda.

Befolkningen på Kervo utgöres till stor del av fabriksarbetare och var 
mycket socialistisk. Någon skyddskår fanns där icke, men väl ett rött 
garde, som hade arbetarföreningens hus invid stationen till vapenplats. Däri
från ryckte de röda ut att möta angreppet.
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Närmast Kervo station ligger en bebyggd, öppen plats, som i öster 
begränsas av* en skogbeväxt bergshöjd, där apoteket står. Bortom skogen 
flyter Kervo å, över vilken en järnvägsbro leder.

De vitas plan var att taga Kervo från tre håll. Helsingforsarna stodo på 
vänstra flygeln; mäntsälä- och borgnäsborna under jägaren Sulo Pehkola 
innehade centern; borgå- och sibboborna under kapten Nummelin och Th. 
Oljemark stodo på högra flygeln. Erih. Silfverhjelm hade som nämnt icke 
följt med; i hans ställe fungerade som överbefälhavare jägarkaptenen Gunnar 
Stenbäck. De gingo fram i riktning mot stationen i en några kilometer lång 
skyttekedja.

Då centern och högra flygeln närmade sig Kervo station, lågo de röda 
bakom den till Riihimäki ledande järnvägens banvall och sköto, men lämnade 
snart denna linje, då skyddskåristerna kommit så nära, att deras eld blev verk
sam, och drogo sig tillbaka till en inre linje samt slutligen till vattenverket 
och plattformen invid stationen och de järnvägsvagnar, som stodo därinvid. 
De vitas kulspruta som var uppställd på Borgå banans banvall användes med 
framgång, och många röda föllo för dess kulor. T. o. m. bestegs stationens 
plattform av den tappre Einari Anttila från Mäntsälä, som dock måste springa 
tillbaka till skyttelinjen. Kulsprutavdelningens chef, agronomen Pehkola så
rades, men kulsprutan sköttes därefter med framgång av Koskela. Vuorela 
från Mäntsälä stupade. Borgåborna fullföljde emellertid icke framryckan
det utan blevo efter. Något vidare försök att taga stationen gjordes icke. 
Tillika gick vänstra flygeln fram mot apotekskullen. De vita ryckte in i 
apotekets gård, som var skyddad genom ett högt plank; de lägrade sig bakom 
planket, de röda lågo vid backens fot skyddade av en vallgrav, som de grävt i 
snön. Med. kand. Hans Cronstedt reste sig, men träff ades i huvudet av en explo
siv kula och ljöt ögonblickligen döden. Den 20-årige Knut Cederberg, en son till 
sågägaren K . Cederberg, fick ena lårbenet splittrat av en dumdumkula och för
des in i apoteket, där han några timmar senare avled. Striden var het. 
»överallt blixtrade det till», säger en berättare, »och kulorna flögo visslande 
över oss». Lyckligtvis sköto dock de röda, som ännu voro oövade, oftast 
över målet, så att endast få kulor träffade. Vid apoteket svänger vägen mot 
den öppna platsen framför banvallen, och när de vita ryckt fram på andra
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sidan om krökningen, blevo de utsatta för fiendens än starkare eld. Petre- 
lius sårades lätt i benet.

hedarna började nu tvivla på möjligheten av framgång, i synnerhet som 
man fick veta, att fienden hade att vänta betydande förstärkning. De beslöto 
att uppge företaget och gåvo omkr. kl. g f. m. order till reträtt. Tre skarpa 
visslingar ljödo, och snart sutto vitgardisterna åter i järnvägsvagnarna på 
återfärd till Nickby. Borgåkåren återvände med de döda och sårade till Borga.

Samtidigt kom ett tåg röda från Helsingfors och ett annat från Träskända. 
Det uppgavs att därefter 1,300—1,400 man röda funnos på Kervo, således en 
övermakt, som var så mycket större, som de röda voro väl försedda med vapen 
och ammunition.

De röda behöllo således Kervo, men deras förlust var stor. De vita räk
nade 3 döda och 7 sårade, bland dem såsom nämnt Petrelius, som snart till
frisknade. Fienden hade, enligt uppgift, omkr. 40 döda och säkerligen ännu 
flere sårade, de flesta fallna för kulsprutelden.

Den ännu icke tjugutvåårige Hans Constedt hade nyss blivit medicine- 
kandidat och en vacker framtid låg för honom, då hans liv offrades för fädernes
landet. Han hedrades på det vackraste sätt av sina kamrater såväl i Sibbo 
som i Borgå I Borgå samlades skyddskåristerna på eftermiddagen och 
tågade med chefskapet i spetsen upp till Borgå landskommuns sjukstuga, 
dit den stupade förts. Båren överhöljdes med Finlands lejonflagga och frih. 
Silfverhjelm ägnade den fallne varma minnesord. Den unge hjälten var, 
sade han, den första av skyddskåristerna, som i striden fallit för lag och rätt, 
för hembygdens frid och kultur och för fosterlandets frihet. Han hade stupat i 
sin ungdoms blomma, men envar borde vara beredd att offra sig såsom han 
under värnandet av frihet, kultur och lagbunden samhällsordning gente
mot det förtryck och övervåld, som utövades från de rödas sida och hotade 
landet med en avgrund av tygellös anarki.

Hans Cronstedt bisattes i Borgå den 3 februari under rika hedersbetygel
ser från medborgare och medborgarinnor.
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STRIDEN 1 MÅRTENSBY. SIBBO FALLER 1 DE 
RÖDAS HÄNDER.

Sedan försöket mot Kervo misslyckats, stodo sibbo-vitgardisterna full
komligt isolerade. I  Helsingfors och mellersta Nyland befäste sig de röda 
dag för dag. I  östra Nyland hade Kotka redan under upprorets första dagar 
fallit i deras händer, och i Lovisa avväpnades vitgardisterna, »slaktarna», den 
6 och 7 februari av de röda från Kotka, som därefter hotade Borgå. Ingen 
förbindelse med Mannerheims armé i norden var möjlig. Det lilla området 
Sibbo—Borgå var en fläck för sig, och man kunde fråga sig, huru länge mot
ståndet skulle kunna upprätthållas.

Stämningen var emellertid den bästa, vartill de rykten medverkade, som 
säkert i avsikt att höja stridslusten här likasom i Helsingfors spriddes om 
Mannerheims framryckande. Mod fanns nog, men det för krigföring i övrigt 
nödvändigaste saknades. Moderna militärgevär funnos blott i ringa antal; 
man måste nöja sig med kulgevär, hagelbössor och salongsgevär. Och det 
var knappt om ammunition. Några kulsprutor funnos, men ammunition sak
nades även för dem.

De röda, som retats genom träffningen vid Kervo den 31 januari, dröjde 
icke att fullfölja sin framgång. Den 5 och 6 februari blevo olycksdagar, som 
kastade Sibbo i deras händer. Det gällde närmast för dem att längs Borgå- 
banan rycka fram till Mårtensby.

Där finnes i väster Fredsbacka tegelbruk vid den s. k. Sandväxeln. Strax 
invid ha vi den svensk-finska folkskolan och ytterligare Nybacka hemman samt 
ett magasin kallat Kullbergs magasin. Den dalsänkning, som nu öppnar sig
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begränsas'av två skogbeklädda höjder på vardera sidan om banan, Antbacka- 
berget i söder och Kvarnberget i norr. Mellan dem går byavägen, som korsar 
järnvägsbanan i närheten av Mårtensby haltpunkt. På ömse sidor ligger 
Mårtensby by.

Tisdagen och onsdagen den 5 och 6 februari tågade röda trupper till 
betydlig styrka i halvkretsformig rörelse mot Paipis, Mårtensby och Hindsby.

Kl. 1/z 9 e. m. den 5 ryckte ett hundratal rödgardister in på Käsis gårds
plan i södra Paipis. Oaktat alla de rödas försiktighetsmått fick man kunskap 
därom längre borta i byn och en patrull av fyra man sändes till Käsis. Patrul
len stötte på två röda vaktposter, av vilka den ena oskadliggjordes, medan den 
andra kom undan. Snart veno kulorna kring öronen på den lilla vita skaran, 
men tack vare mörkret och de rödas oskicklighet att begagna skjutvapen, 
kom patrulleu helskinnad från affären. En ny rödgardiststyrka kom nu norr
ifrån, men togs av kamraterna för vit och de röda sköto på varandra, tills 
missförståndet utreddes. Kvällen tillbragtes därefter broderligt vid en fram- 
kommenderad kvällsmåltid, men före kl. 1 2 avtroppade de röda och skyddskå- 
rister, som anlände, funno Käsis utrymt. Den 6 februari på morgonen ut
rymdes gårdarna i byns norra och mellersta del, men de röda trängde icke 
nämnvärt på och någon fara hotade icke. Två rödgardister hade stupat.

Dikaså gick det i Hindsby, där den anryckande röda truppen stötte på en 
vit vaktpost av fyra man. Efter en skottväxling drogo sig de röcl a tillbaka och 
medförde två sårade.

Rödgardisternas huvudstyrka gick emellertid fram mot Mårtensby, och 
den vita staben gav, underrättad därom, Ivar Stähle order att med Gröna 
bataljonens i:sta pluton, 45 man helsingforsare som stodo under honom, 
rycka till Mårtensby haltpunkt för att uppehålla de rödas frammarsch och vid 
angrepp leverera dem batalj.

Vid Mårtensby finsk-svenska folkskola stod en vaktpost av 8—9 man 
ömsom sibbobor och helsingforsare, som dygn efter dygn avlöste varandra; denna 
dag utgjordes vaktposten av sibbobor. De första skotten knallade vid sex
tiden på tisdag kväll (5 februari) vid Fredsbacka tegelbruk, där en rödgardist 
sårades. Sibbo patrullen drog sig tillbaka till Mårtensby. Ståhle sände då en 
grupp under plutonchefen Ehrnrooth till folkskolan, som han ville skydda
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såsom en viktig punkt, men även dessa måste vika tillbaka följande morgon 
kl. 6, varefter folkskolan besattes av de röda, medan patrullen höll sig 
dold bakom vedtravar vid Mårtensby haltpunkt. Skottväxling fortgick hela 
natten.

Det var ett djärvt vågstycke av en handfull skyddskårister, 50—60 man, 
att trotsa övermakten, som växte genom att röda från Paipis och Hindsbv 
förenade sig med huvudstyrkan, vilken slutligen steg till cmkr. 800 man, bland 
dem ryssar. Här fanns samma offervilliga mod, som ofta möter oss i inbördes
krigets historia.

De röda avancerade längs banvallen mot haltpunkten, och striden bör
jade omkr. kl. 7 f. m. den 6 februari. De gingo fram i en omkr. 2 km lång 
skyttekedja, cirka 1  km åt Kervo till från Mårtensby. Omkr. 500 meter fram
om byn var en mina placerad, bevakad av några vita. För att icke lämna dessa i 
sticket, drog Stålile upp sin skyttelinje i skogskanten ungefär 200 meter väster 
om banan och knappa 600 meter från de rödas skyttekedja. Ställningens hu
vudpunkter voro de två kullarna Antbacka och Kvarnberget, från vilka 
motståndarna beskötos med korseld.

De rödas skyttekedja, flere led djup, koncentrerade sig under ledning av 
målaren K. V. Salminen där borgåbanan skär landsvägen. Många röda 
nedmejades. Framryckningen avstannade för en stund, och de röda förde 
fram en kulspruta, med vilken de besköto de vitas positioner. En het skott
växling följde. I  den socialistiska tidningen »Arbetarnas Notisblad» säges, 
att tvä rödgardister stupade och elva sårades, samt att en vitgardist togs till 
fånga, men manfallet på den röda sidan var i själva verkat större; en frälsnings
soldat, som omedelbart efter striden passerat de rödas linjer, uppgav att han 
räknat 52 döda och sårade. Minan kunde icke tändas. Ståhle, som av staben 
fick order att övertaga befälet över hela styrkan, insåg, att han icke utan för
stärkning skulle kunna hålla stånd mot massan fiender och telefonerade därför 
gång på gång till Nickby efter förstärkning och fick löfte om hjälp, som dock 
icke ankom. Han drog sin trupp tillbaka till en linje, som hade stöd av Mår- 
tensby plattform, där fem man i en timmes tid försvarade sig mot flere hundra 
rödgardister. De röda trängde emellertid fram på en 1,500 meter bred front, 
på knappa 75 meters avstånd från de vita och sökte kringgå dem. Dessa
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drogo sig nu efter kl. 2 e. m. i god ordning och i skydd av husen tillbaka till 
landsvägen, som leder till Sibbo kyrkby. Därmed slutade träffningen vid 
Mårtensby haltpunkt, som hade kunnat utfalla lyckligare om undsättning 
erhållits. Besvikna lämnade de vita valplatsen. Vid kyrkbyn anträffade 
de en pluton (Helsingfors 2:a pluton), som från Nickby skickats till förstärk
ning, men missuppfattat ordern och icke ryckt tillräckligt långt fram. Vid 
Nickby mötte de Borgåkåren, som, ehuru medveten om den svåra ställningen, 
icke ingripit utan avvaktat order från Borgå.

Sibbos öde avgjordes genom träffningen vid Mårtensby haltpunkt, i vilken 
helsingforsarna voro huvudstyrkan, men där som nämnt även en del av sibbo- 
kåren deltog. Jag  har i min redogörelse huvudsakligen följt Ståhles till 
staben avgivna rapport, som han meddelat mig.

Ambulansen med syster Dagmar Ruin och med. kand. Sten v. Troil följde 
med på reträtten.

En episod från striden vid Mårtensby bör jag ytterligare berätta. Skydds- 
karisten Torger Enckell sårades i striden och fördes av Knut v. Troil och Kurt 
Reuter med mycken ansträngning till Sandbacka torp, där de uttröttade läm
nade honom. Nu tog ett biträde hos handelsman Less, parcellägardottem Aina 
Lindqvist vänligt vård om honom och fick häst för att föra honom till ambu
lansen, som dragit sig till Nickby. Färden var äventyrlig. De beskötos av de 
röda och måste söka tillflykt i en liten stuga. Den modiga flickan vågade sig 
dock åter ut, förhördes av de röda på landsvägen, men släpptes lös. För att 
undgå efterspaning bytte hon och Enckell kläder och lyckades, nu till fots, fram
komma till pastorsbostället i kyrkbyn. Där fann sjuksköterskan fröken Ruin 
honom och räddade honom slutligen under en farlig färd, då även hon var ut
satt för de rödas skott, till ambulansen, som gav honom omsorgsfull skötsel. 
Den enkla flickan Aina Lindqvists handling är ett drag av den människokär
lek och trofasthet, som allmogekvinnorna ofta ådagalade under upproret.

De röda stannade natten 6—7 februari i Mårtensby, där de plundrade 
utan att motstånd gjordes. Bl. a. tömdes handelsman Less’ butik, och va- 
iorna fördes med tåg till Kervo. På andra ställen gick det till på samma sätt. 
De röda sönderbröto dörrar och togo allt av något värde som de kommo över. 

Männen i byn flydde.
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Även i Paipis lämnade en stor del av befolkningen byn, då man hörde 
skottväxlingen från Mårtensby. Käsis besattes på förmiddagen den 6 på nytt 
av röda, som dock på kvällen drogo sig tillbaka till Karvo. Den 7 på morgo
nen återkommo de emellertid, och numera förblev Paipis i deras våld.

Emellertid ryckte den röda huvudavdelningen den 7 mot Nickby station, 
som togs utan motstånd. Vid järnvägsbron över Sibbo å lågo vitgardis- 
terna, bland dem Borgåkåren, flere timmar på vakt i tanke att försvara bron, 
men måste slutligen på order från chefskapet i Borgå utan försök till försvar 
lämna denna ställning. Bron sprängdes vid reträtten. De röda trupperna fort
satte sin marsch till Andersböle haltpunkt. En truppavdelning gick till Norr- 
veckoski, där skott växlades. De vita hade velat spränga järnvägsbron, men 
hunno icke göra det. Den 8 februari nådde de röda i daggryningen Hindhår 
station. De vita hade ur stånd att motstå övermakten dragit sig till Borgå. 
Man väntade ett energiskt försvar i denna stad.

De röda utbredde sig även över byarna i södra Sibbo. En trupp ryckte 
från Nickby till Hindsby och Immersby. En annan av 300—400 man gick 
s. d. den 7 till Söderkulla. Söderkulla skyddskårister, till största delen elever 
vid jordbruksskolan under ledning av forstmästaren K. O. Elfving, som varit 
verksam vid telefonen på Söderkulla, samt skyddskårister från de närliggande 
byarna Kallbäck och Hangelby kallades då ut. De kommo åkande i slädar; 
även boxbor skyndade till. Richard Schybergson kom till hjälp i spetsen för 
Hitå skyddskårister, omkr. 25 man. I  närheten av ungdomsföreningens hus 
Hansa stod en strid. De röda närmade sig i en stor kedja kring Molnträsk och 
från ån och hotade att kringgå de vita samt att gripa dem och taga deras hästar 
och åkdon. Dessa drogo sig tillbaka mot Box och vidare till Michelsböle i 
Borgå socken. Forstmästaren Elfving flydde. Detta var det enda allvarliga 
försök till motstånd, som denna dag gjordes. Två röda stupade. De röda 
drogo vidare söderut till Massby och Kallbäck, där Eutas och Rusas sköfla- 
des, men återvände därefter till Nickby.

De vitas kraft i Sibbo var bruten. De röda innehade större delen av sock
nen, dock så att byarna i sydost ännu gingo fria. I  Hangelby, Träskby, Box 
och Spjutsund var det jämförelsevis stilla. Och öarna samt holmarna i skär
gården skonades ännu, vilket var av betydelse för de följande händelserna.
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Skräcken var allmän, och man flydde massvis från hus och hem. dolde 
sig i skogarna eller sökte sig till Borgå. Immersbyborna gömde sig först i 
byns skog, men mången gick därefter över ån till Hangelby, Box och vidare 
österut. Bärarinnan i Hangelby småskola, Elin Bergman, nedskrev i sina an
teckningar för den 7 februari orden: »Eäsförhöret avbröts i går i Box och i dag 
på f . m. var här så oroligt, att skolbarnen tillätos gå hem. Åtskilliga lass med 
flyktingar sågos i går draga förbi, och i dag ser man våra grannar draga bort 
med karlar och hästar. På Olofs t. ex. är endast hushållerskan kvar för att 
sköta kreaturen». I  Hangelby var Bysbacka hemman en station, där många 
flyktingar rastade under färden. Eänsman Fagerholm flydde till Nevas. En 
fördel var att temperaturen var blid, några grader över eller under frys
punkten.

En bra plats för flyktingar var Mosa-Holmbergs, ett torp i djupa skogen 
på det område av Eriksnäs, som ligger på rån mellan Borgå och Sibbo sock
nar. Där måste badstugan eldas varm och på laven inrättas sovställen. Ett 
annat gott flyktingsställe var Karl Nybergs stuga i skogen.

Box var fritt från röda och de flyende kunde trygga sig till denna stora 
bys gästvänliga invånare. Ägaren till Boxberg Fridolf Eindberg stod dem bi 
på allt sätt. Där funnos natten 7—8 februari omkr. hundra flyktingar. Mel
lan Box och Michelsböle i Borgå socken ligger ett omkr. fyra kilometer långt 
skogsbälte, genom vilket en stig leder, som sommartid är nog så mödosam, 
men på vintern är en körbar åkväg. Här sökte sig de flyende fram från Box
berg till Kilas och till andra hemman i Michelsböle. De dolde sig även i sko
gens kojor och lador för sina förföljare, som voro jämförelsevis okunniga om 
sydöstra Sibbo.

Det var liv och rörelse på alla vägar, som leda till Borgå socken, såsom 
om det hade varit marknad. I  skogarna syntes överallt män med kvinnor och 
gråtande barn, hästar och slädar.

En berättare i Hufvudstadsbladet den 6 juni, skildrar flykten från Sibbo 
i följande ord". »Den ström av flyktiga sibbobor, som den 7 februari slingrade 
sig framåt längs Borgå-vägen, såg ut att aldrig taga någon ände. Män, gub
bar, kvinnor och bam syntes här om varandra än hopträngda i en åksläde, än



sammanpackade bland säckar, kuddar ock täcken i s. k. kibitkor. Allt hade 
prägel av stor brådska, nedslagenhet och förtvivlan. I  Borgå fann skaran av 
flyktingar ett gästfritt emottagande.»
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VI.

SKYDDSKÅRERNA 1 BORGÅ.

Medan den röda stormen övergick större delen av Sibbo, rådde en full
ständig panik i Borgå, dit skyddskårerna drogo sig. Chefskapet tänkte ännu 
den 7 februari på motstånd och gav order att per järnväg fara till Hindhår. 
Så skedde, men kontraorder följde och å nyo order om framryckning. Sibbo- 
borna stodo vid Hindhår och helsingforsarna vid Boe gård, då slutlig befall
ning om reträtt till Borgå följde. Borgå, vars försvar hade varit en huvudupp
gift under Sibbo-kampanjen, stod nu inför avgörandet.

Skyddskåristema i Bovisa blevo den 6 februari slagna av de röda från 
Kotka. Bovisa föll följande dag i de rödas händer och flyktingar kommo däri
från till Borgå. En rödgardisttrupp var också i anryckande från Mäntsälä. 
Borgå ansattes således icke blott från Sibbo-sidan utan även från öster och 
norr. Borgåborna fattades av skräck. Många familjer lämnade staden. För
svarsställningen var bedrövlig. Visserligen funnos enligt uppgift i Borgå, alla 
sammanräknade, 500 skyddskårister, således en icke oansenlig styrka, men 
de ägde endast omkr. 250 militärgevär och 50—100 patroner för varje gevär. 
Därtill funnos fyra kulsprutor med 8,000—10,000 patroner för alla samman
räknade. Bristen på gevär och patroner var som alltid den svaga sidan. För
svaret syntes därför frih. Silfverhjelm och hans stab omöjligt och efter lång
variga överläggningar beslöto de att skyddskårerna skulle upplösas och att 
envar av deras medlemmar finge bärga sig så gott han kunde. Beslutet med
delades kompanibefälet, Bovisakåren samt Gröna bataljonens chefskap. Det 
var farhågan för de olyckor, som skulle följa på ett fruktlöst försvar, som be
tingade chefskapets beslut, men den plötsliga befallningen gjorde villervallan 
än större. Vid 10-tiden på kvällen den 7 februari samlades man för avtåg på
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salutorget, som erbjöd en ovanlig anblick. De flvendes hästar och slädar 
syntes i långa rader. Allt bar prägel av hast och oreda.

Medan Borgå skyddskår följde sitt chefskaps maning och upplöste sig, 
ville helsingforsarna och sibbogossarna icke foga sig. De ville icke avstå från 
kampen för den fosterländska saken och dessutom innebar en upplösning obe
räkneliga vådor för de enskilde, som kommo i fara att eftersättas av de röda, 
gripas och misshandlas. Hellre ville man hålla tillsammans och gemensamt gå 
olyckorna till mötes. De lydde som nämnt (sid. 31) icke under frih. Silfverhjelm 
som militärisk chef och kunde därför handla på egen hand. Alltnog, ett sam
manträde hölls kl. 1 1  på kvällen, och beslut fattades att söka slå sig igenom. 
Till helsingforsarna och sibboborna anslöto sig medlemmar av den upplösta 
borgåkåren. Ställningen var betänklig, men modet svek icke, och de unga 
kämparna ville stå bi till det sista. Två utvägar funnos: att. söka sig norrut 
för att förena sig med Mannerheims armé eller att gå söderut och taga ställ
ning i skärgården, som fortfarande var fri från röda. Major Petrelius ansåg 
det vara omöjligt att i norr bryta sig genom de rödas front, ty  vägen till Man
nerheims armé var för lång. Det beslöts därför att man skulle draga sig till
baka mot sydost till Pellinge öarna för att därifrån öster om Lovisa komma i för
bindelse med Mannerheim. Man hade också en plan att från Pellinge föra 
bataljonen sjövägen över det ännu öppna havet kring Åland till Mannerheim. 
En ångbåt skulle i sådant syfte avgå från Helsingfors, en plan, som icke kunde 
genomföras. I  den månljusa natten styrde det långa tåget av åkande och gå
ende — många skyddskårister gingo till fots, medan andra åkte i slädar eller 
redo — mot söder till Korsnäs, Kurböle och Londböle. Hästar och slädar, 
som kommo emot på vägen, togos. Kl. 4 på morgonen den 8 februari kom en 
del till Brattnäs, där de vilade några timmar för att bryta upp vid 9-tiden. 
Erån Vessö-landet gingo de över till Pellinge. Ambulansen, med vilken frö
ken Dagmar Ruin följde, stannade i Pellinge by, och denna samt följande dag 
slogo sig skyddskåristerna ned på Stor-Pellinge, Lill-Pellinge och närliggande 
öar. De hästar som givits för att föra dem fram, kunde sedermera till stor 
del ej återfås. Man hade räknat på att den blida väderlek man haft skulle fort
fara och lämna sunden isfria, men köld inträffade och isen lade sig. Termo
metern visade värmegrader i början av februari och ännu den 8, men föll 9—1 1
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till 7—17  köldgrader. De röda hade därför icke svårt att förfölja de vita. Jag 
skall i ett senare kapitel teckna slaget vid Pellinge och de unga kämparnas 
följande äventyr, faror och bragder.

De röda fingo därefter fritt spel. Fredagen den 8 februari kl. 1  f. m. ryckte 
en styrka av omkr. 800 man röda in i Borgå, där societetshuset, polisinrätt
ningen och vitgardisternas förra lokaler föllo i deras händer. Stadsfullmäktige 
och magistraten hade lämnat staden. Borgå röda garde väpnades. Borgå 
var numera en röd stad.

Här kunde anmärkningar göras om tilldragelserna 27 januari—8 februari. 
Man kunde fråga sig, om icke försvaret av Sibbo och Borgå skulle kunnat bättre 
planläggas, om icke den kraft som fanns skulle kunnat bättre användas, och om 
därvid utgången kunnat bliva en annan eller åtminstone motståndet mot de 
röda längre upprätthållas. Men bedömandet därav tillhör den framtida gransk
ningen, som överskådar hela inbördeskriget i dess skiftande företeelser. Jag 
har endast velat ange händelsernas gång med särskild blick på Sibbokåren, 
som plikttroget och modigt fyllde sitt värv.

I  »Finlands Folkkommissariats Notisblad» den 7 mars talades med miss
aktning om striderna i Nyland såsom framkallade av överklassen i Helsing
fors, vilken därmed endast dragit olyckor över småfolket och gjort den ny- 
ländska allmogen en björntjänst. Under dessa ord döljer sig bitterheten över 
ett oväntat motstånd, som i motsats till de rödas föregivanden uppbars av 
alla klasser samt av alla åldrar, alls icke blott av de i samhället högre ställda.

4



VII.

SKRÄCKVÄLDETS BÖRJAN.

H:r Odert Sannholm berättar om de rödas intåg den 6 februari i Sibbo 
kyrkby, att en hejdlös panik då grep byborna, i synnerhet männen, ty de hems
kaste rykten hade föregått rödgardistintåget. Det sades, att varje man som 
anträffades, antingen skulle nedskjutas eller tvingas att ansluta sig till de rö
das leder. Man begav sig mangrant på flykt; kvinnor och barn medföljde, och 
hemmen samt boskapen lämnades åt sitt öde. Flykten gick mot Borgå, 
därifrån de dock någon tid därefter under irrfärder och på krokvägar började 
söka sig hem.

De röda företogc, fortsätter han, åkturer här och var längs landsvägarna 
och inkvarterade sig för natten i Grönkulla och Dabbas lägenheter, där de 
lämnade märkbara spår av sin framfart. Följande dag vidtogo plundringarna 
redan i god tid på morgonen. Sädesförråd och andra matvaror togos, hästar 
bortstulos och butikerna plundrades på sina varulager. De plundrade för
råden fördes med tåg till Kervo. Särskilt grundlig var ödeläggelsen på 
Boskis, där de därefter på eftermiddagen och natten festade på bästa 
sätt. Den 8 februari f. m. drog sig rödgardisternas huvudstyrka bort från 
trakten. Endast ett mindre antal jämte socknens eget nybildade garde 
kyarstannade i kommunalhuset, därifrån de utövade sitt skräckvälde med 
massmord, ständiga plundringsfärder och förföljelse av skyddskårister och 
andra medborgare.

E tt par veckor senare gjorde sig de röda till herrar även i byarna i syd
östra Sibbo.

Bärarinnan Elin Bergman i Hangelby har i sin dagbok den 21 februari 
antecknat, att domen denna dag och den föregående gick över Box. Den



4 8 HISTORISK ÅTERBLICK.

20 kommo de röda med io hästar oeh togo av bönderna tolv för att kunna 
föra med sig allt rörligt gods. Den 21 på eftermiddagen kommo 6 beväpnade 
män till Olofs i Hangelby, anställde en grundlig husundersökning och drogo 
därefter till Fransbacka och Kallbäck. Och den 23 februari skriver hon om 
Hangelby: »Guds gissel har i dag gått över vår by. De stora skaror av väp
nade huliganer (somliga i uniform), som i dag rövat våra bönder, sägas vara 
organiserade från Malm och Mellungsby». Hon förmodar, att de skulle för-

Kommunalhuset i Sibbo.

lägga sitt högkvarter till Nevas för att bättre kunna plundra i Träsk och 
Spjutsund.

I Spjutsund vunno de röda anslutning bland byborna; fem skeppare, 
sjömän och arbetare med namnet Grön trädde i spetsen och man talade med 
anspelning på dem om Gröna gardet i Spjutsund. Skepparen Gustaf Grön blev 
ordförande i Spjutsunds arbetarförening.

Bland öarna togs Löp ar ö den 26 februari av de röda, och småningom 
fingo de även i  övrigt makt i skärgården, dock så att fiskarfolket, backstugu- 
sittarna och torparna mångenstädes höllo sig fria.

Emellertid återvände flertalet av dem som flytt, de flesta några dagar efter 
flykten, andra efter något längre tids förlopp till hemsocknen. Det var tungt
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att länge leva fjärran från hemmet, och ju mer det röda väldet utbredde sig, 
dess mindre kunde grannbygderna erbjuda en tillförlitlig trygghet. Hemmet 
kallade till fullgörandet av dagliga värv. Oftast arbetade man sig i tysthet 
och på omvägar tillbaka.

Hurudana voro numera förhållandena i Sibbo? Huru gestaltade sig livet i 
vår socken, medan de röda voro vid makten? Dessa frågor skall jag här söka 
hesvara, så vitt till hands liggande upplysningar medge.

Varje makt, om än så förstörande, söker skapa sig organ och verktyg för 
sina syften. Så även de röda i Sibbo. De upprättade här liksom på andra 
orter, där de härskade, en styrelse, som så ' svagt byggd den än var, dock 
kunde hållas uppe under ett par månader.

Röda gardet var kärnan i organisationen. Redan i slutet av december 
eller i början av januari ville de röda i Paipis bilda ett rött garde, men anslut
ningen var alltför ringa, och planen kunde icke genomföras. Sedan Nickby 
tagits, bildades nu ett Sibbo röda garde, som förstärktes med utsockenbor. 
Sibbo rödgardisterna voro till en början fåtaliga, omkr. 30, men antalet växte 
småningom till omkr. 50 och längre fram till över 100. Fotografiförstorings- 
agenten Matti Melander från Paipis, en blodsman framför andra, blev chef. 
Det är att märka, att det röda gardet i Sibbo förblev alltför fåtaligt för att 
bilda en särskild avdelning inom den röda armén, utan ansågs höra till röda 
gardet i Thusby och Borgnäs. Dock fanns ett sigill med orden »Sipoon punai
sen kaartin Esikunta» (Sibbo röda gardes stab).

Söndagen den xo februari hölls ett möte på kommunalgården, där en 
röd kommunalstyrelse och en livsmedelsnämnd upprättades och passtvång 
m. m. infördes, hedningen övertogs huvudsakligen av det finskspråkiga 
oroselementet. Finskan blev kommunalspråk. Passutskrivningen skedde 
åtminstone till en början på finska.

De gamla myndigheterna upphörde och socknens förtroendemän flydde. 
Kommunalfullmäktiges ordförande, hovrådet G. D. Topelius vistades än här 
än där, medan hans egendom Savijärvi var i de rödas händer. Detta gäller 
även om kronolänsmannen Fagerholm, godsägaren Hj. Oljemark ochkyrko- 
värden Enholm. Häradsrättens vinterting inställdes.

Bchybergson — 4.
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Den nya styrelsen, om vilken skräddarmästar C. W. Lindqvist meddelat 
upplysningar, ställde sig ganska oberoende av folkkommissarierna i Helsing
fors Tokoi, Sirola, Manner, Haapalainen m. fl. Endast i fråga om krigförin
gen hade folkkommissariatet ledningen.

Till ordförande i livsmedelsnämnden valdes den förutnämnde skräddaren 
Karl Gottfrid Grankvist från Massby, en man på 44 år, som nu blev 
framför andra mäktig i Sibbo. Han var ursprungligen utsockenbo, från Fis
kars bruk, men hade under en följd av år varit bosatt i Sibbo; han själv var 
svenskspråkig, men hustrun finsktalande. Han omtalas såsom grälsjuk och 
ofta drucken oeh begagnade sig av sin ställning mot dem, som ådragit sig hans 
agg. Det uppges att han tidigare hade hört till svenska folkpartiet, men under 
de två senaste åren gått över till socialisterna. I  oktober 19 17  hörde 
han till valnämnden vid lantdagsmannavalet i Massby folkskola. Samma höst 
vistades han i Helsingfors, där han, såsom det säges, gick i en s. k. »socialist
skola». Han hade del i det mesta onda, som under denna mörka tid skedde i 
socknen. Pengar samlade han på olika sätt och på skilda håll.

Ordförande i den revolutionsdomstol, som upprättades mot »slaktarna» 
och de »kontrarevolutionäre» blev montören Gustaf L. Lönnqvist, som var 
en av de vildaste, och mest hämndgiriga bland de röda. Arbetarna Enoch 
Palander och Sulo Salmi voro bisittare i domstolen. Längre tids vistelse i 
tukthus ansågs som rekommendation för den, som skötte domar värv.

Skräddaren K . L. Berg blev ordförande i fattigvårdsstyrelsen.
Skomakaren Pousår blev kommunalkassor.
Arbetsförmedlingsbyrån gav tillståndsbevis och rekommendation till 

arbete åt dem, som stodo de röda nära.
Såsom köksmästare nämnes arbetaren Frans Lindström och såsom 

materialförvaltare parcellägaren Werner Byman.
Arbetaren Frans Nyberg var länsman och milischef. Under honom stodo 

poliserna.
Skolekonom blev maskinisten Torsten Ramström.
I  Mårtensby funnos åtta poliser och lika många taxeringsmän.
De röda myndigheterna sammanträdde i kommunalhuset, som under 

hela upprorstiden var och förblev centrum för deras verksamhet. Deras
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språk var till sibbobornas 
missbelåtenhet finskan; dock 
hände det att bevis utfärda
des på svenska.

De män, som sålunda 
övertogo styrelsen, hade för
värvat en viss erfarenhet om 
allmänna värv i arbetarföre
ningarna, men voro i övrigt 
okunniga och oskickliga. En 
rå ton härskade bland dem.

En stor roll spelade pass
systemet, som sköttes av pass
kommittén. Pass fordrades icke blott, då man reste till stad eller annan soc
ken utan även annars vid varjehanda tillfällen: när man skulle färdas från 
by till by, när man skulle få ut sina anhörigas lik från Storkärr, när man 
skulle passera vägar, broar och vägskillnader, när man skulle tröska, slakta 
och mala. Varje pass kostade en mark, och den inkomst passen gåvo var 
säkerligen en orsak till att passväsendet drevs med särskilt nit. Två sådana 
pass, utfärdade det ena av Sibbo socialdemokratiska kommunalstyrelse, det

andra av Sibbo Röda Gar- 
3* des stab, avtryckas här så

som vittnesbörd om de rö
das förvaltning.

Där pass utgavs måste 
man ofta vänta i kö många 
timmar, t. o, m. om man 
ville föra en sjuk till läka
ren för att botas.

De röda använde, så
som läsaren finner, rätt 
enkla former i sin ämbets
verksamhet.
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I  tidningen Lördagen n:o io skildras i följande ord en domstolsscen från 
början av mars månad, vid vilken Lönnqvist var ordförande, av en närva
rande (C. W. Lindqvist).

»Åtskilliga åtalade infunno sig i den tillfälliga domsalen och samtliga par
ter hade icke blott rättighet, att vara närvarande vid de olika målens behand
ling, utan råd mottogs också av de inkallade, jämte det de fingo efter behag 
blanda sig i ’rättens’ förhandlingar.

Vid nämnda tillfälle upptogs först målet mot en av huvudstadens för
mögnare körkarlar, vilken ställts inför revolutionsdomstolen av den anled
ning att han skulle ha undangömt vägkost i sitt hölass. För denna samhälls- 
vådliga förseelse ådömdes huvudstadskörkarlen det ingalunda lindrigt till
tagna bötesbeloppet av 12,000 mk.

Vidare var en kötthandlare eller slaktare stämd inför det röda tribuna- 
let av den anledning att han som slaktare till yrket måste anses som en vit 
slaktare och skyddskårist. Därför hade de röda angivarna föreslagit, att han 
skulle arkebuseras.

Just då förhandlingarna i slaktarens sak pågingo, infann sig en statkarl 
från en av Sibbo sockens herrgårdar, beklagande sig över att han förvägrats 
att erhålla mjölk gratis från herrgården. Revolutionsdomstolens ordförande 
menade emellertid, att statkarlen ju var innehavare av en ko samt att han 
hade erhållit foder för denna. Därför kunde han ej precis göra anspråk på ut- 
fåendet av mjölk gratis. Statkarlen förklarade då,- att hans ko var »gall», som 
det heter, samt mjölkade högst obetydligt, varför han fortfarande höll på sin 
fordran.

Höga rådet slog sina kloka huvuden tillsammans. Men hur man 
rådgjorde, ville man ej komma på det klara med huru man skulle döma 
i den riksviktiga och kvistiga saken.

Då anhöll slaktaren, som ännu väntade på sin dom, om tillstånd att 
också få blanda sig i saken samt giva höga rådet ett gott råd. 'Jo ’ , sade han, 
’domen bör lyda, att emedan torparens ko är gall, så måste halv mjölkranson 
givas gratis åt torparen’ .»

Höga rådet tackade för det kloka rådet. Och emedan slaktaren kommit 
fram med en dylik klyftig argumentering samt därigenom räddat tribunalet
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i ett svårt bryderi, förklarades han vara värd att behålla livet samt ägde av
lägsna sig.

Skräddar-Kalle, den kände mårtensbyhumoristen, befann sig samtidigt 
i domsalen. Han var där för att erhålla tillståndsbevis för en resa till Hel
singfors. Han kunde likväl ej anförtros ett sådant, menade domarna, eme
dan hans skägg under livets prövningar redan begynt stöta i vitt, och då han 
sålunda redan av naturen eller till det yttre var vit, ansågo de reda, att han 
ingalunda borde öka de vitas antal i huvudstaden.»

Så tedde sig domstolsförhandlingarna vid den röda domstolen i Sibbo för 
denne skildrare såsom till löjlighet barnsliga, och dock var liv eller död oav
låtligt i fråga.

Sibboborna underkastade sig, Och annat var ej att göra. Motstånd hade 
varit fåfängt och skalle endast lett till nya olyckor. Måhända fanns i början 
en och annan även bland dem, som icke räknade sig till de röda, som satte tro 
till de rödas försäkringar om att de fattigas ställning skulle förbättras. Man 
var ju avstängd från världen och hörde intet annat än socialisternas läror, 
läste intet annat än deras tidningar, bland vilka det hatfulla, i Åbo utgivna 
bladet »Arbetet», hade spridning; ej underligt att man tog intryck av det, som 
dag efter dag förkunnades. Men våldsgärningarna som följde öppnade även 
de okunnigas och enfaldigas ögon. När lag och rätt trampades under fotterna, 
kunde man icke vara blind för falskheten av de rödas skrytsamma förespeg
lingar.

I  Mårtensby funnos de flesta röda och därnäst i Paipis och Massby. Syd
ost om Massby voro de fåtaliga.

De nya härskarnas främsta uppgift var att injaga fruktan hos de »bor
gerliga» genom mord och plundring. Så snart organisationen var i någon mån 
genomförd följde några veckor, som äro det dystraste bladet i denna tids 
historia.

Om morden berättar den redan citerade meddelaren i Hufvudstadsbla
det för den 8 juni:

»Skräck- eller blodsväldet bröt ut omkring en vecka efter de rödas intåg, 
då redan en stor del av den flyktade befolkningen efter mer eller mindre även
tyrliga irrfärder hunnit återvända. Fredliga medborgare släpades från sina
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hem till Nickby för att, som det hette, förhöras. Mången hemvänd flykting 
flydde på nytt till skogarna eller sökte sig på omvägar till de mera undan
gömda skärgårdsbyarna. Endast få av dem, som visste sig i någon mån ho
tade eller bland de röda hade någon personlig ovän, vågade sova i sitt hem, 
utan de tillbringade nätterna i avsides belägna småstugor. Onsdagen den 
13  februari hördes plötsligt från det s. k. Storkärr flere olycksbådande skott, 
hemska jämmerskrin och dödsrosslingar.»

Mord följde på mord., varvid ofta gick så till, att offren fördes inför revo- 
lutionsdomstolen, underkastades ett kort förhör och därefter bortfördes att 
skjutas till Storkärr invid begravningsplatsen, som blev ett sannskyldigt 
Sibbo-Golgata. Det hände dock, att man icke gav sig mödan att föra dem till 
Nickby, utan fann det bekvämare att mörda dem på vägen. De tilltygades 
vanligen med bajonetten eller med gevärskolvarna, innan man gav de olyck
liga nådestöten. Sibbo-huliganerna sköto skulden för blodsdåden på Nurmi- 
järvibor, men det kom senare i dagen, att sibbobor ofta spelat huvudrollen 
vid morden. En »dödsbataljon», som utförde dåden, omtalades. Efter en tid 
hade man kommit så långt, att en av de rödas skribenter i den röda tidnin
gen Työmies icke utan en viss förnöjelse förklarade sig kunna konstatera, att 
Sibbo från att i ordets verkliga mening ha varit ett hemvist för vargar (Sibbo- 
vargar) äntligen hade blivit en bostad för människor.

Jag  skall med ledning av tidningsuppsatser, bl. a. i Borgåbladet för den 
20 april cch 25 maj, samt av meddelanden från mördades anförvanter 
ävensom av förteckningar från pastorsämbetet i Sibbo och från kronoläns- 
mannen Fagerholm överblicka dessa fasansfulla tilldragelser.

Det första offret var kusken på Hofgård K a r l  F r e d r i k  S k o g 
s t  e r, f. 1874, som mördades den 6 februari, då de röda ryckte in i Sibbo. 
Han ville skydda hästarna, som voro honom anförtrodda, låste stalldörren, 
tog nycklarna ur låset och gömde sig, men blev funnen och sköts. Han efter
lämnade hustru och fem barn.

Den 10 februari mördades skräddarsonen H a r a l d  R e i n h o l d  
E  i n d q v  i s t, f . 1899, från Mårtensby. Han hörde till skyddskåren och 
hade hållit vakt vid Mårtensby ungdomsförenings hus. Han tillfångatogs av
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-de röda i närheten av Mårtensby plattform och släpades till Kervo, där han 
mördades invid järnvägsstationen.

Den 13 —16 februari gick mordängeln över Borgby. Bondesonen K a r l  
H j a l m a r  O l j e m a r k  från Holstas, f. 1895, mördades i Storkärr, där 
han lämnades fruktansvärt misshandlad. — Samma dag fördes hemmans
ägaren på Smeds i Borgby K a r l  A u g u s t  L i n d q v i s t ,  f. 1867, som be
skylldes för att ha understött skyddskåren och härbärgerat flyktingar jämte 
två söner K a r l  E d v i n  L i n d q v i s t ,  f. 1892, och A u g u s t  A l v a r  
L i n d q v i s t ,  f . 1897, till kommunalhuset i Nickby. De dömdes till döden 
och mördades grymt marterade i Storkärr. Bruten av olyckan dog änkan 
och modern Lucia Lindqvist några månader därefter. Så tillintetgjordes hela 
denna familj. — Boställsarrendatorn A l e x a n d e r  R e i n h o l d  O l e n i u s  
från Martis kronoboställe i Borgby, f. 1845, förde på befallning den 16 fe
bruari säd till kommunalgården; då han avlastat den sista säcken, avlossade 
Matti Melander två gevärsskott mot honom. En annan röd fullbordade 
mordet med ännu ett skott och den 74-årige gubben föll död till marken. Han 
efterlämnade hustru och barn.

I  Gesterby greps industriidkaren A r t u r  J a k o b  L i n d e n ,  f. 1884, 
från Kitts hemman och mördades den 14  februari i Storkärr. Han efterläm
nade hustru och son.

Under samma dagar föllo två av de mest ansedda männen i Mårtensby. 
Handlanden A r t u r  E d v i n  R o s e n b e r g ,  f. 1887, vars varulager 
vid de rödas ankomst plundrats, greps den 13  februari av tre rödgardister, 
som sade sig vilja föra honom till Nickby. Jag är beredd att dö, om så är Guds 
vilja, sade han till sin hustru, då han tog avsked av henne och sin treårige 
son. E tt stycke från hemmet blev han skjuten. — Rusthållaren O t t o  Y l ö s 
t a l o ,  f . 1872, från Mårtensby-Måsas hade två gånger varit på förhör in
för revolutionsdomstolen och skulle den 16 februari ännu en tredje gång 
föras dit. Han sköts under vägen. Han efterlämnade hustru och fyra barn.

I  Paipis ljöto tre män döden. F r a n s  I v a r  S k o g s t r ö m ,  hem
mansägare på Kålas, f. 1890, som varit en av de tappraste vid försvaret av 
byn mot fienderna, tillfångatogs den 13  februari och sköts under vägen till 
Nickby och plundrades. — Samma öde träffade den 15 februari hemmansäga
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ren A x e l  E d v i n  E  n h o 1 m, f. 1894, på Tomtbacka, som även han del
tagit i byns försvar. Han kallades till kommunalhuset och mördades i Stor- 
kärrsskogen. Han efterlämnade hustru och ett barn. — K a r l  A x e l  K a r l s 
s on,  f. 1871, ägare av Hannusas hemman i Paipis infann sig på kallelse den 
15 februari i Nickby och blev på kvällen plundrad, lemlästad oeh mördad i  
Stor kärrsskogen. Han sörjdes av hustru och ett barn.

Den 17 februari blev blodsdagen i Kallbäck. Handlanden G u s t a f  A r 
n o l d  A h r e n b e r g ,  f. 1883, och hans svåger bonden J o h a n  V i k t o r  
R i c h a r d  U l l b e r g ,  f. 1874, hade vid de rödas inryckande begivit sig 
på flykt, men återvände för att taga vård om sina hem. Söndagen den 17  fe
bruari kommo sju väpnade banditer och befallde dem att följa med till Nickby 
för att förhöras. De lydde och blevo därefter mördade vid Storkärr. Vardera 
efterlämnade hustru och ett barn. Ahrenbergs bod och hem plundrades föl
jande dag. Cigarretter kvarlämnades, såsom de röda med grovt hån sade, för 
att handelsmannen skulle ha att röka, när han komme hem. Ahrenbergs änka 
fick sedermera av kronolänsman Fagerholm ett intyg på att rödgardisterna 
bortfört varor och egendom till ett värde av 18,000—20,000 mark; såsom del
aktiga i brottet nämndes: »arbetaren Karl kehto och skräddaren Karl Gran
qvist, bägge från Massby i Sibbo socken, mjölnaren Nestor Weckman från 
Paipis by i Sibbo socken, arbetaren Gustaf Lindqvist från Massby i Sibbo och 
därvarande milischefen Frans Nyberg från Borgby by i nämnda socken.» Ull
bergs hem plundrades likaså.

Den 18 februari kom en trupp röda åkande nedåt Sibbo å och dödade 
bondesonen G u s t a f  A d o l f  P a c k a l é n  f. 1892, som körde props och 
stod vid åstranden och lassade sitt lass.

Ffter den 18 februari följde en lugnare tid, men mord förövades dock ännu 
gång efter annan. Parcellägarsonen K a r l  J o h a n  N y b e r g  från Eskas 
i Mårtensby, f. 1896, som deltagit i slaget vid Mårtensby plattform, anträffa- 
fades den 25 februari i närheten av Mårtensby kalkbrott och sköts av röda, 
hans skolkamrater.

En oersättlig förlust för Sibbo var lanthushållaren Ot t o  H j a l m a r  
0 1 j e m a r k s, f . 1874, död. Han vistades på Pörtö i slutet av februari för att 
undgå de röda, men då desse, såsom snart skall omtalas, hotade att landstiga
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på ön beslöt han att med några kamrater återvända hem till Boskis genom Han- 
gelby. De nådde den 2 mars Majholmen vid den fjärd, i vilken Sibbo viken ut
mynnar, men råkade där ut för en röd vaktpost. De andra undkomma, men 
Oljemark träffades i ryggen av en kula. Han fördes till Kullå gård, där han fick 
läkarhjälp av professor Ernst Ehrnrooth, som för tillfället vistades på Kullå, 
och vidare till sjukhemmet i Borgå, men avled en timme efter ankomsten. 
Han var en utmärkt jordbrukare och en av socknens främsta förtroendemän i  
kommunalstyrelsen och i många kommunala företag. Hans hustru och son 
hade, såsom vi funnit, bägge varit verksamma för försvaret.

Det sista offret bland de äldre var handlanden i Nickby J o h a n E d v i n  
S t a r c k, f. 1886. Han höll sig efter de rödas seger dold i sin hembygd Pernå, 
men fängslades där av rödgardister och sändes till Nickby, där han den 12 mars 
mördades i Storkärr sskogen.

Förutom dessa mördades några unga sibbobor, som deltagit i Gröna ba
taljonens strider: E i n a r  L e n n a r t  K r o g e l l ,  hemmansägarson från 
Östersundom, f. 1902, mördades den 12  februari i Pellinge. — Parcell- 
ägaxsonen J o h a n  A r t u r  F r i m a n ,  f. 1897, som deltagit i striden vid 
Mårtensby, kallades till revolutionsdomstolen i Nickby och ljöt den 13  februari 
döden A  Storkärrsskogen. — A l f r e d  V i l h e l m  T e c k e n b e r g ,  f. 
1895, från Kyrkby-Böhle sökte sig från Pellinge hem, men råkade un
der färden den 15 februari ut för de röda och avlivades i Storkärrsskogen. — 
J o h a n  L e o n a r d  E k l u n d  trädgårdsmästarson från Husö, f . 1896, 
anträffades den 22 februari på Simsalö, dit han anlänt efter långa irrfärder, 
av tre röda spanare: Hindström, Broström och Huhta, förhördes och dömdes 
till att arkebuseras. Antagligen i tanke på flykt sade han dem, att även en an
nan skyddskårist befann sig på ön och föreslog att få anvisa stället, där denne 
uppehöll sig. Männen följde Eklund, men funno icke den eftersökte. På 
återvägen avlossade Hindström mot Eklunds huvud det dödande skottet. 
Mördarna plundrade liket. Huhta tog Eklunds stövlar.

Jag  bör jämte dessa 23 nämna eleven i Helsingfors handelsskola R u n a r  
B e h m ,  f. 1901, som ehuru bosatt i Helsingfors, stod Sibbo nära genom att 
han på fädernet hörde till en gammal sibbosläkt och hade tillbringat sina barn
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domsår i Sibbo. Han deltog i Sibbo skyddskårs strider och sökte sig från 
Pellinge flyktig till Helsingfors samt mördades i stadens närhet den 15 februari.

Närmare upplysningar om de fallna sibboborna ingå i det följande i kort
fattade minnesskrifter. Så gott som alla voro hoppgivande ynglingar eller 
män i sin bästa verksamhetsålder, som länge hade kunnat sprida lycka i sin 
omgivning.

Det må tilläggas, att handlanden Anders Stefan Nyman från Borgnäs 
mördades i Storkärr den 15  februari, att agronomen Edvard Gustafsson 
från Saxby i Borgå landsförsamling dödades den 4 mars vid Sibbo Fagerö, 
att inspektören Anders Robert Carlsson från Ekenäs stad och anställd i Mänt
sälä den 15  mars föll i Borgnäs för rödgardister från Sibbo samt att jord
brukaren Johannes Ramström, f. i Sibbo 1889, mördades i sitt hem Åby 
i Helsinge den 3 1  januari.

Icke ens barnen skonades. Den 20 februari, då de röda första gången 
hemsökte Box, sköto rödgardister på något avstånd på folkskoleelever, som 
på skidor gingo ut från folkskolan. Barnen veko undan i en skog. De röda 
förföljde. En gosse träffades av en kula, som gick genom fotvristen; en annan 
fick en fingerspets kluven.

En eller annan av de hotade skonades i sista ögonblicket.
Nämndemannen E . Oljemark i Paipis söktes länge fåfängt av de röda, 

men slutligen kommo de honom på spåren. Han lyckades dock i sista ögon
blicket rädda sig, lämnande rock och mössa i sticket. E tt fyratiotal kulor 
sändes efter honom, likväl utan att träffa. Efter många vedermödor gav han 
sig genom svenska konsulatets bemedling som krigsfånge och fördes som sådan 
till Helsingfors.

Samme förf. A. Eindfors, som i Borgåbladet meddelar detta, berättar 
om hemmansägaren Axel Granqvist i Paipis:

Denne hade, eftersökt som han antog sig vara, hela tiden hållit sig undan. 
En kväll vedervågade han dock ett besök i hemmet, men olyckan ville, att 
just då han var i färd med att avlägsna sig, röda bajonettmän visade sig i 
dörröppningen. En skomakare, Fors, som för tillfället råkade befinna sig i 
gården, sökte i försiktiga ordalag taga G. i försvar, men fick sig på ögonblic
ket av en storväxt rödgardist en sådan örfil, att han flög huvudstupa i golvet.
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Eskorterad av en röd tilläts Granqvist gå in i kammaren bredvid och taga på 
sig en annan rock. Säga farväl till sin hustru fick han däremot icke. »Nog ha ni 
hunnit med sådant» hette det. En mössa rycktes från väggen och slogs på 
iians huvud, varefter skaran med G. emellan sig avtroppade. Färden ställdes 
mot Nickby och hade troligen, då sällskapet bestod av de här mest ökända 
bödlarna, bl. a. två nurmi]ärvibor, blivit Granqvists sista, om man ej på vägen 
mött en av de rödas förtroendemän, mera människa än de flesta av dem. 
Fattande situationens allvar, stannade han hästen och fordrade, att G. ge
nast skulle få vända tillbaka hem. Detta medgavs visserligen icke, men röd
gardisteskorten förband sig dock att låta honom oskadd återvända hem från 
Nickby, vilket löfte även hölls.

Ännu ett exempel likaså ur Borgåbladet:
En hemmansägare lyckades rädda sig undan förföljarna till en koja i sko

gen, där han gömde sig på vinden. Banditerna kommo till kojan, som de 
genomsökte. Någon av dem gick också upp på vinden, men flyktingen bär
gade sig där genom att gå omkring eldstadspipan. De röda drogo bort, men 
kvarlämnade vakt kring kojan. Trots detta lyckades man i ett obevakat 
ögonblick få honom ut från kojan. I  snön grävdes en grop och i denna lades en 
skinnfäll, i vilken han fick lägga sig. Gropen övertäcktes därpå med halm och 
snö och däröver drogs en släde. Här låg han gömd från onsdagskväll till 
påföljande söndag, då han plågad av törst måste krypa fram ur sitt gömställe. 
Under tiden hade en mildring i skräckväldet inträtt, varom jag snart skall tala, 
varför han icke dödades, utan fördes till Helsingfors som krigsfånge.

C. W. Lindqvist har meddelat att herr Feldt från Paipis var dödsdömd 
och redan förd till avrättsplatsen den io februari, men rymde i sista ögon
blicket. Han berättade, att Sulo Salmi var den hetaste vid hans dom; då do
men skulle verkställas voro närvarande Sulo Salmi, Yrjö Melander och Matti 
Melander, alla med gevär.

Tillika häktades ett mycket stort antal män, som misstänktes av en eller 
annan anledning.

Värden på Backas i Box samt hans son och dräng höllos fångna på kommu
nalhuset i en veckas tid. Sonen lyckades tala sig fri, men fadern måste avlägga 
200 mk. i böter. Oftast gåvos de häktade, som höllos fångna i kommunalhuset
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eller dess närhet inom kort eller inom några dagar fria, om icke mord följde. 
De röda föredrogo mord framför att hålla fångar, vilket var besvärligt. Ju  
mer det led, dess oftare frigåvos de häktade mot erläggande av större eller 
mindre, godtyckligt fastställda summor, varvid det ej sällan hette, att den 
frigivne på vissa terminer skulle »visa sig» för »domarna» eller vid efterfrå
gan träffas i sitt hem. Från Östersundom, som ligger jämförelsevis långt 
från Nickby, fördes de häktade till Peltola, rödgardisternas högkvarter i 
Dickursby, eller till Malm.

Ingen säkerhet fanns, ty jämte förbrytelserna mot liv och frihet fortgick 
plundring av egendom.

Under den röda tidens första veckor färdades röda skaror överallt i socknen 
veko in på gårdarna, i synnerhet de större och togo samt bortförde efter behag 
all slags egendom av något värde. Matvaror och sädesförråd voro i synnerhet 
föremål för deras rovlystnad. Särskilt sökte de porträtt för att få vittnes
börd om de gripnas och anklagades namn och förhållanden. De framträdde 
med en viss ståt; åkte i slädar med uppsträckta gevär. Kusken körde oftast 
stående, även han med gevär på axeln. De kommo icke blott från Nickby,, 
utan även från grannbyarna invid Sibbo: Mellungsby, Dickursby, Malm, Kervo,. 
Borgnäs och Tolkis på Borgåsidan.

Sedan de rödas livsmedelskommitté (»Punaisen kaartin Elintarvejaosto») 
kommit i verksamhet, sökte den emellertid avstyra detta. A. Lindfors berät
tar från Paipis, att kreaturstammen i byn skulle blivit till största delen ned- 
slaktad, om plundringstågen från Malm fått ohejdat fortgå,, men att det lyc
kades den röda livsmedelsstyrelsen att efter mycket parlamenterande göra ett 
välkommet slut på ofoget. Dock infunno sig ännu en tid »hököpare», vilka 
togo hö och gåvo av röda gardet utfärdade och stämplade »köpetillstånd» som 
kvitto.

I  stället för det regellösa plundrandet införde livsmedelskommittén i 
likhet med folkkommissarierna i Helsingfors, beslagtagande av livsmedel efter 
verkställd inventering. Vad som behövdes för folkets underhåll och till utsäde 
skulle bli kvar i gårdarna; det övriga togs i beslag och kvitton gå vos. Denna 
inventering, som begynte under Karl Granqvists ledning och slutfördes i mars
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var regelbundnare än det tidigare godtycket, men knappast mindre tryckande. 
Livsmedelskommitténs kvitton skulle, så hette det, inlösas av styrelsen i 
Nickby, men pengar gåvos överhuvud icke.

Inventeringen fortgick fram på vårvintern. Fröken Bergman har anteck
nat, att de rödas inventering begynte den 14 mars i Hangelby och ytterligare: 
»Inventeringen tyckes nu vara slutförd här i byn och fortsättes på Löparö. 
Inventeringsnämnden har endast besökt bondgårdar, parceller och statsdrän- 
gar. Arbetet utfördes av Grön och Sundberg från Kitö, Otto Sandström hemma 
från Hangelby och därtill en helsingebo.»

Socknens livsmedelsnämnds och lånemagasins tillgångar togo de röda 
som gott rov.

Efter upprorets kuvande tillsattes en kommitté, bestående av K . F. Juse
lius som ordförande samt Carl Neovius, August Himmelroos och E . Oljemark 
som övriga medlemmar för att uppskatta förlusterna.

I den av kommittén till landshövdingen inlämnade förteckningen över 
den förlorade egendomen värderades den till sammanlagt i runt tal 800,100 
mV Såsom de personer, som lidit de största förlusterna nämndes: hand
landen Edvin Starcks arvingar i runt tal 69,300 mk; garvaren V. Welenius i 
Broböle 40,100 mk; godsägaren G. Hougberg på Nickb}r gård 30,500 mk; lant- 
bruksrådet G. Borgström på östersundom gård 29,700 mk; fru B. Pehrman 
på Hofgård 21,000 mk, Sibbo livsmedelsnämnd 20,600 mk, handlanden Eess i 
Mårtensby 19,800 mk; handelsmansänkan Ahrenberg i Kallbäck 19,400 mk; fru 
Mia Oljemark på Boskis 17,800 mk; godsäg. K . F. Juselius på Segers 17,600 
mk; kapten F . Blomqvist på Nybacka 14,300 mk; godsägaren A. Lundström 
på Norrkulla 14,000 mk; läraren E . Björkvall 11,200 mk; villaägaren F. Re
lander i Nickby, 11,000 mk; godsägaren Arne Melén på Eutas 11,000 mk; 
stationsinspektor F. Sandqvist, 10,200 mk; Sibbo sockens lånemagasin 9,700 
mk; holmbon O. Åberg på Estluotan 9,300 mk; hemmansägaren Waldemar 
Ådahl på Labbas 8,700 mk; hemmansägaren G. Weckström på Smeds 8,600 
mk; godsägaren H. Tallgren på Löparö 8,600 mk; samt hemmansägaren L. 
Moring på Gretas 8,200 mk.

Fördelade på de skilda byarna voro förlusterna, likaså i runt tal, som 
följer: Borgby, 17,700 mk; Box, 24,986 mk; Gesterby, 30,560 mk; Hangelby,
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15,300 mk; Hertsby, 7,600 mk; holmarna, 25,900 mk; Hindsby, 65,790 mk; 
Immersby, 13,800 mk; Kallbäck, 31,400 mk; Kyrkby, 71,100 mk; Mårtensby, 
91,500 mk; Massby, 17,400 mk; Nickby, 207,200 mk; Paipis, 46,000 mk; Pigby, 
49,700 mk; Spjutsund, 21,300 mk; Nevas Träsk, 8,500 mk; samt Östersun- 
dom, 42,000 mk.

Antalet hem som plundrats var 301.
Alla slags varor uppräknas i förteckningen: säd, smör, bröd, hö, mat, 

läder, skinn, gevär, slädar, petroleum, kostymer, tyger, möbler, dörrar, fön
ster o. s. v. Jag  kan icke här i sin helhet införa dessa uppgifter, som för 
framtida forskare skola vara av intresse, men skall ur de meddelanden, som 
givits av enskilda berättare, taga notiser, som ytterligare belysa de rödas till- 
vägagående.

I  brev till Borgåbladet n:o 38 berättar sign.-n (M. Wikman):
Rövarna hyste en särskild förkärlek för handelsmännens vikter och vå

gar, som överallt borttogos liksom även telefonapparaterna. Icke så få perso
ner i Sibbo blevo ock bestulna på alla sina kläder med undantag av dem de 
buro på sig. När det behagade sluskarna, så slaktade de ned folks kor. Den 
största skadan torde ha blivit anstiftad på Boskis i Kyrkby och Eutas i Kall
bäck. Ägaren av sistnämnda gård, hr Arne Melén, beräknar de skador, som 
honom tillfogats genom de rödas stölder och på annat sätt, till 25,000 mark. 
På kvällarna arrangerade banditerna ibland dans. De medförde själva några 
tvivelaktiga kvinnor, och här och där funnos psykologiskt underhaltiga ladu- 
gårdsflickor, som ökade den fåtaliga skaran av »damer». I  bondgårdarna fingo 
kvinnorna stå och passa upp banditerna med mat och kaffe. De röda tycktes ha 
en särskilt god aptit, att döma av de otaliga gånger de dagligen åto. Sylt var för 
dessa gourmander den mest efterfrågade delikatessen. Hö breddes huru myc
ket som helst för huliganernas otaliga hästar och havre slogs för hästarna i 
snön. Således på allt sätt ett förstörande av andra människors ihoparbetade 
goda. Bl. a. stals från värdinnan Fanny Ståhl, som i Hangelby innehar ett 
litet hemman, när byn den 23 februari plundrades av 75 man huliganer från 
Mellungsby och Malm, 200 kg rågmjöl och 5 lass hö. De övriga lägenhets- 
innehavarna ledo likaså betydande förluster.
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I  samma tidn. n:o 42 berättar-n., att de röda hos tvenne bröder Back
ström, som ägde en kvarn i Box jämte såg och pärthyvel togo 10 kärl petro
leum, en oersättlig förlust, då varan icke stod att få för pengar. Från garva- 
ren K. A. Vilenius på Broböle togo de två lass läder.

Värst led fortfarande Östersundom, som redan på slutet av 1917 hade 
varit illa utsatt för de rödas härjningståg. Folkskollärarinnan i Mellungsby, 
fröken Hanna Hagbom, som är bosatt på gränsen mellan Helsinge och Öster
sundom har meddelat anteckningar, som röra sydöstligaste Helsinge och 
Östersundom. Hon skildrar huru röda huliganer dag för dag vandrade från 
gård till gård oeh togo mjölk, potatis, bröd, fläsk, kött, säd, hästar, t. o. m. 
överplagg. Den 14  februari slogo sig 70 huliganer ned i stora byggnaden på 
Östersundom gård och nedslaktade 3 svin och en oxe. På Nissbacka gård bort
togos 20 hl havre, 8 hl råg, slädar, automobiler m. m., 2 kor och 2 svin. Den 1 
mars togs på Östersundom gård en ko och en oxe. Av alla bönder i hela trak
ten uttogos dagligen potatis 5— 10 hl för de rödas räkning. Den 5 mars togs 
från Mutars 10 hl havre, 2 hl råg samt 15 hl potatis. Hos Åbergs slaktades en 
ko. Hästar hade förts till Bastö för livsmedelsspaning. Hos Hilda Melander 
togos 35 hl potatis, från Blombergs 10 hl; de måste själva låta köra det bort
rövade till Dickursby.

Enligt skräddarmästaren C. W. Lindqvists berättelse sönderbrötos dör
rarna i Mårtensby efter de rödas seger den 6 februari såväl på bondgårdar som 
på de minsta backstugor. Penningar, bordssilver, bords- och kaffeserviser, 
underkläder, bords- och sänglinne, gångkläder, skodon, brudslöjor, spjällsnö- 
ren ja  t. o. m. rakknivar togos.

Fröken Elin Bergman har antecknat, att väpnade huliganer från Malm 
och Mellungsby den 23 februari plundrade i Hangelby på flere ställen, men i 
synnerhet hemsökte Olofs. »Först roffade malmborna åt sig och foro någor
lunda skonsamt fram, men sen kommo de andra och lämnade förstås ej myc
ket kvar. Litet havre lär de länmat till utsäde men ingen råg, endast litet till 
människoföda. Utom den råg, som fanns här för livsmedelsnämndens behov, 
förde de med sig alla gryn och ärter och därtill 3 lass hö och gårdens bästa 
åksläde. — Sedan den 6:te ha Olofs karlar ej varit i regelbundet arbete utan 
hållit sig undan med sina hästar.»
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Från Paipis skriver sign. A. (A. Lindfors) i Borgåbladet n:o 46:
Från de röda banden tycktes det drypa av blod. De hade blivit ett slags 

skriande Kainsmärken. Och dock älskade de röda att ända till löjeväckande 
överdrift smycka sig med dylika. De buros litet varstans, där blott en möjlig
het att fästa dem förefanns, i mössa och knapphål, som skärp om livet, på 
bajonettspetsar och gevärskolvar. De fästes på betsel, seldon och remtyg eller 
fladdrade som vimplar och flaggor på åkdonen. Icke underligt därför, om 
litet var kände sig kuslig till mods, då ett med sådan blodfärgad utsmyckning 
dekorerat följe plötsligt styrde in på gården. Besöken voro dock ingalunda 
sällsynta, utan hörde tvärtom under de första röda veckorna nästan till ord
ningen för dagen. Än var det kommunens egna röda, som företogo den oväl
komna påhälsningen. Vanligare voro dock besöken av blodsmännen från 
Malm, vilka synas ha varit Helsinge röda gardes furnissörer. I  skockar av 15 
å 20 man kommo de, vanligen på kvällen. Den fetaste kon leddes ut och slak
tades, och kroppen instuvades i de rödas rymliga fordon. Ställen med större 
ladugård fingo vanligen släppa till tvenne eller flere djur.

Ägaren av Nickby gård hr Gunnar Hougberg lämnade vid den röda ti
dens inbrott sin gård och vistades därefter i Helsingfors. Vid sin hemkomst 
fick han höra att av drängarna endast en (finsktalande) slutit sig till röda 
gardet samt att koskötaren var röd. De röda hade bl.a. bortfört 130 hl ut
sädesspannmål, 2 hl ärter 3 å 4 lass potatis, en ko, ett svin, ett större parti hö; all 
mjölk transporterades under hela den röda tiden till de rödas högkvarter på 
kommunalhuset. Dessutom bortfördes kläder, hästar m. m.

På Hitå gjordes fem skilda besök av huliganer från olika håll. Lör
dagen den 23 februari kom en hop rödgardister från Malm, som tog 12 
hl havre och 4 hl råg. Följande dag återkommo några av dem och stulo 
då den vid Pellinge fallne Richard Schybergsons blodiga rock. Fredagen den 
1  mars kommo huliganer, som plundrade snickarstugan och förde med sig 
havre. Söndagen den 3 mars hemsöktes gården av rödgardister från Nickby, 
som sönderbröto skåpet i matsalen och tcgo innehållet. Dickursbyhuliga- 
nerna slaktade en ko. Mellungsbybanditerna togo sängkläder och två 
sängar, tömde apoteksskåpet och åto upp lingon, som förvarades i burkar. 
Slutligen infann sig i slutet av mars skräddaren Granqvist själv och befallde att
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all säd skulle föras till Söderkullakvarnen för att malas; också skickades 1 1  
hl till Söderkulla. Granqvist förklarade, att han numera ägde Hitå, och att 
alla arbetare, som inte genast inskrevo sig i röda gardet skulle avskedas. Ar
betarna lydde icke, men fingo dock vara i fred. Granqvist sade, att egendomen 
skulle delas i små delai.

Till Löparö gård ryckte den 26 februari en trupp röda i god fart- med 
tva åkhästar och en förridare, som enligt fröken Emmy Tallgrens berättelse 
bar en från häradshövding G. A. Schybergson på den närliggande villan 
Lindudden stulen värja; 14  lås brötos upp; alla rum med undantag av svenska 
undersåten, fröken Österbergs, undersöktes; 20 hl hö och havre bortfördes 
jämte bröd, socker, mjöl och kläder. Eörlusten uppskattades till 9,000 mk. 
Dagen därefter lyckades fr. Tallgren med tillhjälp av skyddskårister i nattens 
mörker föra den återstående säden i förvar till Pörtö, som ännu var vitt. Döl
jande morgon blev stor uppståndelse bland de röda på gården, som sökte spåren 
efter fr. Tallgren och hennes medhjälpare, men icke hunno långt av fruktan 
för de vitas kulor. Löparö gård hemsöktes inalles 1 1  gånger av de röda. Stats- 
karlen Österlund förklarades för gårdens ägare och skulle förvara nycklarna.

Den 1  mars kom en röd trupp till Eriksnäs, där den förblev i tre dagars 
tid; i huvudbyggnaden levde de röda överflödigt med sina kvinnor, som sades 
höra till ambulansen. Säd som de funno togo de med sig. Den gamla numera 
övergivna kvarnen på Eriksnäs, som härstammar från förra delen av 1700- 
talet, användes som utsiktstorn.

Skräddaren Granqvist spelade en stor roll vid allt detta. Han reste enligt 
fr. Bergmans berättelse som inventeringsman från gård till gård och vägde upp 
alla förråd. Han var stormodig och skrytsam med browning i handen. Hans 
följeslagare voro Grön från Kitö, Sandström från Heikängen i Hangelby och 
Weckman från Östersundom. De förmögnare gårdarna och handelsbuti
kerna voro mest utsatta för plundring.

Värdinnan på Skogsbacka i Hangelby berättade, att Granqvist, då han 
kom till gården, satte sig vid matbordet och lade revolvern på bordet. Där
efter befallde han, att gårdens förråd av säd och havre skulle skickas till Sö
derkullakvarnen för att malas. »Om ni satans djävlar», skrek han, »inte göra 
som jag säger, skickar jag röda gardet hit». Han såg ut som en ond ande. Hus-
Schybergson —  5.
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bonden bleknade av barm och förskräckelse och barnen började skrika. Då 
skämdes Granqvist för barnen, och det var, som om han hade lugnat sig litet, 
när han hörde deras gråt. »Var inte rädda för farbror», sade han. »Farbror gör 
er inte illa.» I  Box hade handelsmannen Söderström från Näsis, bonden Gran
qvist från Johans ochhusmo- 
dem på Lassas gömt sina dyr-
baraste ägodelar i en lada i ,  ^  ^ ^

skogen. De röda kommo en ^
dag och förde alltsammans
med sig till borgåtrakten, där 
de hade ett huvudnäste. '

Handelsman Ingmans butik 
på Söderkulla plundrades
flere gånger.

Kvitton »lappar» gåvos, 
om icke alltid så dock ofta, på c



68 HISTORISK ÅTERBLICK.

det som rövats. De hade icke penningvärde, ty  betalning gavs överhuvud 
inte, men kunde dock tjäna till att förevisas vid förnyat huliganbesök som 
intyg om redan övergången beskattning. Fyra sådana kvitton givna åt hr 
H. Elmgren på Olofs i Hangelby införas här. Olofs översattes till Ulås eller 
Ulåstalo.

Då mellugnsbyhuliganer plundrade Ullbergs gård i Kallbäck, sedan han 
som nämnt mördats, gå vo de följande kvitto över taget hö i livsmedelsav-

N. v

Tillståndsbevis.

Helsingin pitä jän 

»Punaisen kaertin»

EIiatanelt<iH
,*<9«&»«*"

delningens i Helsinge socken namn, där namnet i misstag och av okunnighet i 
svenskan skrevs Holmberg.

Även i de för vintern täckta sommarvillorna i skärgården bröto sig vålds- 
verkarna in och förde med sig varjehanda värdesaker, nipper, matvaror m. m., 
som kvarlämnats av ägarna.

Tiden var mörk och dyster. Allt arbete låg nere, berättar M. Wikman från 
Hangelby, där trycket dock kändes mindre än i många andra byar; ingen hade 
lust att under detta osäkerhetstillstånd göra något. T.o.m. från skidbackarna,
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från vilka barnens glam plär höras om vinterkvällarna, var livet som bortblåst, 
Endast tidigt på morgnarna och sent på kvällarna hördes skidornas rassel 
utanför knutarna och sågos skaror av unga flyktingar, som om dagarna uppe
hållit sig i skogarna, men återvände om kvällarna till sina tillfälliga kvarter.

Så hade Sibbo blivit en rövarkula, där brottet härskade, men kring med
let av mars blev det något lugnare, synbarligen mindre för att våldsverkarna 
skulle tröttnat vid den fruktansvärda leken än under yttre påtryckning.

Efter Gösta Schybergsons mord, protesterade, som nämnt, svenska gene
ralkonsuln W. Ahlström och andra utländska konsuler hos folkkommissarierna i 
Helsingfors mot dådet, och därefter verkade svenska generalkonsulatet fort
farande modererande på skräckmännen. Denna svenska påtryckning sträckte 
sig även till Sibbo, som besöktes av den vid konsulatet anställde kaptenen af 
Ekström, som uppmanade skyddskåristerna att giva sig åt de röda som krigs
fångar mot löfte att under svenskt skydd behandlas enligt internationell rätt 
och skonas till livet.

Svenska budbärare ingrepo också, bland dem borgmästaren i Stockholm C. 
Lindhagen, som då vistades i Finland, till förmån för de flyktiga skyddskåris
terna i skärgården. Detta den svenska maktens framträdande ingav de 
röda såväl i Helsingfors som i Sibbo fruktan. Det bevisar t. ex. respekt för 
det svenska namnet, att de röda, då de den 26 februari hemsökte Löparö 
gård, anställde visitation i alla rum med undantag av fröken Österbergs, som 
såsom nämnt lämnades oundersökt, emedan hon var svensk undersåte.

De röda hade numera ingen framgång i inbördeskriget, som till en stor 
del fördes kring Filppula i norra Tavastland, där Mannerheim skickligt upp
rätthöll sin ställning och norr om Viborg, där de röda ej heller kunde tränga 
fram. Jag  bör nämna att några sibbobor, Ossian och Age Backström från 
Hangelby samt två andra, som hörde till de finländska jägarna i Tyskland, 
med dem återvände till Finland och därefter deltogo i Mannerheims fälttåg. 
Svårigheterna gjorde att folkkommissariatets i Helsingfors mod sjönk och 
kommissarierna vågade icke längre rusa fram med samma vilda fart som i upp
rorets början.



7° HISTORISK ÅTKRBIJCK.

Vi ha vittnesbörd på att folkkommissarierna 
inverkade modererande på de makthavande i 
Sibbo.

Fröken Else Wickström, telefonist vid tele
foncentralen i Nickby, berättar i ett meddelande, 
som här längre fram införes, att hon den n  feb
ruari besökte Smeds i Borgby och där såg eländet 
i den mördade bonden Lindqvists hem. Samtidigt 
inf anno sig där två rödgardister, som fordrade, att 
änkan skulle skicka sina sängar och sängkläder till 

Else Wickström. kommunalhuset i Nickby med orden att »de i

sin tur skulle lägga sig i säng, såsom ock herrarna och hennes egna i ‘sin 
tid gjort». Hon beslöt nu att resa till Helsingfors för att hos kommissarierna 
klaga över de rödas våldsdåd i Sibbo och vann sin kamrat Aina Palenius — 
dessa och centralisten L y d i a  Winberg hade gjort de vita många tjänster — 
för planen. Efter svårigheter och faror fingo de företräde hos folkkommissaria
tets ordförande Tokoi. »Det är så», sade de till honom »att i Sibbo fars det fram 
atan skonsamhet. Gårdar och egendomar plundras, oskyldiga mänskor fängslas, 
mördas, och den övriga egendomen av de mördades tillhörighet beslagtages. 
Och när man frågar dem varför? så säges det att sådana order äro utgivna,

och vår mening är att på något sätt kunna få 
svar av vilka skäl så göres». Tokoi blev förbitt
rad, började svära och frågade, om de kände 
namnet på någon. De uppräknade bl. a. Melan
der, Salmi, Granqvist, Lönnqvist jämte son. Han 
skrev upp en del av vad de sade; han själv och 
generalstaben voro oskyldiga; till Sibbo hade ut
gått order, att de varje vecka skulle rapportera 
om huru det gick till där, men ingenting hade kom
mit. Sibbo röda garde hade således blivit envålds- 

Aina Palenius härskare och tänkte icke ens på att en högre myn-

i) Gesterby skyddskår visade fröknarna Winberg och Palenius sin tacksamhet 
genom att efter de rödas fall giva dem guldur med initialer och inskriptioner.
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dighet fanns. Meningen med röda gardet hade dock varit att lära Finlands folk 
jämlikhet, broderlighet och människokärlek. Han lovade att skicka en man till 
Sibbo för att taga reda på ställningen där och ringde slutligen upp till Melander i 
Sibbo och sade honom ungefärligen: »Vad har ni i Sibbo tagit er för? Hit kom
mer icke en och två eller tre anklagelser om huru vilt ni far fram där. Med 
vems lov far ni till gårdar och egendomar med order att de måste lämna er 
sina tillhörigheter. Låt det nu vara för sista gången, ty  annars vet ni att 
följderna blir svåra. Låt det också nu vara sista gången, som ni ger order 
till Smeds i Borgby om att all slags lösegendom bör bringas till er».

Karakteristiska äro Tokois ord om jämlikhet, broderlighet och män
niskokärlek. Hans befallning i telefon och samtalet med Melander hade 
omedelbar verkan, ty  till Smeds gavs bud att sängarna och kläderna 
icke behövdes och Salmi, som där varit orostiftaren, blev kallad till Hel
singfors till förhör om det oväsen han hållit i Borgby.

Jämte de två centralisterna hade, såsom Tokoi sade, många andra klagat 
över våldsdåden i Sibbo, och kommissariatet avlät därför till de röda i Sibbo ett 
allmänt påbud om iakttagande av en bättre ordning. Kring medlet av mars 
avskedades också Karl Granqvist från ordförandeskapet i livsmedelsstyrelsen 
vilket tyder på att söndring hade uppkommit bland ledarna. Man beskyllde 
Granqvist för att han delade ut sammanmalet havremjöl i stället för skrätt 
mjöl och för försnillning. Han var för några veckor försvunnen, återvände 
sedan, men återvann icke sitt förra inflytande. Efter honom voro Lönn
qvist, Matti Melander, Johan Fredrik Granfelt samt Hokkanen ledare.

Den lättnad som sålunda inträdde, varade emellertid knappast mer än 
två veckor, ty  i början av april följde en ny skärpning av skräckregementet 
under omständigheter, som snart skola beröras.
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SKRÄCKVÄLDETS FORTSÄTTNING.

Sibbo var i mer än två månader nästan fullkomligt avstängt från den 
yttre världen. Det stränga passystemet avskar förbindelsen med Helsing
fors. En eller annan, som förskaffade sig tillfälle att besöka huvudstaden, 
hemförde nyheter, men de voro föga pålitliga, ty  i Helsingfors gingo utan 
hejd lösa och opålitliga rykten och man hade där knappt mer än i Sibbo 
kunskap om de verkliga händelserna.

Detta var självfallet gynnsamt för den röda agitationen. Man hörde 
intet annat än de rödas skrytsamma yttranden. Man trodde, att deras över
makt var given och icke kunde brytas. De, som ville mana till kamp mot 
förtrycket, måste hålla sig undan.

Till följd därav växte de rödas antal, och särskilt beklagligt är att mån
gen arbetare drogs till röda gardet och inträdde i dess leder. Därvid voro 
arbetarföreningarna de verksamma förmedlarna. De gåvo löften om arbete 
och förhöjd lön. De lockade också genom danstillställningar, där det dansades 
med gevär på axeln. Förutom de tidigare nämnda arbetarföreningarna i Pai- 
pis och Massby fanns i Mårtensby en arbetarförening, som ägde tomt och 
dansbana men saknade eget has. Nya arbetarföreningar bildades. Söndagen 
den 24 mars höll skräddaren Granqvist ett möte i ungdomsföreningens lokal i 
Box. Han manade i ett agitationstal till att bilda en arbetarförening, i vilken 
medlemmar inskrevo sig; till ordförande valdes August Wickström, till sekre
terare Irene Öberg och till kassör Evert Söderlund. I  Spjutsund och östersuu- 
dom bildades likaså arbetarföreningar. I  Spjutsund blev Gustaf Grön från 
Kitö ordförande. Den som inträtt i en arbetarförening ansågs vara röd och 
låg i de rödas händer.
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I  Spjutsund och dess omnejd utvecklades organisationen vidare genom 
att skilda nämnder tillsattes: en skolstyrelse, till vilken hörde Gustaf Lind
fors, Gustaf Grön från Kitö, Abel Österlund från Lindudden, Ida Lindqvist från 
Nevas, Hilda Lindfors från Spjutsund; en taxeringsnämnd med Frans Berg
ström, Hugo Sandström, Axel Johansson, Gustaf Grön, Ida Lindqvist, Sig
rid Åberg; samt en livsmedelsnämnd, bestående av Hjalmar Grön, Wilhelm 
Sundström, Alexander Sundberg, samt Otto och Didrik Sundström, som 
skulle övervaka att ej jordbrukarna tredskade att beså sina åkrar. Det var 
förmodligen läget avsides från Nickby, som gjorde att man behövde särskilda 
nämnder i Spjutsund, vilken by de makthavande i Nickby icke kunde ome
delbart övervaka.

Jag  skall återge vad en ung arbetare berättade om sin ställning till ar
betarföreningen och röda gardet. Han inträdde i Sibbo södra arbetarförening, 
som omfattade Massby, Kallbäck och närliggande områden, emedan han på 
gården, under vilken han lydde, fick endast 5 mk i dagspenning, medan han 
tidigare i ryskt kronoarbete fått 15  mk. Inskrivningsavgiften var 2 mk 50 p:i 
och medlemsavgiften 50 p:i i månaden. En gång i månaden hölls möte på Da- 
nielsbacka i Massby, som vanligen slutade med dans. En dag i februari kal
lades han upp till kommunalhuset av skräddaren Granqvist, som gav honom 
ett medlemskort i »Träskända röda garde»; så tyckes den avdelning av den 
röda armén, under vilken Sibbo röda kompani hörde, ha kallats. Han ville ge 
kortet ifrån sig, men Granqvist hotade då att skjuta honom. 15  mk lovades i 
arbetslön om dagen, och dessutom fick han mat på kommunalhuset, där han 
även sov om nätterna. Därefter väpnades han med hagelgevär och ställdes 
på vaktpost. Efter två veckor lämnade han kommunalhuset, då de röda ville 
skicka honom och 34 andra sibbobor till Viborgsfronten. Han hotades med 
att skjutas, om han ej lydde, men brydde sig icke därom, utan gick. Ingen 
från Sibbo for till Viborg. 25 mk fick han av den utlovade lönen. Sedan de 
vita segrat, arresterades han, men frigavs i slutet av juni.

Det är tydligt, att denne sagesman förställde sig och efteråt sökte göra 
sig oskyldigare än han var, genom att ange sökandet efter ökad arbetsför
tjänst som det enda motivet till hans inträde bland de röda. Andra urskuldade 
sig på samma sätt. De glömde, att den som går med plundrare och mördare
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är brottslig. Det hände, att bönderna bjödo låg arbetslön, men det kunde icke 
lända till ursäkt.

I  själva verket voro starkare lidelser ofta förhärskande. Man trodde att 
de röda, som till en början syntes vara övermäktiga och ha lycka och fram
gång, skulle kunna förverkliga sina löften om jordens delning, som sedan många 
år tillbaka hade utspritts i bygderna; då skulle arbetaren kunna träda i sin 
husbondes ställning som jordägare. Ofta spelade personligt hat in. Mången 
såg med skadeglädje, att den man, som han ansåg som sin fiende, plundrades 
eller mördades. .

Granqvist lovade åt alla, som inträdde i det röda gardet, 15  mk i lön om 
dagen. Hustrurna skulle få 100 mk i månaden och barnen 25 mk. Sådana löf
ten, soin visserligen inte fullgjordes, lockade mången.

Så fortgick det och rödgardisternas antal växte. Enligt en av kronoläns- 
man Fr. Fagerholm uppgjord förteckning fängslades efter upprorets kuvande 
195 sibbobor såsom delaktiga, vilket dock icke innebär, att desse alla hörde 
till gardet; en stor del av dem hade på annat sätt gjort de röda tjänster. Dådet 
mot slutet av februari blev känt att de röda sibbogardisterna skulle 
skickas till östra fronten, till Viborg, uppkom skräck bland dem, så 
som hos den nyssnämnde arbetaren. Så hjältemodiga och hängivna den 
stora saken voro de dock icke, att de skulle velat gå in i den farliga kam
pen mot Mannerheims trupper. Ett stort antal, åtminstone ett femtital, 
rymde från gardet, som betydligt sammansmälte. Röda från grannsocknarna 
kommo i stället till förstärkning.

Sinnesstämningen hos befolkningens stora flertal var upprörd och skrämd. 
Man gick förbi de röda utan att hälsa och bytte sällan ord med dem. Det gällde, 
såsom en gumma sade, »bara att hålla käften under den röda tiden». Så vitt 
möjligt sökte man dock återupptaga arbetet.

De röda ville ordna skolorna efter sina önskningar och tvinga dem att 
tjäna sina syften, varför det beslöts att ett skolråd skulle tillsättas. I  detta 
syfte kallades folkskollärarna till ett möte i Nickby. E tt skolråd bestående 
av tre röda och tre folkskollärare skulle väljas och frågan om förhöjning av 
folkskollärarnas löner, genom vilket lockbete de röda sökte locka dem på sin



s k r ä c k v ä l d e t s  f o r t s ä t t n i n g . 75

sida, behandlas. En lärare fördes med våld till mötet och alla de andra ute- 
blevo. Något skolråd kom sålunda icke till stånd.

Då detta försök strandat, sökte de röda emellertid styra skolorna genom 
att avsätta de gamla direktionerna och tillsätta nya. I  Mårtensby besattes 
den svensk-finska folkskolan såsom nämnt av de röda vid deras inryckande 
och lärarinnan Gerda Stenius flydde för en tid. En röd direktion tillsattes. 
Skolan var stängd i två veckors tid, men öppnades sedermera och arbe
tet fortgick som förut. För Simsalö, Gumbostrand och Massby folkskolor 
tillsattes likaså röda direktioner. Fröken Lindroos i Massby lovade att fort
sätta arbetet, men erkände ej den röda styrelsen. Nästan alla folkskolor stäng
des för någon tid, emedan föräldrarna icke vågade sända sina barn ut i skola. 
Kyrkby folkskola var under den röda tiden tillsluten emedan läraren hr Björk
vall hörde till skydd skåren. Lön betalades icke åt lärarpersonalen.

Småskolan i Hangelby fick i slutet av februari en veckas skollov. Den 
teoretiska undervisningen i Söderkulla skogvaktarskola upphörde för fyra 
månader, men Söderkulla jordbruksskola hölls uppe. Lärarna och lärarin
norna, som avgjort stodo på de vitas sida, ledo hårt. Fröken Hanna Hagbom i 
Mellungsby har antecknat, att det var oerhört svårt att veta huru man skulle 
förfara, då man var fullkomligt ensam och hade ingen att rådfråga, utan tvärt
om överhopades med förfrågningar av befolkningen, som var slagen med 
skräck och fasa. De hotades ständigt med avsättning, men gåvo icke vika. 
Sedan en ny direktion blivit tillsatt, avbröto hon och hennes närboende kam
rater skolarbetet.

När underrättelse anlänt om att Mannerheim erövrat Tammerfors,ta
lade folkskolläraren Wikman i Hangelby folkskola om vad som hänt, och ele
verna sjöngo »Vår Gud är oss en väldig borg», Runebergs psalm för fosterlan
det samt fosterländska sånger.

Postexpeditionen i Hangelby, som förestås av hr Wikman förblev 
orubbad, men lantbrevbäraren K . O. Sjöholm från Simsalö avsattes av de 
röda från tjänsten »på grund av hans borgerliga anda» och en G. Martin 
skulle bli hans efterträdare. Expeditionsföreståndaren vägrade emellertid att 
utlämna posten åt en olaglig funktionär. Hr Wikman blev nu avsatt på grund
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av sin borgerliga anda, men beslutet hann icke verkställas, förrän befriel
sen skedde.

De röda voro inga vänner av kyrkan; i Työmies lästes, att Gud borde 
visa sig, annars skulle han avsättas. Självfallet medförde därför deras välde 
störing i det kyrkliga livet. I  östersundom kyrka upphörde gudstjänsten från 
januari till slutet av april, emedan ingen präst vare sig från Sibbo eller Hel
singe kunde infinna sig i kyrkan. I  Sibbo kyrka fortgick gudstjänsten, men 
vapenletningar skedde både i nya och gamla kyrkan — de röda trodde att vapen 
förvarades i kyrkorna — och husundersökning företogs flere gånger i kyrko- 
herdebolet; bröd och havre togos. Från boställets arrendator togos råg. havre, 
mjölk och två hästar. Bäsförhören inställdes. I  Box avbröts läsförhöret den 
6 februari vid bud om att de röda nalkades. Bonden Axel Forsström från Nikus 
kom in i läsförhörsstugan med orden »det är bäst att ni sluta upp med det här 
nu, vi måste nu ut och slåss så gott vi kunna». Pastor K. A. Gröning upphörde 
med läsförhöret och flydde med kantor Sundblad till Borgå socken. Boxborna 
deltogo, som nämnt, i striden vid Söderkulla den 6 februari. I  skärgården, där 
de röda voro mindre starka, kunde bönestunder hållas. Fr. Bergman har an
tecknat: »Trots förbud för allmänna sammankomster håller Ivar Blomster
möten i skärgården».

Telefonen var i de rödas händer; man fick, med några undantag, icke tele
fonera. De röda behärskade också telegrafen på Nickby station.

Jordegendomens indragning var en huvudpunkt på de rödas program, 
och i Sibbo gjordes början därtill genom att de egendomar, vilkas ägare flytt 
eller icke bodde på stället förklarades förbrutna. Den 3 mars kungjordes i 
kyrkan, att envar jordägare, som ej inom 14 dagar infunne sig i sitt hem, skulle 
förlora sin äganderätt och att hans egendom skulle tillfalla staten. På
budet genomfördes dock mer i ord än i gärning, ty  den röda styrelsen sak
nade kraft att övertaga egendomarnas skötsel. Olofs, vars ägare H. Elmgren 
ej träffades hemma, togs i beslag, men gårdens folk fick tillsvidare 
vara kvar, med villkor, som det hette, att de skulle skriva in sig i arbetar
föreningen. Så också på andra ställen, och jordbruket drevs, om också gårds
folket icke anslöt sig till de röda. Det kungjordes i krukan, att torparna ej 
behövde göra sina dagsverken.
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De rödas livsmedelskommitté strävade att, såsom förut omtalats, införa 
inventering i stället för rent roffande samt även annars till en viss ord
ning i livsmedelsförvaltningen. Divsmedelsfördelning med kort fullfölj
des, i det närmaste på samma sätt, som tidigare varit genomfört. Man gav 
understöd åt fattiga. Gubbar och gummor gingo till kommunalhuset för att 
äta helgdagsmat. E tt fattighjon sade efteråt, att det var roligt under den röda 
tiden, ty  då fick man alla dagar dricka kaffe på kommunalhuset. Man var 
givmild mot sina anhängare, så länge kommunalkassan, som den röda sty
relsen bemäktigat sig, räckte till. I  allmänhet torde om denna frikostighet 
kunna sägas att den till huvuddelen bestod i löften, som icke höllos. Arbets- 
förmedlingsbyrån utdelade lappar med rekommendation till arbete för de rö
das anhängare. E tt exempel må anföras. Drängen Bernhard Sundman hörde 
till röda gardet och var en av dem, som med Karl Granqvist i spetsen reste 
omkring i byarna och inspekterade livsmedelsförråden. Han rymde emel
lertid, då han skulle skickas till fronten. Denne man fick en rekommen 
dation av »Sibbo arbetsförmedlmgsbyrå», »työnvälitystoimisto» till arbete 
hos hr Elmgren på Olofs. Han anställdes genom sin bror, som var fördräng 
på gården, som dagspenningskarl.

Taxeringsnämnden beslöt att sänka skatterna för de fattiga och höja dem 
för de rika.

Kriget vände sig emellertid allt mera till seger för de vita. De väntade 
snar hjälp från Tyskland, vars regering slutit fred med senaten i Vasa, och 
det röda kommissariatet var för svagt att hålla stånd mot Mannerheim 
och den tyska makten förenade. • Men innan de röda gingo makten för
lustiga, ville de göra så stor skada som möjligt. Den röd a tidens två sista 
veckor voro en tid för nya skräckåtgärder.

Agronom C. Neovius på Petas i Pigby, som varit en av de rödas verksam
maste motståndare, hade efter deras seger den 6 februari bott på Söderkulla, 
men till påsken återvänt till sitt hem. Där infunno sig annandag påsk den i  
april två beväpnade röda »poliser» Enoch Palander och Karl Svärd för 
att föra honom till Nickby. På denna tid hade några modiga gossar från Pig
by och Gesterby, som voro beslutade att varken ge sig åt det röda gardet eller 
fly, bildat en friskara av omkr. 20 man. De levde länge som fåglar i skogen
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än här än där, men fingo slutligen tak över huvudet i en stuga på Österkulla, 
och mat bars till dem av de kringboende. De vågade t. o. m. företaga skjuta- 
övningar och visa sig offentligen. Fru Clary Neovius, vars berättelse här in
föres, lyckades få bud om den fara, som hotade hennes man till desse, som för 
tillfället deltogo i en andaktsstund i Gesterby bönehus.

De skyndade till och uppställde sig i två poster invid vägen för att avvakta 
fången och hans förare, som kommo åkande, de röda främst och Neovius efter 
dem. De vitas skott träffade icke från den första vaktposten, men vid den 
andra dödades Palander av ett skott, medan Svärd sårades i benet och lyc
kades dölja sig under en lada. Neovius undkom till sina befriare och flydde 
till skären, där han förblev till de tyska räddarnas ankomst.

Denna händelse, som visade, att en icke obetydlig väpnad vit styrka 
ännu fanns i Sibbo, väckte uppseende bland de röda och omtalades i deras 
tidningar. De dröjde icke att vidtaga åtgärder mot den befarade resningen. 
Till Sibbo röda garde skickades utsockenbor till förstärkning. Petas gård och 
gårdarna i närheten omringades och undersöktes. En vakt på 20 man kvar- 
lämnades på Petas. Efterspaningarna fortsattes i Box och Spjutsund, dit 
friskaran dragit sig. På söndagsmorgonen den 7 april tillfångatogos Frans 
Granfelt, Hjalmar Backström, Edvin Hindström från Backas, Gustaf Trygg 
från Bengts och handlanden Frans Söderström från Näsis. De fördes till 
kommunalhuset för att förhöras, men mutade sina plågoandar med penning
summor på 200—500 mk. E tt par dagar senare greps bondesonen Frans 
Gothard Granqvist, men frigavs för 100 mk mot löfte att vistas i hemmet 
och vid anfordran infinna sig. Jag  avtrycker här den »lapp», som gavs åt denne.

De röda sågos under dessa dagar ideligen oroligt röra sig av och an i Box.
De röda häktade bl. a. en av föreningen Sibbo hembygdsforsknings aktiva 

medlemmar, Rudolf Mikander, som under mer än en vecka hölls fången 
hos fångföraren Tallberg i närheten av kommunalhuset. Hans berättelse, 
som i det följande införes, ger en livlig bild av den behandling fångarna rönte. 
Förhör anställdes gång efter annan under grova ord i kommunalhuset och 
handlanden Starcks nem skövlades av Dönnqvist och Hokkanen, varvid i syn
nerhet skyddskåristerna efterfrågades, men slutligen gavs han fri den 8 april 
mot villkor att ej tillhöra någon skyddskår och ej framdeles bryta mot
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revolutionens goda sak, varom han avgav en skriftlig förbindelse. Hans pass 
infogas här.

Mikander omnämner att samma dag alla fångar frigåvos, varvid dock de 
flesta dömdes till böter, varierande mellan 200 och 1,500 mark. Bland dem 
befann sig handelsman Fransman från Aspnäs. De flesta hunno dock icke
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betala böterna, innan de röda den 13  april flydde från Nickby till Kervo och 
Borgnäs.

Samtidigt företogs en ny vapenletning. Icke ens lador och magasin läm
nades oundersökta, men resultatet var ganska magert.

Det värsta var dock ännu att vänta. Det var på denna tid, som folkkom
missarierna i Helsingfors beslöto att förstärka sina trupper genom en allmän 
tvångsutskrivning under namn av arbetsplikt. Åtgärden skulle genomföras i 
Sibbo liksom i hela det röda området och kungörelse utfärdades, att alla män 
från 18 till 45 års ålder, den 10 och 1 1  april skulle anmäla sig till tjänstgöring i 
de rödas kansli i Nickby. Denna befallning överlämnades söndagen den 7 april 
i kyrkans sakristia till kapellanen Gröning med fordran, att den skulle 
uppläsas, med »klar och tydlig» röst. Han lydde tvungen. Sinnena grepos av 
skräck ännu mer än förr. Döden vid fronten stod för ögonen. Männen flydde 
ännu en gång allmänt till skogarna. Dador, kojor och granrisbyggen blevo 
åter tillflyktsorter. Kvinnorna buro mat till männen och skötte de nödvändi
gaste sysslorna. Vägen från Box till Michelsböle blev åter en allmän stråk
väg. De röda hotade att med tvång föra de tredskande till Nickby, men de 
hunno lyckligtvis icke verkställa hotet, ty  redan den dag då anmälningstiden 
utgick spelade de tyska kanonerna utanför Helsingfors det röda väldets döds- 
marsch. ■ Förmodligen var tyskarnas ankomst även anledningen till att fån
garna i Nickby, såsom Mikander omtalar, frigåvos, ty  när det gällde att rädda 
sig själv kunde man icke vaka över andra.

Upprorstiden var lik Stora ofreden på Karl X II:s  tid. Då gingo ryska 
härskaror härjande och plundrande fram i vårt land. Nu bröts samhället 
ned av egna våldsmän med ryska truppers hjälp. Men lyckligtvis varade den 
röda ofärden endast i några månaders tid.



PELL1NGEKÅREN.

Jag  bör här erinra om händelserna i  västra Nyland, som hade étt till stor 
del likartat förlopp som händelserna öster om Helsingf ors. Det var under dessa 
samma dagar, som den s. k. Sigurdskåren bildade sig och i Sjundeå och Kyrk- 
slätt kämpade mot de röda. Dess ställning var liksom Gröna bataljonens från 
början betänklig, ty  undsättning var icke att vänta. Sigurdskårens företag 
ha skildrats i Ivar Hortlings skrift »Sigurds». Den måste den 27 februari kapi
tulera på Makilo ö väster om Helsingfors; de fångna höllos under svenska 
konsulatets skydd bevakade på Svenska lyceet i Helsingfors, tills de genom de 
tyska truppernas ankomst befriades.

Skyddskårerna i östra och västra Nyland verkade såsom jag förut fram
hållit återhållande på de röda, vilkas huvudaktion norrut genom dein fördröj
des och hindrades. Men ännu högre bör det moraliska intrycket skattas. De 
unga stridsmannen bidrogo genom föredöme av mod och självuppoffrande 
hängivenhet till att höja stämningen hos vår lagtrogna allmänhet.

Gröna bataljonens senare öden höra i mindre mån än de händelser jag 
förut omtalat till Sibbos historia, ty  skådeplatserna för dess bragder och även
tyr lågo numera till stor del utom Sibbo, men jag skall dock upptaga detta 
ämne, emedan sibbogossar deltogo. En mer ingående skildring är att vänta av 
annan hand.

En stor del sibboskyddskårister följde som nämnt den 8 februari helsing- 
forsarna på reträtten till Pellinge, dit de under Petrelius ledning anlände den 
8 och 9 februari. Ambulansen under fröken Dagmar Ruin slog sig ned i Pel
linge by.

IX .

Sc h y b erg so n  —  6.
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De röda dröjde icke att efter Borgås fall rycka fram över den numera 
fasta isen och. angripa skyddskåristernas ställning vid Pellinge. Dessa voro 
inemot 300 man med fem kulsprutor. De röda sammandrogos den 1 1  februari 
till en styrka av flere tusen man med två kanoner; i spetsen gingo ryska solda
ter. Här uppstod en drabbning, som var den största och hetaste bland de stri
der jag skildrat. Jag  följer Holger Ramstens berättelse, som är återgiven i 
Hufvudstadsbladet och Kurt Reuters samt Th. Oljemarks mig givna medde
landen. De vita leddes av jägarmajoren Petrelius, som uppmuntrade sina gos
sar och bad dem hålla ut, tills han skulle föra dem österut. Uppmaningen var 
emellertid onödig, ty  truppen var även annars vid gott mod och uppfylld ar
en livlig stridslust. Sibbogossarna voro mellan 50—75 man. De vita lade sig i 
en skyttelinje, som var 8—9 kilometer lång, från Bastuhamn till Bököudde, 
sibboborna på vänstra flygeln. Det första anfallet mot Tullandet och Uill- 
Pellinge tillbakaslogs. Därefter anföllo de röda vid Uill-Pellinge, Bastuhamn 
och Sandholmen, men blevo åter tillbakaslagna. Försöken att kringgå de 
vita misslyckades likaså. Därefter sköto de röda längs hela linjen. Richard 
Schybergson, som jämte Evert Ingman från Söderkulla skötte en kulspruta, 
maskinisten Juslin och hr Busk stupade och ett antal vita sårades, men man
fallet bland de röda var vida större. Striden pågick i 17  graders köld från kl. 9 
på morgonen till omkr. 7 på eftermiddagen, då mörkret föll på, men nu måste 
de vita för ammunitionsbrist och i fruktan att omringas draga sig från Pel
linge. Reträtten österut, som först påtänkts, var avskuren, men lotsen Karls
son från Tallas erbjöd sig att föra truppen västerut till Emsalö. Det var far
ligt att gå mitt igenom de rödas skaror, som voro lägrade på kringliggande 
holmar och skär, men det lyckades tack vare mörkret och Petrelius skickliga 
ledning. Han gav order till reträtt och förde de sina rakt genom fiendens 
linje fram längs Vessölandet till Emsalö, där de kl. 6 följande morgon den 
12 februari stannade vid Orrby på öns norra kust. De hade modigt hållit 
stånd och med heder dragit sig tillbaka. Med anledning av denna strid fick 
truppen namnet Pellinge-kåren. Det uppges att omkr. 200 röda föllo i Pel- 
lingeslaget.

Richard Schybergson, som här stupade, var son av ägaren till Hitå i Sibbo, 
bankdirektören Emil Schybergson. Vid Pellinge höll han liggande på marken
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timme efter timme ut vid sin kulspruta. Men då kulregnet för en stund hade 
avstannat, reste han sig oeh träffades av den dödande kulan.

Vid Orrby stod ännu en fäktning, där en röd förpost drevs tillbaka, men 
därefter förlorade Petrelius tron på möjligheten att göra övermakten motstånd 
och gav order om kårens upplösning. Det gällde att rädda sig bäst man kunde.

En del sökte slå sig igenom till Helsingfors, men de föllo till stor del i de 
rödas händer och blevo nedskjutna. Bland dem var Petrelius, som i Helsing
fors greps och mördades den 14  februari. Runar Behm, som var av sibbostam, 
föll likaså för mördarhand, förmodligen den 15 februari på isen invid Hel
singfors. Magister E . Sillman hade samma öde.

På Krämaröarna samlades 45 av Gröna bataljonen, men de hade endast 
fyra gevär och drogo sig tillbaka för etc 70-tal röda, som kommo från Dilla 
Bastö.

Andra flydde österut. Thorwald Oljemark sökte med två kamrater nå 
Mannerheims armé, men de kunde icke gå över Riihimäki—Kouvolabanan, 
som bevakades av de röda. Oljemark fann tillflykt i Orrengrund i närheten 
av Dovisa och gick därifrån till Reval.

I  Öhmansstugan i Varlax på Emsalö gömde sig många. Dektor B. Ny
bergs villa, Havsudden på sydkusten av Emsalö blev också en huvudtill
flyktsort för de förföljda, bland dem sibbobor som där rönte den största 
gästvänskap. Sårade krigare fir.go ömsint vård hos den åldrige värden. De 
sköttes av sjuksköterskan Dagmar Ruin och lektor Nybergs raska sondot
ter Maj-Dis Nyberg; båda visade mod, hurtighet och människokärlek.

Sibboborna sökte för det mesta skydd i Spjutsund, Box samt på öarna 
och holmarna i skärgården. Mäntsälä skyddskårister sökte sig genom. Sibbo 
till Mäntsälä.

De flyendes liv var under dessa dagar fullt av faror, men de flesta lycka
des rädda sig, och detta berodde väsentligen på att skärgårdsbefolkningen 
kom dem till hjälp. Den som under den följande sommaren rörde sig i Sibbo 
skärgård och på fastlandet i södra Sibbo hörde oavlåtligt talas om huru de 
nödställda skyddskåristerna härbärgerades på gårdar, i stugor och i kojor. 
När hjälp söktes var man kanske till en början rädd för att en röd stode vid 
dörren, men då man övertygat sig om att det var en av de vita, öppnades
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stugan gästfritt, husrum och föda bjödos samt vård, om så behövdes. Betal
ning kom icke i fråga. Gubbarna och gummorna berättade därom i all anspråks
löshet, såsom om hjälpen hade varit en självfallen sak, över vilken man alls 
icke kunde berömma sig. Man höll vakt och när fara hotade skyndade man 
att varsko de flyktiga, som ånyo måste ut för att dölja sig på annat håll.

Fr. Hanna Hagbom berättar, att Karin Bärlund sågs skidande, and
fådd och uttröttad, för att i hemlighet samla mat åt de vita. Hon tillägger

Söderskärs fyr.

»i Simsalö, där folket är strängt religiöst, adventister, göra de allt vad de 
förmå för våra flyktingar, likaså på Krämaröarna m. fl. holmar här utanför. 
Och ehuru de tagit emot ända till 35 våra flyktingar i en fiskarstuga, givit 
dem bröd och mat, vägra de på det bestämdaste att taga emot ersättning. Hit 
ha de smugit sig flera gånger med brev och bud till de egna från de flyktade».

En fiskare på Korpholmen dolde flera veckor hos sig ett större antal flyk
tiga skyddskårister. De gömde sig på dagen i skogarna, men smögo sig på kväl
len till fiskarens bostad. Han gick natt efter natt med sin hund på vakt för att
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varsko sina skyddslingar för rödgardister och höll troget ut med denna vakt
hållning.

Efter inbördeskrigets slut tackade skyddskåristerna skärgårdsallmogen 
genom en i tidningarna den 16 maj införd skrivelse: »Till den vita skärgårds
befolkningen». »När februarinatten», hette det här, »föll på, kall och mörk, när 
bajonetternas tal för dem, som på någon skogsglänta i smyg sökte räkna dem, 
aldrig ville taga slut, då var det skärgårdsbefolkningens undangömda stugor, 
som härbärgerade alla dessa skyddskårister, som hetsades i mörkret och vin
terkölden som jagade djur. Skärgårdsallmogen, de många små hemmen där 
ute i vikar, på holmar och skär gjorde sin insats. Den räddade alla dessa hund
rade liv, som återbördats åt hemmen, alla dessa, som i sena nätter, i ofta 
okänd trakt blevo hulpna. Detta var allmogehemmets i skärgården insats i 
den stora fosterländska kampen och ofta företrädesvis de små och obemärkta 
hemmens insats.»

Senare tackade skyddskåristen, frih. Knut v. Troil i ord »Till Östra Ny
lands svenska befolkning», som dat. 18 juni likaledes infördes i tidningarna, 
för den storartade offervillighet han och hans kamrater fått se i östra Nyland. 
Gröna bataljonen underhölls, sade han, utan något slags ersättning i flere vec
kors tid. Allmogekvinnorna i förening med borgådamerna vakade nätterna 
igenom för att sy underkläder, snöskjortor, patronbälten, ryggväskor, mud
dar m. m., vilket allt fullständigt saknades, då skyddskåristerna i slutet av 
januari samlades i Sibbo Nickby. »Då vi sedermera under tiden efter Pellinge- 
slaget, irrade omkring i skären, blevo vi överallt emottagna och omhuldade 
på bästa vis av fiskarbefolkningen, ehuru vår ställning då redan var den 
mest förtvivlade, utan ammunition och tätt förföljda av de röda som vi voro. 
Väcktes någon gång fråga om ersättning för kost och logi, möttes man nästan 
över allt av samma svar: Huru skulle vi taga betalt av Eder, som offra liv 
och blod för det rättas seger.» Han prisar flickan, som ensam genom de rödas 
leder förde den sårade vitgardisten Enckell i säkerhet och de män, vilka räd
dade offer, som skulle föras till avrättsplatsen.

Knut v. Troil slutar med några ord om den dystra stämning, i vilken han 
och hans kamrater lämnade Nylands bygder för att anträda den ovissa fär
den över Finska viken till främmande land. Han syftar därmed på de nya,
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växlande skiften som Pellingekåren mot slutet av februari och i början av 
mars undergick.

Modet svek emellertid icke de skingrade skarorna, som förtröstans
fullt litade till rättvisan av sin sak. Det var nu, den 14 februari, som forst- 
mästaren Elfving, som flytt till Söderskärs fyrö, där författade följande två 
dikter, i vilka den stämning, som rådde bland de vita gav sig uttryck.

V Å R T  M Å L .

Stridsropet mot oss skallar,
. härskarornas Herre oss kallar,

oss, Finlands söner, till kamp för ett land, 
som härjas och plundras av rövareband.
Vårt strid den gäller rätt och lag, 
som värna skall vår framtidsdag, 
vårt Finland vi vilja ha själva och fritt, 
vårt folk måste kunna kalla det sitt.
Vårt mål är ordning och frid i vårt land, 
mot detta mål gå vi hand i hand, 
vi Finlands söner, båd’ unga och gamla, 
i rättskämpen höves ej oss att famla, 
i den stå vi samlade höga och låga — 
ty  oväld och orätt fyllt måttet med råga.
I  den vi må gjuta segerns mod 
för den vi giva båd’ liv och blod.
Vi måste segra, det är vår tro, 
nu gäller det frid i vårt eget bo, 
den måste vi finna och få slut på det hat, 
som föröder hemmen och krossar vår stat, 
vi måste slå sönder de lögnens band, 
som hemskt hålla fjättrade folk och land.
När segern är vår, skall det goda råda 
och arbetsfrid Finlands morgon bebåda.

EN TRÖST.

Vi ströko omkring från skär till skär 
i spridda flockar, vår skingrade här.
Och gjorde en upptäckt: från rågade fat 
de ödsliga klipporna bjödo oss mat — 
bland öboar funno vi vänner blott,

> de hade fattat vår hårda lott,
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ty  godhet och välvilja lyste emot, 
där vi ständigt följdes av de rödas hot.
Denna vänskap var ej blott tomma ord, 
vi kände, att brödet vid deras bord 
var mer än blott föda åt hungriga skaror, 
var mer än blott frälsning från hotande faror.
Vi kände: här står den starka vall, 
som Finlands kamp icke bryta skall.
Vi lärde oss känna ett dyrbart led 
i fosterlandskämparnas starka ked.
H av tack, ni öbor, ni gett en tröst, 
som oss skänker kraft än till livets höst.
Ni boar från Pellinge, Söderskär
från Pörtö, Fagerö, Skyttenskär,
ja, så många andra mellan Vessöland
och Estluoto ön — ni, som hjälpsam hand
oss vita räckte i vår fosterlandssorg,
ni, vår stolthet och Finlands fasta borg.

Kårens skingrade skaror började emellertid småningom samla sig först i 
mindre antal, sedan flere på Pörtö, som ännu var fritt från röda. Bud gick i 
östra Nyland, att man skulle samla sig där; fröknarna Maj-Bis Nyberg och Aino 
Paunu voro verksamma budbärarinnor. Slutligen funnos på Pörtö 125 man 
väpnade och omkr. 75 andra flyktingar. Bland sibbobor må nämnas: forst- 
mästaren Elfving, som kommit från Söderskär, kronolänsman Fagerholm, sta
tionsinspektor Sandqvist, godsägaren Arne Melén och ingenjör Bang från 
Eutas, skogsvaktaren Enkvist, Arthur Ingman från Söderkulla, Hjalmar Back
ström från Sandkulla i Box, kapten A. Sjöberg, Smedberg, två sibbobor med 
namnet Vesterberg, Eabbart, Sandström, Bohman, Panelius, Bindgren, 
Karlsson, Trygg, Boxström, agronom Neovius, Friberg samt bröderna Ny
berg från Nevas.

Provianteringen gjorde svårighet, ty  livsmedel kunde endast i hemlighet 
fås över till Pörtö. Fröken Maj-Bis Nyberg och hr T. J .  Ketonen från Borgå 
voro därvid de ledande. Den sistnämnde hade efter striden vid Pellinge, så
rad i ena armen, sökt skydd hos hemmansägaren Gustafsson på Haxalö sö
der om Emsalö, där han varmhjärtat och gästvänligt emottogs. Han organi
serade där ett s. k. »linjekontor», som i främsta rummet hade att sköta om 
proviantanskaffningen åt de på Pörtö inkvarterade skyddskåristerna, men
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även om rekognoscering och postbefordran till Borgå. Hr Ketonen har med
delat intressanta upplysningar därom i en i Uusi Suometar införd uppsats, som 
i översättning ingår i Borgåbladet för den 19 och 29 oktober. Han nämner 
två modiga män parcellägaren M. Frej borg från Pämå och Armas Väänänen 
från Borgå som medverkande. »Turvis begåvo sig», säger han, »dessa mina 
kamrater på vågsamma exkursioner till Borgå, medförande åt skyddskåris- 
terna bud och sändningar från i staden bosatta släktingar. Dessa exkursio
ner voro ordnade sålunda, att varannan dag den ene av männen och varan
nan dag den andre besökte staden. Skidande tillryggalade de den över en mil 
långa vägen, och de ställde sina färder så, att de kommo både till och från sta
den under den mörka tiden av dygnet. Då slutligen dessa exkursioner blevo 
alltför betungande för de bägge männen, anslöt sig till dem kotkabon Hell
sten, som även han blev stafett på linjen Borgå—Haxalö. Från Haxalö om
besörjdes därefter sändningarna dagligen vidare med häst. Några företag
samma damer i Borgå fungerade även som medhjälpare i dylika stafettfär- 
der. Speciellt må nämnas lärarinnan Hilja Saastamoinen och fru Forsblom. 
Dessa damer hämtade mitt för näsan på de röda vakterna kläder, matvaror , 
medicin och brev samt tidningar, både publika och underjordiska sådana. 
På detta sätt höllos vi underkunniga om händelserna och livets gång i hem
trakten. Nästan varje bud visste även berätta om mord och andra nidings
dåd, vilka sedermera så gott som utan undantag visat sig faktiskt ha timat».

Samma berättare omtalar en djärv expedition, som han i spetsen för en trupp 
vitgardister, med hästar och fordon, företog från Emsalö till Hummelsunds 
mejeri på Vessölandet ej långt från Borgå, där man funnit ett av de röda sam
lat proviantlager, som borde tagas. Företaget genomfördes skickligt och ett 
rikt byte vanns: ostar, fläsk, smör, mjölk, mjöl och råg. Livsmedelskaravanen 
förde sin fångst lyckligt till Pörtöholmarna, där den med glädje emottogs av 
den hungrande skaran. Ketonen och hans kamrater återvände till Emsalö.

Doktorinnan Naima Wegelips i Helsingfors överförde hopsamlade pen
ningmedel. Ivar Ståhle och Ears Schybergson hade hand om vapentillför
seln. Forstmästaren Elfving var outtröttligt verksam för truppens väl. Ivar 
Ståhle valdes till chef och har särskilt nämnt följande skärgårdsbor som ni
tiska hjälpare: Lindström på Mölandet, Oskar Åberg på Estluotan, Sjöblom
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på Korpholmen, gamle Liljeberg på Pörtö, Grönvall på Krämaröarna, Edvin 
och Valter Liljeström. Fiskarna på Sibbo-Fagerö och Skyttenskär prisar 
han mycket.

Sammanslutningen på Pörtö är ett vackert drag i dessa dagars historia.
I  Helsingfors följde man med spänning Pellingekåren i dess öden. Man 

ville komma den till hjälp, och ett djärvt försök gjordes den 26 februari att 
med ångaren Aegir, vars kapten, förste styrman och ryske kommendant bli
vit mutade, genombryta isen och rädda pörtöflyktingarna, men Aegir mötte 
den ryska isbrytaren Jermak och måste återvända till Helsingfors.

Ryktet om händelserna i den östnyländska skärgården nådde även Sverge, 
och vid ett allmänt studentmöte i Uppsala fattades beslut, att studentkåren 
skulle vända sig till Sverges regering med anhållan, att hon skulle komma 
den nödställda Pellingekåren till hjälp. Det svenska konsulatet i Helsingfors 
föranleddes till mått och steg för flyktingarnas räddning. Kapten af Ekström 
jämte hr Malmar och borgmästaren C. Lindhagen, som vistades i Finland, 
reste till Sibbo för att medla.

Fiskarbefolkningens hållning förbittrade de röda. Det hette i Arbetar
nas Notisblad den 15 februari: »Från Sibbo meddelas: Fiskarbefolkningen 
i Sibbo är i grund och botten socialistisk, men då den lever så avskild från 
andra arbetsläger och ständigt är under inflytande av de borgerliga elemen
ten, så är det icke att förvåna sig över att den har röstat på sina egna förtryc
kare. Sibbobornas tur att vakna ur sömnen skall väl också komma.»

De röda beslöto att rensa skärgården från vita, men det dröjde några vec
kor, innan de voro fullt redo. Emsalö togs av dem efter en mindre strid vid 
Öhmansstugan i Varlax. Ketonen och hans skyddskårister flydde för över
makten till Pörtö. De röda besatte isfältet kring Pörtö i vidsträckt linje och 
ryckte mot ön. Den 1  mars bildade de skyttekedja kring ön, men funno med 
häpnad att skyddskåristerna hade försvunnit. En modig och varmhjärtad 
kvinna, fru Hanna Forsius i Borgå hade varskott dem. Hon hade hört någon 
röd säga: »I morgon skola vi laga palt på Pörtö». Hon förstod vad det gällde 
och beslöt att föra budskap till flyktingarna. Under den mörka vinternatten 
mot 1  mars färdades hon i kölden, åtföljd endast av en fjortonårig gosse, genom 
is och snö till Pörtö, dit hon ankom kl. 1  på natten och underrättade pellinge-
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gossarna om fiendens plan. De funno försvaret omöjligt, utrymde fältet och de 
röda mötte vid sin ankomst ingen motståndare. Endast Ivar Ståhle och Ears 
Schybergson hade stannat kvar; de förföljdes med skottsalvor men lyckades 
rädda sig till Mölandet sydväst om Pörtö.

Nu följde ett för förhållandena betecknande medlingsförsök. Samma dag, 
den i  mars, infann sig nämligen borgmästaren Eindhagen jämte tre svenska föl
jeslagare riksdagsmannen Gustav Möller, attachén vid svenska kungliga beskic- 
ningen Folke Malmar och sekreteraren Arvid Troberg på Pörtö och uppgjorde 
med de röda ett skriftligt förslag till kapitulation mellan dem och de vita, 
som var likartat med det fördrag, som några dagar tidigare ingåtts på Makilo. 
Vitgardisterna skulle ge sig och överlämna sina vapen och befästningar åt 
röda gardet samt oskadliggöra alla av dem kända minor, som befunno sig på 
der.as vistelseort; de skulle infinna sig i grupper om 20 man med uppsträckta 
händer till ett av röda gardet bestämt ställe på fronten, där de skulle fängslas 
och föras till en bestämd plats för att förvaras, till dess det politiska läget i 
landet klarnat och deras sak blivit rannsakad; röda gardet skulle taga vård om 
vita gardets sårade och dödade krigare. — På sådana villkor skulle röda gardet 
svara för de kapitulerade vitgardisternas trygghet och tillförsäkra dem sådan 
behandling, som enligt krigsrätt tillkommer krigsfångar. -— Sverges konsul i 
Helsingfors skulle vara berättigad att granska fångarnas läge i fängelset. — 
Svar skulle avlämnas inom två timmar efter villkorens överlämnande.

Detta kapitulationsfördrag överlämnades den 1  mars på kvällen till 
Ståhle. Till svar sände denne tidigt följande morgon ett brev till svenske 
generalkonsuln, i vilket han erkände ställningens hopplöshet och bad om 
hjälp, men på egna och sina kamraters vägnar bestämt avböjde en kapitula
tion, som gick ut på att de med uppsträckta händer skulle ge sig åt de röda. 
Hans i manliga ord avfattade brev hade, såsom han vänligt meddelat mig, 
följande lydelse:

Sibbo. Mölandet den 2 mars 1918.
H. Herr Generalkonsul. Helsingfors.
Då till min kännedom kommit, att Ni Herr Generalkonsul tagit an vår 

sak, vågar undertecknad härmed anhålla om att få personligen träffa Edert



ombud så fort möjligt. Ställningen ytterst förtvivlad, vår undergång alldeles 
säker. H:fors skyddskår underhandlar ej med de röda, ej heller kapitulera 
vi. Vi slåss tills vi alla stupat. Gör vad i mänsklig förmåga göras kan.

Med utmärkt högaktning.
Ivar Ståhle.

Ståhles svar var den oförfärade hjältens: hellre trotsa farorna och stupa 
än ge sig åt de röda. Därmed hade den underhandling, som leddes av C. Lind
hagen, strandat, men svenska konsulatet avstod dock icke från sina medlings
försök. Kapten af Ekström och andra medlemmar av den svenska legationen 
reste kring i Sibbo och i andra skärgårdsbygder, manande skyddskåristerna, som 
förföljdes av de röda, att ge sig som krigsfångar mot försäkran om god behand
ling. De medförde en av röda gardet på svenska konsulatets anhållan upp
rättad kapitulationsskrift, som är införd i Työmies för den io  mars och inne
håller att de som kapitulerade skulle åtnjuta rätt som krigsfångar, om de 
utlämnade sina vapen och undertecknade en förbindelse att icke befrämja 
mot arbetarna riktade organisationer och att vid anfordran från röda gardet 
infinna sig till förhör. Kapitulationsskriften spriddes på varjehanda sätt.

Om de svenska underhandlarnas bemödanden talar Bertel Ingman 
från Paipis i en berättelse, som här ingår bland ,,ögonvittnens berättel
ser” . Han och hans kamrater togo från Svartbäcksfjärden vägen norrut 
i hopp om att bryta sig fram till Mannerheims front. Men detta visade 
sig omöjligt, och de jagades i skogarna mellan Sibbo och Borgå socken 
från det ena stället till det andra, tills den svenska beskickningen den 8 
mars lovade komma alla efter jagade till hjälp. Den 9 mars' beslöto de 
att några skulle ge sig; detta komme, tänkte de att verka lugnande på de 
röda och göra ställningen bättre för sockenborna och andra skyddskårister. 
De kallades till Mickos hemman i Mårtensby, där de till sin häpnad funno icke 
blott svenska beskickningen och finländare, som bistodo den, utan även röda, 
och underskrevo förbindelsen mot löfte om god behandling. Slutligen voro de, 
sedan Here kommit till, 20 stycken: Väinö Bergenström, Väinö Blomstedt,
Artur Vilhelm Borgström, Adolf Boström, Gustav Feldt, Edvin Granlund, 
Gösta Granlund, Leonard Granqvist, Alfred Helenius, Bertel Ingman, Emil
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Kullberg, Artur Oljemark, Ernst Oljemark, Ernst Olenius, Gustav Ongelin, 
Edvard Sirén, Gösta Vallén, John Vallén, Evert Vilén samt Anselm Vesterberg. 
Kapten af Ekström uppmuntrande dem med ord om, att de snart skulle fa 
återvända till de sina. De fördes över Kervo till Helsingfors där de höllos 
fångna i ett klassrum i Svenska lyceet, vägg i vägg med skyddskår is terna av 
Sigurdskåren. De fingo svag kost, hade inga sängkläder och förbjödos att 
röra sig ute på gården, allt i strid mot det löfte som givits. Kapten af E k
ström besökte dem och lovade ha omsorg om dem, men ingen större förbätt
ring i deras läge följde. Så förflöt dag efter dag och vecka efter vecka, tills 
de efter tyskarnas ankomst till Helsingfors befriades.

Detta Bertel Ingmans meddelande kompletteras genom följande notis, 
som ingår i Finska Folkkommissariatets Notisblad för den 16 mars:

»Till Helsingfors har åter anlänt tillfångatagna vitgardister. Denna 
gång från Sibbo. Bland dem må nämnas följande:

Hemmansägarsonen Alfred Immanuel Helenius fr. Sibbo, jordbrukaren 
Johannes Emil Kullberg fr. Sibbo, jordbrukaren Gustav Sigfrid Ungelin fr. 
Esbo, bönderna Johan Arvid Vallén och Gösta Rainer Vallén fr. Akkas, Evert 
Vitalis Vilén fr. Sibbo, Karl Vilhelm Borgström fr. Sibbo, bonden Fredrik 
Oljemark fr. Sibbo, bonden Fredrik Alfred Granlund fr. Askola, arrendator 
Em st Adolf Selenius fr. Sibbo, drängen Gösta Rafael Granlund fr. Mårtens by, 
sjukskötaren Gustav Adolf Feldt fr. Kyrkslätt, hemmansägarsonen Bertel 
Johan Ingman fr. Sibbo, hemmansäg. Johan Edvard Sirén fr.Sibbo, hemmansäg. 
Ernst Rikhard Oljemark fr.Sibbo, lantbrukskoleleven Anton Leonard Granqvist 
fr. Sibbo, timmerman Väinö Edvin Blomstedt fr. Sibbo, snickaren Gustav 
Adolf Nordström fr. Östersundom, drängen Anshelm Alexander Vesterberg 
fr. Sibbo, arb. Väinö Edvard Bergenström fr. Åbo.

Ett lika stort antal anländer även i söndag. De flesta av de fängslade 
äro deltagare i Mårtensby och Pellingestriderna. Av dem erhölls några gevär.»

Det var dock endast ett mindre antal, som råkade i de rödas händer. 
De flesta lyckades rädda sig under faror och äventyr, som ge deras liv från 
dessa dagar en sagolik prägel. Jag  skall här återge några drag ur deras roman
tiskt äventyrliga liv.
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T. J .  Ketonen sökte sig jämte hr Väänänen och några emsalöynglingar 
österut längs Svartbäcksfjärden för att komma bakom de rödas linjer. 
E tt tiotal röda förföljde dem hack i häl, men de lyckades få skydd i en 
skog på fastlandet; de läto sina hästar löpa och vadade genom snön i skogen; 
de röda vågade icke där förfölja dem och de nådde lyckligt Emsalö, där de 
genom brev från lektor Nyberg på Havsudden fingo del av de kapitulations- 
villkor, som erbjödos. Ketonen framlade dessa villkor för sina män, men 
ej en enda röst höjdes för kapitulation.

I  skogen på Kobberget vid ett av Savijärvi egendoms torp lågo sex män, 
torparen Eedi Boxström, hans son Bruno Boxström, Karl Fransman från Box, 
Honkanen från Immersby, VeSterberg från Kyrkby, och Anselm Åström från 
Box i en granriskoja. Torparen och hans hustru förde till dem mat, som sam
lades i byn och doldes i boss i släden. Från byn fingo de två fällar var. Så 
tillbragte de veckor, tills de slutligen lyckades undkomma.

De flyktingar, som samlats på Boxberg, uppmanades av svensken hr Mal
mar, som bar de svenska färgerna på bröstet och på armen, att ge sig, men de 
lyssnade icke därtill, utan gåvo sig hellre ut i skogarna.

Kurt Reuter sökte sig från Pörtö med fyratio kamrater till Korpholmen, 
där truppen upplöste sig. Med sex av dem flydde han nu österut till Svartbäck 
och vidare, med röda ständigt i hack och häl, från ställe till ställe, från koja till 
koja. En gång byggde de i skogen en granriskoja, som de emellertid icke fingo 
tillfälle att begagna. Den io mars måste de fly till Bässholmarna, där de 
stannade över en natt hos en fiskare. Men följande dag vågade denne icke 
längre hålla dem kvar, och de sökte sig till Onas och därifrån till Rågskär.

På denna tid ryckte de tyska trupperna fram i Estland, där Reval den 25 
februari föll i deras händer. Kusten söder om Finska viken var snart därefter 
fri från ryskt välde och kunde således bli en fristad för de nödställda skydds- 
kåristerna. Detta var ännu många dagar framåt okänt i skärgården, men det 
var dock på detta håll, som hoppets stjärna vinkade, och redan innan man fått 
säker underrättelse om den förändring, som timat, började flyktingarna söka 
räddning på Estlands kust.

Den 3 mars voro inemot fyratio med Ståhle och Dars Schybergson som 
ledare samlade på Söderskär. De överläde och beslöto att färdas över till
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Estland, så osäkert ett sådant företag än kunde vara. Till gruppen hörde 
förutom de två nämnda bl. a. Knut v. Troil och fröken Ruin samt 
Karlsson från Östersundom, Nyberg från Immersby, Melander från 
Östersundom, Wahlman från Gumbostrand, två med namnet Wester
berg och Winberg från Simsalö. Två lotsar: Kvickström och Grundström 
visade vägen och medförde en ekstock, som på medar drogs över isen. Kl. 2 
e. m. gåvo de sig av. Det var kallt så det smällde — termometern visade 10—15 
köldgrader —, och Finska viken var täckt med hård packis. De måste pas
sera över råkar och öppna ställen och klättra över samlade isflak. Slutligen 
landstego de efter mer än två dygns oavbruten vandring den 5 mars i Ju- 
munda by på Estlands kust, där de vänligt emottogos. Snart hamnade de 
i det nu tyska Reval.

Kurt Reuter och hans kamrater fingo kunskap om denna expedition och 
beslöto att följa exemplet. Den 1 1  mars gåvo de sig från Onas jämte en lots 
och en fiskare, som drogo en båt på medar. Temperaturen var numera mild. 
Efter 28 timmars oavbruten vandring anlände även de till Jumunda. En ar
deltagarna hr Holger Ramsten har i Hufvudstadsbladet för den 17 april redo
gjort för färden.

Jämte dessa grupper flydde andra, som på anvisning från tyskarna i Est
land togo vägen mot sydost över Högland, som med fastare is var säkrare än 
vägen rakt söderut. Hr Ketonen berättar, att han från »linjekontoristen» Frej- 
borg fick ett brev, däri denne berättade om en tysk flygares, Hauptmann von 
Eiebermanns ankomst till Pellinge och om ett meddelande av denne, att isen 
i östra delen av Finska viken tycktes så pass stark att en fotgängare över den 
kunde komma fram till Estland, v. Eiebermann gav rådet att söka komma 
över viken till narvatrakten och försäkrade att Narva snart skulle vara i tys
karnas våld. Han förde också med sig en flygskrift med uppmuntrande ord 
från den tyska arméledningen. Frejborg uppmanade Ketonen att med ho
nom och Väänänen företaga en färd över till estländska sidan. Förslaget an
togs, och natten mot den 3 mars anträddes resan med en häst och släde. Efter 
oerhörda mödor bland is, packis och rämnor nådde de Högland, men där här
skade ännu till stor del de röda, och de hjälpsökande hotades med häktning. 
De funno dock vänner, som vägledde dem till Portkunda, staden Wesenbergs
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hamnstad, som var i tyskarnas händer. Omsorgsfull om de kvarblivna 
kamraterna sände Ketonen brev till Högland för att föras vidare till Borgå 
skärgård. Men han föll tillika på den lyckliga tanken, att snabbare budskap 
kunde bringas, om han som flygande stafett med flygmaskin bleve förd till
baka till Finland. I  Reval lyckades han genom den tyske överbefälhavarens 
bemedling få ett aeroplan för återresan och efter en halv timmes färd genom 
luften landade han med sin förare vid Havsudden på Emsalö. Den glada ny
heten, som den varmhjärtade kamraten medförde, att räddning fanns söder 
om Finska viken, emottogs med jubel och framkallade bland de hårt beträngda 
en stark rörelse. Fröken Maj-Bis Nyberg reste, försedd med ett pass, som 
hon lyckats få från de röda, genom östra Nyland för att sprida nyheten. 
Fröknarna Hilma Bindqvist från Hangelby och Ruth Hannula från Borgå 
rörde sig i bygderna i samma syfte. E tt tjugutal grupper bildade sig, som 
under skiftande öden och äventyr gingo över till Estland. Flykten gynnades 
genom den alltjämt milda väderleken. Gröna bataljonen och Borgåkåren 
samt lämningarna av Kotka, Mäntsälä och Bovisa skyddskårer nådde så 
den gästvänliga estländska kusten. Det var en underbar räddning.

Till en skara, som avgick från Havsudden, hörde fröknarna Maj- 
Bis Nyberg och Aino Paunu som sjuksköterskor, baron G. Silfverhjelm, 
kapten G. Nummelin, G. Stenbäck, bröderna Bindholm samt sibboborna 
Einar Söderström, Winqvist och Trygg. Deras färdplan kom till de rödas 
kunskap genom ett uppsnappat brev, och de måste därför hals över huvud 
ge sig i väg för att hinna undan. De hade med sig endast fem gevär. Två 
hästar drogo bagaget. Själva gingo de till fots. Eyckligtvis låg en tät dimma 
över isen, så att de röda vaktposterna, som stodo längs stränderna icke kunde 
upptäcka dem i de vita dräkter de buro till skydd. Sedan de passerat Glos- 
holms fyr, besatt af de röda, tillbragte de natten i en stuga på ett litet 
skär. Följande dag vandrade de, under fruktan att möta de röda från Kotka 
eller Bovisa, från kl. 4 på morgonen till kl. 9 på kvällen under djup tystnad 
utan att rasta framåt, tills de slutligen uppgivna av trötthet nådde Höglands 
höga bergkust. De voro räddade, ty  Högland hade numera fallit i tyskarnas 
händer. De kunde lugnt fortsätta färden till Portkunda på Estlands kust. 
Denna färd är skildrad i Uusi Suometar 17  april.



Handelsman Söderström samt skyddskåristerna Axel Ingman och Hjal
mar Backström, alla från Sibbo, åkte på släde till Högland.

Den 12  mars flydde Karl Sundström från Massby, Klas Sundberg från 
Box och skogvaktaren Enkvist över Högland till Reval med en skara, till v il
ken fröken Hannula hörde.

Varje grupp hade sina öden och äventyr, och Estland blev allas räddning.
De skilda grupperna sammanträffade i Reval, där antalet skyddskårister 

slutligen steg till 400-—500 man, bland dem mer än 20 sibbobor. Finlän
darna hälsades där såsom vänner och bundsförvanter. De reste vidare till 
Riga, där de i fyra dagars tid måste avvakta tillåtelse att fortsätta resan till 
Danzig. Efter genomgången sedvanlig behandling på tyska gränsen an
lände de till Danzig och fingo nu tyska uniformer och gevär. Överste W. 
Thesleff, en av de finländska officerarna i den tyska armén blev deras be
fälhavare, och kåren kallades efter honom Jägarbataljonen Thesleff. De 
upptogos i den tyska armé, som på en marineskader gick över Öster
sjön och den 3 april landsteg i Hangö. I  Thesleffs bataljon funnos bl. a. 
följande sibbogossar: Karl Sundström från Kawals i Massby, Hjalmar Ny
berg från Immersby, Werner Lönnqvist från Söderkulla, Hjalmar Forslund 
från Immersby, Ferdinand Labbart från Gesterby, Otto Mattsson från 
Kyrkby, Theodor och Waldemar Pajanen från Mårtensby, Gösta Granlund 
från Mårtensby, Isaksson från Mårtensby, Rufus Juselius från Nickby, Emil 
Lönnqvist från Paipis, Thorwald Oljemark från Kyrkby, Hjalmar Enqvist 
från Åland, Axel Ingman från Söderkulla, Julius Karlsson från öster- 
sundom, Waldemar Lindqvist från Hangelby samt Lars Schybergson. En 
ambulans följde med under ledning av fröken Dagmar Ruin, som hade frök
narna Hannula, Schulman, Helenius och Koivusalo som medsystrar.

Från Hangö skickades 120 man bland dem ett tjugutal sibbobor till Ki- 
mito för att rensa skärgården från de röda; ett femtital röda tillfångatogs. 
Över Ekenäs gingo de därefter den 16 april till Helsingfors, som sedan den 
12  april var vitt, och över Gammelstaden till Sibbo, där de ryckte in den 19 
april. Efter långa månader, uppfyllda av umbäranden, mödor och faror, åter- 
sågo sibbogossarna fädernebygden, för vilken de velat offra allt. Vi kunna 
tänka oss deras glädje över att se hembygden fri från det röda oket. På Mosa-
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backa gård i Hindsby sovo de över natten i den forna kinesbaracken och i 
stallet.

Sedan åtföljde de Thesleffs bataljon till Borgå och Pernå samt till ko visa 
och kommo nu in i det stora kriget. Den 20 finna vi dem i Abborfors, där en 
långvarig och blodig strid utkämpades. Det gällde att taga bron över Kym 
mene. På måndagen blevo de vita tillbakaslagna. På tisdagen fortsattes storm
ningen. Först på onsdag kväll den 22 började de röda retirera över bron. Rikt 
byte togs, och bron sprängdes. Efter stormningen vid Abborfors drogs batal
jonen till Dovisa, men fick snart order att rycka fram till Orimattila och Her
rala, första stationen öster om Dahtis, där den röda Dahtiskåren skulle av
skäras. Här stod tisdagen den 30 april en drabbning, som varade från kl.6 
på morgonen till kl. 7 på kvällen. Även kvinnor deltogo på de rödas sida. De 
röda tillintetgjordes och Herrala station togs onsdagen den 1  maj utan vidare 
motstånd.

Bataljonen Thesleff hade slutfört sitt värv. Den sändes till Elimä, för
blev där någon tid samt återvände slutligen till Borgå.

•Schybergson —  7.



X .

BEFRIELSEN. MINNE.

I Sibbo var man ännu en vecka efter den tyska arméns landstigning i 
Hangö okunnig om den förändrade ställningen. Rykten gingo, men de röda 
förklarade dem för falska. Man väntade under dessa dagar oroligt på att 
den röda tvångsutskrivningen skulle verkställas. Ännu den 12  april 
greps i Box Reinholt Trygg och fördes till blodsdomstolen i Nickby, men 
han gick fri under den förvirring, som sedan uppkom bland de röda.

Röda gardet i Sibbo var nu mindre manstarkt än förr, ty  sibborödgar- 
disterna hade som nämnt till stor del lämnat gardet och de som från grann
socknarna kommit till förstärkning hade delvis avgått till fronten. A. Lind
fors nämner i Borgåbladet ett antal av »cirka hundra man». C. W. Lindqvist 
förmodar, att de slutligen smälte ihop till omkr. 60. En resning från de 
vitas sida mot de röda hade varit möjlig, i synnerhet som man småning
om hade förskaffat sig vapen. Men ingen trädde fram, och de röda för
blevo ostörda, tills de självmant flydde.

Den 1 1  april hördes en stark kanonad från Helsingforssidan, och man 
anade nu att tyskarna kommit. Den 12  och 13  befriades Helsingfors och där
med var det röda väldet även i Sibbo brutet. Lördagen den 13  blev befrielse
dagen för Sibbo. De röda bcgåvo sig med kvinnor, barn och allt vad de kunde 
föra med sig till Kervo och Träskända över östersundom, Nickby och Paipis. 
Fröken Hanna Hagbom berättar att de på morgonen den 13  april kommo 
åkande på flykt genom Immersby och Östersundom till Kervo. I  så gott som 
varje gård togos hästar och åkdon.

Den 14 april ryckte en trupp tyska soldater in i Östersundom.
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En sista röd påhälsning skedde ännu den 19 april i Mårtensby, där 40 
röda från Kervo visade sig för att plundra, men möttes av en trupp vita, som 
vid Nybacka gård drev dem tillbaka.

Minnet av tyskarnas inryckande i Helsingfors den 12  april lever outplån
ligt hos dem, som då voro med. Med jubel hälsades den tyska flottan, 
när den fredagen den 12  april på kvällen löpte in i södra hamnen. Under 
hurrarop befriades fångarna, som de röda i månader hållit fångna i läns
häktet. »Vårt land» uppstämdes på gatan. Den 13  april befriades även de i 
Svenska lyceum fångna sibboborna jämte deras kamrater.

I  Sibbo var glädjen över befrielsen stor liksom i huvudstaden. Sibbo hade 
lidit mer än de flesta orter i Finland. Tio hårda veckor voro förbi, och man 
kunde åter med hopp blicka mot framtiden.

Den gamla ordningen återupprättades lika snabbt som den nedbrutits. 
Den 14 april tillkännagav den vita vimpeln på kommunalgårdens flaggstång, 
att en ny tid grytt. Männen som dolt sig i skogarna skyndade fram: »Det var», 
säger en berättare »en upplyftande syn att se vår sockens manliga ungdom 
med vapen och vita bindlar om vänstra armen utgöra vår hedrande skydds
vakt i Nickby». De gamla myndigheterna trädde åter i verksamhet och »skall
gång» anställdes mot de röda, som till ett antal av inemot 200 fängslades; de 
flesta grepos i Sibbo, men en del i huvudkvarteren på de rödas front. Karl 
Granqvist arresterades i Lahtis. Den 21 april lät länsmanen i kyrkan förkunna, 
att männen borde anmäla sig till tjänstgöring för ordningens återställande.

Arbetet återupptogs, men mycket var förstört, och mången duglig man, 
mången lovande yngling hade skattat åt förgängelsen. »Glad kan man ej vara», 
så slutar fr. Hanna Hagbom sina anteckningar, »men glad tacksamhet kän
ner man djupt».

Vid de häktades öde skall jag icke dröja; rannsakningen med dem 
är då detta skrives ännu icke avslutad, och deras dom har för det mesta 
ännu icke fallits

Efter slutad kamp gavs en rik hyllning åt de fallna och åt dem, som kvar- 
levde efter striderna. Jag  bör meddela några drag om de vittnesbörd av fos
terländskt erkännande, som gåvos.
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Den 20 april talade kommunalstämmans ordförande K . F. Juselius vid 
möte i kommunalhuset om den närmast förgångna tiden. Han skildrade det 
förtryck, som vilat över kommunen, och tackade dem som fallit för foster
landet och de frivilliga tappra krigarna.

Den 30 maj, då upproret redan var kuvat i hela landet, skedde jägar
bataljonen Thesleffs högtidliga upplösning i Borgå i närvaro av en stor män
niskomassa.

På torget bildade bataljonen front, varefter dess finländske ledare, T. 
Nummelin framträdde och tackade samt hemförlovade manskapet. Bataljo
nens tyske chef, löjtnant Eichmeyer erinrade om den hedrande, av det tyska 
överbefälet högt vitsordade insats bataljonen gjort i frihetskampen. Kompani
chefen Ståhle erinrade kamraterna om striderna vid Kervo, Mårtensby och 
Pellinge samt om den hårda stund, då de vandrade hän över isen till främ
mande land för att där finna en fristad. Domprosten E . Hannula riktade 
varma ord bl. a. till de kvinnor, särskilt sjuksköterskorna, som självuppoff
rande och skyende inga faror bistått i med- och motgång.

Lördagen den 8 juni samlades Gröna bataljonen till ett samkväm i Helsing
fors. Bataljonens chef hr Ståhle skildrade bataljonens prövningar, prisade 
de unga kamraternas mod och dådlust samt tackade de damer, som hjälpt 
bataljonen, särskilt dess uppburna sjuksköterska fröken Dagmar Ruin, 
ävensom prof. Ernst Ehrnrooth, som verkat till bataljonens förmån. Tal 
höllos till I. Ståhle och L. Schybergson, vilka under de svåra dagarna, sedan 
egentlige chefen Petrelius stupat, samlade bataljonen och kommo på tanken. 
att söka sig ut över isarna till Estland.

Söndagen den 9 juni firades i Sibbo kyrka omedelbart efter för- 
middagsgudstjänsten en av föreningen Sibbo hembygdsforskning anord
nad minnesfest över de Under upprorstiden fallna och mördade" sibbo- 
borna. Sedan den talrika församlingen uppstämt psalmen »Förfäras ej 
du lilla hop» höll pastor B. Hj. Serenius i högstämda ordalag ett andligt 
föredrag, varvid han särskilt dröjde vid tanken på den offervillighet, 
som allt sedan Gustaf I I  Adolfs tid kännetecknat de nordiska folken och som 
nu framträtt i kampen mot upproret. Därefter följde sång med orgelackom
panjemang utförd av Sibbo kyrkokör. Förf. till dessa rader skildrade i ett fö-
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redrag upprorstidens händelser i Sibbo med minnesord till de bortgångna och 
tack till dem som bistått de kämpande och flyende. Magister G. Topelius 
uppläste bl. a. tvenne av honom författade dikter till Hans Cronstedts och 
Gösta Schybergsons minne. Kantor K. T. Sundblad spelade vackert på 
orgeln Sibelius Finlandia och sjöng jämte fröken S. Tarkiainen duetten »Pris 
ske dig» av Merikanto. Den stämningsfulla festen avslutades med psalmen . 
»Vår Gud är oss en väldig borg».

Vid festen upplästes följande dikt förf. av fröken Gerda Schybergson:

V Å R E N  1918

Se hur vårens björkar kransa 
uti ljusgrön blomsterprakt 
marken, där en hjälte stupat 
på sin post med dödsförakt.

Se hur solens strålar falla 
dubbelt klara på den grav, 
där han hvilar, sedan livet 
han för fosterlandet gav.

Över hjältedådet brinner 
som ett högstämt griftetal 
minnets eld, som aldrig slocknar 
uti glömskans dunkla dal.

Någon tid senare gav kommunen i dess helhet i den vackraste form ut
tryck åt sin tacksamhet, hörd agen den 3 1 augusti firades på kommunalnämn
dens föranstaltande i kommunalhuset en minnes- och hyllningsfest för Sibbo 
skyddskår och alla de personer, som på ett eller annat sätt deltagit i dess öden 
och varit den behjälplig under det röda upproret. Festen var till trängsel be
sökt av en intresserad menighet icke endast från Sibbo, utan även från av
lägsnare orter såsom Borgå skärgård och Pörtö. De skärgårdsbor, som visat 
Sibbo skyddskårister och medlemmarna av Pellingekåren gästfrihet och hjälp
samhet hade erhållit särskild inbjudning till festen. Kommunalfullmäktige 
hade beslutat att låta prägla och vid festen utdela en minnesmedalj till 
skyddskåristerna och även till andra, som gjort sig förtjänta av tacksamhet 
för behjärtade och uppoffrande handlingar under skräckväldet.
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Festligheten inleddes av kommunalfullmäktiges ordförande, hovrådet 
G. I/. Topelius, som riktade ord av varm tacksamhet till alla de behjärtade, 
modiga män, som under faror, mödor och försakelser av allehanda slag hade 
kämpat den ojämna kampen mot de röda och deras ryska bundsför
vanter för hävdandet av lag och rätt. Även frambar han uttryck av djup 
erkänsla för det stora arbetét i det tysta och undanskymda, som utförts av 
så många män och kvinnor för att hjälpa och stödja de biltoge skyddskå- 
risterna och andrå efterspanade förföljda personer. Efter talet utfördes en 
för festen komponerad kantat av organisten Sundblad för piano, violin och 
blandad kör till följande för tillfället skrivna ord av magister Guy Topelius.

Döden gått med sin blanka skära 
över bygden den trevna kära.
Hjärtan sörjande vittne bära 
om den blodsådd, som hatet sått.

Män och gossar i förtid slagna
grymt från egna och framtid tagna,
i sin tro på allt gott bedragna
vilans slummer i mullen nått. v? '

Eör din frihet och för din ära,
Finland, offrades våra kära, 
deras minne må folket lära 
att i endräkt sin bana gå.

Då skall sol över mullen flöda, 
där de gömmas de fallna döda.
Då skall Finland ur kamp och möda 
växa mäktigt och fritt också.

Därpå vidtog utdelningen av minnesmedaljen av fullmäktiges ordförande. 
Medaljen, utförd i oxiderad metall, visar på framsidan bilden av Sibbo äre
vördiga gamla medeltidskyrka och på frånsidan inskriften: Sibbo kommuns 
minnesmedalj 1918. Den bäres på bröstet fäst med mörkt grönt band.



b e f r i e l s e n . MINNE. 103

Sedan några musiknnmmer utförts, besteg forstmästaren Elfving talare
straden och gav i ett intressant och medryckande andragande en livlig skild
ring av Pellingekårens, enskilda flyktande gruppers och egna upplevelser 
på skärgårdens holmar och skär. Till de avlidnas minne talade kommunal
nämndens ordförande K. F. Juselius, hänvisande till de 23 namn som lästes
på en bautasten i fonden. Sedan ytterligare några musikstycken och körsån
ger utförts, avslutades festen, som bar en vacker, djupt allvarlig prägel, med
avsjungandet unisont av »Vår Gud är oss en väldig borg».

Minnesmedaljen utdelades åt föl
jande vid upprorets utbrott i skydds
kårens matrikel inskrivna skyddskå-
rister.

B o r g b y : Artur Oljemark, Jonny 
Vallén, Hjalmar Granberg, Vilhelm 
Borgström, Gösta Vallén, August K äll
ström, Leonard Holmström, Oskar Gu
stafsson; B o x :  Karl Fransman, Frans 
Fransman, Hemming Boxström, An
selm Åström, Bruno Boxström,, Clas 
Smedberg, Hjalmar Backström, John 
Kindberg, Frans Strömberg, Valdemar 
Lindfors; G e s t e r b y :  Verner Vin- 
qvist, Karl Backman, Axel Hult, Au
gust Stengård, Ferdinand Labbart, Olof 
Malmström, Fredrik Granfelt; H a n -  
g el  b y : Frans Lindqvist; H i n d s by:
Valter Mattsson, Richard Lindqvist, R i
chard Holm, Hjalmar Tihlman, Edvin 

Tihlman, Oskar Nystén, Vilhelm Byman, Hjalmar Vesterberg; H er tsby: Georg 
Granqvist, Sven Lindroos, Volmar Sällström ; I m m e r s b y :  Hjalmar Nyberg, 
Hjalmar Forsslund, Lars Sjöberg; M a s s b y : Axel Ingman, Karl Sundström, 
Verner Lönnqvist, Oskar Lindroos, Verner Albreckt; M å r t e n s b y :  Gösta 
Grönlund, Karl Nyman, John Less, Alfred Helenius, Hjalmar Lökström, Sigfrid 
Lindgren, Edvard Sirén, Alfred Sandström, Edvin Granlund, Karl Isaksson, 
Ernst Olenius, Evert Granberg, Edgard Palenius, Magnus Frisk, Karl Lind
qvist ; N i c k b y : Bertil Bärlund, Oskar. Lindgren, Oskar Lampenius, Anselm 
Granqvist, Verner Munter, Karl Lampenius, Bernhard Stellberg, Karl Tallberg, 
Oskar Munter, Rufus Juselius, Hjalmar Enqvist; N e v ä s :  Kurt Nyberg, Valter 
Nyberg; K y r k b y :  Teodor Pajarinen, Valdemar Pajarinen, Hjalmar Tecken- 
berg, Valter Pusår, Evert Vallin, K. Honkanen, E. Häkkinen, Anselm Ve
sterberg, Anton Vesterberg, Thorwald Oljemark, Otto Mattsson, Mikael Lind-

Sibbo kommuns minnesmedalj.
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ström, Elis Teckenberg; K a l l b ä c k :  Axel Åkerblom; P a i p i s : Evert 
ydin, Väinö Bergenström, Emil Lönnqvist, Bertil Ingman, Karl Karlsson; 
Ö s t e r s u n d o m :  Axel Loman, Julius Karlsson, V. Stenberg; V ä s t e r -  
s u n d o m :  Uno Vahlman; S i m s a l ö :  Severin Vinberg, Karl Lindroos, 
Olof Lindström; P ö r t ö : Emil Kvickström; M alm  i Helsinge: Einar Es ke
lin, Gunnar Eskelin, Richard Lindström, Väinö Lamberg; Helsingfors: Rag
nar Stålberg, Ivar Ståhle.

Tillika gavs minnesmedaljen åt följande personer, som, utan att höra till 
skyddskåren inlagt förtjänst vid upprorets bekämpande:

B o r g b y :  Verner Vilenius; B o x :  Emil Sjöholm, Fridolf Lindberg, 
Elin Lindberg, Fredrik Boxström, Hjalmar Lindfors; H a n g e l b y :  Ma-- 
thilda Backström, Oskar Backström, Alfred Backström, Hilma Lindqvist, 
Valdemar Lindqvist, Oskar Lindström; H i n d s b y :  Viktor Lindström, Karl 
Borgström, Felix Vesterberg; H i t å :  Oskar Nyström, Lars Schybergson; 
H e r t s  b y :  Viktor Granqvist; I m m e r s b y :  Anna Sjöberg: K a l l b ä c k :  
Arne Melén, Lauri Lang; K  y r k b y : Ernst Sundén, Mia Oljemark; M as sb y : 
Gerda Elving, Karl Elving, Eskelin, Hjalmar Vuorinen; M å r t e n s b y :  Frans 
Blomqvist, Otto Stjernberg; N i c k b y :  Tilda Dahlqvist, Aina Palenius, Lydia 
Vinberg, Ina Söderström, Liisi Wickström, Karl Wickström, Selma Strand, Gösta 
Sandqvist, Emil Less, Robert Lagergren, Alina Lindström, Anna Teckenberg, 
Aina Lindqvist; P a i p i s :  Gustaf Feldt, Ernst Oljemark; P ö r t ö :  Linda 
Söderling, Fredrik Kvickström, Fredrik Grönberg; G e s t e r b y  & P i g b y : 
Anders Granberg, August Granberg, A. Hilden, Valter Hildén, Konrad He
lén, Arvid Mikander, Hilda Mikander, Clary Neovius, Johanna Labbart; 
S k y t t e n s k ä r :  Oskar Österlund; K r ä m a r ö :  Ivar Grönwall, Ina Grön- 
wall; G r a n ö :  Frans Vinberg jämte dotter; K a m s h o l m e n :  Ester Vin
berg: M ö l a n d e t :  Axel Lindström jämte hustru; E s t l u o t o n :  Oskar 
Åberg, Frans Liljeberg; H u s ö : Johan Liljeström; S a v i  j ä r v i :  Ellen To
pelius, Dagmar Ruin, doktor Hedlund, Valdemar Hägglund, fröken Virén, 
Ruth Hannula; S i m s a l ö :  Helmi Sjöholm; L ö p a r ö :  Emma Tallgren.

Ytterligare utdelades till 24 skyddskårister, som deltagit med tyskarna i  
striderna vid Hangö, Helsingfors, Abborfors m. fl. ställen en penninggåva 
på 100 mk per man av insamlade medel.

*

Den tack, som gavs dem som fallit och kämpat, skall gå från släktled 
till släktled. Minnet av händelserna januari—april 1918 skall leva och mana 
till fortsatt uppoffrande arbete för hembygd och fosterland.
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Gustaf Arnold Ahrenberg.

Handlanden G u s t a f  A r n o l d  A h r e n b e r g  var född den 24 
mars 1883 i Borgå socken och son till handlanden Gustaf Adolf Ahrenberg 
och hans hustru Hilda född Forsström, bördig från Sibbo.

Efter att ha besökt tre klasser i Borgå lyceum lämnade han vid 12 års 
ålder skolbänken och tog af egen böjelse anställning som yngre biträde på 
G. F. Jankes kolonialvaruaffär i Helsingfors. Där tjänstgjorde han en följd 
av år omtyckt av principal och kunder för att sedan på grund av affärens om
bildning överflytta till Nymans kolo
nialvaruaffär i samma stad. > År 1901 
vann han anställning i Borgå hos hand
landen A. G. Rosenkvist, där han blev 
principalens närmaste man. Då likväl 
efter Rosenkvists död affären upp
hörde, flyttade han tillbaka till Hel
singfors och tog anställning hos handl. 
K . Hindsberg där han konditionérade, 
tills han år 1908 köpte egen affär vid 
Kaptensgatan. Till följd av ogynn
samma konjukturer blev han likväl 
tvungen att upphöra med rörelsen för att 
ånyo söka anställning, denna gång i Vi
borg. Men även här möttes han av ge
nomgående otur. Affären upphörde till 
följd av principalens frånfälle. Hans 
liv var sålunda länge ett irrande från 
iställe till ställe. Led vid detta flac- G. A. Ahrenberg med familj.



kande från stad till stad beslöt han söka sin utkomst på landsbygden. Han 
lyckades även på förmånliga villkor bliva ägare till lanthandeln i Kallbäck 
by i Sibbo. Samtidigt ingick han äktenskap med hemmansägaredottern Lydia 
Ullberg från samma by. Affären drev han med prövad förmåga och energi, 
så att den inom kort blev synnerligen väl känd. Sin kundkrets belåtenhet 
åtnjöt han som få inom hans yrke. Hans rättframma karaktär, som dolde 
intet svek, i förening med hans vänsälla håg och muntra sinnelag gjorde ho
nom omtyckt som handelsman. Stilla och tillbakadragen arbetade han för 
hemmets lycka och välstånd; med sin ljusa syn på livet och med sin allt 
övervinnande godhet, hade han även funnit vad man i livet ytterst söker, 
ett lyckligt och solljust hem.

Så kom förstörelsen med den röda skräcken. Det var den 17  febr. Mor
gonen grydde solig och klar, men liksom om han hade haft en inre aning om 
vad som skulle ske, yttrade han tankfull och bekymrad: »Nu har Gud givit 
en vacker dag, men hur skall den gå till ända!» Morgonen var ej heller långt 
framskriden, innan en hop rödbanditer kommo tillstädes, vilket snart skulle 
ge dagen ett slut, som ej ens de värsta aningar kunnat bebåda. Tillsam
man med sin svåger hemmansägaren Ullberg fördes han till Nickby för att 
»förhöras». Här fick han invänta »turen», medan bödlarna gingo omkring 
samtalande om, huru de skulle fördela offrens tillhörigheter sinsemellan.

Förhöret leddes av skräddaren Granqvist. Med en råhet som söker sin 
like behandlade han sina offer, hans närmaste grannar för övrigt, icke så myc-

»t,
ket med ord men med hugg och slag, härvid villigt assisterad av trogna »med- 
bödlar». Domen lydde på förvisning till Kervo, vilket var liktydigt med döds
dom. De olycklige vräktes i en släde och så bar det av i kvällens skymning! 
Kommen till »Storkärr», där Sibbo begravningsplats gränsar till Mårtensby, 
befalldes offren stiga av.

Nu voro bödlarna färdiga att utföra sitt hemska dåd. Huru de olyck
liga avdagatogos är icke så noga bekant, men otaliga märken efter bajonett- 
styng låta en förstå, att här försiggick ett av de grymmaste morden.

Så hade dagen slutat. •— Förgäves väntade hustru och barn där hemma. 
En sorgfylld dag, en sömnlös natt i förtvivlan under tårar och böner, — allt 
förgäves. — Så kom igen en hop banditer, men icke för att lämna tillbaka den

f
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bortförde utan för att taga mera. Nu tömdes butiken på hela sitt lager till ett 
värde av inemot 20,000 mk. Mannen var och förblev borta. Först så små* 
ningom blev det bekant vad som hade hänt. Liket påträffades efter några 
dagar i marterat och utplundrat tillstånd.

En gärd för fosterland, för lag, sanning och rätt var hans död. Sent skall 
minnet av honom förblekna. Bland egna och talrika vänner har han lämnat 
ett tomrum som ej kan fyllas. Vile fosterjorden lätt på hans stoft.

Valter och Alfons Ahrenberg.

Runar Amund Behm..

R u n a r  A m u n d  B e h m  var född i 
Helsingfors den 22 juli 1901. År 1904 flyttade 
hans föräldrar till Sibbo, där de övertogo fäderne
gården Olofs i Hangelby. År 1906 inköpte hans 
far Fletbacka rusthåll i Mårtensby. Från år 1912 
var familjen bosatt i Helsingfors. Om också född 
i Helsingfors kan Runar Behm dock anses för 
god sibbobo, emedan han på fädernet härstam
made från en gammal sibbosläkt och hade tillbrin
gat sina barndomsår i Sibbo, där han hade er
hållit den första skolundervisningen. Till Sibbo 
kände han sig också alltid dragen, emedan han 
där hade lärt sig att älska det enkla lantlivet. För denna bygd ville han även 
offra sitt unga liv. Han slöt sig till Sibbo skyddskår och deltog med denna i 
striderna vid Kervo, Mårtensby och Pellinge. Därefter sökte han sig i säll
skap med ett par andra skyddskårister till Helsingfors. På vägen uppehöll 
han sig några dagar i Hangelby, där han besökte fädernegården Olofs. Där
ifrån fortsatte han flykten över isen. Var och när han nåddes av mördar
handen är ännu outrett. Man förmodar att det var den 15  februari på isen 
i närheten av Helsingfors. Efter långvarigt efterspanande hittades hans lik, 
till oigenkännlighet massakrerat i kolerabaracken i Helsingfors.
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Runar Behm var vid sin död elev i Helsingfors handelsskola och hade 
dessförinnan åtnjutit undervisning i Nya svenska läroverket i samma stad. 
Av förmän och kamrater har han enstämmigt erhållit de bästa vitsord som 
krigare oeh kårkamrat. Mod och lugn i faran samt en djup övertygelse om 
det fosterländska och rättvisa i den sak, för vilken han stred utmärkte den 
unge frihetshjälten. Då han begav sig från hemmet för att ansluta sig till 
skyddskåren, uttalade hans mor en farhåga, att hon aldrig mera skulle få 
återse honom. »Om så är Guds vilja», svarade den unge krigaren, »skola ni 
inte sörja, utan tänka på att jag fallit för fosterlandet och sålunda fått en här
lig död.»

Runar Behm var en rättskaffens karaktär med ädla tänkesätt. Han var 
ende sonen och sörjes närmast av sina föräldrar, vars ögonsten han var.

Ferdinand Behm.

Johan Leonard Eklund.

J o h a n  L e o n a r d  E k l u n d ,  trädgårds- 
mästarson från Husö, var född den 18 februari 
1896. År 1906 började han sin skolgång i öster- 
sundom folkskola, varifrån han avgick med av
gångsbetyg år 1910. Midsommardagen 19 1 1  kon
firmerades han i Sibbo kyrka. Från hösten 19 12  
till 19 15  var han dräng på Husö. Därefter flyt
tade han till Helsingfors där han bland annat en 
kortare tid tillhörde brandkåren. År 19 16  åter
vände han till östersundom och blev dräng hos 
hemmansägaren G. K r oge 11. Där var han mycket 
omtyckt för sitt milda och glada lynne.

Vid det röda upprorets början anslöt han sig till.skyddskåren och måste 
därför fly från sitt hem. Efter långa irrfärder kom han till Simsalö i Sibbo skär
gård den 19 februari. Där blev han den 22 februari gripen av rödgardisterna 
Broström, Hindström samt Yrjö Huhta. Då Eklund uppgav att i ett närbe
läget torp på holmen skulle finnas skyddskårister fördes han dit. Sedan man
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förgäves sökt efter dem, fördes han till högkvarteret för att förhöras. Under 
färden hade Eklund enligt Hindströms uppgift velat fly, varför Hindström 
och Huhta mot honom avlossade var sitt skott. Av skotten träffade det som 
Hindström avfyrade. Liket plundrades på penningar, fickur och stövlar.

Axel Edvin Enholm.

Hemmansägaren A x e l  E d v i n  E n 
h o l m  från Paipis föddes den 4 januari 1894.
Han genomgick folkhögskola och ägnade sig 
därefter åt lantbruket.

Fadern dog 1907, och emedan Edvin var ende 
sonen, måste han då övertaga egendomens sköt
sel. Han var manlig och kraftig och drev ar
betet med synnerlig framgång. Han emottog år 
19 16  lägenheten Tomtbacka i eget namn och gifte 
sig samma år med hemmansägardottern Selma 
Eampenius från Pellas i Paipis.

Han verkade även för Sibbo brandkår. Duk
tig idrottsman som han var, erhöll han en pokal jämte flere andra pris.

Då de rödas uppror började, ställde han sig sida vid sida med våra tappra 
hjältar för att försvara oss. Svika kunde han inte. Han var en av de tappraste 
vid försvaret av Paipis den 5 februari. Därefter flydde han till Borgby och 
Andersböle. Efter hemkomsten blev han kallad att infinna sig på kommu
nalhuset i Nickby den 15  februari. Samma dag på kvällen mördades han i 
Storkärrsskogen. Han efterlämnar änka och en son.

Gerda Schybergson.

Axel Edvin Enholm.

C. W. Lindqvist.
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johan Artur Friman.

Johan Artur Friman.

Parcellägarsonen J o h a n  A r t u r  F r i 
m a n  från Buddas hemman i Mårtensby föd
des den 2 januari 1897. Efter slutad folkskole- 
kurs ägnade han sig åt lantbruket. Han var av 
alla mycket omtyckt och avhållen.

Han ingick i skyddskåren för att fylla sin 
plikt såsom fosterlandets försvarare och deltog i 
striden vid Mårtensby. Därefter kallades han till 
revolutionsdomstolen i Nickby, och dömdes till 
döden den 13  februari. Hans döda kropp hitta
des följande dag jämte 5 andra lik i Storkärrs- 
skogen, som under de rödas tid var ett fullkom
ligt Sibbo Golgata.

C. W. Lindqvist.

Karl Axel Karlsson.

Hemmansägaren K a r l  A x e l  K a r l s 
s o n  hemma från Hannusas hemman i Paipis 
föddes den 23 februari 1871. Fädernegodset Karls
berg som århundraden har varit i samma släkts 
ägo, övertog han år 1900. Karlsson hyllade varmt 
den svenska kulturen och sitt svenska modersmål.

Det svenska språket höll han kärt.
Det hade han av modern lärt.
Mot andra språk på denna jord 
han bytte ej det svenska ord.

Det vår fråga om att sälja egendomen, men av fruktan att den skulle 
råka i finska händer avslogs köpet. År 1902 gifte han sig med hemmansägare
dottern Ida Winqvist från Esbo.

Karl Axel Karlsson.
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Hans goda hjärta och hjälpsamma hand räckte till för alla, som voro 
värda hjälp, hasten och lättjan kunde han ej understödja. Alla som kommo 
i beröring med honom hava värderat honom som en vänsäll och ädel medbor
gare. Han efterlämnar i Sibbo ett tomrum, svårt att fylla. Han var med
lem i kommunalnämnden och förmyndare för släktingarnas vidlyftiga fastig
het. Allt skötte han med noggrann omtanke och med sakkännedom. För sven
ska folkpartiet var han även verksam.

Han höll sig i början af upproret gömd i Borgby och i Andersböle, men 
kom senare hem. Blev av de röda uppmanad att den 15 februari klockan 9 
f. m. infinna sig i Nickby för att erhålla vistelsebiljett. Han infann sig enligt 
kallelsen på kommunalhuset men blev plundrad på 500—600 mark, samt 
lemlästades och mördades på kvällen i Storkärrsskogen.

Einar Lennart Krogell.

E i n a r  L e n n a r t  K r o g e l l  föddes 
den 16 april 1902 på Krogars hemman i Öster- 
sundom by. Föräldrarna voro hemmansägaren 
G. Krogell och hans hustru Maria. Emedan E i
nar Krogell var älsta sonen och sålunda en gång 
skulle övertaga hemmanet, fick han redan under 
skoltiden vara med i olika jordbruksarbeten, utan 
att dock skolan, där han var en mycket fram
stående elev, försummades. Efter genomgången 
skolkurs tog han liflig del i hembygdens ung- 
domsrörelse och allmänna strävanden. Han 
var alltid mycket omtyckt av lärare och kamrater.

Under det röda upproret sökte sig Einar Krogell till Pellinge och del
tog i striden därstädes den 1 1  februari. Vid skyddskårens hastiga av
färd blev han kvarlämnad, emedan signal inte kunde givas. Följande 
dag den 12  februari påträffades han av de röda i en foderlada och mördades 
av dem. Hela bakhuvudet var inslaget. Vid sin död var han icke fullt 16 år 
gammal. Gerda Schybergson.

C. W. Lindqvist.

Einar Lennart Krogell.

:Schybergsou —  S.
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Artur Jakob Lindén.

Industriidkaren A r t u r  J a k o b  D i n - 
d é n från Kitts hemman i Gesterby var född 
den i  juni 1884. Han uppfostrades i  sitt hem i  
Gesterby, genomgick folkskolan i Sibbo kyrkby 
samt en kurs vid Borgå folkhögskola. Intresse
rad av industriella företag som han var, inrät
tade han en kvarn och såg, som drevos med mo
tor i Gesterby, och då han fann kvarn- och såg- 
driften lönande, byggde han med G. Lönnqvist 
Nickby kvarn- såg- och elektricitetsverk under 
åren 19 12 —1913. Men kriget, som utbröt 19 14  
lade hinder för elektricitetsverkets utveckling,, 

emedan elektriska tillbehör blevo svåra att anskaffa. Han övertog då en
sam Nickby kvarn-, såg- och elektricitetsverk, och då kolbristen gjorde en 
lönande drift i Nickby omöjlig, inköpte han år 19 17  Broböle fors och kvarn 
och flyttade sina maskiner dit. Det var hans mening att i Broböle förutom 
kvarnen och sågen uppställa ett större elektricitetsverk, som skulle förse 
Sibbo med elektricitet, men döden avbröt allt.

Stor omsoig ägnade han sin hemgård, som han skötte tillsamman med 
sin far. Han anskaffade nya jordbruksredskap och maskiner och var outtrött
ligt verksam för jordbrukets förbättrande. För att få bättre skördar tog han 
jämte andra initiativet till Gesterby pråmbolag Framåt, hans avsikt var 
att med pråm föra gödsel från Helsingfors till Gesterby. Han blev bolagets 
direktör. Dessutom var han agent för livförsäkringsbolaget Suomi, för ömse
sidiga försäkringsanstalten Sampo i Åbo samt för Wellamo i Vasa.

Han mördades den 14 februari 1918 av rödgardister. Närmast sörjes- 
han av änka och en son.

Artur Jakob Lindén.

Agnes Lindén.



Harald Reinhold Lindqvist.

H a r a l d  R e i n h o l d  L i n d q v i s t  
från Mårtensby var född den 14 september 1899 
och sålunda vid sin död den 10  februari 1918 
endast 18 år gammal. Kort före hans födsel slog 
åskan ned 4—5 meter från hans mor, som av 
skrämsel blev mycket upprörd. Vid 2—3 års ålder 
kom han dagligen in till sin farfar, för att få järn 
saker att leka med. Andra leksaker brydde han 
sig inte om. Vid fyra års ålder fick han en bildbok, 
där han särskilt fäste sig vid en liten pilt som 
satt till häst, med svärdet vid sidan. Rarbror Harald Reinhold Lindqvist. 
Kalle lovade giva honom en liten slant, om han
lärde sig utantill versen, som stod under bilden. Gossen, som ännu ej kände 
bokstäverna, måste då anlita moderns hjälp. Om en stund återkom han, 
knäppte ihop händerna och läste:

Liten Harald skall ut att rida.
Piskan bär han i sin hand, 
svärdet vid sin vänstra sida.
Han skall slåss med rövarband.

Då kunde ingen ana att hans liv skulle sluta just på det viset.
Under skoltiden deltog han aldrig i några pojkstreck, han var alltid stilla 

och tillbakadragen. Under de senare åren besökte han icke nöjen och till* 
ställningar. Han hade särskilt anlag för slöjd och hyrde därför en liten stuga, 
vilken han begagnade som verkstad. Stugan fanns i skogsbrynet och där 
brukade han lyssna till skogens dystra sus. På hösten, då oroligheterna till- 
togo, blev han allt dystrare i hågen. Hans hjärta klappade varmt för foster* 
landet. Han ingick såsom medlem i skyddskåren och hörde till vakterna vid 
Mårtensby ungdomsförenings hus.

Den 10 februari blev han tillfångatagen av de röda i närheten av Mårtensby 
plattform samt fördes till en liten koja, östers, där de röda hade kansli. Se

HARALD REINHOLD LINDQVIST. 1 15
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dan fördes han samma dag från Nickby till Kervo, där den dödande kulan 
träffade honom i närheten av stationshuset. Han stupade för fosterlandet i sin 
levnads morgon.

De röda plundrade honom därefter på penningar, ur, ytterrock, stövlar 
och mössa. I  två dygn blev han liggande vid j ärnvägsstängslet mittemot statio
nen. Hans mor och faster kommo till Kervo röda kansli för att söka honom. 
Kanslisten röt då som en ilsken tjur: Tror Ni, att vi äro mördare, efter som ni 
här söker efter folks lik. Edra egna män ha tagit honom, ty  de äro slaktare! 
Ni föder och göder dem! Ni hyllar dem och hyser dem hos er!

Den 14 februari fingo de underrättelse om att den avlidne fanns på Kervo 
apoteks gård. Den 16 foro de egna dit för att avhämta honom. De fingo då 
veta, att han redan var begraven.

I början av maj kom underrättelsen, att han hade blivit jordad i gemen
sam grav med 5 mäntsäläbor. Den 8 maj upptogs han och den 9’.de maj begrovs 
han på Sibbo begravningsplats. Kyrkoherden E. Sundén höll då ett till 
hjärtat gående griftetal.

Harald Reinhold Lindqvist var ende sonen.
C. W. Lindqvist.

Karl August Lindqvist.

Hemmansägaren K a r l  A u g u s t  L i n d 
q v i s t  ägde Smeds hemman i Borgbv. Han föd
des den 19 september 1867 i Sibbo, där hans far 
var arrendator först på Keldpetas i Hertsby, se
dan på Smeds i Mårtensby, och ytterligare på Stä- 
kas kronoboställe i Borgby. Där köpte hans för
äldrar först halva Smedshemman, men senare 
även den andra hälften. Karl var ende sonen, 
och efter genomgången kurs i folkskolan ägnade 
han sig åt jordbruket.

Karl August Lindqvist. Han gifte sig med rusthållardottern Lucia
Byman från Mårtensby. Då fadern blev gammal, överlämnade han hem
manet åt sonen, som upparbetade egendomen till ett mönsterboställe i sock-
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nen. Dessutom hade han tid och krafter att under en följd av år verka 
såsom en energisk och samvetsgrann polisman.

Hans gästfrihet räckte till för alla. Många av Helsingfors märkligaste 
män togo hos honom sitt högkvarter, då de voro på sina jaktfärder i Sibbo.. 
Vid hans 50 års dag den 19 oktober 19 17  förärade vänner i Helsingfors och Sibbo 
honom att prydligt guldur med kedja. Många förtroendeuppdrag anför
troddes honom. Bl. a. var han medlem av kommunalnämnden i Sibbo.

Den 9 februari fick han order att jämte sina tvenne söner infinna sig på. 
kommunalhuset i Nickby, emedan han hade understött skyddskåren och här
bärgerat flyktingar. Den 13  februari blevo de dömda till döden. Under för
höret hånades och begabbades de av Sulo Salmi, som då var domstolssekre- 
terare. Tidigare hade Salmi tjänat som dräng på Smeds och då gjort sig skyl
dig till stöld. Emedan Lindqvist var mycket korpulent yttrade domstolens 
ordförande Lönnqvist bl. a.: Ni pustar som en ångpanna, men vi skola nog 
snart öppna säkerhetsventilen.

Mot kvällen fördes de ned till Nickby järnvägsstation för att såsom det 
hette transporteras till Kervo. Så skedde dock icke, utan han måste med sina 
båda söner återvända till kommunalhuset. Där hade han bett, att de röda 
skulle skona sönerna om än han själv måste dö.

Senare på kvällen sändes de jämte 2 andra fångar till Storkärrsskogen. 
Där misshandlades de på det gräsligaste och dödades. Vid faderns hj ärtslitande 
nödrop svimmade sonen Edvin, som strax därefter fick dela öde med fadern.

C. W. Lindqvist.

August Alvar Lindqvist.

Föddes den 7 december 1897. Hans levnadssaga blev kort men ärorik. 
Modig och lugn var han alltid, och en klar övertygelse hade han om det rätt
visa i den fosterländska sak, för vilken han stred. Han mördades den 13, 
februari 1918.
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Karl Edvin Lindqvist.
Föddes den 8 oktober 1892. Avsikten var att han efter sin far Karl 

August Lindqvist skulle ärva hälften av Smeds hemman. Brodern Alvar 
skulle ärva den andra delen. Såsom medlem i skyddskåren uppoffrade 
han sitt liv för fosterlandet. Han var allmänt omtyckt av dem, som 
kände honom. Han mördades samtidigt som hans far och bror den 13  
februari 1918.

August Alvar Lindqvist. Karl Edvin Lindqvist.

Efter det att de tre manliga familjemedlemmarna hade fallit offer 
för de rödas mordlust, kände den kvarblivna makan och modern att 
hennes krafter började svika. Hon intogs på Diakonissanstalten i Hel
singfors, där hon utandades sin sista suck den 25 juni 1918. Sålunda 
hade en hel familj tack vare de rödas blodtörst blivit utrotad i Sibbo.

C. W. Lindqvist.

Karl Johan Nyberg.

Parcellägarsonen K a r l  J o h a n  N y b e r g  från Eskos i Mårtensby 
föddes den 25 augusti 1896. Efter erhållen folkskoleundervisning i hemorten 
ägnade han sig åt jordbruket. På hösten 1916 sökte han inträde i folkhögskolan 
på Finns i Esbo. Efter genomgången skolkurs återkom han till hemmet.
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Oaktat hau var enda sonen och fadern re- 
-dan var ålderstigen, var han dock när orolighe
terna tilltogo redo att offra sitt unga liv för fo
sterlandet. Han deltog i striden vid Mårtensby.
Därefter retirerade han med kamraterna till 
Borgå. Under många umbäranden återkom han 
den 10 februari till hemmet.

Då de röda på det gräsligaste började mörda 
sina offer, gömde han sig jämte kamraterna i 
skogen, i bergsskrevor och i torp. Ända till den 
25 februari lyckades de undgå de röda, men då 
Tipptäcktes de av de rödas livsmedelssnokar hos 
backstugusittaren Ställberg i närheten av Mårtensby kalkbrott. De röda 
voro parcellägaren Theodor Snäll och Karl Svärd. De avlägsnade sig för att 
söka hjälp och återkommo efter en stund i sällskap med Richard Söderqvist, 
som också bar gevär. De röda frågade efter flyktingarna, som under tiden 
hade försvunnit. Då de inte längre funnos i stugan började de följa spåren, 
som de hade lämnat efter sig i snödrivan. En kilometer från Ställbergs 
stuga blevo flyktingarna upphunna, och de röda började skjuta på dem. 
Nyberg träffades av en dumdum kula, som ändade hans unga liv. De röda, 
som sköto honom voro hans skolkamrater.

När budet att Karl Johan Nyberg var död nådde oss, framkallade det 
allmän sorg och saknad. Hans arbetsdag blev icke lång. Hans levnadssaga 
var kort men vacker. Vi skola aldrig glömma hans strålande ansikte, hans 
varma, ärliga blick, hans vänliga väsen. Han var sin moders solskensbarn, 
han var kamraternas stolthet. Under stor anslutning bäddades han den 21 
mars i fosterlandets jord, som han så varmt älskat. Han sörjes närmast av 
föräldrar och av två syskon.

C. W. Lindqvist.

K arl Johan Nyberg.
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Alexander Reinhold Olenius..

Boställsarrendatoren A l e x a n d e r  R e i n h o l d  O l e n i u s  från Mar- 
tis kronoboställe i Borgby föddes den 21 augusti 1845. Han var gift med 
Alma Bäckstrand från Ollas hemman i Borgby och hade 5 barn. Han var en 
man av den gamla stammen. Stilla och anspråkslös fullgjorde han samvets
grant sina plikter utan att störa andra.

Då de röda plundrade gården, tvingades Olenius att föra spannmål till

A. R. Olenius med hustru.

deras högkvarter i Nickby. Då den 72-årige åldringen hade avlastat den 
sista säcken i kommunalhuset, kom bödeln Matti Melander och sköt två. 
gevärskott mot honom. Skotten voro ej dödande. Först efter en stund 
avlossade en annan röd det dödande skottet. Detta skedde den 16 februari. 
Diket fördes till Storkärrsskogen, där det låg till måndagen den 18, då en röd
gardist förde honom hem. Då Olenius hade blivit mördad lössläpptes hans 
häst, som i galopp satte av mot hemmet, och som på detta vis förde med sig; 
den sorgliga underrättelsen om husbondens död. C. W. Lindqvist.
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Otto Hjalmar Oljemark.

Bland de oersättliga förluster i människoliv, 
som det röda förräderiregementet bringade med 
sig, har Sibbo kommun att anteckna en av sina för
nämsta stödjepelare och förtroendemän, jordbru
karen och lägenhetsinnehavaren Hjalmar Olje
mark. En saknad och sorg, som man sällan be
vittnar, gjorde sig gällande i hela kommunen.
Det erkännande och den popularitet, som kom 
honom till del under hans verkningsfulla liv, 
fick ett synligt, ovanligt uttryck i den honom 
ägnade hyllningen vid hans gravsättning, och allt otto Hjalmär Oljemark. 
efter som tiden lider blir det klarare för hans
kommunala medarbetare och sockenbor, vilken svårt ersättlig kraft 
han representerade. Utgången från en gammal svensk odalmannasläkt 
var han typen för en sann odalman. Hans karaktär och uppträdande 
präglades av en stark personlighet; han visste vad han ville och gick rakt 
på sitt mål utan att dagtinga med sitt samvete eller stundens inflytan
den och ingivelser. Efter sin fader, Otto Ferdinand Oljemark, den ståt
lige husbonden på Boskis lägenhet i Sibbo kyrkby, hade han ärvt det oböj
liga starka karaktärsdraget, och efter sin moder, Mathilda Eklund, den varm
hjärtade vekheten och den solljusa syn på tingen som så ofta kom i dagen, 
då man minst väntade det. Hjalmar Oljemark föddes på Boskis den 28 mars 
1874 och den 2 i mars månad 1918 föll han för en mördarkula ute på 
isen i Sibbo skärgård. Han var således vid sin död endast 44 år gammal, men 
hade bakom sig ett intensivt fruktbringande arbete som få och hade hunnit 
taga del i en mångskiftande, uppbyggande verksamhet på olika lanthushåll
ningens och det kommunala livets områden. Efter genomgången folkskole- 
kurs inträdde Oljemark år 1885 i Borgå lyceum, där han dock kvarstannade 
endast två år, redan då fast besluten att i trots av sitt goda läshuvud och sin 
faders vilja icke bliva någon läskarl. Faderns hot att sätta honom i Finska 
Kadettkåren, om han icke fogade sig uti att stanna och genomgå Borgå ly-
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ceum tjänade till intet, han vidblev sin önskan att komma hem och hellre 
köra mull och gödsel på åkrarna, än sitta på skolbänken. Fadern fick ge 
efter; den unge Hjalmar kom hem och började deltaga i arbetena och sysslorna 
på fädernegården, vilket han gjorde med liv och lust, lämnande åt sin yngre 
bror att fullfölja faderns älsklingsplan för honom att gå den lärda vägen. 
Så förgingo några arbetsamma, lyckliga ynglingaår. Jordbruket blev redan 
då hans käraste sysselsättning, och därunder vann han vid tidiga år en erfa
renhet, som andra först senare kunna arbeta sig till. Som helt ung lärde han 
sig redan att iakttaga och beräkna den tid, som behövdes och åtgick till de 
skilda jordbruksarbetena. Sedan han blivit sin egen husbonde hade han all
tid klart för sig vad han kunde fordra av sina underlydande, han visste pre
cis huru många minuter eller timmar varje plöjning, varje harvning krävde 
för att vara väl utförd, och därigenom blev han en så god, omtyckt och respekt
ingivande arbetsledare. Hans ordningssinne blev redan tidigt väckt, och han 
fordrade ständigt att varje sak skulle ligga eller hängas upp på sitt förut be
stämda ställe. Under ynglingens uppväxtår i hemmet kom hans rättframma 
natur ofta i dagen, i det han icke kunde underlåta att gendriva det orätta och 
falska. Fadem tålde ingen inblandning från de yngres sida i de vuxnas samtal 
och det hände att han barskt tillrättavisade den unge Hjalmar, då denne olov
ligen hov upp sin röst för att klandra eller rätta någon i sällskapet, som i miss
tag eller med avsikt hade framställt en sak i orätt dager. Under skriftskols- 
tiden vid 17  års ålder blev Oljemark bekant med sin blivande maka Mia Behm, 
och då lades grunden till den starka, varma känsla, som skulle vara hela hans 
liv. De unga tu svuro varandra då redan tro och loven, men fästmannen vå
gade först vid uppnådd myndighetsålder framkomma till hennes far med be
kännelsen om sin kärlek och sitt beslut att äkta föremålet för sitt ungdoms
tycke. I  hela sju år räckte sedan förlovningstiden, innan giftermålet kom till 
stånd. År 1895 intogs Oljemark i Mustiala lantbruksskola, varifrån han två 
år senare blev utdimitterad med det vackraste betyg en elev kan prestera, i 
det han i alla ämnen erhöll vitsordet berömligt. Fyra år därefter fick han till
fälle att på egen hand och eget ansvar i praktiken omsätta sina inhämtade 
lärospån, då han efter faderns frånfälle övertog skötseln av fädernegården 
Boskis. Som ung husbonde visade han snart vad han dugde till. Inom kort
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infördes nya och bättre metoder för jordens brakande, och en rationellare 
skötsel kom i synnerhet ladugården till del, på vilken till en början huvudin
tresset koncentrerades. Både egna och främmande kors härstamning och 
stamtavlor kunde han utantill och uppdrev snart sin ladugård sbesättning till 
en av de förnämsta i socknen. Han strålade av glädje och stolthet, då han före
visade eller talade om sina präktiga, helrasiga djur. Sålunda uppdrev han 
småningom sitt ställe till en liten mönstergård och gav härigenom ett gott 
föredöme i vida för lantbruket intresserade kretsar både inom och utom sin 
egen socken. Oljemark hyste allt från ungdomstiden ett levande intresse för 
hästar och hästaveln, och detta intresse tog honom så helt i anspråk i synner
het under de sista åren av hans levnad att alla de övriga grename av lanthus
hållningen bra nog kommo i andra planet. Detta intresse hade han tillfälle att 
ytterligare utveckla såsom invald medlem i styrelsen för det svenska Nylands 
hästavelsförbund vid dess bildande år 1908. Han var ända till sin död för
bundets kassör och även medlem i dess stamboksnämnd. På hans förslag 
anställdes i kommunen 1906 en egen djur läkare, vilket i hög grad befräm
jade just hästskötseln. Alla mera bemärkta hästar kände Oljemark både 
till utseende och härstamning icke endast i hembygden utan i flere andra 
trakter av landet. Att en så rättfram och rättvis natur som Hjalmar Olje
mark skulle bli en god och omtyckt husbonde var givet, och som ett bevis på 
den konsekvens han iakttog som arbetsledare må nämnas att han ansåg för 
rättast att aldrig återtaga eller ändra en given befallning, om ock han själv 
insåg att någon gång en order skulle tarvat ändring eller rättelse. Med orub
bat lugn tog han både större och mindre olycksfall och missöden på gården 
även då de gällde något av djuren. Det är ledsamt, men det kan icke 
hjälpas, hörde man honom ofta svara på framförda beklaganden. Han var av 
naturen synnerligen välvillig, och det var en glädje för honom att kunna göra 
någon annan en tjänst och åt by- och sockenbor var han städse redo att låna 
ut sina redskap, om ock detta utlånande mången gång satte honom själv i 
förlägenhet. Det är redan nämnt att hans kära Boskis blev i hans hand en 
mönstergård, men han lät sig icke nöjas med det som var färdigt; han gick 

• ständigt vidare och förbättrade det som till äventyrs tarvade förbättring eller 
ändring. När han reparerade eller byggde något, var det ofta han med en
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aningsfull känsla yttrade till de sina, att han gjorde det för att de senare i  
framtiden måtte ha allt riktigt färdigt. En aning att hans dagar icke 
skulle bli alltför många, att hans levnadsverk snart vore slut kom flere gånger 
fram under den senaste hösten och vintern. Ännu i början av januari hade 
han yttrat till sin hustru att han liksom kände på sig att hans tid snart vore 
ute, emedan, som han sade, hans intensiva levnadsarbete hade börjat så tidigt 
och vid så unga år.

Redan som gosse och yngling var Hjalmar Oljemark sprittande glad till 
lynnet och denna glättighet med det strålande leendet på läpparne följde ho
nom under hela hans levnad. I  umgängeslivet inom socknen var Oljemark 
därför städse en gärna sedd gäst. Det låg något så klart och ljust över hela 
hans personlighet och var han än visade sig meddelade han sin glättighet och 
godmodiga fryntlighet åt det övriga sällskapet. Gick det trögt med en ring
lek eller behövde annars den församlade ungdomen en uppryckning, ja, då 
var Hjalmar Oljemark genast framme, låg i med liv och lust, och hans exem
pel tövade icke att meddela sig till de andra deltagarne. Han var musika
liskt anlagd. Begåvad med en god sångröst inträdde han redan som helt ung i 
den år 1889 bildade sångkören i kyrkbyn, vilken han sedan tillhörde så länge 
den existerade. Han medföljde kören på dess färd till Ekenäs vid Svenska 
Folkskolans vänners första musikfest och uppträdde då icke allenast som sån
gare utan som ledarn.es och körmedlemmarnes glada, hurtiga muntrations- 
råd under färden dit och tillbaka. Samma glada humör och aldrig sviktande 
uppmuntrande glättighet visade han även under de finländska ungdomsför
eningarnas resa till Stockholm sommaren 1908. Musiken låg honom liksom i 
blodet. I sin ungdom spelade han även fiol, men fick lov att i brist på tid och 
tillfälle till vidare utbildning lämna denna sysselsättning. För sången i sko
lorna intresserade han sig särskilt och kom gärna just till sånglektionerna på 
besök till sin omhuldade småskola i kyrkbyn, under vars fönster han obe
märkt kunde slå sig ned på en bänk för att höra barnen sjunga bland annat 
hans favoritsång, en liten enkel visa med orden: Små, små ord av kärlek, 
taita varje dag, hemmet gör till himmel, livet till behag.

Var Hjalmar Oljemark en dugande, driftig jordbrukare, en mönstergill 
husbonde och ett hems prydnad, så gjorde han sig icke mindre gällande i sam-
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Ihällslivet och i den kommunala verksamheten. Få torde de personer vara, 
som fått sig ombetrodda så olikartade, mångsidiga uppdrag som han. I 
föreningen Sibbo Hembygdsforskning var han från dess grundläggning med
lem och arbetade verksamt för föreningens plan till den gamla kyrkans skyd
dande. Var det en kommitté, som skulle tillsättas av de kommunala myndig
heterna eller ett annat förtroendeuppdrag, där det tarvades insikt och rådighet, 
föll valet på Oljemark. Och detta med fog, ty  man visste att om och när han 
åtog sig en sak, så gjorde han det med den största ansvarskänsla. Oljemark 
hörde till ett otal föreningar och styrelser. Må här omnämnas de förnämsta. — 
Till ordförande i kommunens förmyndarnämnd blev han utsedd år 1903 och 
kvarstod i denna egenskap till 1915. Som ledamot i Sibbo Sparbanks styrelse 
inträdde han 1906 och beklädde denna befattning till sitt timade frånfälle. Då 
Svenska Folkpartiet bildades sommaren 1906, invaldes Oljemark i dess styrelse, 
som han allt framgent tillhörde. I  den styrelse, som 1906 tillsattes för uppfö
rande av kommunens fattiggård, det s. k. Frihemmet, blev han även medlem, 
och hans praktiska sinne ledde till många förmånliga anordningar. Oljemark var 
likaså medlem av den kommitté, som 1907 fick i uppdrag att inköpa tomt och 
inreda ett kommunalhus, vars styrelse han sedan ända till sin död tillhörde. 
I  Sibbo Lantmannaförenings styrelse ingick han som ledamot vid dess stif
telse och blev dess ordförande 1910 efter den förra ordförandens, godsägaren
A. Pehrmans död. Likaså efterträdde Oljemark godsägaren Pehrman som med
lem av Söderkulla jordbruksskolas direktion. I  styrelsen för Jordbrukarnes 
mjölkcentral invaldes han vid dess bildande och en följd av år verkade han 
som viceordförande i kommunalstämman. Det var som synes icke få förtroen
deposter, som Hjalmar Oljemark beklädde och överallt fyllde han med heder 
sin plats. Allvar och plikt bildade grundtonerna i allt hans arbete, görande 
och låtande, och därför blev han en så hel och fullödig personlighet. Sibbo 
Lantmannaförening har nu förlorat sin mångårige, uppburne ordförande, 
vars verksamhet för föreningen utgjort ett livgivande element. Må denna 
enkla levnadsteckning över en av Sibbo kommuns märkesmän avslutas med 
•det omdöme, som i årsberättelsen över senaste verksamhetsår avgives av 
Lantmannföreningens styrelse om dess för alltid bortgångne, saknade ordfö
rande. »Ehuru denna berättelse endast bör upptaga förhållandena under år
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1917, kan det icke underlåtas att omnämna den stora förlust Lantmanna
föreningen under år 1918 lidit genom sin avhållne ordförandes frånfälle. Hjal
mar Oljemark var en man, som inom jordbrukarkretsar var vida känd för sin 
praktiska duglighet i alla jordbruksangelägenheter. Företagsam och drif
tig i sina företag, var han även hjälpsam i råd och dåd mot alla dem, som vände 
sig till honom i brydsamma fall. Sanningskär och öppen till sin karaktär, 
kunde han stundom brusa upp mot personer, vilkas förslag eller handlings
sätt han ansåg vara oriktiga eller svekfulla eller mot dem, som genom lättja 
och vårdslöshet voro samhället till last, men den arbetsamme, driftige och. 
rättrådige hade i honom en vän, på vilken han alltid kunde lita. Gladlynt 
och i grunden vek till sinnelaget, var han genom sitt enkla rättframma väsen i 
ordets bästa bemärkelse en folkets man, danad för fredliga värv, vilket han 
även bevisade genom att skapa sitt hemman till en mönstergård och genom att 
efterlämna så många trotjänare och nöjda åbor, som arbetade och bodde 
på hans lägenhet. En sådan odalman är en heder för sitt stånd och sitt land> 
Detta eftermäle bevisar bäst huru högt uppskattad Hjalmar Oljemark var. 
Han själv har gått ur tiden, men hans verksamhet har för visso icke varit 
förgäves, och hans minne skall aktat och ärat fortleva såväl utom som inom 
hans hembygd.

G. L. Topelius.

Karl Hjalmar Oljemark.

Hemmansägarsonen K a r l  H j a l m a r  
O l j e m a r k  från Holstas hemman i Borgby 
föddes den 28 september 1895. Hans far dog, 
då han var 9 år gammal. Efter att hava ge
nomgått folkskolan övertog han ledningen av 
den fäderneärvda gården, som han skötte med 
stor energi och omtänksamhet.

Med stort intresse hade han verkat för 
skyddskåren. Den 13  februari begav han sig 
till Nickby för att söka efter sin ståtliga häst, 
som de röda hade tagit av honom. . I  NickbyKarl Hjalmar Oljemark.
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blev han samma dag tillfångatagen och mördades i Storkärrsskogen, efter 
att hava blivit illa misshandlad av de röda. Delar av kroppen voro av
skurna.

C. W. Lindqvist.

Gustaf Adolf Packalén.

G u s t a f  A d o l f  P a c k - a l é n  föddes på 
Broars hemman i Immersby den 8 januari 1892.
Som bam besökte han Massby närbelägna folk
skola. Då fadern sålde sitt hemman, flyttade 
han med föräldrarna till parcellen Högåker vid 
Byträsket i Immersby. Han var den yngsta av 
8 syskon och föräldrarnas ålderdomsstöd.

Oroligt hade det länge varit i denna by, där 
kalhuggna berg och backar ännu vittna om skogs- 
skövlingen för ryska kronans räkning under år 
1917. På hösten detta år bildades därstädes en 
skyddskår.

Gustaf Adolf Packalén ingick i denna och stod därefter på vakt under nät
terna. Detta var väl även den närmaste orsaken till hans död. En av de röda 
arbetarna i Immersby angav troligen honom. Den 18 februari åkte 8 rödgar
dister nedför Sibbo å på väg till Ahrenbergs i Kallbäck belägna butik, som 
de skulle plundra. Då de sågo Packalén, som trots faderns varningar hade 
begivit sig ned till åstranden, för att lasta props, stannade de och sköto ned 
honom utan vidare: »Varför skjuta ni mig? Jag  har aldrig gjort någon män
niska i världen illa», ropade Gustaf Packalén innan han dog.

Vid begravningen på Sibbo kyrkogård bevakades graven av rödgardister.

Gerda Schybergson.
Artur Edvin Rosenberg.

Handlanden A r t h u r  E d v i n  R o s e n b e r g  föddes i Sibbo 14  maj 
1887 på Antbacka rusthåll i Mårtensby. Han genomgick högre folkskolan 
samt Söderkulla jordbruksskola, där han vitsordades såsom en av de bästa
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eleverna särskilt i piaktiska arbeten och slöjd. 
Efter genomgången kurs vid skolan belönades han 
med pris. Han erhöll därefter anställning såsom 
arbetsledare vid Hertonäs egendom i Helsinge. 
Där verkade han såsom en synnerligen driftig ar
betsledare och var omtyckt både av sin principal 
och av arbetarna. Senare blev han polis i Sibbo. 
Genom sin stora människokännedom och vaksam
het kunde han på förhand upptäcka och före
komma många brott. — Hösten 19 13  ingick han 
äktenskap med Vivi Lindqvist och öppnade däref
ter lanthandel i Mårtensby.

Tapper jägare och skicklig skytt som han var beslöt han att tjäna foster
landet och att deltaga i frihetskampen. Han ingick i skyddskåren och var med i 
slaget vid Mårtensby den 6 februari. Därefter flydde han undan de röda till 
Borgå, men återkom den 10 februari till sitt utplundrade hem. En av de rödas 
ledare hade under en av de följande dagarna lovat, att han tillsvidare skulle 
få  gå fri, men den 13 på kvällen kommo 3 röda, för att föra honom till Nickby, 
Anande det värsta, lämnade han ringen och uret till hustrun och tog ett ömt 
farväl av henne och av sin lilla 2-årige son. Jag  är beredd att dö, om det är 
Guds vilja, sade han. — 1 V2 kilometer från hemmet blev han skjuten. Bajo- 
nettstygn och hål, där kulorna trängt in, vittnade om de rödas grymhet. 
Han begrovs den 21 mars i Sibbo tillsamman med två andra frihetshjältar. 
I  fosterlandets jord vila våra tappra män efter den ärorika kampen.

C. W. Lindqvist.

Gösta Schybergson.

G ö s t a  S c h y b e r g s o n  var son till professor Magnus Gottfrid 
Schybergson och hans hustru Johanna f. Tikkanen. Han föddes den 29 
april 1893 såsom den näst yngsta av sju syskon. Han var ett älskligt, vac
kert barn och utvecklade sig lyckligt. Såsom elev i Nya Svenska Läroverket, 
Jrån september 1902, hade han lätt att fatta, var samvetsgrann och arbetade

Arthur Edvin Rosenberg.
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med framgång. Han var en gunstling hos lärare 
och kamrater och fick många förtroendeuppdrag 
såsom elevkonventets ordförande och biblioteka
rie, ledare av kamratskapets självstyrelse i sin 
klass, representant vid välläsningstävling m. m.
Student blev han med utmärkelse den 13  maj 
19 11  och inträdde i Nyländska studentnatio
nen.

Han tvekade mellan humanistiska och medi
cinska studier, men beslöt att ägna sig åt läkar- 
banan och vann efter slutförda kurser i fysisk
matematiska sektionen, den 3 april 19 13  inträde 
i medicinska fakulteten samt tog 1  september 19 15 medicinekandidatexamen 
med goda vitsord. Under ett par månader av vårterminen 1915 var han 
amanuens vid universitetets anatomiska inrättning. Hans vetenskapliga 
intresse riktade sig särskilt på de ärftliga nervsjukdomarna, och på detta om
råde företog han under professor Ossian Schaumans ledning en undersökning, 
som med titeln »Om Icterus hsemolyticus» 19 17  publicerades i Finska Läkare
sällskapets handlingar. På hösten 19 17  fick han av Nyländska nationen ett 
stipendium för medicinestuderande på 1,000 mark.

Somrarna tillbragte han på sina föräldrars villa Wiksund nära 
Sibbo vikens mynning. Trädgårdsskötsel och segelfärder voro hans bästa 
nöjen, och han lärde sig här att älska Nylands svenska allmoge, för vars 
väl han som läkare ville verka i synnerhet genom folkhälsans främjande. 
Han anslöt sig till Nyländska studentnationens kamp mot tuberkulosen 
och deltog i två av nationens tuberkuloståg i juni 19 13  i sydvästra 
Helsinge och södra Sibbo samt i juni 1914 i Esbo och Sjundeå. Dessa 
färder gjorde honom stor glädje. Han fröjdade sig över att bli bekant med 
allmogen och allmogelivet. Gärna sjöng han i samband med föredragen en 
liten sång för att liva åhörarna. Han höll även annars ofta föredrag i nyländska 
bygder, i synnerhet i Hangelby och på Eriksnäs, rörande ämnen, som lågo hans 
medicinska studier nära, bl.a. i juli 1916 i Hangelby folkskola, där han sex 
kvällar å rad talade om människokroppens byggnad och särskilt om hjärnans
Schybergson —  9.
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anatomi, förevisade preparat och gjorde experiment. Den 28 maj 1916 deltog 
han i ett möte, som »Nylands mellersta nykterhetskrets» höll i ungdomsföre
ningens hus Hansa på Söderkulla. Han var en begåvad föredragare, som lätt 
och livligt med välljudande stämma vände sig till åhörarna. »Hans tragiska 
öde väckte», skrev M. Wikman i Svenska Tidningen, efter hans död »i södra 
Sibbo sorg i många sinnen.»

Folkhälsans främjande genom anläggande av sjukstugor var ett syfte, 
som han med varm kärlek omfattade. Han talade ofta om att grundlägga en 
sjukstuga i Sibbo som ett framtidsmål; vi må hoppas, att denna vackra tanke 
skall upptas av någon annan efter honom. Han var ordförande och den dri
vande kraften i en av Nyländska studentnationen tillsatt kommitté, som 
samlade eh fond för en sjukstuga i Ingå och deltog med iver i arbetet för ett 
tuberkulossanatorium i denna Socken. Hans folkliga sinne ingav honom 
också kärlek till föreningen Sibbo Hembygdsforskning, i vilken han blev 
medlem och vars strävanden han säkert skulle verksamt befordrat, om en 
längre livstid hade förunnats honom.

Gösta Schybergson hade en vacker sångröst och ägnade sig med kärlek 
åt sångens ädla konst. Höstterminen 19 12  inträdde han i Akademiska sång
föreningen och var 19 12 —15  dess ordförande. Föreningens förvaltning var 
på förfall, då han övertog ledningen, i synnerhet i fråga om ekonomien, men 
kom till stor del genom hans omsorg på bättre fötter. Han höll tal vid sångar
färder och andra tillfällen då föreningen framträdde, och var särskilt verk
sam vid anordnandet av föreningens 75-års fest i maj 1915.

Även skaldekonsten lockade honom. Till tvenne av hans dikter har Jean 
Sibelius, på hans föräldrars uppdrag, satt musik, till andra Axel v. Kothen, 
som var hans lärare i sång. En av hans dikter, vilken han med en bok till jul
klapp tillägnade sin yngre bror Henrik, som 19 11  hade inträtt bland scouterna, 
må här införas:

En spejaregosse har vaken blick 
och skådar sig modigt omkring, 
en spejaregosse är snartänkt och kvick 
och känner till tusende ting, 
som andra gå sovande sömnigt förbi 
och utan att alls därvid klokare bli.
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Och fribyggarlivet i skog och mark,
där farorna väntande stå,
där ensamt den segrar, som modig och stark
till kamp vågar bröstgänges gå,
det tål ingen klenmodigt vacklande själ
i krävande lekar och eggande spel.

Så följ då de gossar på spejarestig. 
som här i din bok träda fram, 
så följ dem, tills slutligt i allvarsamt krig. 
de glömma allt skämt och allt glam.
De våga sitt liv för sitt land och sitt hem, 
och därför jag höjer ett leve för dem.

Hurra!

Den 1 1  december 19 17  ingick han trolovning med sjuksköterskan frö
ken Vivi Snellman, hemma i Kemi. Livet låg löftesrikt för de unga, men vål
det bröt deras hopp.

Han blev medlem av Helsingfors skyddskår, då den först bildades i au
gusti 19 17, men avgick i oktober för att ingå i Skatuddens ambulans och Röda 
korsets internationella förbund till de sårades hjälp. Den 30 januari 1918 
antog han plats som underläkare vid Humlebärgs sjukhus i Helsingfors 
för medellösa lungsiktiga. Som sjukhusläkare och medlem av Röda korsets 
genom mellanfolkliga fördrag helgade förbund borde han varit fullt säker-' 
ställd, men detta oaktat övergick våldet honom. Humlebärgs sjukhus hade, 
okänt av vem, angivits hos de röda. På eftermiddagen den 2 februari ryckte 
omkr. 50 rödgardister fram mot sjukhuset. En trupp trängde in i läkarens 
avskilt belägna rum, företog en undersökning, som blev resultatlös, gjorde 
honom några frågor under hot med revolver och förde honom som »slaktare» 
med sig till vidare förhör. »Sjukhuset blir nu utan läkare» voro hans sista ord. 
Under vandringen från Humlebärg genomborrades han med flere skott, och 
bajonettstygn de flesta bakifrån, och lämnades död på Tölö vikens norra 
strand.

Hans begravning den 6 februari på Gamla Kyrkogården i Helsingfors blev 
en vacker hyllning åt den unge bortgångne och en stark protest mot våldet. 
Förbittring över det oerhörda brottet behärskade den människomassa, som tal
rikt samlats, oaktat under det röda trycket intet tillkännagivande om begrav-
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ningen kunnat göras. Helsingfors läkare, sjukvårdare och sjuksköterskor voro 
så gott som mangrant närvarande och bildade i lång rad spaljé för processio
nen, som följde kistan från gravkapellet till graven. Röda korsets band och 
tecken sågos överallt. Jordfästningen förrättades av dr Albin Simolin, som 
talade över texten »Den som älskar sin broder, han förbliver i ljuset». Där
efter följde en rik blomster hyllin ng med varma ord av tack och kärlek. Dr 
A. Toilet uttalade på Finlands läkares vägnar det hopp, att Gösta Schyberg- 
sons olycksöde genom den förfäran det väckt skulle verka hämmande på 
lidelserna; han hade då offrat sig själv för att rädda andras liv. Medici- 
nekandidater, forna lärare, klasskamrater och andra höljde gravkullen med 
blommor.

Det sades, i synnerhet bland läkarna, att Gösta Schybergsons död var 
en seger genom att den avsky brottet framkallade, stärkte motståndet mot det 
röda förtrycket. I  de rödas tidningar yttrade sig lektor V. Smirnoff skarpt 
ogillande om förbrytelsen. De utländska konsulerna i Helsingfors proteste
rade under ledning av svenska generalkonsuln hos kommissariatsstyrelsen, 
och i svenska samt utländska tidningar omtalades mordet såsom vittnes
börd om den röda rörelsens vildhet.

I  sitt hem var Gösta Schybergson en god son och broder, och bland sina 
kamrater var han högt skattad för sin trofasta och nobla karaktär. Till lyn- 

, net var han varm med böjelse för svärmeri; han kallade sig en drömmare. 
Hans blick var riktad mot ideella mål, och all flärd skydde han.

Till hans minne donerade hans frände fru Fanny Ekman, f. Avellan, och 
hennes man fil. lic. Manne Ekman i Sverge till Svenska Eitteratursällskapet i 
Finland en summa av 100,000 mk, såsom en fond, vars ränta skall tillfalla 
sällskapets Florinska kommission, som har till uppgift att främja den svensk
talande befolkningens i Finland fysiska och psykiska hälsa. Till samma kom
mission donerade hans föräldrar en summa till premium för en prisskrift rö
rande den svenska befolkningens i Finland psykiska läggning och till Sibbo 
Hembygdsforskning en aktie i Svenska gården i Helsingfors.

M . G. Schybergson.
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Richard Schybergson.

Richard Schybergson var son till bankdirek
tören Emil Schybergson och hans hustru Mimmi 
f. Antell. Han föddes i Helsingfors den 6 april 
1893, den tredje i ordningen av sönerna i famil
jen. Sin skolbildning erhöll han i Nya svenska 
läroverket och dess förberedande skola. Han di- 
mitterades den 7 maj 19 12  till universitetet.

I  skolan var Richard Schybergson ett älsk
ligt barn, villig och redbar, vänlig och renhjär
tad, avhållen av kamrater och lärare. I  skolans 
idrottsförening samt i fotbolls- och tennistävlin
gar tog han en verksam del. Som student höll 
han i sina studier med lätthet jämna steg med kamraterna.

Sommaren 19 12  efter studentexamen fick han besöka de Olympiska spe
len i Stockholm, där våra landsmän skuro lagrar; han följde tävlingarna med 
den unge sakkännarens odelade intresse.

Ändamålet med svergesresan var dock ett annat än blott rekreation. 
Förtrogen, som han på sin fars egendom Hitå gård i Sibbo socken, gjort sig 
med livet i skog och mark, var han redan som skolgosse besluten att ägna sig 
åt forstmannabanan. Han tillbragte hela det första studentåret som prakti
kant på Kramfors bolags skogsegendom i Norrland, vars verkställande direktör, 
baron Johan Mannerheim, var en gammal bekant till bankdirektör Schybergson. 
Richard Schybergson bodde hos en av Kramfors bolags skogsvaktare vid namn 
J  akobssoh och trivdes gott, helst fru J  akobsson på allt sätt skötte väl om sin unge 
finländske gäst. Han stämplar träd, han stakar diken, han tar prov urträden. 
I  veckor vandrar han med sin skogsvaktare i oländiga bergs- och skogsbygder. 
På vintermånaderna, när de stora avverkningarna börja, ligger han tillsammans 
med skogsarbetarna långa tider i de för ändamålet uppförda barackerna, långt 
borta från bebodda trakter. Hans beskrivningar i brev till hemmet om veder
mödorna och det friska utelivet voro synnerligen målande. »När jag sitter på 
rummet håller jag på med kartförminskning», skriver han i februari 19 13; »det

Richard Schybergson.
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är ganska trevligt. I  skogen är annat; där trivs jag och kominer alltid att tri
vas». Hans hurtiga och vänfasta väsen förskaffade honom snart vänner där 
borta; på vårvintern var den finländske studenten redan hedersordförande 
och högste prisdomare vid ortens skidtävlingar.

Vistelsen i Norrland befäste honom i beslutet att ägna sig åt forstväsen- 
det. Hemkommen inskrev han sig vid universitetet som forststuderande, med 
tanke på att övergå till sågindustrien. Vid sin död hade han kvar ett år av sin 
studietid. Mest intresserade honom de praktiska arbetena under ledning av 
universitetets forstmästare Helander sommaren 1915 på Korkeakoski, varifrån 
han i sina brev ger en livlig skildring av finska forstföreningens exkursion till 
Kuru och de forstmän han därunder lärde känna, sommaren 1916 i Haapa
järvi, där han slet ont av brist på ordentligt tillredd föda, varjämte han ock 
hade fullt opp med arbete. »Jag  är glad över det myckna arbetet», skriver han 
hem, »det gör livet så mycket skönare här i skogarna. Nej nu slutar jag» — 
tillägger han •— »för annars blir jag poetisk, och det vore dumt».

Vid sidan av sina studier fasthöll Richard Schybergson sitt sportintresse, 
huvudsakligen koncentrerat kring Kronohagens Idrotts Förening, känd un
der märket K . I. F. Jämte sina bröder hade han lekt med gossarna i Krono- 
hagen, där han hade sitt hem, i Flisabetsträdgården och närliggande gårdar. 
Bl. a. försökte de sig med teaterföreställningar i hans hemgård i en källare, 
som i anledning därav kallades operakällaren. Efterhand som de växte opp 
organiserade sig Kronohagsgossarne, antogo stadgar för sin förening och fingo 
dem fastställda. Nu räknar den hundratals medlemmar, har hemfört troféer 
i mängd från de allmänna idrottstävlingarna och utger en egen tidning »Kif- 
fen». I  denna förening var Richard Schybergson en av dess verksammaste 
medlemmar. Under tiden före upproret arbetade han med iver på insamlande 
av medel till en egen sportplan för föreningen. Han var även en betrodd med
lem av Bollförbundet.

I  den mån hans forstinsikter gåvo de nödiga förutsättningarna för själv
ständigt arbete, tog Richard Schybergson befattning med skötseln av skogarna, 
på Hitå, där han styrde om avverkningarna och kartlade markerna! En själv
ständig verksamhet bereddes honom därigenom att ett från det övriga godset 
avskilt område, benämnt Eiro, överläts åt ett bolag, Eiro mulltäkt och torr-strö-
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aktiebolag, vars huvudaktionär och verkställande direktör han blev. Det var på 
vintern 19 17. Han anlade en landningsbrygga och ett spår upp till mulltäk- 
ten, anskaffade rullvagnar och fick de första lasterna att avgå hösten 1917. 
Allt var i ordning för verksamhetens fortsättande på våren — den vår som 
han icke mera upplevde.

På Hitå hade han vuxit app och strövat omkring. Han hade seglat på 
fjärdarna utanför. Han kände varje skogsdunge, varje grund i segelleden. 
Och framför allt — han höll av befolkningen och var avhållen av den. Det 
var även intresset för Hitå och Sibbo som drog Richard Schybergson in i kriget 
mot det röda upproret. Han var en av de ivrigaste, då det gällde att anskaffa 
vapen åt skyddskåren i Sibbo. Efter hemsökelsen under storstrejken i november 
19 17  beslöt man att förse denna med militärgevär. Till en början värdet fråga 
om endast några tiotal gevär. På ett inbördeskrig med rustning i större skala 
tänkte man alls icke. Det gällde att skydda socknens inbyggare emot rövare 
och banditer från Malm och Mellungsby. Vid jultiden höllos skjutövningar 
på isen utanför Hitå. Den 9 januari hemsöktes Sibbo av de röda i hundratal; 
den första sammandrabbningen med döda och sårade ägde rum, och man fick 
en föreställning om, vad som komma skulle. Jämte ett tjugutal vänner och 
idrottskamrater begav sig Richard Schybergson vid underrättelsen om det 
passerade från Helsingfors isvägen till undsättning. Färden försiggick dels 
på skidor dels med häst. Vid ankomsten till Hitå mötte emellertid under
rättelsen att de röda retirerat, och man återvände därför till Helsingfors. Kölden 
under färden var bister, inemot 40 % , och flere förfröso sig, bland dem Richard 
Schybergson, som sedan låg till sängs i mera än en veckas tid med förfrusna 
fotter. Men därunder arbetade han i stegrat tempo med anskaffandet av gevär 
åt Sibbo och senare även åt Borgå skyddskår. Telefonen vid hans säng ringde 
beständigt och i rummet hopades gevär, patroner och handgranater, fram
lagda som på en utställning. Så snart ett parti avhämtats, blev ett nytt an
skaffat. En av förmedlarne vid dessa transaktioner mellan Richard Schy
bergson och de ryska officerare eller soldater, som sålde vapnen och skjutför
nödenheterna, visade sig opålitlig, huruväl han än vitsordats, en angivelse 
ägde rum och en patrull rödgardister infann sig en morgon i det tvåvånings- 
trähus, Manegegatan 2 A där familjen bodde. De röda genomsökte övre vå-
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ningeu, men däremot icke det rum i nedre våningen, där Richard Schyberg- 
son och hans aftonen förut hemkomne bror Rars logerade, och där även nu 
några vapen med patroner förvarades. En röd vakt hade ställts ut vid ingången 
till den för bägge våningarna gemensamma tamburen. I  bara skjortan kom 
Richard Schybergson ut i tamburen och frågade mannen vad f-n han hade där 
att göra, denne svarade ursäktande, att undersökningen endast gällde övre 
våningen. Där var intet att finna, och patrullen återvände till Smolna (det 
forna generalguvernörshuset) med oförrättat ärende. Då den senare av angi
varen upplystes om sitt misstag och återkom för att undersöka även nedre vå
ningen, var rummet tommt på både vapen ochbeboare. Den gången undgick 
Richard Schybergson sitt öde, men det nådde honom blott några veckor se
nare, i slaget i Pellinge den 1 1  februari.

Efter upplösningen i Borgå av skyddskårerna, hade Richard Schybergson 
och en kamrat legat på var sin säng i Borgå Societetshus och uttalat sitt miss
nöje över ledningen, varvid Richard Schybergson anmärkt, att det var med 
deras liv som med den ryska rubeln, vilken för en tid sedan var värd nära tre 
mark, men nu knappast en. — När Sibbokåren under Petrelius beslöt att 
hålla tillhopa och tåga till Pellinge, var han med. Under slaget hade han sagt 
sig gärna stupa i öppen strid, blott han undgick att bliva lönnmördad. Han kom 
överens med en kamrat vid sin sida, att den av dem, som överlevde den andre, 
skulle underrätta den stupades anhöriga. Med utomordentlig uthållighet och 
tapperhet skötte han sin kulspruta från bittida på morgonen till tolv på dagen, 
då en fientlig kula träffade honom i huvudet med nästan ögonblicklig död till 
följd. Någon tid efteråt hämtades stoftet till Hitå av fogden Oskar Nyström, 
den avlidne »forstmästarens» tillgivne vän, och den 26 februari jordades Ric
hard Schybergson på Helsingfors gamla kyrkogård.

Då den yngre brodern Lars, som var med i samma kår, men då uppehöll 
sig på Pörtö, underrättade föräldrarna om dödsfallet, tilläde han i brevet, att 
världen dock är bra underlig. Och i själva verket, sällsam är livets gång, en 
mera folklig, vänsäll och varmhjärtad yngling än den fallne kunde de röda 
med sin kula knappast träffa.

Till den tappre ynglingens minne har hans anförvant, fru Fanny Ekman, 
f. Avellan, skänkt Åbo akademi en summa av etthundratusen mark såsom en
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särskild fond, bärande den avlidnes namn. Av hans efterlämnade förmögen
het, bestående av en tomt på Brändö, samt aktier i aktiebolaget Brändö 
villastad och i Eiro mulltäkt och torvströ aktiebolag har ett belopp av tiotusen 
mark överlämnats till Nya Svenska Läroverket för befordrande av idrotten 
bland eleverna och återstoden till Kronohagens Idrottsförening för att sätta 
denna i tillfälle att förverkliga förslaget om en egen idrottsplan.

B . Estlander.

Karl Fredrik Skogster.

K a r l  F r e d r i k  S k o g s t e r  föddes i Paipis den 3 september 1876. 
Han var den andre i ordningen av 14 syskon.

KARL FREDRIK SKOGSTER.

I  den ambulatoriska folkskolan lärde sig Karl Fredrik Skogster att läsa 
och skriva. Då han hade blivit fullvuxen tjänade han som dräng på olika 
hemman i Borgby, Hindsby och Kallbäck. Slutligen blev han kusk på Hofgård, 
som då ägdes av godsägaren Pehrman. Här skötte han sitt arbete under 5 års

K. F. Skogster på Hofgård.
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tid med stor omsorg, och blev därför mycket omtyckt av sitt husbondfolk; 
att köra hästar var hans högsta fröjd ända sedan han var en liten pojke. Häs
tarna tyckte han om och för dem gav han sitt liv.

Sedan han en kortare tid hade varit statkarl och fogde på Skräddarby och 
Norrkulla gård, återkom han till Hofgård, där han ensam skötte de många och 
dyrbara hästarna i stallet. Där slutade också hans liv. Den 6 febr. 1918 
kom en skara rödgardister till gården för att plundra. För att rädda hästarna 
låste Skogster stalldörren och tog bort nycklarna ur låset. Därefter gömde han 
sig själv på vinden i den stuga, där han bodde. De röda letade emellertid snart 
rätt på hans gömställe. Han blev funnen och nedsköts utan försköning.

Skogster sörjes närmast av änka och fyra bam. I  tacksamt minne beva
ras den trogne och pålitlige tjänaren av familjen Pehrman på Hofgård i Sibbo.

Gerda Schybergson.

Frans Ivar Skogström.

Hemmansägaren F r a n s  I v a r  S k o g 
s t r ö m ,  hemma i Kålas i Paipis, föddes 
den 12 april 1890. Han genomgick högre folk
skolan i Esbo. Sedan fädernegården vid faderns 
död hade blivit såld, fick han anställning såsom 
eldare vid Maria sjukhus i Helsingfors. En tid 
sysslade han även med timmermannens yrke. 
Därefter vistades han hoŝ , sin bror i Paipis by, 
tills han slutligen köpte Kålbacka hemman, 
vilket han skötte på ett mönstergillt sätt.

Han hörde till Sibbo skyddskår och var 
med vid Kervo den 30 januari för att hjälpa till 

vid ambulansen. Då de röda den 5 februari kommo till Paipis, var han den 
tappraste bland dem, som försvarade byn mot fienden. Han lyckades då 
taga geväret av en röd. Med detta stred han även i slaget vid Pellinge. Se
dan sökte han sig hem. Av förmän och stridskamrater har han enstämmigt 
erhållit det bästa vitsord såsom krigaie.

_____
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Den i i  februari kom han hem. Den 13  februari påträffades hån där av 
en skara röda. Skogström fängslades och fördes bort. Två kilometer från hemmet 
blev han stungen och skjuten. Dc röda plundrade därefter liket och lämnade 
den döde kvar på landsvägen.

C. W. Lindqvist.

Johan Edvin Starck.

Handlanden J o h a n  E d v i n  S t a r c k  
föddes den 27 november 1886 i Gammelby i Pernå, 
där hans far idkade en omfattande handelsrö
relse. Den unge gossen växte upp vid handels- 
disken. Efter genomgången folkskolekurs hjälpte 
han till vid affären i hemmet och gjorde sig sålunda 
förtrogen med affärslivet.

Då det emellertid visade sig, att han hade 
både lust och fallenhet för den mekaniska ba
nan, beslöt han att lämna fädernehemmet och 
söka utbildning på annat håll. Vid 19 års ålder johan Edvin Starck, 
blev han anställd vid Borgå mekaniska verkstad,
men efter 9 månaders vistelse där, blev han på grund av en hastigt påkommen 
hjärtsjukdom tvungen att lämna denna plats.

Därefter sökte han sig tillbaka till affärsområdet, där han var i sitt rätta 
element. Först blev han elev vid Lithéns privata handelsskola i Helsingfors. 
Efter en genomgången bokföringskurs, erhöll han anställning hos handlanden 
Sandström i Billnäs och Karis, där han konditionerade i två och ett halvt års 
tid och vitsordades som ett i alla avseenden utmärkt handelsbiträde.

Återkommen till Borgå erhöll han anställning hos en av stadens största 
affärer, firman S. Simolin. Efter endast fyra månaders vistelse där, köpte han 
i Hindsby i Sibbo en mindre lanthandel, som han bedrev med god framgång 
under ett par års tid. Därefter överflyttade han till Nickby, för att komma till 
en centralare del av socknen. Först bodde han i en hyrd lokal, men år 19 14  lät 
han uppföra en av ortens ståtligaste villor, där han bedrev en av traktens största

JOHÅN EDVIN STARCK.
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affärer i manufaktur, kolonial- och järnvaror, skodon, läder och byggnads
material.

Då det röda rövarföljet i början av februari intog Sibbo, flydde handels
man Starck till hemorten Pernå. De röda plundrade lagret i hans butik och 
inhyste sina kanslier och domsalar i andra våningen av hans villa.

Han höll sig dold i Pernå till den 7:de mars, då rödgardister från Pernå 
fängslade honom ochsändehonom till Dovisa och därifrån till Kervo ochNickby. 
Av okänd anledning blev han den 12  mars mördad i Storkärrsskogen. Diket 
plundrades och lämnades att ligga invid begravningsplatsens port.

Edvin Starck var en rättänkande, varmt kännande man. Omutlig, ärlig 
och rättvis var han även. Han var glad bland de glada, deltagande bland de 
sörjande, hjälpsam mot de rättänkande; svensk var han till själ och hjärta. 
Därför skall hans minne länge leva i ljus och tacksam hågkomst bland släkt 
och vänner.

Han begrovs i Sibbo den 25 april 1918. Vile den ädle mannen i ro.

C. W. Lindqvist.

Alfred Wilhelm Teckenberg.

Åbosonen A l f r e d  W i l h e l m  T e c k e n 
b e r g ,  hemma i Böhle i Sibbo kyrkby, var född 
den 24 april 1895.

Själv arbetare blev det hans öde att falla of
fer för vilseledda skaror, som trodde sig uppnå 
sina drömmars gyllene slutmål genom att upp
lösa alla samhällsband och all laglig ordning.

Teckenberg, som vid sin sorgliga bortgång var 
endast 22 år gammal, hade under hösten tillhört 

• Saxby ryttarekår. Då skyddskåren bildades i 

Alfred Wilhelm Teckenberg. Sibbo, anslöt han sig till densamma. Sedan
skyddskåren efter Pellingeslaget hade blivit upp

löst, begav sig Teckenberg till sitt hem, vilket han dock aldrig uppnådde. En
dast ett par kilometer från detsamma råkade han den 15 februari i de rödas
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våld och återfanns sedan som död på deras avrättningsplats i Storkärrssko- 
gen. Hans kropp bar märken efter grym misshandel.

Bland sin hembygds ungdom har Teckenberg kvarlämnat det vackra 
minnet av en god och vänfast kamrat, som kunde och ville sprida glädje om
kring sig. Minnet av honom och av hans offerdöd skall fortleva i vacker håg
komst bland den talrika skara av vänner, som han förvärvade sig under sitt 
korta men ärorika liv.

Som tack för varm vänskap och gott kamratskap samt för manlig plikt
uppfyllelse ägnas dessa rader hans minne.

0 . Sannholm.

Johan Viktor Richard Ullberg.

J o h a n  V i k t o r  R i c h a r d  
U 11 b e r g, föddes den 7 februari 
1874 i Kallbäck by på Skrafflarshem
man, som han sedermera ägde intill 
sin död. Den 14 januari 1888, när 
Hangelbv folkskola började sin verk
samhet, inskrevs Ullberg som en av 
dess första elever, men kvarstod i 
skolan endast under en termin. Han 
hade tidigare gått i rektor Borg
mans skola i Box. Musikaliskt be
gåvad tillhörde Ullberg det första 
i södra Sibbo bildade hornkapel
let, som inövades och leddes av 
den från Tyskland bördige i Hel
singfors bosatte skomakaren Verner.
Intresserad kommunalman tillhörde 
Ullberg kommunalfullmäktige i 
Sibbo och var även medlem av Sven
ska folkpartiets lokalstyrelse i södra Sibbo.

✓

i
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Orsaken till mordet på Ullberg är, då detta skrives, ännu höljd i dunkel. 
Han fördes av de röda till Storkärr, där han avlivades den 17  februari. Ull
bergs sista ord voro: »Fader förlåt dem, ty  de veta icke vad de göra!» Ullberg 
var en driftig jordbrukare och en öm familjefader, som sörjes av hustru och 
fem minderåriga barn.

När undertecknad för första gången efter Ullbergs sorgliga bortgång 
träffade hans hustru Alexandra Ullberg, sade hon: »Jag önskar icke dem, 
som dödat Richard något annat straff, än att de skola komma till ånger och 
besinna vidden av sitt brott». När en del röda fångar under sommaren sluppo- 
lösa, sade värdinnan: »Nu komma de hem, som ha gjort illa, men Richard, 
som dog oskyldig, återvänder aldrig».

Hela o Herre såren, 
som träffat så djupt 
min kvalfyllda själ.
Jag  såg min vän uppå båren 
utan ett ord till farväl.

Det smärtar i alla tider.
Till korset jag ödmjukt sluter mig.
När min dag är all omsider,
Gud tager mig hem till sig.

M . Wikman.

Otto Ylöstalo.

Rusthållaren Otto ylöstalo föddes den 25 augusti 1872 i Vånå socken, där 
föräldrarna voro hemmansägare. Efter genomgången folkskolekurs sökte han 
inträde vid Orisbergs jordbruksskola i Storkyrö. Från jordbruksskolan ut- 
dimitterades han med berömliga vitsord och antogs därefter till inspektor på 
Olkkala egendom i Vichtis socken. Där verkade han i 5 års tid som en driftig 
arbetsledare. Han var omtyckt av både principalen och av arbetarna.

Han gifte sig den 4 juli 1901 med rusthållardottern Sofi Wahlström från 
Mårtensby i Sibbo. År 1904 köpte han sin hustrus fädernegård, där han skötte 
jordbruket på ett mästerligt sätt.
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År 19 11  fungerade han såsom vandrande jord- 
brukslärare i flere av Nylands finska socknar.
Hans modersmål var finska. En energisk vän av 
bildningens och kunskapernas spridande var han 
även medlem i en finsk folkskoledirektion.

Han var mycket hjälpsam och bistod mån
gen med råd och dåd. Senaste höst reste han till 
Tavastland för att för Sibbo livsmedelsnämnds 
räkning uppköpa råg, men tyvärr fick han den 
inte till det bestämda priset. De röda misstänkte 
sedan, att han hade fört gevär och patroner otto  Ylöstalo,

med sig.
Han förhördes två gånger inför revolutionsdomstolen. Den 16 februari 

avhämtades han ännu en gång av de röda. De åkte med häst längs järn
vägslinjen. En halv kilometer från Mårtensby plattform sköto de honom i 
huvudet med en dumdum kula.

Den vackra sången vid hans likfärd och de många kransarna, som nedlades 
på hans grav, vittna om huru avhållen han var av alla. Han efterlämnade 
änka och 4 barn.

C. W. Lindqvist.
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] SIBBO NOVEMBER 1917—JANUARI 1918.
Av G. H U L L D É N .

Under den s. k. november strejkens dagar uppenbarade sig i Immersby 
en 15 -manna trupp huliganer beväpnade med gevär ocli togo sig nattkvarter 
på Kuras hemman, sedan de avbrutit telefonförbinde^ema med den övriga 
delen av socknen samt utställt beväpnade vakter. Följande dag, måndagen 
den 18 nov., företogo de en razzia i Immersby, Hindsby, Pigby, Gesterbv, 
Söderkulla, Kallbäck, Skräddarby och Hitå, varvid de med vapen i hand till- 
tvingade sig tillträde i alla gårdar, där de under allehanda hotelser genom
snokade rummen under sökande efter möjligen förefintliga vapen och togo i 
beslag allt vad de i den vägen överkommo s. s. gamla hagelgevär, patroner, 
tomma hylsor, knallhattar o. dyl. ja  till och med enstaka salongsgevärspatro- 
ner, battonger och jaktknivar. I  Immersby och Hindsby blev bytet rikare, 
men sedan bud hunnit utgå om deras förehavande, hann man i de andra byarna 
undangömma det mesta. Under sina uppehåll i de olika gårdarna läto de dess
utom även andra värdesaker s. 3. ur och kontanter försvinna i sina fickor. Till 
kvällen hade de hunnit till Hitå, där de togo sig nattkvarter, sedan en motorbåt 
ej vid anfordran ställts till disposition för fortsättande av deras rövar färd. Sibbo 
skyddskår, som då ännu endast var organiserad för nattvakttjänst i de olika 
byarna, kunde intet åtgöra till saken, ehuru pojkarna voro nog så livade för 
ett överfall på Hitå för att infånga rövarbandet under natten; men då man 
befarade ett hämndetåg i större stil, ifall något nu företoges, höllos de tillbaka 
av befälet, då man ej ännu kände sig stark nog att möta ett sådant med någon 
framgång. Följande dag avtågade truppen genom Immersby till sitt tillhåll i

vaktmästarens bostad, och från en butik där bredvid telefonerades till kom
munalläkaren om hjälp åt de tvenne sårade röda. Fäkaren kunde emellertid 
et infinna sig, ty  nu anlände hela bandet ifrån Nickby och en intensiv skott-
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Helsinge socken. Tvenne dagar senare anlände via Kervo en 7o-manna trupp 
till Nickby, besatte telefoncentralen och besökte några gårdar i vilka den letade 
efter vapen och livsmedel, dock utan någon som helst framgång. Väderleken 
var ytterst obehaglig med snöglopp, varför de ej syntes särskilt livade för 
några längre promenader. Sedan deras chef, en viss Hurri, per telefon konfe
rerat med en stab i Helsingfors, fingo de order att återvända och avtågade 
samma väg de kommit efter endast några timmars besök.

Härefter var det en tid så lugnt och trivsamt i socknen som det ej varit

II.

PLUNDRINGARNA ] M ÅRTENSBY
Av C. W. L IN D Q V IST

Hen 30 januari kom till Mårtensby en rysk soldat och en civilklädd ryss, 
som körde med arbetsvagn. He fängslades av de vita och hästarna fördes till 
arrendatorn på Kerras. Ryssarna voro antagligen spioner, men lösgåvos dock 
följande dag. Samma dag kom underrättelse att ett stort antal röda voro på 
väg med extra tåg till Sibbo. Allt var färdigt för deras högtidliga mottagande. 
Banan var underminerad. Het var beräknat att ett tåg med 40 vagnar skulle 
skjutas i luften. Skyddskårister stodo på post nära det underminerade stället 
samt vid villan Lilla-Eden, som tillhör undertecknad, skräddarmästare C. W. 
Lindqvist.

Tåget hördes redan rulla mot Mårtensby, men montör Lönnqvists hustru 
varskodde de röda vid Kervo bro. Tåget vände om. He röda höllo sedan vakt 
invid järnvägsbanan och på landsvägarna vid Kervo, så att all trafik var av
spärrad.

Oron tilltog dag för dag. Penningarna undangömdes i skogarna och un
der trädrötter. I  avlägsna lador undangömdes kläder. Hästarna fördes till 
torp i skogen. Fullvuxna människor fingo knappast någon blund i sina ögon. 
Unga och gamla omgjordade sina länder liksom Israels barn under den första 
påsknatten. He hade skor på sina fötter och stavar i sina händer såsom de där 
hasta tillvägs.
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väpnade med en kanon, med kulsprutor och med gevär. De bildade skytte
linje mellan Nykulla och "Kerras gårdar samt genomsköto karaktärshuset på 
Nybacka, som tillhör kapten Blomqvist. Ladugården genomsköts även, var
vid boskapen skadades. Därefter började de röda skjuta över Mårtensby 

slätten.
De vita besvarade elden kraftigt, så att många röda stupade. Bland de 

vita dödades ingen. Endast skyddskåristen Enckell sårades. De vita måste 
emellertid retirera till Nickby, emedan undsättning inte anlände i tid.

När de röda den 6 februari hade intagit Mårtensby, stego de upp på Kvarn
berget, där en man till dem lämnade uppgifter om vilka gårdar som voro de 
rikaste m. m. [Därefter vidtog rövarkommissariatet med sin verksamhet. De 
sönderbröto dörrarna såväl i bondgårdarna som i de minsta stugorna. De bort- 
röväde penningar, vilka de dock endast i ringa mängder överkommo, bords
silver, kaffeserviser, duktyg och linnekläder, gångkläder, skodon, brudslö
jor, spjällsnören. T. o. m. en rakkniv, som den 2-årige Paul Rosenberg ägde, 
togo de. Rakkniven hade gått i arv i femte led. Gossens morfars farfar hade 
köpt den av Gustaf Lindqvist år 1806 för några riksdaler.

De röda sökte överallt efter de vita som troligen hade blivit nedskjutna, 
om de hade blivit funna. En stor del av de röda stannade över natten i Mår
tensby. Den röda ambulansen inrymdes i folkskolan i byns centrum.

Folket hade emellertid flytt, så att gårdarna stodo öde. Följande dag 
den 7 februari började kvinnor och gamla gubbar hemkomma. I  gårdar, där 
ingen fanns hemma, utfodrade de röda kreaturen. På andra ställen leddes 
kräken i ägarens åsyn ut från ladugården och nedslaktades på vägarna.

Fredagen den 8 februari plundrades handelsbutikerna i Mårtensby, Nickby 
och Sibbo kyrkby.

De röda bortförde allt ätbart, som de kommo över. Stora mängder 
spannmål, potatis, ärter, fläsk och kött förde de bort. Då de höllo på att 
tömma handelsman Less butik, kom fru Edla L., för att avhämta sin mjöl
ranson från butiken. De röda sade då, att mjölet redan hade blivit bortgivet 
åt deTas vänner, men att hon i stället skulle få potatismjöl gratis. Den unga 
frun vägrade att mottaga tjuvgods, och en sorgens tår rullade ned för hen
nes kind. De röda sade, för att trösta henne: »Gråt icke. Nu behöver ni icke
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1 SIBBO NOVEMBER 1917—JANUARI 1918.
Av G. H U L L D É N .

Under den s. k. novemberstrejkens dagar uppenbarade sig i Immersbv 
en 1 5 -manna trupp huliganer beväpnade med gevär och togo sig nattkvarter 
på Kuras hemman, sedan de avbrutit telefonförbindelserna med den övriga 
delen av socknen samt utställt beväpnade vakter. Följande dag, måndagen 
den 18 nov., företogo de en razzia i Immersby, Hindsby, Pigbv, Gesterby, 
Söderkulla, Kallbäck, Skräddarby och Hitå, varvid de med vapen i hand till- 
tvingade sig tillträde i alla gårdar, där de under allehanda hotelser genom
snokade rummen under sökande efter möjligen förefintliga vapen och togo i 
beslag allt vad de i den vägen överkommo s. s. gamla hagelgevär, patroner, 
tomma hylsor, knallhattar 0. dyl. ja  till och med enstaka salongsgevärspatro- 
ner, battonger och jaktknivar. I  Immersby och Hindsby blev bytet rikare, 
men sedan bud hunnit utgå om deras förehavande, hann man i de andra byarna 
undangömma det mesta. Under sina uppehåll i de olika gårdarna läto de dess
utom även andra värdesaker s. s. ur och kontanter försvinna i sina fickor. Till 
kvällen hade de hunnit till Hitå, där de togo sig nattkvarter, sedan en motorbåt 
ej vid anfordran ställts till disposition för fortsättande av deras rövarfärd. Sibbo 
skyddskår, som då ännu endast var organiserad för nattvakttjänst i de olika 
byarna, kunde intet åtgöra till saken, ehuru pojkarna voro nog så livade för 
ett överfall på Hitå för att infånga rövarbandet under natten; men då man 
befarade ett hämndetåg i större stil, ifall något nu företoges, höllos de tillbaka 
av befälet, då man ej ännu kände sig stark nog att möta ett sådant med någon 
framgång. Följande dag avtågade truppen genom Immersby till sitt tillhåll i

I.
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Helsinge socken. Tvenne dagar senare anlände via Kervo en 70-manna trupp 
till Nickby, besatte telefoncentralen och besökte några gårdar i vilka den letade 
efter vapen och livsmedel, dock utan någon som helst framgång. Väderleken 
var ytterst obehaglig med snöglopp, varför de ej syntes särskilt livade för 
några längre promenader. Sedan deras chef, en viss Hurri, per telefon konfe
rerat med en stab i Helsingfors, fingo de order att återvända och avtågade 
samma väg de kommit efter endast några timmars besök.

Därefter var det en tid så lugnt och trivsamt i socknen som det ej varit 
på länge, sedan även den ryska skogsskövlarstyrelsen börjat bortdraga sina 
arbetare. Till och med mindre tjuverier förekommo ej vidare på grund av 
nattvakten i byarna. Först den 20 december inträffade en liten händelse av 
detta slag, då tvenne röda huliganer en aftonstund försökte sig på ett in
brott i förvaltarbostaden på Hofgård, för att, som de förklarade för den en
sam hemmavarande jungfrun, eftersöka en browning, som undgått dem vid 
besöket i november. Varskodda om tilltaget infunno sig dock snabbt några 
män ur skyddsvakten, och det hela avlöpte med ett par inslagna fönsterru
tor. Banditerna funno dock tillfälle att undkomma. De eftersattes genast, 
men gåvo sig dock tid att med en enastående djärvhet verkställa ett överfall 
i Immersby, varvid deras byte blev över 500 mk. De förföljdes sedan långt 
in i Helsinge, men då deras spår ledde till det som det verkliga banditnästet 
kända Mellungsby, vågade den fåtaliga vakten ej längre fortsätta jakten, 
utan återvände. De två  tjuvarna voro smedsonen Hindström från öster- 
sundom och Tusa från Helsinge — kända som rövare och mördare under 
upprorstiden.

Denna händelse utvisade emellertid vad som var att vänta, och under
rättelserna om de allt större röverier, som nu jämnt och ständigt inträffade i 
Helsinge och i angränsande byar av Sibbo, gjorde att arbetet med skyddskå
rens stärkande och beväpning blev intensivare. Avsevärda styrkor höllos nu 
varje natt kasernerade i de skilda byarna och då och då inträffade en mindre 
sändning gevär; och med varje sändning växte tillförsikten. Hos alla växte den 
tanken sig stark, att vi ej mera skulle låta överrumpla oss av några små styrkor.

Skyddskåren var dock ej på långt när färdig, endast ett fyratiotal gevär 
och mycket litet ammunition fanns, då en ohyggligt kall och blåsig januari-
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dag, den 9, ett telegram ingick från Kervo att 70 man satt sig på tåget och 
inom 20 minuter voro att vänta till Nickby. Skyddskåren allarmerades med 
tillhjälp av brandlurarna och inom kort voro circa 60 man på samlingsplat
sen vid Sibbo gamla kyrka; flere hunno ej fram, ty  redan syntes lokomotiv
röken i Nickby, de norrifrån ankommande voro avskurna och av orsaker som 
senare skola förklaras, måste »söderlänningarne» vända om.

Med beväpningen var det som det kunde. En del hade modernare gevär 
med ett par tiotal patroner per man, andra hagelgevär eller en gammal 
revolver, men alla besjälades av samma tanke; nu skulle de röda näpsas. Så 
ingick telefonbud att de röda voro i antågande, väl beväpnade. I  hast intogs 
nu ställning i skyttekedj a vid kanten avdens.k. Storkärrsskogen strax norrom 
begravningsplatsen. Knappt var det gjort förrän en förtrupp om 6 man syn
tes svänga in på stora landsvägen ifrån vägen till Nickby by. Då den hunnit 
mitt för vår ställning, upphov en närvarande polisman sin röst och tillropade 
dem ett kraftigt »kädet ylös». Oaktat detta upprepades tre gånger, hörsam
mades ej tillropet. De sex lade sig på knä på vägen och deras kulor begynte 
vina om öronen på oss. Då avlossades sibbobornas första salva, och flere 
behövdes ej. Fyra man blevo på platsen. Två rusade upp i vild flykt, av vilka 
dock den ene stupade för ett välriktat skott och den andre lyckades i skydd 
av byggnader draga sig tillbaka. Högst upplivade av denna framgång 
sprungo en del av oss ned till vägen för att iakttaga resultatet. Tvenne voro 
döda, tvenne svårt skadskjutna och den femte låg på'vägen, nu helt fydigt med 
armarna i vädret och helt oskadad. Medtagande de fångna och som byte fem 
goda gevär jämte ett antal patroner drogo sig nu alla till vägskälet vid gamla 
kyrkan, där en kort överläggning hölls angående vad nu skulle göras. Det be
slöts att skyddskåren skulle söka sig en säkrare position i de s. k. Långängs- 
bergen söder om prästgården. De fångna infördes till den invid boende kyrk- 
vaktmästarens bostad, och från en butik där bredvid telefonerades till kom
munalläkaren om hjälp åt de tvenne sårade röda. Däkaren kunde emellertid 
ej infinna sig, ty  nu anlände hela bandet ifrån Nickby och en intensiv skott- 
växling utspann sig mellan de röda, som ställde sig på landsvägen mellan Löf- 
holm och gamla kyrkan och de våra från Långängsbergen. De röda sköto 
häftigt men resultatlöst åt alla håll, där de trodde att någon möjligtvis be-
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fann sig. Sålunda besköto de ej endast våra ställningar, utan också präst
gårdens stenladugård, kyrkan och kyrkbyn; ja till och med en flock skrift- 
skolebarn, som rörde sig i kyrkbyn blev utsatt för deras eld, men lyckligtvis 
blev ingen träffad. Förbi gamla kyrkan vågade sig de röda icke, och om en 
stund drogo de sig åter tillbaka till Nickbv medtagande en sårad. Nu ble\ 
vägen fri och de fångna, som under tiden blivit förbundna med material ur 
skyddskårens sanitetslåda, sändes till läkaren och förpassades sedan till Hel
singfors. En äldre man avskedade dem med följande ord: »Nu ligger ni som 
ni ha’ bädda åt er, men va’ had’ ni hi’ ti 'göra, visst ni int’ Sibbovargarna 
klescr» . . .  —

Nu blev ett djärvt beslut fattat. Man tänkte sig att genom en kring
gående rörelse genom Storkärrsskogen och Må.rtensby försöka omringa Nickby 
station dit de röda dragit sig tillbaka och möjligen genom detta »notvarp» få 
hela styrkan att kapitulera. Emellertid inlöpte ett telefonbud, att en ny styrka 
om 52 man ifrån Korso tågat igenom Hindsby nedåt Immersby och där för
enat sig med en från Östersundom anryckande trupp på något över 100 man, 
vilka nu förenade drogo sig åt Söderkulla för att'skingra den där befintliga 
»krigsskolan» d.v.  s. jordbruksskolan, som i deras fantasi antagit en så farlig 
skepnad. Då blev det oss även klart varför söderlänningarne ej infunnit sig. 
De hade i tid fått vetskap om faran, vänt*om*och samlat sig på Söderkulla, 
men inför en sådan övermakt gömt sina gevär och skingrat sig. Söderkulla 
eleverna sutto helt oskyldigt vid middagsbordet, då de*röda svärmade in och 
började sitt snokande, som naturligtvis blev resultatlöst. Genom en pojkby- 
ting, som sluppit genom våra leder, fingo de snart veta 01m sina kamraters 
nederlag, och med hästar som de rövade längs vägen i gårdarna jagade de 
allt vad tygen höllo uppåt Nickby. Alla telefonförbindelser hade numera av
brutits genom de rödas lyckligtvis något sena besättande av centralen, och 
det beslöts därför för all säkerhets skull att öppna den redan slutna ringen.

Vi hunno dock ej mera få våra gossar samlade i någon ny position och de 
uppåtkommande rödingarne fingo därför alldeles oantastade förena sig med 
de sina i Nickby.

Den starka kölden samt hunger och trötthet började göra sig gäl
lande inom våra leder, och det blev något dåligt med sammanhållningen, var-
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för då något nytt anfall ej hördes utav, och underrättelse kom att de röda 
fått nys om våra inringningsplaner från förmiddagen och kände sig ängsliga, 
vakter utställdes och alla övriga hemförlovades tillsvidare i avvaktan på 
händelsernas vidare utveckling, då ett nattligt anfall nu knappast var 
att befara. Vid n  tiden anlände visserligen ett extra tåg med circa ioo 
mans förstärkning, men de röda ville ej alls tala om någon fortsättning, 
utan yrkade på att genast få avresa, då de ingalunda vågade stanna kvar i 
Sibbo över natten. Det lär nästan hava artat sig till handgemäng, innan de 
nyanlända begrepo sig på denna vändning, men kl. 12 på natten meddelade 
telefoncentralen att de röda avrest, och alla sibbobor so vo den natten i fred 
och ro. Tyvärr hade de röda medtagit en del av de rövade hästarna, bl. a. 
av bonden G. Weckström från Gesterby fyra hästar, vilka fortfarande äro på 
den vägen. Också en av våra kunskapare, som råkat i deras klor, samt en an
nan person blevo som fångar medförda till Helsingfors, men lösgåvos ganska 
snart och återvände ett par dagar senare välbehållna.

Ett tjugutal hurtiga helsingforsskyddskårister hade emellertid under nat
ten illa frusna anlänt till Hitå. De kommo visserligen för sent för att kunna 
göra något till saken, men deras goda vilja och hurtiga mod uppskattades liv
ligt och de gevär de hade med sig, som övergingo i skyddskårens ägo, utgjorde 
ett värdefullt tillskott i beväpningen. Också det kraftiga samarbete, som, på 
grund av ett rykte om ett förnyat anlopp av de röda, den 1 1  januari etablera» 
des mellan Sibbo, Borgnäs, Borgå och Mäntsälä skyddskårer samt skyddskå- 
rister från Helsingfors gjorde att vi med större tillförsikt sågo framtiden an.

I5I



PLUNDRINGARNA ] MÅRTENSBY.
Av C. W. L IN D Q V IST

Den 30 januari kom till Mårtensby en rysk soldat och en civilklädd ryss, 
som körde med arbetsvagn. De fängslades av de vita och hästarna fördes till 
arrendatorn på Kerras. Ryssarna voro antagligen spioner, men lösgåvos dock 
följande dag. Samma dag kom underrättelse att ett stort antal röda voro på 
väg med extra tåg till Sibbo. Allt var färdigt för deras högtidliga mottagande. 
Banan var underminerad. Det var beräknat att ett tåg med 40 vagnar skulle 
skjutas i luften. Skyddskårister stodo på post nära det underminerade stället 
samt vid villan Lilla-Eden, som tillhör undertecknad, skräddarmästare C. W. 
Lindqvist.

Tåget hördes redan rulla mot Mårtensby, men montör Lönnqvists hustru 
varskodde de röda vid Kervo bro. Tåget vände om. De röda höllo sedan vakt 
invid järnvägsbanan och på landsvägarna vid Kervo, så att all trafik var av
spärrad.

Oron tilltog dag för dag. Penningarna undangömdes i skogarna och un
der trädrötter. I  avlägsna lador undangömdes kläder. Hästarna fördes till 
torp i skogen. Fullvuxna människor fingo knappast någon blund i sina ögon. 
Unga och gamla omgjordade sina länder liksom Israels barn under den första 
påsknatten. De hade skor på sina fötter och stavar i sina händer såsom de där 
hasta tillvägs.

Tisdagen den 5 februari på kvällen kom till Mårtensby en trupp på cirka 
50 man röda; som med kulspruta besköt Fredsbacka tegelbruk. Följande 
dag den 6 februari tillströmmade ytterligare 800—900 röda, vilka voro be-

II.
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väpnade med en kanon, med kulsprutor och med gevär. De bildade skytte
linje mellan Nykulla oclrKerras gårdar samt genomsköto karaktärshuset på 
Nybacka, som tillhör kapten Blomqvist. Ladugården genomsköts även, var
vid boskapen skadades. Därefter började de röda skjuta över Mårtensby 

slätten.
De vita besvarade elden kraftigt, så att många röda stupade. Bland de 

vita dödades ingen. Endast skyddskåristen Enckell sårades. De vita måste 
emellertid retirera till Nickby, emedan undsättning inte anlände i tid.

När de röda den 6 februari hade intagit Mårtensby, stego de upp på Kvarn
berget, där en man till dem lämnade uppgifter om vilka gårdar som voro de 
rikaste m. m. ^Därefter vidtog rövarkommissariatet med sin verksamhet. De 
sönderbröto dörrarna såväl i bondgårdarna som i de minsta stugorna. De bort- 
röväde penningar, vilka de dock endast i ringa mängder överkommo, bords
silver, kaffeserviser, duktyg och linnekläder, gångkläder, skodon, brudslö
jor, spjällsnören. T. o. m. en rakkniv, som den 2-årige Paul Rosenberg ägde, 
togo de. Rakkniven hade gått i arv i femte led. Gossens morfars farfar hade 
köpt den av Gustaf Lindqvist år 1806 för några riksdaler.

De röda sökte överallt efter de vita som troligen hade blivit nedskjutna, 
om de hade blivit funna. En stor del av de röda stannade över natten i Mår
tensby. Den röda ambulansen inrymdes i folkskolan i byns centrum.

Folket hade emellertid flytt, så att gårdarna stodo öde. Följande dag 
den 7 februari började kvinnor och gamla gubbar hemkomma. I  gårdar, där 
ingen fanns hemma, utfodrade de röda kreaturen. På andra ställen leddes 
kräken i ägarens åsyn ut från ladugården och nedslaktades på vägarna.

Fredagen den 8 februari plundrades handelsbutikerna i Mårtensby, Nickby 
och Sibbo kyrkby.

De röda bortförde allt ätbart, som de kommo över. Stora mängder 
spannmål, potatis, ärter, fläsk och kött förde de bort. Då de höllo på att 
tömma handelsman Less butik, kom fru Edla L., för att avhämta sin mjöl
ranson från butiken. De röda sade då, att mjölet redan hade blivit bortgivet 
åt deras vänner, men att hon i stället skulle få potatismjöl gratis. Den unga 
frun vägrade att mottaga tjuvgods, och en sorgens tår rullade ned för hen
nes kind. De röda sade, för att trösta henne: »Gråt icke. Nu behöver ni icke
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längre svälta. Nu skall allt bliva bra». Hon svarade med Bibelns ord: »Jag 
gråter icke över mig själv, utan över eder och edra barn. De dagar skola 
komma, då edra fiender skola besegra eder och icke lämna sten på sten kvar.»

Fru Edla E. blev även tillfrågad, vad hon skalle säga, om de röda skulle 
bortföra hennes man? Honsvarade: Taga ni honom, så följer jag med. Det 
går icke att säga till mig, att jag skall övergiva honom och vända tillbaka. 
Dit han går, dit vill jag också gå. Där han dör, där dör också jag. Hans folk 
är mitt folk. Hans Gud är min Gud.

Eördagen den 9 februari fortsattes plundringarna och varorna fördes med 
extra tåg till Kervo. Kommunalkassan logo de röda hand om. Frikostiga 
voro de i fråga om att utdela understöd åt sina anhängare. T. o. m. åbobar- 
nen fingo understöd från Sibbo.

Söndagen den 10 februari hemkommo från flykten rusthållaren K. F. 
Olander 57 år gammal och rusthållaren K. G. Olander.samt rusthållarsonen 
Arvid Kullberg. De kommo från Borgå, dit de den 6 februari hade flytt. 
På Mårtensby plattform tillfångatogos de och fördes med sina egna hästar till 
Kervo, där de höllos fångna. De äro alla hederliga jordbrukare, som inom 
kommunen verkat mycket gott. Olander d. y. och Kullberg hade deltagit i 
skyddskåren. Olander dömdes i Kervo till döden och fördes till parken 
för att skjutas. Innan domen hann verkställas, kom order att han skulle 
föras tillbaka. Han och Kullberg fördes sedan till Skavarböle, där de frigåvos 
efter erläggandet av grundliga böter.

De röda sökte dagligen efter medlemmar av kommunalstyrelsen, efter 
sparbanksdirektionens medlemmar, efter skyddskårister och efter sådana, 
som hade understött skyddskåren. De flesta av dem voro dödsdömda. 
Från album, som funnos i hemmen, togo de fotografier, som framrusades av 
deras väninnor.

Under den röda tiden funnes i Mårtensby 8 röda poliser, lika många 
taxeringsmän och 20—30 rödgardister. Mårtensby var en av de rödaste by
arna i Sibbo.

Utom skyddskåristema funnos i Mårtensby ytterligare 6 personer, som 
de röda ville mörda, men som lyckligtvis förstodo att hålla sig undangömda.
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De röda togo deras egendom i beslag. De hade redan bestämt, vilka skulle 
sköta dessa egendomar.

De föreslogo även att undertecknad skalle få den s. k. Storängen eller 
minst 5—6 geometriska tunnland därav, men då tornade de på ett blindskär, 
ty  jag svarade: »Jag har såväl i minnet som på bokhyllan det dyra ordet: 
’Du skall icke hava last till din nästas hus, gods, arv, eller annan välfången 
egendom.’»

I en gård i Mårtensby, där husbonden höll sig dold, fanns för tillfället en 
finsktalande dagspenningskarl. Han kunde icke hantera skjutvapen, men 
slipade i stället två skarpa knivar, för att därmed döda sin hedervärda hus
bonde, om han kom hem. Till tack för denna lovvärda bragd skulle mannen 
sedan erhålla egendomen. Han hugnades med titeln lantbrukskommissarie.

I  kyrkan kungjordes att torparna icke skulle behöva göra sina dagsver
ken. De rödas vänner och t. o. m. de, som sade sig vara neutrala, väntade 
på den dagen, då jorden skulle delas. De som tidigare hade köpt parceller, 
ångrade bittert sitt förhastade företag.

Dä de röda samtalade med varandra glänste deras ögon såsom solen i m aj. 
De sprungo omkring med Folkkommissariatets notisblad. Här står sannin
gen, sade de, men var står det, att jorden är borgarnas, att penningarna äro 
kapitalisternas, att fiskarna i havet och fåglarna i luften höra herrarna till?

Efter några dagar visste de förtälja, att blott ett litet hörn av Finland 
var kvar i de vitas ägo, men snart hette det att endast Vasa var vitt. När de 
kommo med den glada nyheten till undertecknad, visade jag på kartan, att 
Mannerheims trupper redan stodo i närheten av Tammerfors. Då trodde de 
röda, att jag inte var riktigt klok.

De röda hade beslutat att invid Sibbo gamla kyrka begrava polisen Palan- 
der, som annandag påsk dödades av de vita, när han skulle bortföra agronom 
Neovius från Petas. En sångkör, som skulle sjunga vid graven, inövades. Det 
skulle inte få vara några slaktarvisor. Det skulle vara krigssång med horn
musik. De röda skulle bilda spaljé vid vägen från kommunalgården till kyr
kan, och den avlidnes mor skulle skjutsas med finaste vagn eller landå. — 
Vid Petas sårades även polisen Svärd. När hans fosteimor kom till de rödas 
kansli, för att anhålla om pass till Helsingfors, erbjödo de henne extratåg.

\ .
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Tiden för vår befrielse nalkades, och rödskinnen började slutligen inse, 
att allt hopp var ute. Den 13  april flydde ordföranden G. Lönnqvist med synda
bördan på den vänstra och med plånboken på den högra sidan, Samma dag 
flydde Mellungsby röda garde genom Sibbo åt Thusby till. Rödgardisterna från 
Sibbo försvunno även samma väg. Söndagen den 14 april klockan 4 e. m. 
hissades den vita flaggan på Sibbo kommunalhus.

En man från Sibbo brukade var söndag gå till kommunalgården för att 
undfägnas med helgdagsmat. Sin vana trogen begav han sig även den dagen i 
väg, men när han såg den vita flaggan på taket, kom han så hastigt hem att 
både klackar och halvsulor tappades på vägen.

Sibbo var sålunda vitt, men de rödas spioner tyckte ändock att läget var 
sådant, att ett gott kap ännu kunde göras. Vid 2 tiden på dagen den 
19 april sökte ett band av 30—40 beväpnade banditer att från Kervo tränga 
in i Mårtensby, för att ännu en gång plundra.

Kapten Blomqvist, som under den röda tiden flere gånger varit i dödsfara, 
råkade även nu komma mot de röda. Jämte skyddskåristen Sandström, som 
på ett synnerligen effektivt sätt hade deltagit i frihetskampen, och en liten 
trupp vita lyckades han driva de röda på flykten till Kervo bro, där de om- 
händertogos av tyskarna.

Den 20 april ägde ett möte rum på Sibbo kommunalhus. Mötet öppnades 
av kommunalordföranden K. F. Juselius, som talade om det förtryck, som under 
den senaste tiden hade vilat över oss. Han frambar även den gemensamma tac
ken till dem, som hade deltagit i frihetskampen och till dem, som hade stupat 
för fosterlandet och som nu vila på Sibbo kyrkogård. Slutligen uppmanade 
han alla vapenföra män att ansluta sig till skyddskåren.

De röda infångades sedan och lugn och ordningblevo åter rådande i Sibbo.
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RÖDA GARDETS INTÅG 1 SIBBO KYRKBY.
Av O D E R T S A N N H O L M .

Den 6 februari 1918 är på sitt sätt en märkesdag i Sibbo sockens annaler, 
ty  då begynte de röda skarornas skräckvälde, som lämnade djupa spår efter 
sig. Gevärssalvornas smattrande och kulsprutornas rasslande hördes oavbru
tet under förmiddagens lopp från Mårtensby, där redan kvällen förut eh skott- 
växling försiggått. I  Kyrkby var även en avdelning skyddskårister försam
lad på Dabbas, för att möta möjliga angrepp från Hindsbysidan, där även skott- 
växling försiggått kvällen förut, då en rödgardist dödades och en sårades.

En hejdlös panik grep byborna, emedan de hemskaste rykten hade före
gått rödgardistintåget. Det berättades att varje man skulle nedskjutas eller 
tvingas in i röda gardet o. s. v. Man begav sig mangrant på flykt. Kvinnor 
och barn medföljde även. Boskapen lämnades åt sitt öde. En del av de fly
ende drog i långa tåg till Borgåtrakten ända ut till Bjurböle. Därifrån vände 
de hemåt, och efter långa irrfärder nådde de åter hemmet. Endast några tjäna- 
rinnor, en småskollärarinna och några husmödrar stannade kvar. Det kän
des kusligt för de kvarvarande att sålunda bliva överlämnade åt de rödas 
godtycke, men de blevo dock ej i nämnvärd mån ofredade. I  de hem, där de 
kvinnliga familjemedlemmarna voro tillstädes, våldförde sig de röda icke på 
någon.

På eftermiddagen den 6 februari drogo de röda in i Sibbo kyrkby. I  bör
jan företogo de endast åkturer längs landsvägarna. Till natten inkvarterade 
de sig på Labbas och Grönkulla hemman, där de genom sin framfart efterläm
nade nog så märkbara spår. Eöljande dag vidtogo plundringarna redan tidigt
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på morgonen. Lägenheternas matvaror brandskattad.es och hästar bortstu- 
los. Batikerna plundrades på sina varulager, varvid dörrar uppbrötos. Sär
skilt grundligt plundrades Boskis hemman, där förutom spannmål och alle
handa andra förnödenheter, nästan samtliga hästar bortstulos. Med dessa 
företogo rödgardisterna åkturer i vilt galopp längs landsvägen. Det gjorde 
ett beklämmande intryck att bliva vittne till den förstöring, som de rovlvstna 
skarorna åstadkommo; natten och en del av eftermiddagen tillbragte de röda 
efter välförrättat värv på Boskis, där de festade på bästa sätt. Alla rum voro 
rikt upplysta. Uluminationen fortgick till fram på morgonen. Denna egen
dom utsattes sedan oavbrutet, under den tid de röda regerade i Sibbo, för 
deras påhälsningar. Den 8 februari på förmiddagen drog äntligen rödgardis
ternas huvudstyrka bort från trakten till Pellinge. Endast ett mindre antal 
främmande rödgardister och socknens eget nybildade röda garde kvarstan- 
nade på kommunalhuset. Där utövade de sedan i tio veckors tid ett skräck
välde, som bl. a. tog sig uttryck i massmord och ständiga plundringar. I Sibbo 
kyrkby plundrades förutom tidigare nämnda lägenheter även Lindkulla och 
Torpet. Slutligen tog skräckväldet dock sin ända genom de rödas brådstör- 
tade flykt från Nickby den 13  april. Den 14 april hissades på kommunalhu
set vit flagga såsom tecken på att även här befrielsens timme hade slagit.

Frånsett de materiella förlusterna hade upproret även kostat tvenne 
bybor i Sibbo kyrkby livet. Alfred Teckenberg mördades den 15 februari 
och Hjalmar Oljemark från Boskis träffades den 2 mars av en kula i Sibbo skär
gård. Genom Oljemarks död förlorade Sibbo socken en framstående jordbru
kare och kommunalman.



IV.

UR ELIN BERGMANS DAGBOK. Hangelby.

Måndagen 28/1 1918. Beständig oro råder också här. Natten mot den 26 
januari väcktes folket i gårdarna till följd av ett falskt allarm, och följande 
natt väcktes de åter för att med hästar möta skyddskårister från Helsingfors.

Onsdagen 30/i —18. Senaste natt alarmerades byns skyddskår till Im- 
mersby, men banditerna voro ännu ej där.

Tisdagen s/2 —18. I  söndags kungjordes i kyrkan, att varje rättänkande 
man borde sluta sig till de trupper, som försvara landet mot förtryck och våld.

Torsdagen V2—18. Den röda faran tyckes allt mer närma sig. I  går lär 
en skara om 1,000 man hava intagit Mårtensby, och skyddskåren måste draga 
sig tillbaka för övermakten. Senare berättas att de anfallit socknen på olika 
ställen, och i dag hava de kommit till Massby och Kallbäck. Bäsförhöret av
bröts i går i Box. I  dag på förmiddagen var det så oroligt att skolbarnen tillä
tos gå hem. Åtskilliga lass med flyktingar sågos i går draga förbi, och i 
dag fly våra grannar med karlar och hästar. På Olofs är endast hushållerskan 
kvar. Ännu har ingen fiende blivit synlig. Allt är ännu stilla här i Hangelby. 
På eftermiddagen telefonerades från Kallbäck, att rövarna dragit uppåt, se
dan de först plundrat Butas och Rusas.

Fredagen 8/2 •—18. Från Kallbäck berättas att rövarna söndrat fönster, 
brutit sönder möbler och klätt sig i herr Meléns kläder. Vidare berättas att de 
tagit två hästar från Söderkulla och lämnat där en uttröttad och illa med
faren. Vid middagstiden nådde oss den lugnande underrättelsen att de röda 
hava begivit sig till Borgå och lämnat Sibbo. Hela dagen har man sett flyk
tingar återvända till sina hem. — På kvällen nådde oss budskapet att de röda 
finnas i Hindsby och att skyddskåren är upplöst.
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Måndagen 11/2 —18. Hittills har vår by blivit skonad, men oro ligger i 
luften. Hästarna användas till att skjutsa flyktingar. Först foro åtskilliga 
härifrån till Borgå socken. Nu hava många åter sökt sig tillbaka.

Onsdagen ls/2 —18. I  förgår har ett slag försiggått i Borgå skärgård. Ka
nondundret hördes även hit. Sibbo har fått en röd styrelse. Det säges att nya 
reformer skola vidtaga. — Vi leva här utan förbindelse med den yttre världen, 
utan post, tidningar och telefon.

Torsdagen 14/2—18. Två flickor, som i går kommo hit från Sibbo kyrkby, 
berätta, att de flesta hem där äro skövlade. De större gårdarna såsom Böle 
och Boskis hava varit mest utsatta för de rödas framfart. Matvaror och säng
kläder hava blivit bortförda. Av gångkläder fick envar behålla så mycket, 
som han bar på kroppen. Alla bättre möbler sönderslogos. Alla, som på ett 
eller annat sätt deltagit i försvaret, fängslades. I  Broböle och vid skrädda
ren Granqvists stuga i Massby hava de röda utställt vakt.

Söndagen 17/2 ■—18. Sorgliga underrättelser från Kallbäck. Id a g  hava åtta 
man av de röda bortfört ägaren av Skräddarby gård, Valter Backström, och 
från Kallbäck bonden Richard Ullberg och handlanden A. Ahrenberg. Man 
fruktar det värsta.

Måndag 18/2—18. Efter genomgånget förhör fick Valter Backström i går 
återvända hem, men om sina olyckskamraters öde visste han ingenting. I 
dag hava de bortfört alla varor från Ahrenbergs butik. Vidare hava de i dag 
sökt att gripa Axel Fransman från Gumbostrand men han var borta. Angi
varen, en granne vid namn Uindqvist var också med.

Onsdagen 20/2—18. Ahrenbergs och Ullbergs lik hava blivit funna i Stor- 
kärrsskogen. Det förra bar spår av ett, det senare av två bajonettstygn genom 
buken. På detta sätt behandla dt röda sina offer, innan de skjuta dem.

Fredagen 22/2 •—18. I  dag på e.m. kommo sex beväpnade män till Olofs i 
Hangelbv. Här anställde de en grundlig husundersökning i alla lådor cch 
skrubbar. T. o. m. på vinden snokade de. Hästar, kor och alla livsmedel upp
tecknades. Dessutom snaskade de i sig sylt och pepparkakor, som de funnit i 
skafferiet. 30 stora estländska limpor, som förvarades^ b är för livsmedels
nämndens räkning, och en 20-liter flaska med mjölk togc de med sig. Efter 
att hava våldgästat på Fransbacka begåvo de sig till Kallbäck.
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Lördagen “ /g —18. Guds gissel har i dag gått över vår by. Stora skaror 
beväpnade huliganer, som i dag plundrat bondgårdarna, sägas vara röda från 
Malm och Mellungsby. Först roffade malmborna åt sig och foro någorlunda 
skonsamt fram, men sedan kommo de andra, som ej lämnade mycket kvar. 
Utom den råg, som fanns här för livsmedelsnämndens räkning, förde de med 
sig gryn och ärter, tre lass hö och gårdens bästa åksläde.— Sedan den 6 feb- 
bruari hava Olofs arbetskarlar hållit sig undan.

Måndagen “ /a —18. I  går forslades här förbi både hö och spannmål och i 
dag hava de kört flere lass med hö från Keuppas. Långa rader av röda mar
schera förbi. De flytta antagligen sitt högkvarter till Nevas, för att bättre 
kunna plundra i Träsk och Spjutsund.

Tisdagen “ /a —18. Ledsamt nog finnes det ortbor, som komma med 
falska angivelser mot sina grannar. Någon hade anmält att Keuppas värdin
nan hos sig hyser skydd skårister. Tidigt i går på morgonen kom till Keup
pas den rasande röda hopen, som sökte efter skyddskårister både där och i de 
angränsande gårdarne.

Onsdagen 27/2—18. På e. m. i går kommo huliganer till Martas. Efter en 
•grundlig husundersökning, förde de husvärden Otto Backström och hans två 
körkarlar med sig till Nickby. De sistnämnda lär ha sluppit hem, men om 
Backströms öde vet man ingenting.

Torsdagen “ /g —18. Mördandet har nu avtagit, men i stället användes 
penningutpressning. Otto Backström lär hava fått 500 mks böter. — 
Här i byn hava vi inte sett de röda på två dagar. I  förgår kallades de skynd
samt från Nevas. Nu får man åter se arbetsfolket med körslor på vägarna.

Fredagen V s—*8. Flere pojkar från skärgården hava nedlagt sina vapen 
och lämnat kommunalhuset och röda gardet.

Lördagen 2/s'—18. 70 man och 8 kvinnor kommo i går med 20 hästar till 
Eriksnäs för att lura på flyende skyddskårister, vilka uppehållit sig på Pörtö. 
De lyckades också skjuta på några flyktingar, som i natt sökte sig hit över 
isen, och det berättas att Hjalmar Oljemark blivit sårad. Klockan 3 i dag på 
morgonen kommo röda till Eutas, för att gripa Arne Melén. Husbönderna 
förföljas som vilda djur.

.Schybergson —  11.
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Söndagen 3/3—18. I  dag kungjordes i kyrkan* att envar jordägare, som 
ej inom 14 dagar infinner sig i sitt hem, förlorar sin äganderätt därtill och egen
domen tillfaller staten.

Onsdagen 6/3 —18. För att kunna härbärgera sina sårade, hade de röda 
i går kommit till Hitå efter sängar och sängkläder. — Hjalmar Oljemark, som 
blivit träffad av en kula i magen, avled i söndags i Borgå.

Torsdag 7/3 —18. Skräddar Granqvist besökte i dag Björkbacka i Han- 
gelby och gav bestämningar om livsmedelsnämndens råg, som skall utdelas 
på kort.

Söndag 10/3 —18. Från Box kvarn hava de röda bortfört g kärl petroleum.
Fredagen 15/3—18. I  går begynte de röda sin inventering här i Hangelby.
Bördagen 16/3—18. Granqvist åker från gård till gård och ger med revol

vern i hand befallning, att all säd skall köras till Söderkulla kvarnen, för att 
malas. Från den 1  april skola bönderna såväl som alla andra få mjölkort. 
Emedan värden på Olofs, Elmgren, ej är hemma, hava de röda tagit egendo
men i beslag. Gårdens folk får ännu tillsvidare stanna kvar med villkor att 
de genast skriva in sig i arbetarföreningen.

Måndagen 18/3 •—18. Flere lass säd hava i dag körts här förbi av de röda.
Tisdagen 19/3 —18. Inventeringen tyckes nu vara slutförd här i byn. In- 

venteringsmännen besökte endast bondgårdar och parceller. Två av dem 
buro rött märke och voro beväpnade.

Måndagen 25/3 ■—18. Granqvist kom hit. i går från Box, där han hade hål
lit föredrag och värvat nya medlemmar.

Eångfredag 29/3 —18. Följande anslag finnes uppspikat här i byn: Södra 
Sibbo Arbetarförening Håller Allmän dans Soaré på lokalen vid Hannusas. 
Påsk andra dag klo 6 e. m. Inträde 1 mk 2 dag Påsk 1/i —18. — Senasce tors
dag besöktes åter Simsalö och angränsande holmar av Helsinge huliganer, 
vilka av deras livsmedel togo så gott som allting. — Pastor Gröning höll i 
dag bibelförklaring i Box.

Tisdagen 2/4 —18. Genom Boxby har i dag tågat 150 rödgardister.
Bördagen 6/4 —18. I  onsdags tidigt på morgonen grepo de röda 5 man i 

Box och förde dem till kommunalhuset, där de ännu förvaras.
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Torsdagen 12/4 —18. Boxborna hava nu sluppit hem. Två av dem blevo 
bötfällda.

Söndagen 14/4—18. I  tre dagar har krigets åskor dånat i väster. I  går 
hava de röda flytt, så att Sibbo nu är »vitt». Kommunalhuset bär vit flagga. 
Det råder en glad stämning, flyktingarna uppsöka sina hem.

Onsdagen 17/4—18. De röda från Sibbo och från Helsinge flydde i lördags 
hals över huvud.

Söndagen 21/4 —18. Sibbo länsman lät i dag kungöra i kyrkan följande:: 
1) att alla män, som ej hindras av ålder eller sjukdom, böra anmäla sig för 
tjänstgöring vid ordningens återställande. 2) att hos länsman bör anmälas 
alla de skador och brott, som blivit begångna under upprorstiden. 3) Förbud 
att vistas ute från klockan 9 e. m. till klockan 5 på morgonen.

Tisdagen 23/4 —18. Under de sista dagarna av de rödas regering här i Sibbo 
blevo alla män mellan 17  och 55 år inkallade till tjänstgöring. Många flydde 
därför till skogarna.



V.

M INNEN OCH INTRYCK FRÅN DE RÖDA OGÄR
NIN GSM ÄN NENS TID I HANGELBY.

Av M . W IKM AN .

»Ack min magister 
dagen var bister.»

J a  det var den i sanning. Den beklämda sinnesstämningen var förorsa
kad av ovissheten om de olyckor, som skulle drabba oss. Den 6 februari stod 
slaget i Mårtensby och då måste skyddskåristerna vika för de långt talrikare 
rödskinnen. Sagda dag sutto vi på Bysbacka i Hangelby och lyssnade otåligt 
i telefonen, där alla samtal kunde höras. En av dem, som lyssnade, sade högt: 
»Forstmästarn är arg. Någon har blivit skjuten i Hindsby. Nu tåga de röda 
mot Bångängsbergen och till Kyrkby. Borgå skyddskår har icke deltagit i 
slaget. Tåget går med borgåborna. Järnvägsbron vid Nickby skall sprängas.»

Telefonrammet på Bysbacka fylldes med folk. En sjuklig man, som in
kom, frågade ängsligt: »Är nu vår sista stund kommen?»

Under natten fingo vi vara i fred. Följande dag den 7 februari, randades 
disig och med ihållande hårt väder. På slaget 9 ljöd som vanligt i skolan mor
gonpsalmen, men denna gång sjöngs: »Vår Gud är oss en väldig borg». 
Katekeslektionen försiggick och därefter följde geografi. Under kvarten 
vid 1 1  tiden fingo eleverna sina grötportioner, men innan klockans klang 
hade hunnit kalla in eleverna till den följande lektionen, kom en liten flicka 
in till mig och sade gråtande: »Bärarn, de skjuta redan i Kallbäck». — De röda 
hade tågat förbi Söderkulla. En grupp av dem kom ned längs ån, en an
nan grupp gick längs vägen till Kallbäck, sedan de hade fördrivit skydds-
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kåristerna, som med Richard Schybergson i spetsen försökte att göra motstånd 
vid Söderkulla.

Sålunda varskrdd om att banditerna, såsom jag trodde, voro på väg till 
Hangelby ringde jag in eleverna, för att hemförlova dem och anförtro dem i 
föräldrarnas vård. Jag  sade till dem: Varen icke rädda barn, ty  den Gud vill 
bevara, han är utan fara. Samma Herre, som hjälpte våra förfäder efter stora 
ofredens fasor, och som hjälpt dem ur många liknande svårigheter, glömmer 
icke oss, och vi skola ej glömma honom. —• Sedan jag hade blivit helt ensam, 
föreföll mig tiden lång. Jag  gick därför till min granne, skutskepparen Wil
helm Lindqvist i akt och mening att stanna där, men där var mer än vanligt 
bråttom, ty  alla skulle fly. En gosse snyftade högt och en kvinna talade i 
viskande ton, som om hon hade fruktat, att varje ord, som hon sade, skulle 
förråda henne för de röda. Jag  vände åter hemåt, men vägen var full av 
flyktningar från Kallbäck. I  slädarna sutto även kvinnor och barn. Bland 
andra flyktingar märkte jag den sedermera mördade handelsman Ahrenberg 
från Kallbäck. »De röda sköto på oss i Kallbäck, så att kulorna veno kring 
öronen», ropade han i förbifarten. b '

En liten häst stretade framför en tungt lastad släde. Körkarlen vek in 
till skolan. Det var vår från ångbåten östra skärgården välkände kapten 
Anders Sjöberg, som med sin yngste gosse flydde undan de röda.

Jag  satte mig i släden och vi åkte till Bysbacka, för att få hö åt hästen. 
Gårdsplanen därstädes var full med folk. De voro vinterklädda med skidor 
på fotterna och stavar i händerna. Det hela påminte om israeliternas flykt 
ur Egypti land.

Vi åkte därifrån ned till Nordholmen. Handelsman A. G. Wickström 
kom oss till möte och sade: »Om banditerna komma, gömma vi oss på berget i 
närheten. Kvinnorna böra bliva hemma och lugnt taga emot dem.»

Från Nordholmen, dit även kaptenen på ångbåten Sandels, Walter Nysten, 
hade anlänt, begav sig kapten Sjöberg med sitt sällskap till Skyttenskär och 
därifrån till Pörtö. Vi som stannade kvar höllo utkik, emedan vi trodde att 
rödskinnen skulle komma från Hitå för att hälsa på oss. Klockan slog 3 och 
de röda hördes ännu inte av. Fröken Jenny Boxström begav sig då till byn för
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att rekognoscera. Efter en stund återvände hon och rapporterade: Allt
lugnt. De röda hade vänt om i Kallbäck.

Skymningen föll på och vinden lugnade. Då syntes på isen en skara 
karlar komma skidande mot byn. De voro flyktingar som sökte sig hem 
till natten; av dem fingo vi höra ett och annat om de rödas framfart i Kallbäck. 
Bland annat hade de brutit sig in i fru Alexandra Meléns lokal, som stod tom. 
Där hade de slagit sönder pianot och förövat annat ofog. På Eutas hade de 
stulit kläder, sönderskjutit ringklockan, söndrat en del möbler, skjutit efter 
en flicka, som sprang undan och hotat att bortföra en gammal 70-årig gubbe.

Sedan fingo vi ända till den 21 februari vara i fred för de röda, ty  i byn 
fanns ingen angivare och socknens egna röd a kände mycket litet till Hangelby 
och folket därstädes. Allt arbete låg dock nere. Ingen hade lust att arbeta 
under detta osäkerhetstillstånd. Bönderna måste ofta föra sina hästar till 
skogarna, emedan de fruktade, att de röda i annat fall skulle stjäla dem. T. 
o. m. från skidbackarna, från vilka oskyldiga barns glam i regeln brukade 
höras på vinterkvällarna, var livet som bortblåst. Allt var så dött. Endast 
tidigt på morgnarna och sent på kvällarna hördes skidornas rassel utanför 
stugknutarna. Det var skaror av flyktingar, som om dagarna uppehållit sig i 
skogarna, men om kvällarna återvände till sina tillfälliga kvarter. I  bad
stugor, i fähus och i skogstorp gömde de sig. En och annan grävde t. o. m. 
ned sig under fähnsgolven. En natt sökte de röda banditerna i Kallbäck efter 
ägaren till EutaS Arne Melén och hans svåger ingenjör Lang. Det telefonera
des då om det som hade skett till Hangelby och mitt i kalla vinternatten måste 
de eftersökta flyktingarna jämte forstmästaren Elfving, som då gömde sig i 
Hangelby, fly till skogen.

Den 21 februari anlände 75 rödskinn med hästar till Kallbäck, där de utan 
vidare gjorde sig hemmastadda. Den 22 februari gjorde de en tripp till Han
gelby, tittade in på Olofs och Fransbacka, där de sköto på skyddskåristerna 
Valdemar Eindqvist och Konrad Helén, som dock lyckades rädda sig genom 
att springa undan till skogen. Den 23 februari var det allmän plundring i 
Hangelby. Huliganerna, som mest utgjordes av s. k. vallarbetare från Malm 
och Mellungsby i Helsinge socken, satte sig tidigt på morgonen i rörelse. 
Emedan en av undertecknads forna elever hade hotat mig till livet, gömde jag
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mig sistnämnda dag motvilligt i skräddar Åbergs lilla stuga vid Hangelby 
träsk. Där voro flere bybor samlade före mig och flere kommo till. Några av 
sällskapet höllo ständigt utkik på de rödas förehavanden i byn. En stod uppe 
på ett berg, en klev upp i en gran o. s. v., för att bättre kunna se de röda. 
Desse körde oupphörligt i pin karriär med sina stulna hästar mellan gårdarna. 
De åto, de svuro och de stredo sinsemellan, medan de plundrade och stulo, 
men allt fingo de dock inte tag på, ty  folk hade på de mest otroliga ställen 
gömt undan sina livsmedelsförråd.

Den 24 februari bortförde de röda från Hangelby och Kallbäck 14 duk
tiga foror spannmål och några lass hö. I somliga gårdar lämnade, rövarna 
på finska avfattade värdelösa kvitton över de bortförda varorna, påstående att 
de rödas generalstab skulle betala det, som de hade stulit. Därpå trodde dock 
ingen.

Den 25 och 26 februari rörde sig det talrika banditföljet ännu allmänt på 
vägarna i Hangelby, i Box och på Nevas gård. Liksom på många andra stäl
len skulle de sistnämnda afton på Nevas anordna dans. De hade just kokat en 
duktig gryta kött av en nedslaktad ko, men då kom order att de vilda sällarna 
skulle fara till fronten. Köttsoppan blev oäten. Dansen inhiberades. Några 
av de bålda krigarna ville strejka från fronttjänsten, men de andra tvungo 
dem med hotande att nedskjuta envar, som ville draga sig undan.

På folkskolan i Hangelby hade undertecknad mycket litet känning av de 
röda. Varken läraren eller direktionens medlemmar blevo avsatta. En gång 
inträdde i postrummet, som finnes i skolhuset, skräddaren Karl Granqvist. 
Han frågade barskt: Eå arbetarna sina tidningar? Upplyst om att alla,
som prenumererade på och avhämtade de röda tidningarna »Arbetet» och 
»Notisbladet» hade fått dem, avlägsnade han sig hastigt.

I  slutet av mars månad fingo alla folkskol-lärarinnor och lärare i Sibbo 
från de rödas kansli i Nickby en skriftlig befallning att infinna sig till ett möte i 
Kyrkby. Skrivelsen var undertecknad av Olga Rosenberg från Massby. Hon 
funktionerade som de rödas sekreterare. Eör att säkrare få mötet till stånd 
reste skräddaren Granqvist omkring till samtliga lärare och förständigade dem 
att infinna sig. Isolerade som vi voro, kunde vi inte i hast rådgöra med varandra 
men folkskollärarn från Box och undertecknad beslöto att endast vika för våldet.
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En småskollärarinna infann sig frivilligt till mötet och folkskolläraren 
Björkwall från Kyrkby folkskola, där mötet skulle försiggå, släpades dit med 
våld. Ingen annan lärare var närvarande och av mötet blev intet. De röda 
hade beslutat att vid detta tillfälle folkskollärarnas lönefråga skulle behand
las. Dessutom skulle ett skolråd bestående av 3 röda och 3 folkskolelärare 
tillsättas. Den enighet, som den tredskande folkskollärarkåren i Sibbo vid 
detta tillfälle ådagalade, hedrar den, så mycket mera som lönerna för de sista 
kvartalen inte hade blivit utbetalade.

För eleverna brukade jag under den röda tiden på Finlands karta visa,, 
huru Mannerheims trupper långsamt men säkert avancerade mot söder. Kom 
så Tammerfors fall. På skolan hade vi inte på länge havt sångövningar. Den 
allvarsdigra tiden tyngde så mycket på sinnena att vi icke kunde sjunga. 
Men nu fick jag plötsligt en förnimmelse av samma känslor, som salig Spelt 
hade efter slaget vid Siikajoki. Jag  höll ett tal till eleverna, och de voro syn
bart entusiasmerade av den stora tilldragelsen, som bådade vår snara be
frielse. Feststämning rådde inom skolans väggar. Vi sjöngo »Vår Gud är oss 
en väldig borg», Runebergs psalm för fosterlandet samt Vasa marsch och 30- 
åriga krigets marsch. Barnen sjöngo av hjärtats lust såsom fåglarna sjunga 
en vacker sommarmorgon i skogen. Därmed visade de sig förstå den stora 
betydelsen av fosterlandets räddning undan det röda barbariet.

Vi instämma även i Runebergs välönskan för fosterlandet:

Välsigna varje trofast själ, 
som önskar det av hjärtat väl.
Men slå vart ondskans uppsåt ned, 
som vill dess fall och stör dess fred.



V I.

UR HANNA HAGBOMS DAGBOK. M ELLUNGSBY  
OCH ÖSTERSUNDOM.

Söndagen den 27 januari ämnade vi från Helsingfors reSa till Dickursby 
med tåg. Vid järnvägsstationen möttes vi av rödgardister, som med bajonetter 
spärrade ingången. Då tåg på måndagen fortfarande inte avgingo, beslöto v i 
att vandra hem till fots längs landsvägen. Klockan 1 1  begåvo vi oss i väg. Vid 
gravgården i Malm hejdades vi av rödgardister, bland vilka fanns en karl vid 
namn Manninen från Mellungsby. Han kunde intyga, vilka vi voro, och vi 
släpptes därför igenom, över Fallbacka hemkommo vi äntligen utröttade till 
Mellungsby folkskola. 30 januari klockan 1 1  f. m. intågade i Hetbacka om
kring 70 rödgardister, som på »Trekanten» anställde exercis och skjutövningar. 
100 röda hade på tisdagen tagit Westerkulla karaktärsbyggning i besittning. 
De togo mjölk och potatis från gården. På Fallbacka infunno sig klockan V2 4  
på morgonen 4 beväpnade rödgardister, som fordrade bröd, emedan de hade 
fått svälta i 3,000 år, såsom de sade. De togo 39 kg bröd och 40 kg kött. 
Hos Melanders togs 150 stycken bröd, 3 skinkor samt fläsk. Hos Krogells på 
Krogars togs allt bröd och fläsk, som de ägde. överallt hotade karlarna med 
skjutning, om de vita ej ville gå med i Röda gardet. Från Håkansböle, dit bud 
hade sänts att inspektorn med allt sitt folk skulle infinna sig till de redas hög
kvarter i Mellungsby om måndag, hade alla flytt till Hindsby i Sibbo och an
slutit sig till de vita där. Likaså på Husö och Östersundom gårdar samt i 
Sottungsby, så att hela trakten var fullkomligt tom på karlar. I  all denna viller
valla, då de rödas beväpnade skaror strövade omkring överallt, gavs lov åt 
skolan. Barnens arbetskraft behövdes även i hemmen, då fäder, bröder och 
drängar voro borta. Det fanns knappast ett enda hem, där inte någon hade

\
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blivit tvungen att fly. På söndagen den 27 januari hade en avdelning skydds- 
kårister från Helsingfors begivit sig till Sibbo och då tagit in på Husö. Detta 
var orsaken till att de röda, som hade övat exercis i Hetbacka, begåvo sig dit, 
för att taga gården i besittning. Hästarna bortfördes. Hos inspektören stals 
överplagg m. m. I  karaktärsbyggningen ämnade de röda just slå sig ned, men 
då hördes skott på isen. Hela skaran flydde hastigt och infann sig åter på 
Westerkulla medförande några fångar, som dock följande dag frigåvos.

Onsdagen den 3 1 januari fingo de röda på Westerkulla, just då de åto, order 
om uppbrott till Malm. Det blev en hastig avfärd. Då vi på e. m. besökte 
Westerkulla, var snuskigheten där över all beskrivning. Potatisskal, fläsk
bitar, tändstickor, cigarrettstumpar och aska lågo på polerade bordskivor, golv 
och hyllor. Dåsta dörrar hade brutits upp. Såar med potatis och odiskade 
kärl funnos överallt. Vid avresan fingo jungfrurna order att ställa i ordning 
ett rum åt de rödas kvinnor, som snart skulle anlända från Malm. Orsaken 
till uppbrottet synes hava varit striderna vid Kervo och i Sibbo.

Telefoncentralen i Mellungsby blev på söndagen bevakad av de röda, 
men då ett rykte spred sig att skyddskåren hade anlänt, togo de röda vakterna 
till flykten, sedan de hade avskurit telefonkabeln och omkring 50 till trakten 
ledande trådar.

Den 8 februari återupptogs skolarbetet hos oss. Emellertid infann sig inte 
ens halva antalet elever till följd av osäkerheten på landsvägarna. Föräldrarna 
sade sig inte våga skicka ut barnen på vägar, där de rödas beväpnade skaror 
ständigt sågos röra sig. Ingen gård har blivit skonad från plundringar. 
På alla ställen där karlarna äro frånvarande utfara de röda i hemska hotelser.

12  februari. Från Husö kördes av de röda 4 väldiga hölass till Malm. 
Betalning kom icke i fråga. Alla dagar tvångskjutsar. Den 8 februari blevo 
tvenne spioner från Östersundom frigivna, sedan de röda hade erövrat Sibbo. 
Då återvände även håkansbölefolket, som hade flytt till Hindsby i Sibbo.

Den 13  februari på förmiddagen redo cirka 60 rödgardister genom Mel
lungsby mot Östersundom. Det säges att de begåvo sig till holmarna, för att 
infånga flyktingar och skyddskårister. Östersundomkarlarna hava åter
vänt från sin flykt. I  går fördes de alla till Malm, för att förhöras. I  dag lös- 
gåvos de åter. Från Pellinge har hörts kanonskjutning under de senaste
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dagarna. På östersundom hava de röda tagit 8 hästar. På Husö hava de 
redan bott i en veckas tid.

14 februari. Rödgardisterna som åkte genom byn, hava bosatt sig i stora 
byggningen på östersundom gård. De hava nedslaktat 3 svin och en oxe.

16 februari. Från Östersundom gård hava de röda numera borttågat, 
sedan holmarna anses vara rensade från skyddskårister. I  går på söndagen 
infann sig ingen präst till Östersundom kapell, så att gudstjänsten inställdes. 
Prästen skulle komma från Sibbo. Det berättas att de röda med 6 hästar 
hava kört ned i en vak på isen, där 3 hästar blevo. Det berättas även att ryskt 
artilleri har kört ned i en vak. Gunnar kindblad utfärdar pass på kansliet 
i Mellungsby. Han kallas guvernör.

20 februari. De med gevär beväpnade röda hava gått från gård till gård 
och kommenderat ut 10 lispund hö på varje ställe. Skjutsar hava åter rekvi
rerats. Betalning kommer icke i fråga. «De röda kämpa för en så rättvis sak, 
att de måste segra», säger en flicka här. «Den som griper till svärd, han skall 
med svärd förgås. Det hava herrarna gjort.»

21 februari. Alla gamla folkskoldirektioner äro nu avsatta och nya skola 
väljas inom denna vecka. Därefter skall lärarpersonalens ställning bliva utom
ordentligt förbättrad, säga de röda. På kvällen hade vi besök av den nyvalda 
kommunekonomen Suikkonen, som ville hava reda på skolans ekonomi och 
affärer. Vi svarade, att då lärarna enligt skollagen ej hava rätt att omhän
dertaga skolans ekonomi, och då de röda hava jagat bort ordföranden i sko
lans direktion, få de själva bäst de kunna taga reda på saken på annat håll. 
De frågade om vi icke behöva pengar, och vi svarade, att landets lärarkår 
såsom känt arbetar med ytterst knappa löner, men att lantdagen kommer 
att bevilja dyrtidstillägg. Ganska snopna gingo de röda sin väg.

26 februari. Lenni Eklund från Husö har oupphörligt blivit eftersökt 
av dc röda på Krogars, där han tjänade. Nyligen blev han funnen ihjälskju- 
ten i en skog på Simsalö. Han hade flytt och vistades hos Bäckbloms på Sim- 
salö. Dit kommo rödgardister, som bjödo honom på cigarretter. Sedan bådo 
de, att han skulle visa dem vägen. Han gick med och de sköto honom genom 
huvudet och plundrade sedan liket på klocka, stövlar och paletå. Bland mör
darna var även hans gamla skolkamrat Axel Hindström. Gamle husbon-
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den på Krogars cch inspektörerna på Husö och Östersundom hava i förgår 
natt kl. 1  blivit tagna och förda till Peltola för att förhöras. De frigåvos 
senare. Vår telefon ringde i dag för första gången på 3 veckor. Alla samtal 
kontrolleras av de röda.

Den i  mars fördes 15  män, som tidigare hade flytt, till Peltola för att för
höras. En kvarhölls, de andra fingo återvända. Från östersundom gård 
hava de röda tagit en ko och en oxe. Av bönderna i trakten uttagas dagligen 
potatis för de rödas räkning.

6 mars. Vi hava hört att Sinkkonen hos det röda skolrådet har anfört 
klagomål över vår oförskämdhet, då han var här, varför vi skola avsättas. 
I  natt klockan 7 z 2 hördes en så stark skräll, att rappningen från murarna 
lossnade. Det berättas att Tallbergs krutkällare vid Hoplax har blivit sprängd 
i luften. Från Helanders hava de röda tagit 35 och från Blombergs på Kro
gars 10 hl. potatis, som de själva måste köra till Dickursby.

9 mars. Bärarinnan från östersundom småskola var här och berättade 
att 3 med bössor och bajonetter beväpnade röda i lördags hade kommit till 
småskolan. De anställde grundlig husundersökning. De sökte i lådor och 
skåp, mellan väggen och tapeterna o. s. v. Naturligtvis utan resultat. Vid. 
ett möte på Östersundom hava 60 av gårdens arbetare med inspektom i spet
sen inskrivit sig i den nybildade arbetarföreningen. I  dag är det dans på går
den. Vid möte på östersundom gård hava de röda beslutat att för nästa fest 
taga Mellungsby folkskola. De hava redan utsett festbestyrelse. Vi äro fast 
beslutna att icke godvilligt giva skolan. Säkerhetshakar och kedjor hava vi 
förskaffat oss. Det är märkligt, huru litet rädda vi äro. — Sedan vi nu erfa
rit, att de röda hava valt åt oss en ny skoldirektion, hava vi avbrutit arbetet 
vid skolan. Det är oerhört svårt att veta, huru man skall förfara, då man är 
fullkomligt isolerad, och har ingen att rådfråga, utan tvärtom överhopas med 
förfrågningar av befolkningen, som är lamslagen av skräck och fasa. Ett lugnt 
skolarbete vore under dessa förhållanden omöjligt. •— Simsalöborna, som äro 
strängt religiösa, göra allt vad de kunna, för att hjälpa våra flyktingar. Så. 
sker även på Krämaröarna och på de andra holmarna i skärgården. Ehuru 
de i en fiskarstuga hava tagit emot 35 flyktingar, hava de bestämt vägrat att. 
taga emot ersättning. Hit hava flickor från skärgården flere gånger smugit
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sig med bud och brev från skyddskåristerna och från flyktingarna. De säga, 
att de äro stolta att kunna göra något för den stora saken.

6 april. Under den senaste tiden har här pågått tvångsuttagning till röda 
gardet. Nu har turen också kommit till husbönderna, som hava fått tillsä
gelse att infinna sig i de rödas läger. Alla äro därför åter på vild flykt. När 
skall hjälp komma?

Bud har kommit att också Einar Krogell har blivit mördad. Han kvar- 
lämnades på Pellinge av de vita, som ej kunde giva avgångssignaler, och hit
tades sedermera mördad i en lada. Hela bakhuvudet var inslaget. Han hade 
ännu icke fyllt 16 år. Under skoltiden var han mycket fridsam och lugn.

9 april. Den spänning, under vilken man nu lever, är nästan outhärdlig. 
Rykten gå om tyskarnas landstigning.

1 1  april. Kanondån höres från Helsingfors.
12  april. Det har börjat i Helsingfors. Tyskarna äro där. Vi stå hela da

gen ute och lyssna till kanondundret. — Klockan 8 på kvällen kunde vi åter 
telefonera.

Uördag den 13  april. Klockan V2 6 kom ett långt tåg av röda flyktingar 
till Mellungsby. De voro på väg till Kervo. Skolgården hedrades med många 
uppvaktningar. Först förstodo vi icke, vad meningen var, utan trodde att de 
tänkte stanna här, för att göra motstånd. Senare fingo vi höra att det var 
häststölder, som föranledde dröjsmålet. Nästan från varje bondgård togos 
hästar. Plötsligt bröt hela följet upp, och ur källare och andra gömslen fratn- 
kröpo bönderna, för att åse de rödas avfärd. De voro cirka 120 män samt kvin
nor och barn. Svin nedstuckos och medtogos. Såar, byttor och tinor med 
deg, som icke blivit färdigbakad, forslades fram. Råg utrann ur sönderbrustna 
kärl på landsvägen. Flykten skedde mot Immersby.

Söndagen den 14  april. Vi lärarinnor fingo den stolta glädjen att lotsa 
in tyskarna i byn. Vi befunno oss på Håkansböle, då 50 man anlände. En 
patrull sändes även till Mellungsby. Vi förde dem till skolan och här samlades 
folk i skaror. Senare ankommo varje dag nya patruller och trakten rensades 
från de röda. Glad kan man inte vara, men en glad tacksamhet känner man 
djupt.
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Jag  for då tillbaka hem till de mina, vilka likasom alla andra sockenbor hade 
gripits av skräck för de röda och hade beslutat fly. På en timme packade 
vi in det nödvändigaste i klädes- och matväg samt stuvade in oss med pick 
och pack i två slädar. Vi foro därefter till Boxby där vi under några dagar 
uppehöllo oss hos en skeppare, tills den första stormen hade lagt sig, och man 
ansåg sig våga återvända hem.

Efter vid pass en veckas vistelse i hemmet, under vilken tid vi fingo vara 
/ i fred för de rödas besök, hörde man om de första morden i Nickby. Bland de

mördade var även vår granne Artur Eindén. Detta mord gjorde ett djupt 
intryck på min man, som samma kväll reste bort hemifrån. Han vistades se
dan för det mesta på Söderkulla gård. Vid påsktiden hemkom han, ty  ingen 
hade under många veckor frågat efter honom och vi trodde därför, att han 
lugnt kunde stanna hemma. Tyvärr gick det icke så. Annandag påsk vid 
klockan 3-tiden på eftermiddagen anlände två välbeväpnade rödgardister 
till gården och befallde min man att följa med till Nickby. De voro av ortens 
värsta banditer, som tidigare anlitats vid människors avlivande. Vi frågade 
av dem om orsaken till deras hitkomst, varpå de svarade med ett hånskratt. 
Av hela deras uppträdande kunde man ana, att de hade ont i sinnet och där
för gällde det att handla utan dröjsmål. Vi fingo genast bud sänt till Gesterby, 
där 10 å 12  skyddskårister uppehöllo sig. Med dessa män stodo vi under hela 
den röda tiden i kontakt. Någon tid före påsk hade de fått bud, att de voro i 
tillfälle att över Pörtö begiva sig till Reval, men de ville icke övergiva sock
nen, ty  de tyckte att det var bra att några skyddskårister stannade kvar. 
De kunde nog behövas en vacker dag. Detta deras beslut vittnar om mod och 
självuppoffring. Det var dessa män, som räddade min mans liv. Vi stå i stor 
tacksamhetsskuld till dem.

De hade tidigare endast några få gevär till sin disposition. Då fingo vi 
höra att på en gård i södra Sibbo funnos åtta gevär och ammunition. Jag  beslöt 
att fara efter dem. Allt lyckades väl och Gesterby skyddskårister voro mer 
än glada, då de fingo de ifrågavarande vapnen. Detta hände några dagar 
före påsk.

Den minnesvärda dagen, då de röda kommo till oss, för att bortföra min 
man, voro dessa skyddskårister välbeväpnade samlade i Gesterby bönehus,
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•där en andaktstund hölls. Då budet om det som skedde på vår gård, nådde 
dem, störtade de upp från sina platser, hoppade över bänkarna ut i det fria, 
och ilade genom skogen ut till landsvägen, där de visste att de röda med sin 
fånge skulle passera. Min ångest och spänning var gränslös, ty  allt berodde 
på, om hjälpen hann komma i tid. Min man tilläts att fara med skild häst 
efter de röda. Detta gjorde att de vita lyckades i sitt företag. De stodo på 
post på två skilda ställen vid vägen. Då de röda passerade, sköto de vita 
som gömde sig främst en salva på dem, men intet skott träffade. De röda 
sköto tillbaka mot skogen och jagade på hästarna. När de kommo i närheten 
.av den andra vaktposten, föll deras häst för de vitas kulor. Sedan kom tu
ren till dem själva. Den ena banditen dog omedelbart. Den andra blev så
rad i benet och lyckades undkomma under en lada, som fanns strax bredvid. 
Då min man hörde de första skotten, vände han genast hästen, vilken galop
perade hem. Själv sprang han till skogen och förenade sig där med sina be
friare. Den sårade röda blev kvar på sitt gömställe. Efter vad vi senare fingo 
höra, hade rödgardister till häst på halva vägen till Nickby väntat på fången. 
Där skulle avrättningen ske.

De röda blevo naturligtvis ursinniga över detta motstånd och samlade 
under den följande natten förstärkningar från olika håll, min man reste ge
nast efter befrielsen bort till skären, där han uppehöll sig tills tyskarna kommo. 
Jag  själv måste även hålla mig gömd hos grannarna, men senare flydde jag 
till Borgå stad, ty  de röda hade fått reda på min vistelseort.

Dagen efter ovanbeskrivna händelse kommo 200 röda till våra trakter. 
Gården blev omringad och en noggrann razzia anställdes överallt, naturligtvis 
utan resultat. I  ett dygns tid genomsöktes varje gård och skogsdunge i när
heten, men när ingen vit hittades, foro de röda bort. De lämnade likväl kvar 
20 man som vaktmanskap hos oss. De bodde i våra rum och åto gårdens mat. 
Att banditerna gjorde slut på både fläsk, mjölk, potatis och bröd m. m. är natur
ligt. De uppförde sig dock mot förmodan hyggligt mot husets invånare d. v. s. 
min mor, mina barn och ett par flyktingar, som bodde hos oss. De röda, som 
voro hemma i Borgnäs, bodde hos oss, tills de när tyskarna kommo fingo 
order att laga sig bort så fort som möjligt. Det blev fröjd och gamman, när de 
sprängde i väg lämnande invånarna såsom de själv sade »omaan rauhaan».
Schybergson - 1 12.
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SÖDERKULLA.

När arbetarföreningen på våren bildades här på Söderkulla frågade Gran
qvist min son, om han ville gå in i föreningen. Jag  skall fråga far, som 
är så klok, sade Axel. När han kom hem, talade han med far om saken, men 
då blev far riktigt arg. »Förr må du ligga hemma och sparka sju stockar i 
taket. Dit får du inte1 gå». Det var många andra också, som tyckte på 
samma vis. Teckenbergskan sade till sin gubbe, som också ville gå med, att 
i sådant fall skulle han följande dag hitta sitt eget huvud under soffan.

På hösten gick Axel med far på vakt på vägarna. I  början av nyåret ville 
han fara till Österbotten till Mannerheim. Jag  sade emot, men han var bara 
så bestämd att han skulle fara. Men längre än till Nickby kom han inte, ty 
de röda voro redan på Kervo. Då träffade han Thcrwald Oljemark, som 
alltid hade varit hans goda vän. Sedan var han med i striden vid Kervo och i 
Mårtensby. En vecka var han i Borgå i kulsprutskola. Vid Pellinge skötte 
han en kulspruta tillsammans med Schybergson, som blev dödad av en kula.

Sedan var han en lång tid gömd i Box hos släktingar och vänner. Under 
den tiden kom en dag fröken Hannula, som är hemma från Borgå, hit till 
Söderkulla med ett brev från Axel. Han bad att få pengar, emedan han skulle 
fly till Reval. Vi gåvo så mycket vi kunde. Största delen av pengarna skänkte 
han åt kamraterna, som ingenting hade. Han är så godhjärtad.

Den 12  mars flydde han med fyra kamrater över Högland till Reval. 
Sedan kom han tillbaka till Finland och var med i slagen vid Abborfors och 
Herrala. Han hörde till Thesleffs kompani. När de röda den 7:de februari

VIII.
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första gången kommo till Söderkulla för att plundra, hade vi gömt oss i ett 
torp i skogen. De röda bröto upp dörrarna, som vi hade låst, och plundrade 
butiken, men mycket fingo de inte. Vi hade så litet varor i butiken. Fem 
fönsterrutor slogo de in. Telefontrådarna skuro de av. Senare kom Granqvist 
hit och ville telefonera, men det gick inte. Han började då väsnas och frå
gade far, varför han inte hade reparerat telefonen. Far svarade då, att det 
inte var hans sak att göra sådant, utan att det var Wickström i Nickby, som 
skötte om telefonerna.

Sedan blev det en orolig tid. Vi återvände hem, men fred för de röda fingo 
vi inte. Sju gånger voro de inne i stugan. En gång, när j ag åter såg dem komma 
på landsvägen, var jag nära att falla i backen av bara förskräckelse. Jag  
måste alltid ensam taga emot dem, ty  far var ute på arbete med hästen. Oro
lig var jag också för sonen. I  närheten bodde en röd käring, som gick omkring 
och angav. Till mig kom hon också flere gånger och frågade, om Axel inte 
snart skulle komma hem. En gång frågade de röda, om jag inte hade någon 
fotografi av Axel. Jag  visade dem då Axels fotografi från den tiden, då han 
var 6 år. Det är en förstoring, som hänger på väggen i främmandkammarn, 
men den ville de inte ha. Axels brev ville de också läsa, men det bar jag i 
kjolfickan, och det gav jag inte bort. Till slut måste jag bränna upp det.

Nervös och orolig var jag hela tiden. Hela dagen läste jag i Bibeln, 
som låg uppslagen på bordet. En gång när vi voro på bibelförklaring hos forst- 
mästams, kom Granqvist in med gevär på axeln och satte sig mitt ibland oss. 
Alla började då skaka av förskräckelse.

När de röda återvände från Pörtö, kommo de till Söderkulla och plund
rade vår handelsbutik i förbifarten. Då undersöktes åter hela stugan från 
golv till tak. Sockret och limonaden, som fanns i butiken, rörde de i hop till 
en välling åt sig. Den åto de sedan. Blanksmörja, cigarrettaskar, papper 
och pennor togo de, men revolvern, som fanns i en låda, hittade de inte.

På Hansa, ungdomsföreningens lokal, höllo de nästan var söndag dans. 
De dansade med geväret på axeln. Sina egna röda damer hade de tagit med 
sig. När de röda hade flytt från Sibbo, blev det storstädning på Hansa. De 
röda flickorna och de röda käringarna från trakten måste då städa huset och 
skura golven. En gammal käring, som var en av de argaste, ville inte gå med. Då
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mötte hon forstmästaren på landsvägen. »Vart skall ni gå», frågade han? 
«Varför är ni inte med och skurar golvet i ungdomsföreningens hus»? Då 
blev käringen arg. Efter en stund kom hon in till mig. Forstmästaren skall 
mördas, skrek hon och slog handen i bordet.

När Granqvist efter de vitas återkomst hade blivit häktad, hittades i 
hans fähus en lista på alla, som skulle mördas här i Sibbo. Min egen gubbes 
namn fanns också på den listan.

Min systerson hölls också fängslad i kommunalgården, under en veckas 
tid. Han måste sopa golven och skotta snö, men inte blev han pinad på något 
vis. Till slut beslöto de röda att skjuta honom i Storkärret. Då hade en röd 
sagt: »Dåt honom vara. Han är ju bara en fattig stackare, sc m ingenting äger.» 
På så sätt slapp han lös.

Dendär tidningen Arbetet kom hit med posten. Vi brukade läsa den, 
för att litet få reda på det, som hände ute i stora världen, men inte trodde vi 
på det, som stod där. Far, som är så klok, förstod alltid att vända avigt till 
rätt.

Ja , det säger j ag, att nog är det underligt, huru enkla människor kunna låta 
narra sig. Aldrig skulle någon få mig att mörda och att stjäla andras ägodelar. 
Herrar skall det alltid finnas. Så är Guds vilja. Huru skulle arbetarn eljest 
få sitt levebröd. Patron på Söderkulla har alltid varit så vänlig och hjälpsam 
mot alla, så här har verkligen ingen skäl att klaga.

(Antecknat av Gerda Schybergson.)



ETT BESÖK HOS TOKOl.
Av E L S E  W IC K ST R Ö M .

Under den tid röda gardet styrde i Sibbo voro vi i tillfälle att se och höra 
mycket. — När vi frågade [de röda, varför de utövade så mycken orätt, 
fingo vi till svar: »På order», eller också: »Vi ha ingenting hört om den 
saken». — Det gick en lång tid, utan att vi hade hopp om, att det hemska 
väsendet skulle taga slut. Vi ansträngde våra hjärnor mycket, för att tänka ut 
något sätt att göra slut på de rödas vilda framfart, och att på något vis 
kunna sträcka ut en hjälpsam hand mot dem, som voro svårt utsatta för de 
rödas illgärningar.

Fredagen den i i  mars var undertecknad rest till Borgby. Då kommo två 
rödgardister till Smeds hemman därstädes. Tidigare hade därifrån bortförts 
husfadern, som jämte sina två söner på det hemskaste sätt hade blivit stym
pad och mödrad. Dessutom hade gården blivit plundrad. De röda, som kommo 
till gården, medan jag var där, befallde den arma, sorgtyngda änkan att ome
delbart skicka sina sängar och sängkläder till Nickby kommunalhus, emedan 
de i sin tur ville lägga sig i säng såsom herrarna tillförene hade gjort. •— Mitt 
hjärta fylldes då av djupt medlidande, och jag lovade att resa in till Helsing
fors, för att tala med röda gardets generalstab om saken. Med min egen kraft 
förmår jag intet, men med Guds hjälp skall det gå, tänkte jag.

Lördagen den 12 mars blevo tankarna förverkligade, då centralisten Aina 
Palenius och undertecknad oförmärkt företogo den äventyrliga färden. Då 
tåget stannade vid Sandväxeln i Mårtensby inkom i den vagn, där vi befunno 
oss, en av de rödas domare i Sibbo G. L- Lönnqvist. Vi blevo nog litet häpna,

IX .
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men vi försökte att taga saken lugnt. Han frågade av oss, vart vi skulle resa? 
Aina Palenius svarade: »Till Helsingfors för att roa oss, då vi äntligen fått 
tjänstledighet.» — På Kervo skildes vi från honom, men vi träffades åter 
vid Bergmansgatan 27 i Helsingfors. Han tog nämligen in på samma ställe 
som vi. Under det vi sutto där, råkade husfolket i en häftig ordstrid med Lönn
qvist. Då passade vi på och skyndade i väg till generalguvernörshuset. Förbi 
fyra vakter kommo vi till den första expeditionen, som var placerad i korri
doren. Efter en stunds väntan fingo vi gå fram till deras advokater, som sutto 
vid bordet. Där framförde vi vårt ärende. Fräckt svarade de: «Ni äro slak
tare från Sibbo. Ni hava ingenting här att göra. Nog veta de, som styra i 
Sibbo, vad de skola göra. Nu få ni gå er väg».

När vi åter stodo på gatan, undrade vi, vad vi skulle göra. Goda råd 
voro dyra. Emellertid beslöto vi, att gå till en affär och därifrån telefonera 
till staben, för att fråga om vi skulle få träffa någon av stabscheferna. Till
stånd gavs, och vi fingo order att fråga efter kommissarien Rissanen, som 
fanns i 3:dje våningen. Vi återvände därför till generalguvernörshuset. Innan 
vi hunno upp till tredje våningen hade vi sett mycket. I  första våningen 
sprungo ryssar och röda om varandra, medan en gammal gubbe rengjorde 
golvet med en snöskovel. Där fingo vi också se mycket, som aldrig med ord 
kan beskrivas. — Lyckligt framkomna frågade vi efter kommissarien Rissa
nen. Efter en stund kom han in i rummet. Han var en lång, gråhårig man 
i skjortärmar. Han frågade oss på finska, vad vi önskade. Emedan vi 
inte förstodo finska, anhöllo vi, att han skulle tillkalla en tolk. Tolken kom 
och vi bådo att få tala i enrum med kommissarien. Han bjöd oss in i sitt eget 
rum, där vi togo plats, och sedan började samtalet. Först var han alldeles 
omöjlig, men då vi voro envisa och gjorde invändningar, sade han till slut: 
»Jag kan inte hjälpa er, men om ni vilja gå till vår högsta domstol i senatshu
set, så kan jag giva er ett intyg, så att ni slippa in.» — Vi voro tacksamma 
för intyget, som han gav, men han skrämde tillika upp oss, så mycket han 
kunde, genom att beskriva, huru farligt det var att gå till senaten.

Vi gåvo oss emellertid i väg. Intyget hjälpte oss ända upp till 2:dra vå
ningen. Där måste det förnyas, och vi fingo åter berätta, varför vi hade kom
mit. Därefter fingo vi fortsätta färden genom alla vakter, tills vi slutligen
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överlämnade vårt intyg till vaktmästaren vid kammarexpeditionen. Där fingo 
vi åter vänta.

Efter en tre timmars lång väntan sluppo vi äntligen in. Vi gingo genom 
2 rum. I  vartdera rummet sutto några kommissarier. I  det tredje rummet 
fanns huvudet för alltsammans Tokoi. Först frågade han oss, vilket språk 
vi talade? Vi svarade då, att vi talade svenska. Därefter bad han om ursäkt 
för att han talade så dåligt svenska. Han hade inte talat svenska på 8 år, 
sade han. Sedan skulle vi framföra vårt ärende. . Vi började mycket försik
tigt, men då vi sågo att han hörde på, fortsatte vi mera frimodigt. Vi sade 
ungefär så .här: »Det är så, att i Sibbo fara de röda fram utan skonsamhet. 
Gårdar och egendomar plundras. Oskyldiga mänskor fängslas och mördas, och 
de mördades tillhörighet beslagtages. När man frågar de röda varför detta 
sker, får man till svar, att det sker på befallning. Nu är det vår mening att 
taga reda på, varför sådana order givas.» — Då började han svära på röda 
gardet i Sibbo, och frågade om vi känna namnet på någon rödgardist? Vi 
uppräknade då några namn bl.a. Melander, S. Salmi, Granqvist och Lönnqvist 
jämte son. Han skrev upp en del av det, som vi berättade, och sade att sta
ben var oskyldig till alltsammans. Han sade även: »Till Sibbo har härifrån 
utgått order, att de varje vecka skola rapportera, huru allt går till där. Men 
några rapporter hava inte kommit hit. Därav synes att Sibbo röda garde 
har blivit självständigt och envåldshärskare, utan att tänka på, att här i 
Helsingfors finnes en högre domstol.» Efter ungefär en timmes samtal, frå
gade han oss, om vi talade sanning? — »Ja sanning utan lögn hava vi 
talat», var vårt svar. •— Då sade han, att röda gardet inte hade blivit bildat 
för att röva och plundra. Meningen var endast, att Finlands folk skulle bliva 
jämlikt, broderligt m. m. Därefter sade han: »Jag skall genast i morgon skicka 
ut till Sibbo någon, som tager reda på tillståndet där.» Sedan vi ännu en stund 
hade samtalat, frågade han, om vi visste, vilken telefonnummer Nickby kom
munalhus hade? Vi svarade, att det troligen var nummer 26. Han ringde 
då upp till Nickby och bad att få tala med Melander. Tokoi sade ungefär 
följande till honom: »Vad har ni företagit er där i Sibbo? Hit komma oupp
hörligen klagomål över, huru vilt ni fara fram. På vems order plundra ni 
gårdar och egendomar? Låt det nu vara för sista gången, ty annars kunna
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följderna bliva svåra.» Ja  ban bemötte oss som en ljusets ängel, men vem vet, 
vad som försiggick i bans sinne. -— När vi hade suttit omkring 2—3 timmar 
hos Tokoi, bad han oss helt vänligt att avlägsna oss. — Från denna tid blev* 
det lugnare i Sibbo. Handlanden Starck blev visserligen mördad, men 
det allmänna plundrandet och mördandet upphörde. Till Smeds kommo röd
gardisterna med återbud, så att värdinnan inte blev tvungen att föra sina säng
kläder till kommunalhuset. Salmi blev sedermera också inkallad till förhör 
angående väsendet, som han hade hållit i Borgby.

Det skulle ännu vara åtskilligt att berätta. Det som nu har blivit ned
skrivet, är endast en liten berättelse från vår resa till Helsingfors under upp- 
rorstiden.



.X.

EN VAPENTRANSPORT DEN n FEBRUARI 1918.
Av L A R S  SC H Y B E R G SO N .

De uppköpta vapnen förvarades i ett lider vid Havshamnen i Helsing
fors. Undertecknad hade för transporten insänt en häst med en statkarl 
Johan Liljeström från Husö gård som kusk. Samme Liljeström hade flere 
gånger tidigare lyckligt rest in till Helsingfors och fört med sig gevär därifrån. 
Vapnen lastades på släden klockan V2 6, men det drog alltför långt ut på ti
den, då en dtl patroner måste hämtas från ett annat ställe. Kusken förkla
rade då, att han ej utan en rysk militär som följeslagare vågade åka ut förbi 
de röda vakterna på hamnen så sent på kvällen. Klockan var nära 8. Lasset 
kunde ej lämnas i staden, då misstänkliga personer började röra sig i närheten. 
Efter mycket besvär fick man tag i en rysk officer och en finne, vilka förklädda 
i soldatuniformer följde med till Hästnässund. All fara ansågs därmed vara 
förbi.

Transportens avsändare var herr Rudolf Lindqvist. Undertecknad och 
herr Ståhle, som skulle taga emot den, voro på den tiden bosatta på Mölan
det i Sibbo skärgård. Vi ämnade invänta denna vapenlast och sedan fara till 

. Pellinge och stanna där. På morgonen fingo vi genom en pojke ett bud, att 
rödgardisterna närmade sig Mölandet. Vi fingo även veta, att de röda 
voro endast åtta stycken, men för att rädda vårt värdfolk kunde vi inte stanna 
och nedgöra dem, ehuru vi voro väl beväpnade. Vi sopade igen alla spår och 
åkte ut till en obebodd holme, för att där upptaga strid, om de röda skulle 
närma sig. Vidare hade vi överenskommit med vår värd, fiskaren hos vilken 
vi bodde, att han så fort som möjligt skulle sända bud för att varna Lilje-

TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTO
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ström, när denne kom med vapnen. Då vi en stund hade stått på vakt på 
den obebodda holmen, sågo vi en släde närma sig, men den kom från motsatt 
håll till det, varifrån vi väntade de röda. Då vi anropade dem som sutto i slä 
den, fingo vi till svar att det var skyddskårister, som efter slaget vid Pellinge 
sökte sig in till Helsingfors. Av dem fingo vi höra att allt var förlorat, och att 
denna sista vapensändning skulle komma för sent. Vi hade då ej mer tid att 
tänka på gevärslas set, ty  vi fingo fullt upp med att hjälpa de med skärgårds- 
förhållandena fullkomligt obekanta Helsingfors-skyddskåristerna.

Efter slaget vid Pellinge hade de röda, då de antogo att skyddskårister i 
större mängd skulle söka sig in till Helsingfors, utställt en mängd förklädda 
vakter i stadens omnejd. En vakt på åtta rödgardister posterades på eu av Ull
holmarna, där en av våra agenter bodde tätt invid det ställe, där gevärslasset 
skulle passera. Denna agent skickade, utan att de röda märkte det en pojke 
ut till Villingesund. Han vaktade där till klockan 9 på kvällen, men tänkte 
då, att de vita ej så sent skulle våga sig ut från staden och begav sig hem. En 
halv timme senare kom vår kusk körande till Ullholmen. Då allt var lugnt 
följde han den vanliga vägen förbi denna holme, men blev gripen av de röda.



XL

SÅSOM FÅNGE PÅ SVENSKA LYCEUM.
Av B E R T E L  IN G M A N .

Då upplösningen skedde på Svartbäckfjärden, sökte vi oss norrut. Vi 
försökte att slippa till norra fronten, men det var omöjligt. Jagade från det 
ena stället till det andra, uppehöllo vi oss därför i skogarna mellan Sibbo och 
Borgå socken ända till den 8 mars, då Svenska beskickningen lovade hjälpa 
oss. Lördagen den 9 mars höllo vi på kvällen sammanträde i en badstuga och 
då beslöts att några skulle giva sig. Vi tänkte att de röda då skulle lugna sig 
och de andra skyddskåristerna och sockenborna skulle få det bättre. Den 10 
mars kom bud att svenskarna voro på Mickos hemman i Mårtensby, och att 
den som ville giva sig skulle vara där före klockan 3. Åtta stycken av oss beslöto 
då att fara dit. Vi fingo hästar från Stökars hemman i Borgby och foro ge
nom Paipis för att undvika de röda i Nickby. Några gevär som medtogos 
gjordes odugliga till användning. Då vi kommo till Mickos fanns där inte en
dast svenska beskickningen utan även röda. Vi trodde då, att vi hade blivit 
bedragna, men det var för sent att vända om. Konsul Eklöf från Borgå var där 
jämte den röde kommissarien Jaakola och en tolk Björkman. Vi blevo un
dersökta och vapnen borttogos. Därefter förhördes vi, och vi måste under
skriva en neutral förbindelse. Oss lovades en god behandling, samma kost 
som bestods åt röda gardet och filtar och sängkläder. 2 gånger i veckan skulle 
vi få bada. Dessutom skulle vi fritt få röra oss på gården m. m. Då vi voro 
färdiga, gjorde konsul Eklöf och Jaakola en åktur till Paipis och hämtade ett 
par eftersökta män. Vi skulle alla med aftontåget resa till Helsing
fors, men resan uppsköts till följande dag. Konsuln och de röda reste bort.
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De sade att vi skulle stanna kvar, tills de kommo igen. UndeT tiden samlades 
där flere eftersökta personer, så att vi till slut voro en stor hop kamrater, som 
samspråkade med varandra om våra äventyr. Inalles voro vi 20 stycken. Vi 
sovo på svskonbrits på salsgolvefc. Tidigt följande morgon väcktes vi av Ja a 
kola, som frågade, om vi alla voro där. Han sade, att det inte var säkert, att vi 
skulle resa redan den dagen, men att vi skulle ställa det så trevligt för oss som 
möjligt. Rädda skulle vi inte vara, ty  ingen röd fick komma beväpnad in på 
gården. Vi åto och drucko allt vad vi förmådde, spelade och sjöngo, pratade 
och skojade och glömde, att vi voro fångar. Emellanåt ringde telefonen, då 
den röda anföraren Melander frågade om någon vit hade kommit till och om 
alla voro där.

Den 13  mars vid middagstiden återkommo kapten Ekström, en dam, 
Jaakola och tolken efter att hava gjort en lärd österut till Sibbo skärgård. 
Nu kom även en del av Sibbo röda dit och granskade om vi hade talat sanning. 
Kapten Ekström tröstade oss med att vi snart igen skulle få återvända till 
vår hembygd. Han fotograferade även oss alla. Nu började det lida mot kväl
len och vår avresa skulle snart begynna. En stor skara människor hade sam
lats på Mårtensby plattform för att ännu en gång få se oss. Tåget kom och 
vi tågade i två mans led med Jaakola i spetsen till plattformen. Alla voro vid 
gott mod. Vi tänkte, att om det också skulle gå illa, så ledo vi dock för en 
rättvis sak. Då vi hade tagit farväl av alla bekanta, stego vi upp på tåget och 
blevo placerade i en särskild kupé utan vakter. Sålunda blevo vi skilda från 
svenskarna. På tåget sjöngo vi några hurtiga sånger. När vi kommo fram till 
Kervo, ställdes vi i tvåmansled framför stationshuset. Där fingo vi stå, me
dan de röda skymfade oss. Sedan blevo vi åter insatta i tåget, men nu beva
kades vi av tio vakter. Klockan 9 ankommo vi till Helsingfors och marsche
rade i två mans led med röda vakter runtomkring till Reallyceet, där vi pla
cerades i klass 5 b. Vi visiterades och de röda fråntogo oss smörgåsarna, som 
vi hade medtagit som vägkost. Vi fingo ett ämbar varmt vatten, och sedan 
voro vi färdiga att lägga oss med rocken under huvudet på bara golvet. In
gen somnade. Alla tyckte att riskojorna och ladorna voro bättre. Då morgo
nen grydde, fingo vi igen varmt vatten. Då började vi tro att vi inte skulle 
få någon annan kost. Klockan 12  fingo vi dock htet mat.
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När en vecka hade förgått, kom kapten Ekström och hälsade på oss. 
Han frågade, huru vi hade det. Vi klagade då över, att vi inte alls fingo det, 
som man hade lovat oss. Vi voro utan sängkläder. Vi fingo för litet mat. 
På gården fingo vi inte röra oss m. m. Kapten Ekström lovade då att sörja 
för, att vi skulle få det bättre, men inga större förändringar skedde. Tiden blev 
lång.

Natten mellan den 10—1 1  april voro de röda mycket oroliga. Den 12 
april klockan 8,50 hördes skarp eld utanför. Vi fingo då order att ligga på 
våra britsar. Bullret fortgick under hela natten ända till följande dag. Kloc
kan 12,30 den 13  april började underhandlingarna mellan de vita och de röd a. 
Klockan 2 kom den första skyddskåristen in i vårt rum och sade, att vi åter 
voro fria. Efter en timme skulle vi tåga ut. Klockan 3 marscherade vi ut ur 
reallyceet. Vi mottogos av hundratals människor, som kastade blommor på 
oss och hurrade. Den 17  april voro vi åter i Sibbo något trötta éfter fången
skapen. Då började jakten efter de röda.

De sibboskyddskårister, som genom kapten Ekströms bemedling gåvo 
:sig fångna voro följande:

Bergenström Väinö.
Blomstedt Väinö.
Borgström Wilhelm Artur
Boström Adolf.
Feldt Gustav.
Granlund Edvin,
Granlund Gösta.
Grankvist Leonard.
Helenius Alfred.
Ingman Bertel.

Kullberg Emil. 
Oljemark Artur. 
Oljemark Ernst. 
Olenius Ernst. 
Ongelin Gustav. 
Sirén Edvard. 
Vallén Gösta. 
Vallén John.
Velin Evert. 
Vesterberg Anselm.
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] DE RÖDAS KÄFTAR.
Av R U D O LF M 1K A N D E R .

Då det på vårvintern 1918 blev omöjligt för mig att längre vistas i Hel
singfors (där jag bodda funnos många röda), och då faran för att jag skulle 
råka fast var stor, emedan det var känt att jag hörde till Helsingfors skydds
kår, beslöt jag att fara till mitt hem i Sibbo. Jag  gick därför en dag till första 
polisstationen och anhöll om pass. Där frågades, varför jag ville resa till Sibbo. 
Jag  berättade då, att jag for dit för att hälsa på en gammal släkting, som låg 
svårt sjuk och till denna människovänliga handling kunde de röda ej säga nej. 
Pass skrevs ut, mitt fotografikort påklistrades, och jag var klar till avfärd.

Den 12  mars reste jag med första tåg från Helsingfors och råkade komma 
in i en av rödgardister fullsatt vagn. Trots detta satte jag mig mitt i hopen 
och drog fram ett gammalt nummer av »Työmies». Ehuru jag ej förstod många 
ord, ögnade jag dock igenom tidningen ända tills vi kommo till Kervo, och 
på detta vis fick jag vara i fred. I  Kervo var allt lugnt och tyst. Jag  hoppades 
därför att ostörd få fortsätta färden, men i Mårtensby tog en rödgardist, som 
följdes av en för mig okänd herreman, plats mitt emot mig. Det kändes helt 
ruskigt att sitta så nära en bandit, som var försedd med bajonett och påskru
vat gevär. Den fångne herremannen tycktes vara vid ganska gott mod. 
Han gav mig många blickar av hemligt förstånd. Några ord växlade vi med 
varandra, men blevo omedelbart förbjudna att fortsätta samtalet, emedan 
vi talade svenska.

Med häst åkte jag hem från Nickby station. Skjutskarlen berättade^ attJ
handelsman Starck hade blivit mördad dagen förut. Mannen höll språklådan 
i gång. Förrän jag går i de rödas tjänst, sade han, hänger jag mig.
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Jag  gladdes mycket, då jag äntligen återsåg mitt hem. På aftonen samma 
dag sände fru Neovius på Petas bud efter mig. Jag  berättade för henne om 
förhållandena i Helsingfors och om den maskinskrivna tidningen »Fria ord», 
som utdelades bland de vita.

Följande dag satte jag mig i förbindelse med skyddskåristerna i Gesterby. 
De levde som fåglar i skogen, men det oaktat beslöto de att inte giva sig till
fånga och att inte heller försöka att komma över till Reval. En stor del av 
dem hade varit med i slaget vid Pellinge.

En dag såg jag två rödgardister komma skidande med god fart mot öster
kulla, där skyddskåristerna då bodde. De rödas avsikt var att taga dem till 
fånga. En av skyddskåristerna råkade i detsamma titta ut genom fönstret 
och gav de andra varning. Alla grepo sina gevär och ämnade fly undan 
till skogen. De hade knappt hunnit 20 meter från stugan, innan de röda voro. 
där. Till all lycka var dörren stängd och en gumma stod på trappan och stam
pade med fotterna, för att de avtågande skyddskåristernas steg inte skulle 
höras från skogen. Gossarna spredo sig sedan hit och dit, och de röda visste 
inte vad de skulle företaga sig, då deras offer på detta sätt hade undkommit.

Den 1  april hade de röda beslutat fängsla agronom Neovius på Petas 
i Pigby. Denna gång gick det dock illa för dem, ty skyddskåren var på sin 
vakt och agronomen slapp lyckligt undan. De röda samlade då hela sin styrka 
och kommo till Broböle. Alla vita skyttar voro spårlöst försvunna. Endast 
en död häst; och en av de röda banditerna låg död i sin släde på vägen. En an
nan röd, som hade blivit sårad, hade krupit under ett magasin i närheten.

Samma dag begav jag mig till Brobergs hemman invid Broböle. Medan 
vi sutto där och språkade om ett och annat, kom gubben Ståhl och berättade, 
att de röda nalkades. Efter en stund kommo de till gården. De förde ett 
fasligt oväsen. En av dem, Krogell från Mårtensby röt, då han såg mig: «Det 
är bra, att vi få en slaktare med oss.» Därefter fängslades jag. I  fickan hade 
jag en karta över de vitas front, men ehuru jag var alldeles omringad av de 
röda, lyckades jag oförmärkt överlämna den till en liten flicka, som stod 
bredvid mig.

Till gården kom även Eönnqvist. När hästarna voro färdiga, hade jag 
den äran att taga plats i hans famn, ty de röda voro förskräckligt rädda att
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någon vit skulle giva eld på dem, och Lönnkvist tyckte sig vara mera skyddad 
på detta vis. Jag  kände ingen fruktan, då jag åkte som en riktig generalgu
vernör med sjutton vakter, utan samtalade med de röda om striderna och om de
ras framtidsplaner. Äntligen voro vi framme vid kommunalgården. Släden 
kördes fram till trappan, jag hoppade ur och fördes som en fången fågel in i 
den stora salen. Jag  har varit inne i ryska kaserner, men inte ens där har jag 
sett maken till den smuts, som fanns i kommunalgården. Den vackra salen 
såg ut som en svinstia.

När Lönnqvist hade tagit plats bakom bordet, tömde han sin pipa och 
förde tobaksaskan till munnen. Sedan skulle förhöret börjas. Jag  satte mig 
ned som en gammal bekant. Mitt beslut var, att jag inte skulle förråda en 
enda kamrat, om de också skulle dela min kropp i hundra delar. Jag  väntade 

,ej annat.
Först befallde Lönnqvist mig att taga fram alla papper, som jag hade 

på mig. Bl.a. råkade jag bära på mig ett exemplar av »Fria ord», som jag hade 
i paletåfickan. Detta tog jag dock inte fram utan endast min börs, som inne
höll några mark och några adresser. Jag  hade även på mig en dagbok med an
teckningar över det kompani dit jag hörde, men Lönnqvist begrep sig inte ett 
dugg därpå. Då han inte fick någon klarhet med boken, frågade han, om jag 
hade någon plånbok på mig? Vad hade väl en fattig stackare som jag att 
sätta i den, svarade jag. Har ni inte några andra papper på er, frågade Lönn
qvist? Jag  drog av mig paletån, men då han ej undersökte den blev den lig
gande på en stol. I  stället undersökte han mina rockfickor. Han fann där 
endast en psalmbok. När han sålunda inte hittade något av vikt, befallde 
han tvenne vakter att föra mig till fångföraren Tallberg på Krogars hemman.

Att jag skulle komma till så goda och vänliga människor, som nu blev 
fallet, hade jag aldrig kunnat ana. Värdinnan frågade genast, om jag hade 
fått något att äta, och satte fram ett stort fat med välling. Jag  åt som om jag 
inte hade fått mat på flere dagar. De röda vakterna hade gått bort, och vi 
voro för tillfället i de vitas vård. Emedan alla fångar inte rymdes på kommunal
gården, måste en del förvaras i fångvårdshuset på Krogars. Familjen Tall
berg hade gärna emottagit detta uppdrag, för att sålunda bliva i stånd att bi
stå de vita.
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Det dröjde inte länge, innan de röda vakterna återkommo. Celldörrarna 
öppnades och jag knuffades med mina olyckskamrater, två kuskar från Bro- 
böle, in i finkan. Efter en timmes tid kom husets präktiga dotter, fröken Elin 
Tallberg hem. Sedan modern hade berättat för henne allt som hade hänt, 
sprang hon till celldörren och frigjorde den från bommen. »Kom ut gossar. 
Inte har ni gjort något som förtjänar ett sådant straff», ropade hon.

Vi voro glada att från den mörka cellen slippa in i den varma stugan.
Medan jag satt fången kommo cirka 150 röda till mitt hem, som de kal

lade »Slaktamästet», emedan skyddskårister hade gömt sig där. De foro fram 
värre än turkar. Mjölken drucko de ur alla kärl och jästbröd stucko de på sina 
bajonetter, då de avtågade. Följande vers, som jag hade skrivit, togo de med 
som krigsbyte:

Ejus skall segra och mörker fly 
som dagen följer på natten.
Rodna en gång skall Finlands sky 
allt över blånande vatten.

Stråla skall uti glans igen 
vårt land, vår älskade moder.
Våras skall det i Finland än 
om himlens Gud styr vårt öde.

Petas besatte de röda med två vakter. Ingen av gårdens folk fick fär
das hit eller dit utan lov av väktarna. I  Gesterby sökte de röda fåfängt 
efter skyddskåristerna, som hade dragit sig undan mot skärgården. En man 
vid namn Hulth fängslade de och en annan man Axel Fransman fördes även 
fängslad till Nickby och förvarades i samma cell som vi.

En dag förhördes jag i handlanden Star eks skövlade hem, som de röda hade 
tagit till högkvarter åt sig. Där såg ut så att man knappt med ord kar, beskriva 
det. I nedre våningen fanns domsalen. I  det första rummet utgavs vistelsebiljet
ter. Där satt en finsktalande yngling, som knappast förstod svenska. Vid dörren 
stodo tvenne vakter. Även dessa talade finska. Alla biljetter skrevos på 
finska. När skrivaren inte var riktigt säker på sin sak, utkallades milischefen 
Nyberg, och han vände sig sedan till högre rådet» (Fönnqvist, Hokkanen).
Sch y  b ergson  —  13.
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Vid detta förhör var rätten ej fulltalig enligt vad jag tyckte. Lönnqvist 
fungerade såsom ordförande, men tyvärr saknades sekreterare. Lönnqvist 
bad Hokkanen tjänstgöra såsom sekreterare, men han vägrade. Då fattade 
Lönnqvist pennan med sin smutsiga hand, jämkade om tobaksbussen och frå
gade: »Varför har ni inte kommit hit, för att låta avstämpla ert pass?» De 
sade i Helsingfors att det skulle gälla tillsvidare, menade jag, och därmed var 
han nöjd. »Vihava hört att ni har varit skyddskårens ledare i Sibbo», fortsatte 
han. »Finnes det någon skyddskår?» »Den har jag aldrig hört omtalas», svarade 
jag. — »Ni har varit i Kyrkslätt. Därpå hava vi bevis.» — »Ja, jag har varit 
i Kyrkslätt för två år sedan», svarade jag. »Jag menar att ni har deltagit i stri
derna där, ocb sedan har ni rymt», skrek Lönnqvist och slog handen i bordet.— 
Jag  hade visserligen tänkt fara dit, men tyvärr slapp jag inte bort från Hel
singfors. Därför svarade jag helt lugnt, att jag aldrig hade hört talas om stri
derna i Kyrkslätt.

Lönnqvist gav sedan Hokkanen ett brev. »Här har du arbete»,sadehan. 
Den sistnämnde började genast studera brevet, och Lönnqvist försvann. Hok
kanen började därefter uppräkna en massa namn på skyddskårister i Pigby 
och Gesterby, vilka voro mina bästa kamrater, och frågade, om jag kände dem. 
Jag  har varit 12 år i Helsingfors, svarade jag. De voro små pojkar, då jag 
sista gången var hemma. Vet ni om de äro slaktare, frågade Hokkanen? Det 
vet jag icke, ty  så vitt jag vet finnes på orten endast en slaktare, som heter 
Hindsberg. Han brukar slakta alla kräk. Jag  menar om de höra till skydds
kåren, återtog Hokkanen? Inte finns där någon skyddskår, svarade jag.

Nu inträdde Lönnqvist, och Hokkanen viskade något till honom. Lönn 
qvist menade tydligen, att de skulle pina mig duktigt. Därefter vände han sig 
till mig och sade: »I dag hinna vi inte med mera, men tänk nu noga på saken. 
Om ni ljuger tager er fan med hull och hår.»

En milis fick därefter order att föra mig tillbaka till fångvårdaren Tall
berg. Senare på dagen kommo Lönnqvist och Hokkanen på besök till vår 
fångcell. Besöket gällde inte mig utan Ojanen, en rödgardist, vilken de röda 
hade fängslat, emedan de hade råkat i gräl med honom, då skärgårdsvillorna 
plundrades.

v



196 Ö G O N VIT XX E N S BERÄXXEXSER.

skulle underkastas förhör. Därefter fördes jag åter till mitt förvaringsställe. 
Mina krafter voro slut. Jag  skakade i alla lemmar. Mina vänner iakttogo med 
förvåning min blekhet och mitt upprörda tillstånd.

Samma vecka fängslades min bror och några andra ynglingar i Boxbv. 
Min far fick stanna på fri fot, men han ålades att vid 10,000 mks böter på kal
lelse infinna sig till förhör. Han var anklagad, för att hava bespisat skyddskå
ren. hördagen den 6 april tågade de röda med Lönnqvist i spetsen till Paipis. 
Det hade nämligen gått ett rykte att »slaktarna» hade visat sig där. Ur.der 
tiden hade vi fångar besök av Hokkanen, som var arg som en geting. Han sade 
bl. a. : »nog har jag hittills skonat er, men härefter sätter jag inte fingret emel
lan. Här i Sibbo äro alla likadana. Den som inte är slaktare, håller i alla fall 
med dem.» Av tvenne gossar, som brukade föra mat till oss, utforskade jag 
de röda ledarnas framtidsplaner. Gossarna berättade att de hade för avsikt 
att skicka alla vita fångar till fronten'. Då började jag tänka på flykt, men att 
rymma från mina vårdare var omöjligt, ty  husvärden Tallberg hade gått i 
borgen för mig. Därför beslöt jag att fly först i elfte stunden, om det var abso
lut nödvändigt.

Måndagen den 8 april uppkallades min olyckskamrat Fransman till för
hör. Man hade hittat ett gevär hos honom, men han frigavs mot 2,000 mks 
borgen. Därefter kom turen ännu en gång till mig. Jag  förhördes om an
teckningsboken, som de röda hade hittat i min ficka. Det som stod i den, 
förstodo de lyckligtvis inte, vilket var en -stor lycka för mig. I  annat fall 
vore jag nu ett halft huvud kortare.

Lönnqvist fotsatte förhöret. »Ni har berättat, att ni har tillhört en fack
avdelning», sade han. »Vem var ordförande?» »Hellsten», svarade jag. Vem 
var sekreterare? Jag  diktade åter ihop ett namn, men hade han frågat 
mig angående avgiften, då hade jag otvivelaktigt kommit i klämma, ty därom 
hade jag inte den ringaste aning. Lönnqvist frågade slutligen ännu en gång 
av mig, om jag visste, vem som tillhörde skyddskåren? Jag  svarade såsom 
förut, att jag inte visste det. Underligt, vi veta det, svarade Lönnqvist. Han 
vände sig därefter till de andra, och de överläde en stund. Domen föll, och 
j ag var fri, men endast på det villkor, att j ag inte skulle få tillhöra någon skydds
kår. Får vi veta, att ni ljugit och att ni har brutit mot revolutionens goda sak,
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Följande morgon avhämtade två finnar Ojanen. Lönnqvist infann sig 
även. Han gav order att dörrvakten skulle avlägsnas oeh att husbonden Tall
berg ensam skulle övervaka oss. Sedan Lönnqvist hade avlägsnat sig, anda
des vi alla lättare. Husets dotter bäddade åt oss i kammarn samt sörjde 
för att vi fingo god oeh kraftig mat. Om kvällarna då dörrarna voro stängda 
språkades det livligt. Husbonden Tallbergs tvenne söner hade varit med i 
striderna vid Mårtensby och Pellinge. De hade råkat fast, men som genom ett 
under hade de blivit räddade, fastän de voro uppförda på Lönnqvists dödslista.

Om dagarna fingo vi besök av karlar och kvinnor, som kommo till går
den, för att trösta oss. Gummorna hade mycket att berätta. De voro ledsna 
på de rödas livsmedelskommitté, när de inte fingo sitt mjöl punktligt och ordent
ligt. Karlarna sutto och rökte, så att det ofta kändes såsom i badstugan. Alla 
voro förfärligt oroliga. Ingen hade lust att arbeta.

Ännu en gång blev jag uppkallad till förhör. Denna gång hade Lönnqvist 
mordplaner i sinnet. Domstolen var då fulltalig. Krogell var sekreterare och 
Lönnqvist förde ordet. Han spände sin blick i mig och sade, att jag inte skulle 
ljuga så mycket som sist. Aldrig hade hans ögon varit så djävulska som då. 
Om jag inte hade suttit på en stol, hade jag säkert ramlat omkull. Så kändes 
det. Men jag behärskade mig. Med den oskyldigaste min i världen mötte 
jag hans grymma ögonkast, och saktmodigt sade jag, att allt som jag hade 
sagt var sant. Hemma talar ni naturligtvis bara om, att tyskarna snart skola 
komma och klappa upp de röda, sade Lönnqvist. »I Tyskland har det utbru
tit revolution. Kejsar Wilhelm är avsatt. Så står det i Notisbladet»,svarade jag.

En liten paus uppstod, varunder milischefen Nyberg övade sig i målskjut
ning med ett salongsgevär. Lönnqvist bad mig sedan att taga plats mellan 
milischefen och Hokkanen. Den förre hade sitt gevär j handen och Lönnqvist 
höjde sin stora dagg, varmed han hotade alla. »Nu är det bäst att ni bekänner, 
vilka som höra till skyddskåren», utbrast han. — Jag  hade beslutat att inte 
bekänna det, om också mitt liv skulle stryka med. — »Jag har inte sett och 
aldrig har jag hört talas om någon skyddskår, svarade jag. Lönnqvist vände 
sig till de andra och sade: »Det är bäst att vi skicka honom.» Vart undrade 
jag, ty  tågförbindelsen med Helsingfors var avbruten. Jag  anhöll att först 
få fara hem och taga farväl av mina föräldrar. Detta förvägrades, emedan de
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så blir ert liv avklippt, sade Lönnqvist. Därefter måste jag underteckna en. 
skrivelse, i vilken jag lovade att hålla dessa löften. Nyberg skrev sedan ut 
pass åt mig. Lönnqvist skrev under samt försåg det ined Sibbo revolutions- 
domstols stämpel. Passet berättigade mig att vistas i mitt hem och i Nickby.

Sålunda hade befrielsens timme äntligen slagit, och jag återvände till 
Tallbergs, för att taga avsked av dessa vänliga människor. Sedan skyndade 
jag hem till Pigby, för att för de egna visa, att jag var fri och ännu levde.

Samma dag, det var den 12  april, frigåvos alla fångar, men de flesta fäll
des till böter varierande mellan 500 och 1,200 mk. Dessa böter blevo dock 
till största delen inte inbetalade, ty  följande dag flydde de röda hals över hu
vud från Nickby till Kervo och Borgnäs.

Dagen därpå svajade den vita flaggan över Sibbo kommunalhus. I en 
veckas tid arbetade jag vid skyddskåren därstädes och återvände sedan till 
min tjänst i Helsingfors.

RÄTTELSER:

Sid. 35 r. 17 upp. står: PeAkola.
lä s : Pekkola.

» 40 » 23 » står: bytte hon och Enckell kläder.
läs: bytte hon och Enckell kläder m ot andra. 

» 188 » 19 » står: Jaakola.
läs: Jaakola.












