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fÖRORD.
De sktldrlngar af befrielsestridema I Österbotlen, som hllr

samlats inom en gemensam plrm, ha tllIkommii medan 'Orlalla·
Ttn vislades I OsterboUen, under a ' vakla" pJ en ·mOj lighet IU
lorl511118 resan 1m Helsingfors.

De ulgOra resultatet af eli olal

och Intcrvjuer och ularbetades 10r aU skllnka Hufvudstadsbladets lllsa re en sammanhangande blld af de handclser,
som utspelades I del hvita Öslerbotlen de minnesvlIrda daga rna
1 januarl och början af februari. Innan de näit bokpressen
ha de genomgält en UIII omarbetning och nAgot tJIIOkals med
ledning af de anleckningar. som gjordes pl ori och sillit, samt
uppgifter I Udnlngar, hvilka senare kommlt mig Hll handa. De
bevara dock 5in JournallsUska prllgel - på godt och ondl.
Sklldrlngarml. göra !eke IInspr~k pA all belraklas som hlstorlska urkunder ; de DOra tagas tOr hvad de IIro: en journalisls
uppleckning Af hande lserna, sådana de sk ildrats tOr honom af
pe rsoner, hvilk~ pJ ett eller annat silti medverkal i skAdespelet
eiler ålmi nstone varU :1syna vittnen tili delsamma. Det kan
hlnda. alt leke hvarJe detalj ar absolul rlklig - berattarna voro
mAnga och deras skildrlngar olta nog ga nska motsagande I fr4ga
om detaljerna . Hil ndelserna JJgo IInnu fOr nara I Uden, de slora
dragen ha de leke hunnU utkrislall!sera slg ur de n vlIldlga massan af mer eiler mindre inlressanta eptsoder. Daraf osakerhelen och motslIgelserna t de olika herallelse r jag upptecknade. I
huf vudd rag lorde den re lallon, Jag hllr gifvit af hltndelsema,
vara korrekt. om In en och annan delalJ vid noggrann granskning skall visa sig orikUg.
Helsingfors t augustr 191 8.
fO rfr~gn lngar

FiJrjaltaren .
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MOT HEMMET -

OCH KR1GET.

TAget rasslar fram öfver Norrlands brusande
älfvar och mellan de skogklädda niporna, gen om
de mäktiga skogarna, dar snötacket minskas för
Mot
hvarje dag för värsolens varma strälar. hemmet!
Fyrtiotre mä nader ha förflutit. sedan jag en
mörk höstafton i Raumo hamn steg ombord pä
ängbåten för att resa tili Stockholm. Endast fyrtio·
t Te män ader -

och huru mycket hade ej inträffat

undeT denna tid! Kriget har skakat Europa i dess
grundvalar. har vändt upp och ner på allt och
omvärderat all a värden . Som en vårstorm har det
dragit fram, brutit oer det som var gammalt. svagt
och ullefvadt för att skaffa plats åt det nya, som
hÖT framtiden tili. Ja, i sann ing en värstorm, som
kommit älfvarna att stiga öfver sina bräddar och
rycka med sig gärdesgårdar och stängsel, lämnande
åt mänlliskorna att bygga nya pä andra stallen,
där den nya tiden kräfver att de skola sUo
Vårstormen har gripit ocksä människorna. J ag
hade rest frän ett land, där tystnad rådde, där vå ldet
skapat en frid, som Iikn ade dödens, men dar hatet
tili förtryckarens bOdlar glödde i all a si nnen. De

_ ______~____~___d
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vapen lösa kunde endast hatai deras händer varo
bundna, deras handlingskraft förlamad.
Nu hade aili förändrats. Främlingarna, som

{unno, att det byte de sä länge betraktat som sin
egendom, var nära att glida dem ur händerna,
kände de nedärfda förtryckarinstinkterna reagera
mot de förtrycktas yrvakna frihetslängtan oth fri·
hetsvilja. Massorna hade gripits af vanvett och
säga rödt. Öctet, som aldrig ger nägot tili skän.ks,
kräfde lösen fÖf fri~eten - i blod.
Det gjorde ett egendomligt intryck pä landsflyktingen, . som nu skulle ätervända tilI hemmet,
alt pä centralstationen i Stockholm se ett vimmel
af kvinnor och män med Röda korsets bindlar om
vänstra armen. Det var en af de svenska ambulanserna, som skulle resa med samma läg. Sjuksyslrarna, 111.karne och sjukvärdarne pä täget gåfvo
hemfärden dess karakteristiska prägel - mot kriget.
På så godt som hvarje station, där banan för·
grenade sig tili de norrländska kuststäderna, stego
svenska män på tåget. Det var spänstiga yngiingar
med stål i blicken och kraft i rörelserna. Alla buro
de ryggsäckar. Af klll.dseln att döma voro de fles ia
allmogemän, men där funnos också några, hvilkas
yttre skvallrade om att de tillhörde medelklassen.
'Det vår icke svårt att förstå, att de ämnade sig
som frivi1liga tili Svenska brigaden .
Det rådde ett brokigt 1if i tullhuset i Haparanda
den soliga vårmorgonen, men stämningen var helt
annan än den vanliga', då ett öfverfylldt täg stannar
vid en station där gränsen går mellan två länder.
Förkänslan af hvad som väntade där bortom älf·
vens glitlrande snötilcke stämde ner sinnet. Det
obekanta pä andra sidan både iockade och skrämde.
Tanken på de egna, om hvilkas öde man ingenting
annat visste, 1I.n att de i månader varit ins.tängda i

i'
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södra Finland, utsaUa för de rödas hänsyns!ösa
våld och djuriska grymhet, gjorde hjärlat lungt och

manade fram för fantas ien bilder, inför hv ilka man
ryste. Åsynen af sjuksyslrarna väckte tanken på

de n blodiga brödrastriden, på a lla de ohyggliga
grymheter, som utmålats i tidningsp'ressen i Sve rge.
Där borta i en vrå stodo 4e svenska frivilliga
- väl ett tjugotal ullga män - i en klunga. Man
läste ingen tveka n i deras fasta blkkar, när de nu

Svenska brlgaden på jllrnvagsstationen ! Uleåborg.

befunno sig vid sitt Rubicon, färdiga aU offra sina
11l1ga lif för eU broderfolks frihet och framtid.
Det 1.I.r miJitärer och affärsrnån, stude nter och

skolpojkar, ingenjöre r och allmogemän: det finnes
knappast en samhällsklass, som icke skulle vara
representerad i Svenska brigaden. Några komma
af ren entusi asm för saken, andra drifvas af en
önskan att genom att uppoffra sig sjalfva hi ndra
den klyfta att vidga sig, som den svenska rege-.
ringen ge nom sin kortsynta hållning öppnat mellan
de två folken. Nägra - och särskildt ungdomen
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ledas af äfventyrslystnad . Men alla lro de
besjälade af en verklig entusiasm, och hos alla
Iyser tydligt fram det fasta beslutet att segra eiler
dö tör Finlands väl och tör Sverges äTa. Därpå
ha de svenska frivilliga äfven g ifvit de mest omot·
sagliga bevis, icke minst genom det okufliga mod
och det dödsförak.t de visade "den blodiga skärtorsdagen" i den hårda kampen om T ammerfors.
Så föl jer den omsHindliga tullvisitationen af
bagaget och en rundlig tids vantan i en kö för
at( fA passet viseradt. Därifrån går vägen genom
eU litet Tum, ctär en tullfunktionär underka star mig
en yttre och räH så ytlig kroppsvisitation. Sedan åro
alla formaliteter undan stökade. Hästarna stampa i
snön, andedräkten stär sam rök ur deras näsborrar.
Resgodset placeras i sIäden. och sä bar det af öfver
alfve n, mot hemmet och - mot kriget.

1 TORNEÄ.

När jag satte mig i siäden utanför tullhu set i
Haparanda, koöt sig min försla lanke samman med
mitt sista intryck af Finland fr än höslen 1914.
Det sisla jag d ä säg af hemiandet var en gendarm,
sam stod vid l andgängen. då jag gick ombord.
Och ou drog med en känsla af befrielse genom
min själ en tanke: Nu sli pper jag ätminston e den
obli gatoriska gendarmen, sam annars alltid varit
det första "jag sett, n!t r jag kommit hern frän utlandet. Nu blir i stället lejonflaggau det försla ! Men

jag missräknade mig delvis. tote beträffand e gendarmen, ty hao var gudskelof barta, men nägon
lejonflagga såg jag inle, ulan i ställ et fy ra högst

besynnerliga fladdrande föremål på tullpaviljongens
tak. De visade sig vid närmare betraktand e vara fägelskrämmor. Och mellan dem var taket fullt af
kött, upphängdt tili torkning. NAgot vidare festligt
intryck göra köttstyckena och fAgels krämmorna inte.
Men det kunde ocksA va ra detsamma, ty irAnvaron af gendarm en var tillräcklig att skänka hernkomsten lyftning och stämning.
Det var inte svArt att märka, att rnan nu var
midt i kriget. Torneä ar en militarisk knutpunkt
och en hufvud ort fö r det nordligas te Finland. Här

r
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samlas männen frän norden: frän R.ovaniemi och
gränssocknarna mot ryska gränsen och ända fräo
Lappland fÖT att få den första, förberedande utbildningen, innan de sändas tili fronten.
Här gick ocksä allt i krigets teeken. När jag
koru fram tili hotellet var det exercis pä torget utanfÖT.
Det var ätskilliga smärre trupper, som öfvades io, mest medelålders män, en och annan kanske
nägot äldre, men bland de skäggiga ansiktena lyste
, äfven några gossars 51äta och Tunda kinder. Hällningen hos soldaterna skulle nag inte tillfredsställt
en preussisk general, men det lyste mod och beslutsamhet i ögonen. Det var icke någon trupp lämplig för paradfältet, det var krigare. De instruerades
icke för aft visa prof på olika sorters marsch, utan
för a11 gå ut tili fronten, där kulorna hvina tätt
och döden lurar i hvarje buske, bakom hvarje träd.
Men jag hade knappast fått mitt resgods in på
hotellet, förrän jag hörde tonerna af en marsch och
taktfasta steg i snösörjan utanför. Det var ett kom·
pani färdigt utbildade soldater, som skuI1e tili fron·
ten. Främst bars Torneå skyddskärs vackra hvila
sidenfana med stadsvapnet inom en krans af barr·
kvistar, sedan följde musiken, så korn kompaniet
i enkra men ytterst klädsamma gråa uniformer. Sist
marscherade en afdelning af skyddskårell. Det hela
verkade egendomligt starkt och gripande på mig,
som kom frän det lugna Sverge lilI oron i hemmet,
från käbbel och giftiga ordslrider tili e11 folk i va·
pen, redo alt försvara sina dyrbaraste ägodelar:
frihet, samhäl1sordning och kultur mot uHändska
och illhemska våldsmän.
Jag tror icke att jag hade en riktig uppfatlning
om stridens art och betydelse, då jag reste från
Stockholm. Moi min vilja hade de gamla slagorden öfverklass och underklass nötts in i mitt medve·

II

1ande geno m den falska färgläggning några svenska
vänstertidninga r sökt gifva kampen. Det ständ iga
idisslandet af ordet klasskamp hade suggererat mig.
Men jag behöfde endast se dessa allmogemän med
luoga, säkra rörelser exercera på torget i Torneå
för att genomskäda del ihäliga och gru ndfa lska i
den svenska socialdemokratiens plumpa försök att
IviiUa blodet af sina finländska parlikamrater. Det
-var inle en klasskamp det gällde; det var folkel, som
res! sig moi främlingarna och de egna landsmän,
som visa! sig villiga 3tt ockra borl landets (Tihet tili
barbarerna för en Jön, som äf och måsle fötbli en
:ulopi.
Och det var jus! det som gjorde intrycket så
.slarkt, aft det verkligen var ett folk i vape n. Det
var icke drillade och Iränade armesoldater som
öfvats in under är af kasernlif och exercis. Det
var folket som plötsligt gripit tili geväret: bOllden
.()ch handtverkaren. drängen och studenten, kontolisten och pojkell. hvars öfverläpp ännu inte bär
·ett fjun. De hade kommit, som de gi ngo och
'Stodo. frän åkern och skolrummet. i hvardagskläder, med skinnmössor och skärmmössor, i pjäxor
.()ch snörkängor.
Delta var mitt första intryck, och det växte allt
's tarkare ju längre jag reste, ju mera jag såg. ju
mera jag fick tillfälle att lära känna dessa frihetshjältar, som lämnade allt vind fö r våg i hemmet
fÖT att strid a för hvad lifvet har störst och äd last.
Och jag fick med detsamma en trygg visshet om
huru jämmerligt tröstlös de rödas kamp mot eU
helt folk var, huru illa de missräknat sig. när de
trott, att ett västerländskt lagsamhälle skullc kunIla
krossas lika lätt som bolschevikerna krossat det af
sekelgammal despotism förslöade Ryssland.
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Det myllrade af folk utanför stationen, och pä
perrongen rädde trängsel. De gräa soldaterna, hvil·

kas första utbildning nu var fullbo rdad, sk ulle bege

sig mot de okända öden, som väntade dem vid
frooten.

De hade redan hunnit taga sina vagnar i bes itt·
ning. Ur alla fön ster blickade fyra- fem ansikten
ut, och på vagnsplatHormerna bildade soldaterna
en enda kompakt g rå massa. Framför tåget stod
skyddskåren uppställd med musikkär och fana för
att önska kamraterna lycka på färden.
De svenska frivilliga, som varit med pä resan
genom Sverge, hade tagit i besittning två vagnsplattformer. Här stodo "de hopklämda och blickade
ut öfver mängd en och Iyssnade tili musikkåren,
som spelade Vasa marsc h. När de sista tonerna
förklingat i den klara luften. stämde de upp Björneborgarnes marsch. Man märkte snart att de voro
utlänningar; den stolta frihetssängen hade icke gått
dem i blodet. De tappade bort orden och slu tade.
Sä togo de upp Däne liksom äskan, brÖder. Och
här voro de pä last mark. Den gamla sängen, som
sj un gits så mänga gänger i Odinslund, meda n Valborgsmässoeldarna flammat pä den stora Uppsalaslätfen, och under de gamla, af majsolen belysta
tallarna i Kai sa ni emi, hade fått en stark ve rkl ighetsprägel. Nä r sängarna med kUl.m och kraft och för
fulla lungor klämde i med:
.Uf och bJod fö r Finlands ära
svä ra
•
trogna bröder hand i hand
dä var det icke längre en fras, nägra granna ord utan
mening, sjungna vid bälens rand - det var lifvets
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bistraste allvar, ett verkligt Bragelöfte, g ifvet och
mottaget i ett höglidl igt Ogonblick.
S1I Ij öd konduktörens genomtränga nde hvi ssling,
musiken intonerade Björn eborgarnes marsch. och
det långa tåge! satte sig i rörelse. Valkiga händer.
so m nu höllo geväret Iiksom de Jör några dagar
sedan lu'illit spaden, viftade frän fönsteT och plaUfo rmer. Nägon bland dem, som stannade kvar,
försökte sig på ett Reläköön" men fick inte något
medhåll. Rösten vägrade alt gö ra Ijänst, och del
skim rad e en fuktig glans i allas ögo n. Nar svenska rnas vagn passerade de skyldrande skyddskåristerna och deras tili afsked sänkta faoa, ljöd en
kraftig stämm a:
• Lefve Finland!
landl"

Ett fyrfaldigt lefv e Jör Fin-

Uppmaningen efterkoms med entusiasm, så att
musiken drunknade i de dånande hurrarope n.
Det var något af krigets poesi, en återklang frå n
Fänrik Ståt. De vo ro ju alla med, både Sven Dufva
och Munter, N:o 15 Stolt och Molnets broder, alla
de stora gestalterna frän tider, som gl!.tt, och hvilka
in gen trott skulle kunna väckas tili lif igen i börja n af det tjugonde århundradet, midt i skötet af
den civili sation, Ofver hvi lken vi äro så stolta.
Men bredvid mig stod en gammal kvinna. Hennes ansikte utgjordes af ett enda nätverk af ryokor,
stora och små. Det säg ut som det varit gjutet i
brons. Inte en muskel rörde sig i det, men stora
tåraT droppade ner från de glanslösa ögonen på
perrooge os stenlaggning. - Och öfverallt såg jag
kvi nnoT med s~TgslöjoT.
Det var den andra sidall af kriget ...
På eftermiddagen,' när jag satt i mitt rum på
hotellet vid fönstret, genom hvilket det varma 501skenet flödade in, och Iät tankarn a domna vid det
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regelbundna, dampade Ijudet af komm andoo rderr
utanför på torget, bröis stillheten plötsligt af tonerna af hornmusik.
Men nu var det en sorgmarsch musiken speJade.
och naf skyddskårsfanan blef synlig pä andra sida n
af torget, var den behängd med sorgflor. EfleT faoan följde en med grankvistar smyckad släde, på
hvilken stod en hvit likkista prydd med blommor
och grönt. Det var en stupad, som fördes tili den
'sista hvilan i hjältegrafven pii Torneå kyrkogård,
som af redd på södra sidan, där solen Iyser var-

masto

EfteT ki sta n och den stupades närmaste h'lgacte
skyddskåren. Det lyste en kall och hård glans i
männens ögon, där de följde den {aUne kamraten tili
hans sista hvi lorum. Och den blicken varslade om
hai, ett hat iuhll döden tili dem, so m drag it ofärden öfver vArt land och riklat gevärel moi sina
bröders brÖst.
Jag hade kori fö rul träffat en herre, som var
på hemresa frAn Lappland. Han berättade om det
hemska hal, som äfven där uppe rädde mot de
röda och deras hjälpare.
f 15iUilä hade man fånga! ett treUiotal af de
röda, och höll dem instängda under säker bevakning - mindre för att hindra dem frAn att fly än
för att skydda deras lif mot folket. Allmogen kunde
icke in se) hvarför kommunen skulle föda dessa
brottslingar. Hvad tjänade väl en invecklad rätlsprocedur tili moi dessa vilddjur, hvilkas d om icke
kunde bli mer 1:In en - döden. Ty så lan ge en
af dem var vid IH, gick ingen säker, icke dibarnet i vaggan, icke de gaml'a', som sla p'p lade på
grafvens brädd. Hade rödbanditeina brytt sig om
några juridiska formalileter, när de mördade eiler
pinade lill döds sina offer? - Nej! - Godt, hvar-
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för skulle mao då klema med blodsmännen och
föda dem med de knappa matförråd som lunnos?
- Bort med dem!
Nu höll mao vakt kring de fångna rödgardisterna
lör att skydda deras lif. Men med hvarje dag
växte förbittringen mot dem, och ridäen kUllde hvil ·
ken dag som hels! gå upp för dramats slutakl.
Detta är brödrakrigets förbannelse hatel,

Frivilliga I Kemi aflagga ed.

denna hem ska giftblomma, som spirar llPP ur den

bloddränkta jorden.

Ule pä torget ljuda fortfarande kommandoropen,

fasian vårkvällens Ijusa skymning redan begynner

sänka sig. Det uppstår ett rasslande Ijud, näf trup-

perna marschera öfver snön, pä hvilken kvällskylan

bredt en tunn isskorpa.
På älfvens is exercera andra grupper, med samma
ifver, besjälacte af samma energiska beslutsamhet
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att förvärfva sig den nödvändiga utbildningen pä
sä kort tid som möjligt för att sedan få komma tili
fronten, där leken blir allvar.
Jag har ett intryck af att hvarenda mao i sta-

den äf sysselsatt med marscher och gevärshandgrepp på torget eiler på aHven - utom de som
gå i patruller, och dem möter man öfverallt. Tre
och fyra man högt genomströfva de staden i alla
riktningar med gevären på axeln och det hvita
skyddskårsbandet om vänstta armen. Hela staden
är ett enda militärläger.
Men på gatorna stå flickor och hustrur och
skoUa snÖ.

1 närheten af tullpaviljongen gick jag }örbi ett
hus, som hade alla fönster prydda med taggtråd,

kors och tvärs virad mellan fönsterposterna.

Det

var f. d. ryska kasernen, nu mera fängelse för de
fångna ryska soldaterna, som här bida Oden, då de
skola få återvända tili sitt land. Bakom en ruta
skymtar jag ett typiskt ryskt ansikte. Mannen sitter
på en stol, och bakom honom står en kamrat, som
letar i hans hår ...

!,

"

"

.:,

DAGARNA 'FÖRE KAMPEN OM TORNEÄ.
Crver folk skolan .i Torneä svajar den röda flaggan med det stolta lejonet. Där har skyddskårens
stab slagit sig nero I korrictorerna sitta kårmedlemmarna i vänlan pä att afl ösa de kamraler, som gå
på vakt. 5(afetter komma oc h gå; det myllrar som
i en myrstack, men ' a11t gär lugnt oc h utan oreda .
Man märk er alla teeken tili fasi organisation, där
hvar och en kanneT si n plikt och fyller den.
I chefskapets rum är brådskan oerhörd. Där
Af en ständig ström af komm ande och gående; det
är ota liga frågor att besvara, order .aU gifva , och jag
fä r ett slarkt intryck af det inten siva 'arbetet. dä
jag på ett bord fi nner kvarlefvorna af en måltid,
som här nyss intagils. Slabens ledamöter ha inte
ens hait tid att gå hern fÖf att äta.
Trois d en rådande bråd skan är man synnerlige n
tillmölesgåe nde moi den frågande tidningsmannen
och lämnar beredvillig t en fulls lä ndig redogö relse
fOr befriel severkels genomfö rande i staden.
Den 15 januari började skyddskåren i Torneå,
hvars högste chef är borg mästaren Lund, sin verksam hei, sedan de röd a redan föru! bil dat sina garden - .för att uppräHhålla ordnin~enM SOI1l det så
, '

2

18

vackert hette. Skyddskåren sände ut sina patruller
och de röda si na. De sistnämnda torde dock ha känt
sig en smula OS1ikra - ätminstooe undveko de att
utveckla nägon so m helst aktivitet. De höllo sig i
bakgrunden. och när deras patruller stötte på skydd skATeus veko de undan. Inga som helst sa mman·
stötningar förekommo, ehuru man knappast kan
betvifla de rödas lust att stalla till gräl.
Emellertid växte spänningen. Enhvar visste.
att n ägot mäste handa, nägot som skulle ran sa) 1M·
ten. Då kom det första åskslaget. Den 22 januari
skulle af nägo n anledning några skott ha afJossats
mot den i staden förlagda ryska militaren, och 501-

daterna reagerad e haftigt mot detta öfverfall - om
det nu var något öfverfall :- och haktade såväl

polismästaren so m poliskommissarien, hvil ka dock
följande dag frigåfvos.
Händelse n va r icke ägnad aU verka afspä nn ande.
Tvärtom - luften blef alltmer laddad med elektricitet.
Borgmästaren begaf . sig tili Helsingfors för aU
af senaten erh~ ll a bestämda Clnvisninga r. Under tiden
försökte stad sbo rna att få tili stånd en öfv erenskommelse med ryssarna. Dessa voro ge nast vilJiga
at1 foga sig och gåvo sk riftlig fö rbi ndelse att hålla
sig fullkomligt neutrala - ett löfte som de fö rm od·
Iigen aldrig ämnade hålla, åt minstone bröto de det
o medel ba rl. Den 25 ja nua ri, när borgmästaren åter·
vände frän hufvudstaden, var nämligen fraterniseringen mellan de röda och ryssarna i rull gång. Öfverallt
sägos ryssar tillsammans med de röda, och vapen
uUämnades tili vä ldsmän nen af deras ryska vänn er.
Nu nådde spänni ngen sin höjdpunk. Och som
alltid i tider sädana som dessa begynte ryktena
surra omkring i luften och ytterligare drifva upp
oran, . hvilken äfven annars var nog så stor. Mä
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man betänka: ett par hundra fullkomligt hänsyns!ösa. delvis beväpnade rödgardistcr j troget förbund
med en förvildad, fullt beväpnad rysk soldatesk.
sam slitit sönder alla disciplinens bojor och äfven
de band, som i ett dviliseradt samhaIle fÖTena människorna. Och denna soldatesk räknade 550 man.
Mot dessa 750 våldsmän stod den lagliga ord ningen, representerad af 70 skyddskårister, hvilka förfogade öfver inalles - 5 gevär!
Bland ryktena var 1ifven i svang ett, som visste
berätta, att proskriptionslistor uppgjorts öfver ett
antal medborgare, sam skulle mördas bland
dessa varo samtl iga bankdirektörer i st aden. Huruvida ryktet ägde nå gon grund eiler icke mä lämnas därhän. Någon röd Bartholomei natt kom · i
hvarje tali icke tili stånd, lika litet som de rOd"
och deras stallbröde r i öfrigt gjorde sig skyldiga,
tili några våldsdåd. Några mord och plundringar
i stH med dem, som fö rekommit i södra Finland ~
känner man tili dags dato icke tili uppe i norden ~
På eU undantag nllr: 1 Paakkola , vid jä rn vllgen
norr om Torneå, begingo de röda nämligen ett fö r
dem fullkomligt typiskt och absolut meningslöst.
nidingsdåd, i det de skuro af pulsådrorna på ell'
gammal gubbe och läto honom förb löda.
Omedelbart efter sin ålerkomst frän Helsingfors.
vände sig borgmästaren åle r tili ryssarna och läm nade dem et! ultimatum, hvarjämte de uppmanad es.
aU svara omedelbar!. Något direkt svar lämnade
de emellertid icke; de undskylde sig med. att de·
först måste höra sina kamrater, hvilka voro förlagda
norr om Torneå, samt rädgöra med sitt chefskapdet sistnämnda uppträdde under hela konflikten
jämförelsevis korrekt.
Samtidigt kom från ge.neral Mannerheim en befallning att afväpna ryssarna; för detta ändamål
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lofvade öfverbefalhafvaren äfven sända förstärkningar. Dessa förstärkningar kammo dock aldrig fram,
emedan de på vägen mäste deltaga i striderna i
Uleåborg, hvilka togo i anspråk betydligt längre
tid äo mao hade beräknat. Därem ot fick skyddskåren en lika ovä ntad som kraUig hj äl p iTän annat
häll, i det aU eU tjugotal jägare kammo frän Tyskland öfver Sverge. De ställde sig genast tili de
hvitas fö rfogande i egenskap af instru ktö rer, och
nu gick truppernas utbildni ng med stora steg fram At
undeT deras erfarna ledning.
Samtidigt lyckades de hvita i grannstaden Kemi
öfverrumpla ryssa rna och afväpna dem, hvarom OitTmare i ett annat sammanhang.
Medan oran i sladen var i ständig tillväxt, fick
Torneå röda garde plötsligt sysselsäHn ing på annat
häll . På grund af orsaker för hvilka lällgre fram
skall redogöras, hade Ke mi skyddskår kommit tili
Tervola, söder o m Rovanie mi, där öfninga r pågingo.
Då de röda i To rn eå fi ngo underrättelse härom, beslöto de att i g rund krossa kåren . Från Torneå
reste c. 150 rödgardister med ett tåg, som de bemäktigat sig pä slalionell. En timme lidigare hade
c. ;WO ryssar begifvit sig normI. Vid Kyläjoki in väntade ryssarna de röda och lämnade dem vapen,
hvarpå de sisl n!imnda åter fortsatte norrut, medan
ryssarna däremot icke brydde sig om att deltaga i
slriderna.

,

STRIDEN \iID JÄRN\iÄ6SSTATIONEN.

Den 6 februari stod slaget, som befri ade Tornell
frän såväl ryssar sam röda.
Största delen af de i staden fö rl agda ryssarna
- man beräk nade de ras antal tili inemot 400 man
- hade tidi gare pä dagen dragit sig tili stationen
för att begifva sig borL Några hade till och med
redan slagil sig oer i vagnarna, and ra, sam väntade
slrid, hade gjort sig redo och tagit betäckning. De hade emellertid icke ännu lämnat något sva r
på stadsmyndighelernas ultimatum. De öfriga
soldaterna sta nnade kvar i sina kaserner i stade n.
Jag lämna r har en kori redogörelse för striden ,
sAda n den skildrats för mig af en af deltagarne.
Den 5 februari bes!öt jägarkapten Jacobson att
fr än Tervola med sin trupp tåga mot Torneå fö r
att afväpna ryssarna. Dels på s kido r och dels med
häst begäfvo sig darför de hvita tili Karun gi, dar
de togo in öfver natte n i fi rman Bosträ ms hus. 1
grynin gen fö ljande mo rgo n fortsattes färden söderut,
äfven nu del s med släd.ar, del s pä skidor.
Färden försiggic k utan vidare äfventyr ända tills
mao kommit c. en kil ometer fr än To rneä, där en
mindre trupp ryssar - 50 a 60 man - var inkvar-
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1erad i folkhögskol an. Ryssarna togos tili f<'lnga
()ch afväpnades genast. Ett stycke frän skolan pä'trllffades ytterligare lvå ryssar, sam afven grepos.
Vid förhöret uppgåfvo de, att ryssarna i Torneå
icke had e för afsikt att inl åta sig i strid, utan
;ämnade gifva sig At de hvita. Mao ansåg sig
kuona Iita pä deras uppgiHer, men denna lätt·
1roge nhet skulle senare visa sig ödesdiger.
Eli paT skidkommandon sändes i förväg och
lade sig i bakhäll öster o m stationen, och en annan
trupp hade slagit sig ne r på sydöstra sidan. De
öfriga - 30 mao - gjorde en krök åt öster iö r
.att tåga på stationen längs järnvägen. Öfvertygade

'Som de voro om att ryssarna icke tänkte pä något

matständ. vandrade den sistnämnda truppen lugnt
med geväret på axeln, då den plötsligt i trakten af
invalidb~rackerna blef fö remå l för en utomordent·
Iigt häftig beskjutning af ryssarna, som lägo i bak·
häll i vagnar och bakom banvallen. En af de
första som stupade var kapten Jacobson själf ; kort
därpä föll han s närmaste man, löjtnant Juvonen, samt
fem af män nen i ledet. Att manspillan icke blev
större kan helt oc h hället tillskrivas ryssarnas
bristande skjutskicklighet, ty det mäste betraktas
nästan som ett underverk. att endast sju man
stupade af 30, hvilka sorglöst tågade fram utan en
aflägsen tanke pä aU möta något motständ och
deUa pä ett afständ af icke mer än 30 meter.
Här mä bestämdt dementeras den historia om
kaptcn Jacobsons död, som pä sin tid cirkulerade
i svenska pressen , men hvilken helt oc h hället
hör till legendens om råde. . Enligt . denna skulle
nämligen kapten J. ha fallit oUer för en lönnmörda·
res kula . då han närmade sig en skock rödgardister.
hvil ka gifvit sig, för aU afväpna dem. Faktum är
emellertid, aft han föll i strid, i spetse n för si n trupp,
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för en kula, som riktats af en ryss, hvilken sköt
Itän ett skyddadt läge. Kula n kom frän sid an, men
om nägot lönomord kan Mr icke vara taI. Legenden har sannolikt uppstått därigenom, att man visste
att kapten J. hade för afsikt att ytterligare underhandla med ryssarna. Denna pian gick dock om
intet därigenom att soldaterna, som sagdl, begynte
skjulningen omedelba rt, så 503ft de fingo syo pII.
de a~tågande hvita. utan aft afvakta ett eventuellt
förslag till öfverenskommel se.

Frivilllga pA vlIg tili fronten.

Oli de lvii nyssnamnda officerarna stupa! öfvertog löjlnan! Kohonen befä let, ehuru äfven hao i
fO rsta anloppet så rats af en kuta, som träng! io i
låret. Trois smä rtor och blodförlust fort sa Ue han
striden en stu nd, men måste inom kori ledas borl.
Nu samlade löjtnant Heikinheimo hela den hvita
skaran, såvlll de, som kommit norrifrån, som de ntrupp. hvilken under befäl af kapten Wallenius stod
,s öder om stationen. Inför denna samlade styrkaden uppgick dock tili endast c. 100 man - fö ll o

-.4
de 400 ryssarna ::..... enligt annan uppgift 350 tili föga och afvllpnactes omedelbart sa m! affördes
tili sin egen kasern, där de fingo kvarstan na .
. De tIvitas byte blef synne rligen riki. En stor
mängd gevär togs jämle afsevärda kvantileter lilsmedel. - Inom parentes mä nllmnas, att på 'hotellet i Torneå serverades cakes med instamplad
rysk ursprun gsbeteck ning - ett vä rdefullt byte irän
fienden i dessa lifsmedelsbristens dagar.
Medan de hvita trupperna kampade moi rys·
sama vid stationcn , stod Torneå egen skyddskår
under bela! af borgmästaren redo att fOrsvara 5taden , för den händelse att soldaterna skulle ålervända
irän stalionsområdet öfver aHven. Utan strid tog
skyddskåren sedan tili fånga alla dc ryssa r, som
sla nnat kvar i ka scrnen, samt några, hvilka förskan ·
sat sig i en gård i sladen, äfvensom in emot 100
rödgardister, hvi lka höllo tili isin samlingslokal.
De sistnämnda hade, då de grepos, e ndast et! ge.va r. Störsla delen af deras vapen hade (yd li gen
tallit i de hvita s händer efter slaget vid Tervola,
och ryssarna hade fö rmodligen vägrat att er'iätta
förlusten. Själfva staden hade ej li dit nägra skador.
Icke ens en fön sterruta gick tili spillo.
De tångna ryssarnas anlal uppgick tili c. 400 man.
Nägra slälldes omedelbart inför krigsrätt, dömdes
tili döden oeh skötos ute pä alfven, några hade
dött oeh andra Iyekals rymma. De som voro kvar
förvarade s isin f. d. kasern, där alla fönster, som
förul omtalats, voro fö rsedda med galler af taggtråd .
Men dessa ryssar voro ej de enda Torneä sam. hälle hade att draga för sorg om. Där funnos vid
mitt besök i sladen ytlerligare inemot 200 invalider, som ' med invalidtransporterna sä ndts frän Tyskla,nd öfver Sv~rge . De användes vid förekommande
arbeten utomhus, vedhuggning ele.

2.5

Hvad de fängslade rödgardistern a betraHar,
gick rannsakningen med dem

dagli~en

fort~

med syn-

nerlig energi. Det var, sam man kan fOrstä, ingen

latt sa k att öfverbeyisa dem o m nägot. Den feghet.
sam af sä karakteristisk för de m och sam tagit sig
så fruktan svärdt uttryck i de otaliga lön nmo rd de
föröfvat i söd ra Finland, framträdde äfven Mr i
hel a sin ynkedom. Ingen enda af dem hade mod

frlvllliga i KemI.

att SQm en man stc'l fOr si na handlingar och bara

konsekve nserna af dem. Hvarenda en Ijög sA godt
hao kunde, och finge man tro dem själfva, så funnes det i hela universum inga mer änglahvita oskulder än de.
På de hvitas sida stu pad e i strid en vid stationen
utom kapten Jacobson och löj tnant Juvonen sju
man och drades tolf. I TorneA skyddskår hvarken

stupade eile r särades någon. De fallna ha begrafts
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uuder högtidliga former sida vid sida i en ge mensa m graf pA södra sidan af kyrkogården, utom kapten Jacobson och löjtnant Juvonen, af hvilka den
förre jordfasts i UleAborg, den senare i Vasa .
Striden i Tomeå var sam synes jllmförelsevis

latt. Den skulle, om den ryska truppen varit besja.-

lad af en verklig strid slu st, läU ha kunnat 51u!a
med ett fullkomligt och ohyggligt blodigt nederlag
(ör de hvita.
SArskildt alt beklaga a f de tvA jagarofficerarnes
dM, af hvilka i synnerhet kapten Jacobson undet
den korta tid hao Jedde si n friskata, redan hunuit
vinna allas hjArtan och blifvit en verklig nationa!hjllle dir uppe i norden. En djärf och modig man,
sam itke visste hvad ftuktan ville saga, fann mao
honom slllndigt dar striden stod sam hetast. Han
var dessutom en verklig folktalare, som med sina
ord förmädde elda sina trupper ti li de hjaUemodigaste an strängningar. Han ryckte med sig alla,
med hvilka han kom i beröring, och han hade en
stor andel i alt tillströmningen tili skyddskärerna
blef sä stor som den faktiskt blcf.
Friedel Jacobson var en af de stora gestallerna
i väri frihetsk rig, och hans namn skall icke glOmmås, nar en gång krigets hi storia skrifves. Hans
verksa mhet i Finland omfaUade endast nägra veckor,
men den var af utomordentlig betydelse.

ÖF\JERRUMPLINGEN AF RY55ARNA 1
KEMI.

Från torget ljuda bjällror. Det'är hiisien, som skall
iöra mitt resgods, ty nu börjar färden mot söder.
Den starka foslerländska stamning, som i går
rädde pä slationen, har nu förflykligats. Det af
Aler hvardag, ty inga trupper skola i dag föras tili
fronten. Det är endast de många armbindlarna och
vakterna, hvilka med gevär med påskrufvac1e bajonetteT stå på post vid dörrarna, som kvarhålJa in1rycket af militärsladen Torneå. Och en ny flock
svenska frivilliga med de blägula armbindlarna.
Det äf inte så enkeli att resa i krigstid.
Jag säger i biljettluckan:
- En biljett tili Kemi.
- Finns det pass, frågar mannen i luckan.
Och så skall resetillståndet uppvisas.
Så kommer jag på täget. Grindarna till vagnsplattformerna stängas. Några myndighetspersoner
gå genom Uget:
- Var så god, visa passet!
Passen granskas noggrant.
Vid första station går jag ut för att se på tåget.
Jcke en vagn ar heI. Har fattas en fönsterruta, där
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en dörru(a. Öfverallt bucklor i väggarnas plAt efter
kuloT. Postvagnens gafvel - den äf af den ga mla
trätypen - m1Hte ha blifvit ordentligt genomskjuten: det ar lapp vid lapp af plåtbitar. Här och
där har kulorna traffat frän sidan och gräft djupa
färoT genom trliet.
På hvarje 5tatioo 5t1l män med hvita armbindlar
med gevär på axeln.

När täget närmar sig Kemi kornma AteT män

med armbindlar och revolvrar i hölster vid sida n :
- Var 5å god, visa pClssenl
EfteT storstrejken i november i fjol begynte de
röda i Kemi sam annorstädes röta på sig, och deras energi inriktades äfven tiät i främsta rummet
på atl komma öfver alla vapen sam fUllllOS i 5taden. Med tillhjälp af i sam hall et stationerade ryssar, med hvilka de ifrigt fraterniserade, fÖranslaltade
de olaliga husundersökningar, många gånger under
mycket brulala former, fö r atl afväpna alla medborgare, hvilka icke tillhörde deras egct läger. Resultalet var dock klent. Endast hos ingenjör G. A.
Finne och löjtnant G. Snellman Iyckades de pålräffa
några vapen. Hos den förslnämnde togo de bl. a.
med sig en dyrbar samling värjor frän 1808-1809
års kri g. - De lofvade sede rmera återställa dem,
men höllo naturligtvis icke sitt löfte.
Några svårare ilIgärningar ha de icke på sitt
samvete med un'dantag af eU mord. Då nämligen
Kemi skyddskår drog sig undan tili Tervola, blef
en af dess medlemmar, en ung herT Westberg, efter
tåget. Han mördades omedelbart af de röda banditerna.
.
Sedan vapenletningarna väl voro undanslökade
inträdde ett visst lugn, om ock ett lugn före slormen, den storm, som alla visste måste komma.

;l9

Stadens samhallsbeva rande element beslOto aU ome·

delbart sa mman sluta sig tili en skyddskår. Denn3
bildades i all hemlighet i december, och dess energiske ledare blef ingenjör Finne. Ofningarna agde
rum dels i folkskolan och dels i samskolan, och sA
vai Iyckades mao dölja sitt förehafvande, aU de
röda iCke hade en aning om skyddskårens existens,
förTAn den trädde i aktiv verksamhet. Kåreo rako
nade 30 medlemmar.

Rum I en af de ryska kasernerna I

Va~a

efter striden.

Så gick tideo, spänn ingen ökades allt mer, men

ingenting hände, som kunde 51unga gn istan i krut-

durken.

De rOda förhöllo sig iugna, och deras

vönneT och medhjälpare, ryssarna, likas!. Den ryska

styrkan. som utgjorde ioalles c. 60 mao, var inkvarterad i nykterhetsfOreningens och brandkarens hus
samt i en gärd tillhörig en handlande i staden.
Den 28 januari pä kvällen kom den första blixten i for m av eU telegram frAn general Mannerheim,
i hvilket skyddskären uppmanades art hälla sig be-
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redd. Kärens ledare inledde underhandlingar med
ryssarnas chef ryHmästare Spåfe. Dessa resulte~
rade i ett ultimatum tili soldaterna att inom två
timmar öfverlämna alla sina vapen, i annat tali
skulle skyddskåren taga dem med väld. Ryssarna
förklarade sig villiga att foga sig. Redan vid 3tiden samma natt begåvo sig de 30, endast med
gamla mer eiler mindre odugliga revolvrar beväpnade skyddskåristerna att afhämta ryssarnas
vapen. Nägra gevär fingo de i de tTe provisoriska
~asernerna. Största delen af vapoen förvarades emellertid i den gamla finska reservkasernen i ett låst
förvaringsrum. Nycklarna uppgåfvo s'ig ryssarna icke
ha tili hands: en av deras kamrater hade nämligen,
enligt hvad de pästodo, begifvit sig pä besök tili de
ryska soldater, som bevakade järnvägsbron öfvet älfven, och han hade tagit med sig nycklarna. Det
återstod för skyddskåren endast att skaffa sig tillträde tili vapenförrådet med våld, och ettet 1 1/2
fimmes ihärdigt arbete hade de med tillhjälp af
järnspett lyckats bryta sig igenom de sex dötrar,
som skilde dem från de eftertraktade vapnen.
Bytet blev rikligt: 171 gevär, omkring 30,000 patrone! och 50 sablar. Allt försiggick lugnt och stilla;
ryssarna. höllo sig undan, och av rödgardisterna syntes icke ett spår. Man tror sig veta, aft de sislnämnda haft för afsikl aft följande dag bemäktiga
sig vapnen. De kommo emellertid för sent.
Skyddskåren var nu herre öfver staden, men
den var alldeles föt svag lltt kunna besätta den.
Det var omöjligt aft stänga in ryssarna; de fingo
gå !ösa, och detsamma gjorde rödgardisterna.

,.

STRIDERNA IJID TERIJOLA.

Skyddskåren ku nde så lunda glädja sig öfver en
lika lätt som oblodi g seger öfver de ryska soldalerna. Men det är icke nog med att vinna en ftamgång: mao måste äfven förmå utnyttja den och befäsla den. Men det '{ar jus! det kåren inle var i
stånd tili.
Tiden var knapp, och det gälld e a1l begagna
sig af minuterna. Det rådde knappast någon tvekan om hvad mao borde göra.
Frågan rörde sig endast om huru det sku lle göTas, ty att stan na kvar i stade n och taga upp stri-

den moi öfvermakten had e varit ett Tent själfmord,
och en strid skulle d essutom kunnat medföra svåra
följder för staden och dess befolkning.

Hvad del gällde fö r skyddskären var såled es
anlingen alt förflytta stri derna tili en annan ort,
dar ulsikterna tili seger varo större än i Kemi, eiler
aU skaffa hjälp och därefter försöka att definitivt
göra sig tili herre öfver staden. Att taga upp kampen endast med röd gardisterna, erbjöd inga svårigheter. och tanken på att fram tvinga eU afgö rand e
med dem på lämpligt ställe skrämd e ingell. Tvartom I
Beröfvade sin a ryska bundslörva nters hjälp skull e
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de icke haft stora utsikter aft gå som segrare ur
en strid med den väl disciplinerade skyddskåren,
nu då denna var tullt beväpnad.
Det var naturliglvis icke de afväpnade Kemiryssarna de hvita fruktade, det var de maSSOT af
rysk soldatesk, som vimlade i trakten, där de voro
förlagda i större och mindre afdelningar 50aft sagdt
öfveralll, i synnerhel vid broarna. De hade dessutom öfverflöd på vapen och voro i alla afseenden
väl rustade. Icke heller kunde mao betvifla de,ras lus!
att blanda sig i leken, om de röda - hvilket de

gifvetvis icke skulle underläta att göra .,.- anhö.110 om

.

.

deras bistånd. Att de redan visste af hu ru det gått
fÖf deras kamrater i staden va,T mer ,ä n saunolikt;
ryktet om öfverrumplingen hade nog fÖf länge sedan
spridts öfveT den kringliggande landsbygden, och att
de skulle begagna sig af hvarje tillf~lIe aU taga
hämnd för kamraternas nederlag var mer än troligt.
Det dröjde icke heller länge, förrän de hvita
Hngo sina far hågor bekräftade.
Vid 8-tiden på morgollen kom nämligen bud,
att de ryssar, som voro stationerade i Simo, hade
sänd! en större trupp mot Kemi och att dcnna redan var på väg. Därmed var det slut med all
tvekan från skyddskåristernas sida.
Lyckligtvis hade en af tjänstemännen på järnvägssiationen på eget bevåg gjort i ordning eH tåg,
bestående af tre godsfinkor, och lätit elda upp ett
lok. 1 hast fördes hela det byte, som tagits frän
ryssarna och hvilket förvarats i sam?kolan, tili stationen och lasiades i vagnarna, och så ängade tåget norrut tili Rovaniemi. Där mottogos skyddskåristerna med entusiasm af en väldig skara unga
män, som af hela sitt hjärta länglade ait få vara
med om befrielseverket, men som voro i fulIkomlig
afsaknad af vapen.
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De hvitas mening var att mcd i norden uppbådad! hjälpmanskap omedelhart vanda tillbaka tili

Kemi, men underrättelsen om att en mindre trupp

ryssar - c. 40 man - befann sig vid Laurila 51ation frestade dem att inlåta sig i strid med dem.
De slannade således kvar, beredda att här få sitt
elddop. Det kom dock icke heller i Laurila tili någan strid, ty ryssarna gåfvo sig och afväpnades
utan vidare.
Emellertid tann mao vid närmare eftersinnande,
aU det fortfarande var förenadt med alltför stor risk
att återvända tili Kemi, i synnerhet som man icke

kunde tA någan som helst underräUelse därifrån,
deHa så myc;:ket mindre som den af deras kamra-

ter, hvilken skulle kunnat gifva dem nödiga upplysningar, efter kåTens affärd märdats af de rÖda.
UndeT sådana förhållanden var det omöjligt att Iita
på nägra telefonmeddelanden; man kunde i eventuella rapporter misstänka fällor utlagda af de rÖda.
Kåren beslöt dä att stanna kvar i Laurila och
lyckades per telefon komma i förbindeIse med Torneå, därifrän fyra af de tyska jägarna - bland dem
kapten Jacobson och löjtnant Juvonen - lofvade
komma för att leda öfningarna. Emellertid erfor
man äfven, att ryssarna fortfarande voro fullt aktionsberedda i Torneä samt att situationen i Kemi var
mycket osäker, hvarför man beslöt sig för att äter
draga sig norrut, till Tervola. Här tillstötte ytterIigare sex jägare.
Nu hade modet vuxit hos de rÖda. De bemäktigade sig ett täg pä stationen i Kemi och begåvo
sig tili ett antal af c. 200 man norrut för att med
tillhjälp af kamraterna frän Torneå helt och hållet
förinta den lilla hvita skaran. Frän Taivalkoski telefonerade de tili Tervola och frägade hvar "slaktarna~ befunno sig. Händelsen fogade, att det var
3
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en skyddskärist som svarade. Han försakrade, att
de hvita redan dragit sig uodan tili Rovaniemi, hvarför rödgardisterna med gladt mad fortsatte färden.
UudeT tiden beredde sig de hvila att möia fienden.
De aflägsnade en skena hän banao sa m! togo
betäckning i en skogsbacke. Så kommo de röda,
föregångna af ett spanarlok. Emellerlid märkte de i
tid fele! på banan, hvari genom en urspärning undveks. Nar de rusade ui ur vagnarna, mottogos de
'med en fruktansvärd och välriktad eld. som pägick
i 25 minute r. De löllo massvis, sä att höga r af
lik staplades upp pä banvallen. Undet vild panik
rusade de öfverlefvande tillbaka ti li sitt 11I.g, som
med rasande lart jagade söderu!. I?e hvita voro
icke i stånd att hejda reträtten . De flycnde lortsatte alltsä färden söderut i afsikt att hjälpa kamralerna och ryssarna i Uleäborg, där slrid en som
bäst pägick. De nädde dock aldrig sin bestämmelseort, ty i Haukipudas möUe dem bud ska pet, att
Uleäborg redan belann sig i de hvitas hl.lnder.
De röda frän Kemi hade vid anfalle! mot de
hvila i Tervola fätt förslärkningar äfven frän Rovaniem i. Där hade nämligen skyddskären förberedt
en attack. Rödgardisterna hade förskansat sig i
arbetarföreningens hus. som de omgifvit med ett
helf system af skyHegrafvar. Trois dessa befästningar
vågade· de icke mMa det väntade anfallet, ulan
f1ydde i heml ighet. De hejdade det ordinarie posttäget söde rifrån, körde ut passagerarna och tvingade
lokföraren att vända vid Hirvus hållplats. De förenade sig nu med kamraterna frän KemI och följde
med tili Tervola, där de Hngo vara med om det
stora nederlaget.
De hvita beslöto nuo pä kapten Jacobsons förslag, att täga mot Torneä och befria staden frän
ryssa rna. Fö r della företag har tidigare redogjorts .

Dagen cHer striden vid stationen i Torneä !ingo
de hvita förstärkning frän Uleäborg, som då fa ll it.
Kemi skyddskå r återvände den 7 februari på eftermiddagen tili hemmet, där de funno a11t lugnt. Redan pä morgonen hade näm ligen hvita trupper kommit frän Uleåborg, och deras ankomst gjorde a11
de röda hals öfver hufvud flydde. Efter sin äterkomst
frän Haukipudas hade de dragit sig tillbak~ tili
Kemi, där de nu voro herrar under skyddskårens
frånvaro. Har plundrade de ifrigt alla matvarubutiker och i synnerhet handlanden Hirm us laxaffär.
De höllo dagliga gästabud, tili hvilka .de inbjödo
sina vänner och väninnor. Ocras välmaktsdagar
• let
fingo dock som sagdt en bråd ända. Flerta
rödgardister f1ydde frän Kemi norrut. Nägra blefvo
gripna och inbu rade jämte några andra, om hvilka
man icke med säkerhet visste att de tillhörde de
aktiva röda, men som dock ansågos opålitliga. De
mindre farliga af dem användes ti li enklare ilrbeten
utomhus, hvikct var så mycket mer nödvändigt
som en stor del af skyddskårens medlemmar begåfvo
sig tili fronten och andra upptogos af sin vakUjänsl.
Just när jag skrifver detta skrider en Hten procession pä gatan utanför mitt fönster: för st går
en ma n med gevär och hvit armbindel, sedan fö lja
fem man med sopkvastar - deras uppgHt ä r tydlig. Tåget afsl utas yUerligare af en beväpnad
skyddskårist.
En liten humoristisk marginalillustration ti li det
dystra blad, som nu med blod skrifves i Finlands
häfder.

' ULEÄBORG FÖRE 5TRIDEN5 UTBROTT.
•
De sedvanliga formaliteterna med passets uppvisande i biljettluckan åro undanstökade. Jag har
fått ruin biljett. Och sä bär det af tili Uleåborg.
Tåget rasslar fram öfver broarna, där ford om
ryska soldater stodo på vakt. Nu har tjänstgöringen
öfvertagits af de hvita, som ha smä förband öfver
a11t vid banan. Många röda stryka ännu omkring
på landsbygden. Mao känner mycket väl deras
1ust alt göra skada. Det behöfves ju bara en
dynamitpatron under ett brofäste . . .

Det krigiska intrycket frän Torneä snarare ökas
än minskas. På bvarje station vimlar det af beväpnade mäll, af hvita armbindlar, af hvita rosetter, som
kvinnoma fiist på bröstet. Öfverallt stiga beväpnade unga män och gubbar och gossa r på täget.
Ibland är det trupper pä 50 a 60 mao och mera.
De f1esta äro klädda i sina vanliga hvardagskläder.
De ha ryggsäck, och geväret hänger i remmen
öfver axeln. När de väl slagit sig tili ro i vagnen,
draga de fram bröd och smör ur ryggsäcken och
breda på smöret med tummen. Det behöfs mat,
när man skall ut och slåss. Och att döma af de
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väldiga brödkakorna och smörbyttorna mätte det
inte TMa något slags lifsmedelsbrist har uppe.
Hundratals kvinnor iiro nere för flU föJja dem.
Det sjungs inte, det hurras inte. Men kvinnorna
stå kvar och stirra efter tåget, så länge det kan ses,
tills det blir borta bakom en kUTva, och vinden
skingrar de sista rökflagorna frän lokomolivet.
I Kemi gick befrielseverket jämförelsevis lätt. De

röda höllo sig undan - de voro inte heller så
alltför många till antalet - och soldaterna hade

icke någon vidare lust att affra lifvet fOr en sak,
som egentligen inte alls ang ick dem.
1 Torneå var saken betydligt svånire, men inte
heller här hyste ryssarna något mera utprägladt
intresse för de rödas strid mot samhället. Det
öfvervägande flertalet af soldaterna nöjde sig med att
lefva godt utan aU behöfva göra nägot, att stjlHa litet
smätt, när tillfälle e rbjöd sig, och för öfrigt taga dagen
som den kom. De voro farliga genom sitt an tal, men
inte genom sitt mod. Def räder intet tvifvel om att
de med sina öfverlägsna styrkor och s in goda
beväp ni ng med llitthet hade krossat den lilla skara
af modi ga man, som anföll dem, om de hade hyst
det ringa ste intresse för att taga en verkligt aktiv del
i de rödas kamp. Men hvarje dylikt partita gallde läg
fj lirran frän dem. Därför blef äfven här strid en lätt
för de hvita, ehuru den tyvärr kräfvde tunga offer.
I Uleäborg ställde sig saken helt annorlunda .
Här fan ns en stark rysk garni son, som ingalunda
hade lust att kapitlllera utan att bita ifrån sig af alla
krafter. Och den stora ma ssan af röda, so m arbetade i de industriella inrättningarna i den nord finska hufvudstaden, voro väl bevlipnade och hade
ett starkt inflytande hos s ina ryska vänner. Därför
blef strid en Mr härdare lin pä nägot annat ställe
i Österbotten.
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De hvita kampade med dödsföraktande hjälte.mod, de hade förberedt sig på aU ingripa redan
.månadc r i fö.rväg, de varo väl öfvade och vai disciplinerade, men dc VQro för få.
,
Skyddskåren begynte sin verksamhet j det för.dolda redan före storstrejken, Den kallade sig försi
.bevakningskår - ach vann genast belydlig anslutning, ity att 150 man frän början inträdde i lederna.
Kärcn stä llde sig på bredaste demokratiska grund
' och värfvade sina medlemmar frän alla sa mhällsklasser. Dess ursprungliga uppgift WIT att fungera som en hemlig nattvakt. Öfningarna försiggingo i största tysthet, men helt sä ker! hade de
röda {ullt reda pä att kåren existerade. De gjorde
dack ingen min af att de visste oägot, ulan förhöllo sig fullkomli gt likgiltigt. De bidade si n tid.
Den 20 december i fjol bildades den verkliga skydds kåren, som genast fick star anslulning från sladsbornas sida , sä a1l inemot 400 personer o medel bart anleck nade sig som medlemmar. Äfve n s kyddskärens verksamhet var hemlig - så längt denna
hemlighet kunde bevaras. Kårens med lemmar voro
besjälade af den varmaste entusiasm tör si n uppgift, men de maleriella resurserna voro de minsla
möjliga. Kåren förfogade endasl öfver 80 gevär,
som samlats på olika håll - endast hvar femte
man var sålunda beväpnad - och det behöfver
knappast tillllggas, alt dessa gevär voro längtifrån
förstklassiga.
Dagarna gingo och ingenting inträffade, som
skulle framtvingat ett ingripande frän kåre ns sida.
Hvarken rödgardisterna eiler ryssarna ulvecklade
någon som helst aktivitel: inga mord, inga plundringar förekommo, men alt det gick slarka st römmar under den lugna röda ytan, det anade enhvar,
och att det icke kunde dröja länge, förran det slilla

,
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vattnet skulle förvandlas tili förödande hvirflar, det

hade man pä känn.

Den 25 januari kom plötsligt bud frän Haukipudas, att man på därvarande järnvägsstation var
sysselsatt med att lasta io vapen i godsvagnar, och
ingen betviflade, att dessa vapen voro afsedda för
de rödas räkning i Uleåborg. Nu gällde det att
hindra transporten. En lUe!) trupp sändes ögonblickligen tili Haukipudas fÖT att taga gevären, men
företaget misslyckades tolalt. De illa beväpnade
skyddskåristerna möttes af en mångdubbel skara
ryssar, som icke hade lust att lämna ifrån sig de
200 gevären. Däremot hade de ingenting emot att
underhandla. Myndigheterna i Uleåborg hörde sig
per telegraf fÖT hos senaten, huru man skulle fÖTfaTa och fingo tili svar, att ryssarna kunde fä behäUa vapnen, under den förutsättning att de förbundo sig att icke använda dem och att de icke
öfverlämnade dem i de rödas händer. Detta lofvade
ryssarna heligt och dyrt. De förde gevären tili Uleäborg och - bröto naturligtvis siH löfte. De begynte omedelöart dela ut vapnen bland de röda
banditerna.
Ett par dagar senare reste sig bönderna i
Limingo och afväpnade de där stationerade ryssarna, hvarvid ·de kommo öfver 140 gevär och 30,COO
patroner. Dä ryktet härom nädde Uleåborg, ansäg
man äfven där tiden vara inne att följa exemplet.
1 det kvarter i hjärtat af staden, sam ligger
mellan Kajana- och Stadsbäcksgatorna, alldeles invid
Stadsbäcken och midt emot Pakkibacken, va r - af
hela detta kvarter återstår nu endast nägra skorstenar och en massa plåtskrot - i dep. förra Fabritiuska gården inrymdt ett ryskt kansli och vapenfÖrråd. Den 30 januari beslöt skyddskårens styrelse alt taga de där förvarade gevären. Däraf blef
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dock intet, men i stället Iyckades man fråntaga de
ryssar, som voro inhysta i förra indelta militä·
fens manege, deras vape n, däribland 6 kulsprutor.
Dessa voro dock af ingen nytta, emedan de sa knade lAs.
PA morgonen den 30 januari tågade en mindre

trupp skyddskärister tili de invid stationen belägna
ryska kasernerna fÖT att söka komma öfver ctär
förvarade vapen. Truppen - högst 70 mao som var utan befä l, hade icke för afsikt att använda
våld nägot sam skulle varit vansinn igt, då i
kasärnen befunno sig icke mindre äo mellan 700
och 800 ryska soldater. Deras enda uppgift, var
att söka inleda underhandlingar. I spetsen bars
därför enligt häfdvu nnen sed en hvit f1agga. Denna parlamenlärflagga imponerade dock icke det
ringaste på ryssarna och rödgardisterna. De förra
öppnade en mördande eld mot skyddskäristerna,
de senare sköto froln de närbelägna arbetarbostäderna pol Intiokanga.s, och enligt hvad man tror
sköts det äfven från andra sidan alfven pol den så .
godt som värnlösa truppen. Det var sålunda en
fullkom lig korseld som mötte skyddskåri sterna ,
bland hvilka befunno sig äfven nägra Limingobor,
som deltagit i aktionen mot ryssarna i sin hemsocken
och ·sedan med sina nyförvärfvade vapen slulit sig
tili den uleåborgska skyddskären. Märkvärdigt nog
dödades dock ingen af de hvita , men tre sårades.
Detta var signalen tili de fruklansvärdt blodiga
strider, som nu följde, och hvilka i tre dygn färgade snö n på Uleåborgs gator röd.
Spänningen var nu sA stark och situalionen
sådan, aft man kunde vänta att den afgörande
slriden skulle bryta ut hvilken minut som helst.
Det beslöts därför, att skyddskåren skulle sam las
och göra sig beredd att hAlla staden, tills de hjälp-
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trupper, som man visste varo på väg frän Vasa .
huono fram och kunde hjälpa tili att i grund krosS3 de ryska och de röda fienderna. Att de fyrahundra skyddskåristerna, som ännu icke ägde mer
äo 230 gevär, af hvilka icke alla varo användbara,
sa mt et! obetydligt förräd patroner, skulle förmå
på egen hand kufva fi enden var fullkomligt uteslu-

let.

De 'hade mot sig minsl 700 ryssar -

san no-

likt mer, ty dessa hade fätt förstärkning genom a11

Ru!ncr af nedbrända byggnader I UJeåborg.

en s!örre trupp gränsvaktssoldater anländt tili sladen - samt H.igt räknadt 500 rödgardister.
De hvita besatte därför länsstyrelsens hus,
Iyceet och länslandtmäterikontorets hu s, alla tre
belägna nära invid det kvarter där det ryska vapenförrådet och 'telefoncentralen voro belägna. Man
gjorde sig beredd på en verklig belägring: fönstren
i öfre våningen af länsstyrelsens tvåvåningshus
stoppades tili med allt so m fanns aft tillgå, i
främ sta rummet gamla protokoll och b.öcker, och
därjämte släcktes all belysning. Skyddskåren var
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nu tlImligen isolerad frän yttervärlden. - DeUa var
som sagdt den 30 januarL
Emellertid fotUar lugo att råda i sladen. Af ryssama säg man icke en skymt, och rödgardisterna
nöjde sig med att marschera omkring pl! gatorna.
De uppträdde på inlet 5ätt utmanande, och några
provokationsförsök förekommo ej.
Den 1 .februari öfverraskades siadsborna af att
pl! husväggar och stolpar finna plakat, i hvilka
aJlmänheten varnades att skjuta frän husen undeT
den tid röda gardet rärde sig ute. Om något skott
lossades, hotade huliganerna med att omedelbarl
demolera det hus, hvarifrån skottel kommit. De
röda lrupper, som marscherade genom staden, blefvo
allt flete och allt mer manslarka. Vakler slälldes
ui öfver a11t, och slutligen afspärrades sladen helt
och hållet. Paster, sam hindrade trafiken såväl tili
sam irån staden, uppslälldes nämligen längs strän derna ach vid tullarna. En skara bönder med sina
söner från Uleå landsförsamling, som från landssidan försökle kamma in iör att deltaga i slriden på de hvitas sida, måste vända om. De
drogo sig då i en båge kring sladen och gjorde ett
försqk ali komma fram öfver isen. De uppläckles
emellertid af de rödas slrandvakter och beskölos.
De flesta lyckades komma undan, men 4 å 5 logos
tili fånga 2 af dessa lyckades sedan rymma.
Detta var den enda strid som förekom denna dag,
förspelet liII det stora dramal, som skulle utspelas under de närmasle dygnen.

STR1DERNA 1 ULEÄBORG.

Det fanns väl knappast den oatten nägon i Uleå~
borg, som icke hade klart fäT sig, att under de oärmaste timmarna den afgörande kampen måste stå.
Den 2 februari grydde i lugnets teeken. Hela
förmiddagen förflöt utan att friden pä oägat .satt
stördes, men det dröjde ej länge, förrän de första
förebuden tili kampen blefvo synliga. Vid 4-fiden
på eftermiddagen tågacte de röda fram längs
Alexandersgatan mot det fö rutnämnda kvarleret,
och antagligen sträfvade andra skarar röda frän
Torg- och Kyrkogatorna mot samma mäl. 1 en
hast besattes bägge stränderna af Stadsbäcken,
Pokkibackens terrasser och kyrktornet: Ett högt
tom i ett närbeläget privat hus besattes äfven,
och frän öfre väningen i en midt emot kyrkan
belägen byggnad, som vätte ät länsstyrelsen, kördes hyresgästerna ui, och bandiierna slogo sig ner
med sina gevär i fönstren. Bland de röda förekommo inga ryssar. Samtidigt besatte de ryska matroserna Raatinsaari, där den bekanta fina sommarrestaurangen förvandlats till marinkasern, och de
ryska infanteristerna slogo sig ner i Åströms esplanad, i sin ka~ern och på Platasaari.
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De tre platser, hvilka besatts af skyddskåristerna.
voro sålunda utsatta för den mest fruktansvärda
korseld frän icke mindre än fem häll, däraf en ständig, ohygglig kulspruteeld ftän Raatinsaari - de
öfriga angriparna förfogade endast öfver gevär.
Trots den rasande beskjutningen särades dack endast tre af de hvita, hvilka samtliga befunno sig i
Iyceibyggnaden.
Kloekan 5 hördes plötsligt eU häftigt dän, och
elt ögonblick därefter syntes tvä väldiga eldpelare
stiga upp fTän den byggnad där telefoncentralen
var inrymd. De röda hade slungat en brandbomb
i 'huset, hvilket antändes omedelbart. Elden spred
sig med förfärande hastighet tili de närliggande
byggnaderna, och 50art stod hela kvarteret i full
låga. Pä oågat släckningsarbete var det icke att
tänka. De röda sköto pä enhvar, som vägade närma
sig. Och för att helt och häll et förekomma att
några ä1gärder vidtogos föt att begränsa branden
hade de dessutom afstängt valtenl edningen. - De
hade samtidigt lagt staden i mörket genom a11
sHinga af det elektriska ljuset. - Och undet hela
tiden sköto de vildt på alla, som kommo i deras
näth~t, hvarjämte den fruktansvärda ei den mot de
tte förutnämnda byggnaderna pågick.
Man kan lätt tänka sig deras situation, som
voro instängda i det brinnande kvartetet - inifrän hotade elden, utanför väntade banditerna,
som voro posterade vid port~rna, och med bajonetterna körde dem tillbaka in i lågorna så snart
de visade sig.
Att alla lyckades rädda sig - de flesta genom
att hoppa ut genom fönstren - mäste bettaktas
som ren tur. De fötlotade dock allt hvad de ägde.
Särskildt svårt hade två medlemmar af skyddskåren, hvilka råkade beiinna sig hem.ma, när elden
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'bröt ut. De lyckades dock komma genom de rödas
leder tilI platsen framför länsstyrelsen, men där
hotades de af sina- kamraters kuloT, ty dessa beströko den plantering, som omger Franzens byst,
-frän länsresidensets vindsväning och fönstren i lyceet
och landtmäterihuset. De hvita hade synnerligen
slar nytta af eldsvådan, som klarl belyste platsen.

sä att de kunde fA korn pä fienderna, medan de

röda hade endasl skada af ljuset, då ju deras mot·
s tåndare befunno sig inomhus. Det var sålunda
en ren tur fÖT de hvita aU rteras motståndare
.anlagt eldsvådan. Bland dem, som i sista minuten Iyckades rädda sig undan elden, var senator:skan Castren.
Mao antar med säkerhet, 311 rödbanditerna och
-ryssarna begagnade sig af branden för att plundra.
Nägra åsyna vittnen funnos naturligtvis icke, men
mänga omsländigheter tyda på, att de icke underlätit alt sloppa på sig hvad de kunde komma öfver..
Sälunda päträffades efter branden i ruinerna bl. a.
·ett kassaskrin, som visade tydliga spär af att ha
blifvit uppbrutet. Vid kroppsvisitation fann man
hos en rysk soida! en ring med namnet Sigrid,
.senatorskan Castrens förnamn. Efter branden kllnde
man, trois det mest noggranna letande, ej hitta nägra
klumpar af smält sil!ver eller guld i ruinerna, hvilket
man skulle haft anledning att vänta.
Ytterligare slungade de röda nägra brandbom·
ber, som dock ästadkommo mindre skada. En
kastades ulanför pastorskansliet, en utanför kommer-serädet Snellmans hus och en utanför stadskommendanten, öfverste Weckmans bostad. Ingen af dessa
åstadkom dock någon synnerlig fÖ rÖdelse. Där~mot åsamkade en bomb, som kastades utanför
Kalevas hus, tidningen en del skada, bland annat
förstördes maskinerna delvis.

••

Emellertid nädde elden 50art öfver den smala
Kajanagatan in pII. det kvarter, so m mot Torggatan
begrä nsas af lyceibyggnaden. De där inneslulna
skyddskåristerna råkade nu i en synnerligen brydsam situation. Det gällde icke blott att försv3ra
sig moi bandithoparnas rasande angrep p ula n äfven
att släcka elden , so m oupphörl igt flammad e upp i

lyceet.

Ovissl är huru de sku lle kunnat reda sig,

om d e icke haft en alldeles ulm ärkt hjälp i några
kvi nnor, som tidigare pII. dagen kommit tili dem
med mat och sedan af omsländ ig heterna tvun g ils
att slanna kvar. Dessa duktiga kvinnor ö fv erlog o
släcknin gsarbetet. och lack vare deras an slrängn ingar fick elde n aldrig någ?1 öfverlag. De öfriga
byggnaderna i kvarleret brunna däremot ner.
Pii nallen fö retogo rödgardisterna ett häftig t
anfall mo t de i lä nsstyrelsen instän gda skyddskåri sterna. Någoll skada Iyckades de dock icke
åstadkomma så när som på några hål efter kulor
i ytterväggarna oc h en del sönd erskjut na fö nsterrutor. Däre mot ledo de själfva betydande förl uster,
d å d e hvita med lätthet kunde skjuta på alla, som
närmade sig öfvcr den af lågorna frän branden
klart upplysta platsen. Striden fortgick hä r i några .
timmar och slu tade med att de röda flyddc, kvarlämnande liken af ett 30-tal af sina kamrater på
pla tsen.
.
En af dem, som hade det svårast under denna
hem ska naU var direktör Åström. Hans privatbostad ligger vid ena sida n af den Åströmska
esplanaden och befanll sig midt i skottlinj en, då
ryssarna frän si n kase rn besköto läns residen set.
Kulorna genomträngde träväggarna och förstörde
bland annat nägra taflor . Det visade sig slutligen
omöjligt att stanna kvar i bostaden. - Huru stark
beskjutningen i själfva verket var just pä denna
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plats kan man få en förestä llning om, då jag nämner, att jag i det midi emo! direklör "Åströms liggande huset räknade icke mindre än 59 Ml efter
kul or. - Att f1y 1m nägon stadsdel, som erbjöd större
säkerhet, var eU vågs pel, som ingen had e lus!
att inlåla sig på. Mao beslöt daiför, att familjen
jämte några bekanta, som samlats hos herrskapet
Åström, och tjänarn a skuJle söka skydd i tvaUslngan. hvilken var uppförd af tegel och sålunda erbjöd
ett säkrare skydd än boningshuset af Irä. Dit drogo

de sig sä ledes undan, inalles 18 personer.

Pä morgonen io tann sig gårdskarlen för att ui·
föta sina vanliga dagliga sysslor, men blef gena st

beskjuten. Hall Iyckades dock komma anda fram tili
det närbel ägna fähusets dört. men där föll han,
Iräffad af en kula. Senare på dagen, då två modiga kvin nor kröpo på magen tili fahuset fOr attl
mj ölka korna för de i tvättstugan inneslutna barnens räkning, funno de honom liggande i sitt blod,1
men ännu vid lif. De buro in honom och bäddade
ner honom i hö.
I
Framemot kvällen tog veden i tvä ttstugan slut,~
men ingen ri ske rade att gå tili vedboden efter mera.
Man fick därför tillbring a hela den kaila februarinatlen i den iskalla tvättstugan, där de inslängda
nödgades tillbringa inalles 40 timmar i en forlsältning.
Emellerlid hade hjälpkåren - c. 2,000 man kommit med Ivå exlra tåg från Vasa. Kåren va r
sammansatt af folk från olika delar af landet, men
hufvudkonlingenten ulgjordes af svenska sydöslerbottningar. TAgen stannade den 2 fehruari så
nära staden, att de hvita 'krigarna kunde se lågorna
stiga högt Olot den mörka vinterhimmeln och höra
smällarna af gevärsskoUen och koattrandet af de
ryska matrosernaS kUlsprutor. Ali komma io i sta··
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den och deltaga i striden var dock icke att tänka
pii. Ingen hade reda pii hurudan situationen var
ctär ione, och icke heller kände mao tillräckligt tili
vägarna för aU i mörkret våga en framryckning,
som måhända kunde blifvit rätt ödesdiger, om tienden lagt sig i bakhäll. Mao föredrog att sända en
budbärare tili de hvitas högkvarter tör att begä ra upplysningar. En ung uleåhorgare, herT Bergctahl, erbjöd
sig att utfö ra det farliga uppdraget. Undet sländig
lifsfara Iyckades hao tränga genom de rödas led

Ruiner af brända byggnader i Uldborg.

och med ännu större fata måste hao passera den
af branden klart upplysta platsen ftamför länsresi-

denset, som af de hvita öfversållades med ett rego
af kuloT. Han lyckades dock komma helski nnad
fram, fick silla instruktioner och ätervande sa mma
farliga vag han kommit. - l nom parentes mä nämnas att han för si n bragd fick emoUaga frihetskorset, hvilket han i sanning gjort sig förtjant af.
Den 3 februari pä morgonen gjorde de hvita
hjälptrupperna sig redo att ingri pa efter att först
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ha underhandlat med de röda, som energiskl vägrade att utlämna sina vapen. Pä de stora ängarna.

belagna ett paT kilometer sydvast om staden, ord-

nade sig en trupp, en annan gjorde sig redo att
angripa frän söder vid järnvagsstationen. De båda
trupperna begynte samtidigt framryckningen. De
röda varo emellertid beredda på anfallet. De hade
besatt alla de närmast staden belägna ladorna och
riktade därifrån sin eld moi de anryckande hvita,
hvilka voro fullkomligt ofÖrberedda. Här sårades
några skyddskårister.
- Här mä återges en Hien episod Irän striden
kring ladorna, som jag hörde berättas. En Vasa-pojke
hade blifvit efteT sina kamrater och öfverfölls plötsIigl af sex rödgardisler. Han sköl ned en af dem
och kröp sedan blixtsnabbl under en lada. De röda
sköto pä honom, men kulorna gingo endast genom
hans kläder, utan att skada honom. Han lyckades
nu draga fram sin mauserpistol och skjuta ner ytterligare Ivå af sina angripare. Därpä rusade hao.
fram och skrek: "händerna upp!" De återstående banditerna förlorade totalt sinnesnärvaron och sträckte
upp händerna, hvarpä de afväpnades. Ännu svårare ställde sig saken för den andra
Iruppen, sam ryckte mot järnvägen. Här hade de
röda tagit betäckning i vagnar och magasin samt
bakom vedtrafvar. De beskälo de hvita pä karl
häll, hvarvid många stupade och än flere särades.
Ju längre de hvita ryckte fram, desto mer intensiv blef de rödas eld. De hade besatt alla vindar
och källarväningar i husen vid gatorna närmast stationen, särskildt vid Nygatan, och frän dessa bakhäll riktade de ett regn af bly öfver de hvita, af
hvilka 15 stupade och 9 särades svärt. - Inalles
räknade de hvita under dessa två dagar 36 stupade
och c. 150 sårade. Huru mänga röda, som föllo
4
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känn e r man ej. De togo själfva hand om sina
fallna. Mao vei, att de fö rde hela häsllass med lik
öfver älfve n tili närb elägn a holmat, mCI1 huru mäll ga
dessa lik varo har man ingen aning om. Man be~äknar dack att de rödas och rYSS3rnas för iu sler
varo 150 stupade och 300 a 400 såradc.
De hvita Irällgde dack orubbligt framåt lrols det
intensiva motståndct, och vid 9-tiden pä morgoncn
hade den afdelning , som ryckt fram direki fr!iu äl1garna, nätt arbetarföreningen s hus, moi hvilket den
riklade en hll.ftig ku ls prulseld. Den 31ldra Iru ppen,
som nu nätt s taden söderifrån, Iyslade den eld,
hvilken frä n Intio riktades moi del inrc af staden,

och besatte Jntiokangas arbelarbostäder. Samtid igt
hade 4 kanan er föd s öfver älfven tili en höjd, be-

lägen elt slycke nordost frän staden. Nu riktades
kanonerna mot de ryska ka sernerna. Kanonern a
voro inte af de mes t förslklassiga, och deras materi ella verkan icke heller så öfvcrväldigande, men
deras moralis ka effekt var så mycket stÖrre. Redan
eHer tredje s kottet hi ssade ryssarna en hvH flagga
pii kasernen. För bättre verkans sku ll aflossades
dock ytterl igarc nägra kanonskoU. Kasernerna ledo
dock enda st obetydliga skador af bombardemanget.
Därpå besattes kasernerna, och de rys ka soldaterna gjordes tili längar. De ulläm nade alla sina
vapen och bedyrade heligt och högt, alt de icke
dolt ett e nda gevär; de hade lämnat ifrän sig
alla sina gevär. Denna försäk ra n var nalurlig tvis
icke värd mera än ryssarnas löhen och utfä.stelser
i allmänhet pläga vara värda. Daglige n hittade
man - ännu flera veckor efter strid en - i ka serneroa än nägra gevär, än baj onetter elleT revolvraT'.
Vid middagsliden voro d e hvita herrar öfver
staden; endast malrose rna pä Raalinsaari sköto ännu.
Snart tystnad e dock afven deras eld. De fle s ta af
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dem sprungo sin väg öfveT isen, de öfriga gåfvo
sig. Samtidigt hissades en hvit f1agga äfven på
de rödas högkvader, arbetarföreningens hus.
På kv~l.llen hördes endast har oeh ctär några enslaka skott, eljes var allt lugnt. Uleåborg kunde
äter sofva lugot. Striden va r slul.
Den 4 februari på morgonen begynte så den
stora rensningen i staden. Den utfördes hurvudsak~
lige n af vasaiterna, som hela dagen varo i oafbrulen verksamhet oeh ino m kori fyllde alla stadens
större lokaler - biograferna inberäknade - med
sina fAngat, af hvilka dock ett stort alltal utgjordes
af oskyldiga, som sedan frigäfvos.
Ryssarna internerades i si na kaserner., de röda
i polishäktet och länsfä ngelset. Dessutom såg man
sig senare tvutl'ge n att inräUa ytterligare ett fängelse
för sMana, som vägrade fullgöra värnplikten.
Det af klart, att det skulle vara i hög grad
belunga nd e för komm unen all föda alla dessa
onylliga människor. Man skulle sä gärna ha
skickat ätminstone ryssarna hem lill deras land
igen. Men tyvärr Iät detta sig icke gö ra. Man
visste hu ru mycket deras löften 1I.ro värda, och ville
icke utsälta landet fö r riske n all de skull e äter·
komma beväpnade fö r alt hjälpa sina röda kam ra·
ter all fortsätla striden moi Finlands lagliga rege·
ringo Och ma n har eli lysande, fullgodt exempel
på huru det gär, när man litaT pä ryssa rs ord.
Limingobönderna hade, som tidigare omtalats, ta·
git ti li fånga 150 ryssar och erbjödo sig att skicka
dem hem tili R.yssland, blott de lofvade att icke
mer äte rvända tili Finland, hvilket de naturligtvis
gjorde. Budkafvel sändes ui tili alla socknar österut
ända tili ryska grtlnsen med an hälla n om vaktman ·
skap och hastar för deras vidare beford ran. På
della satt fördes de ett stycke in i sitt land, men

,
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det dröjde icke mänga dagar, törrän de VQro tili·
baka igen, kämpande i de rödas leder.
Än värre ställde sig saken fÖf officerarna många af dem hade familj - som voro villiga att
underkasta sig hvad som helst hellre än att bli
sända åter tilI Ryssland. Helst hade de velat resa
tili Reval eiler Riga fÖf att öfverlämna sig som fängaT tili tyskarna, men frågan var, huruvida tyskarna
ville taga emo! dem. Dessutom funnos i Uleåborg
vid tiden fÖf min vistelse där några flyktingar,
hvilka hade sina hern i Ryssland, och som vid kravallernas början kommo hån Sverge på genom resa
tili Petersburg. Vid ankomsten tili Uleåborg blefvo
de utplundrade af de röda banditerna, som beröfvade dem både deras pengar och allt annat som de
ägde. Afven de underhällos på sladens bekostnad.
Bland dem var. bl. a. en grusier, en filosofie doktor.
Annars ha de röda i Uleåborg icke gjort sig
skyldiga tili några våldsdäd. Däremot ha de under
slriderna utvecklat hela den blodtörst och ohyggliga rähet, som är sä karakteristisk för dem.
Här mä aflifvas en legend, som, om jag inte
missminner mig, fått sp ridning genom svenska tidningar. Enligt denna skulle ryssarna ha släpal tili
kasernen och där kvarhälli t och skändat ett slort
anta! kvinnor - jag har tili och med sett fotografier af dessa ~offer". Deita är emellertid enligt hvad
jag frän fullt säkert ·häll erfarit ett misstag. Rätta
förhällandet är följande: Två veckor efter det ryssama internerats förans taItade myodigheterna en
razzia i kasernen, och därvid påträffades 44 finska
kvionor; senare fann mao ylterligare några, sä att
deras autal torde uppgått till inalles 70. De hade i
hvarje fall icke blifvit tagna med våld och inspärrade, utan hade tvärtom plägat vara ständiga gäster
på soldaternas baler. Sedan hade de godvilligt
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stannat kvar i kasernen och antagligen trifts väl
där. De flesta af dem representerade dräggen af
Uleåborgs lösa kvinnor. De spä rrades sedan jo i
ett särskild t för dem inrättadt fangelse, men släpptes
inom kort ut - de flesta endast för att omedel·
bart befordras vidare tili dermatologiska sjukhuset.
Den 4 februari firades på torget en fest i anledning af stadens befrielse. H är sam la des kl. 12 på
d agen alla i striden deltagande hvita trupper, stad sfullmäktige io corpore och en oöfverskådlig mäoni skoma ssa.

Vid tillfäll et upplästes följande dagorder af generalkvartermästaren Ignatius:

.Skyddsgard clI, Ni ha i gir eHer en 15 timmars härd strid
befriat Uleåborg, dir del (Ma skrllckvl ldet tillsammans med
ryska soldal« ken plundrade och mOrdade laglydiga medborgare.
Mordbrllnnarnes eldar påskyndade Edra 5leg, IOnnmOrdames kulor Irän fOnstergluggar och tak fOrlamade leke Edert mod, kulsprulors och geväls kuloT sktamde Icke Eder, Jag laekaT ET
för det ädla exempel, som Nl) ha gifvit icke allenast losterlandel, utan !llven hela va rlden, namligen att Finlands folk utan
hjlllp kan kr ossa sln sekelgamla liende och det lumpna element ,
som icke har rodnat fOr alt fOr eviga tider IlIsla landsfOrrlldarens nam n vid 5in klasskamp_ Medborgare, brOder, Nl ha 1.l1t
del fOrstll eld<!opel, Ni IOra hvar och en liII sin lrakt eli gladl
budskap om segem, men pä samma gäng kunna vi ej ulan saknad tänka pä de m.lnga, som ha stupat i striden oeh hvilkas
kroppar tili det mesia 1Iro genomborrade al egna medborgare.
Heder .II de lallnes minnel Jag hOPPu, all deus namn pä
varje ori hängas pä kYlkans vagg eiler I kommnnalsluglln som
minne af det de gjort fOr slft fosterland, och jag v~ga r hoppas,
all Uleäborgs slad hedrar dem med en enkel svarl stod, dllr deras namn II ro skrifna. De ha. fOrljänal del.'

'BEFRIELSEUERKET 1 BRAH ESTAD.

Det länga täget, som medför en oändlig Tad
vagnar fullproppade med soldater, skramlar åler i
vag söderut. Det äf knappt om sittplatser; många
fli sil. De kastas hit och dit, når tAget vinglar i
kurvorna oc h !lro tvungna att hålla sig fasl i hyllorna, på hvi lka gevärspiporna sticka fram under
ryggsäckarna
Midi emo! mig silta tvA mäo och prata med
hvara ndra. Den ene bär hvit armbindel, d en andre
äf ulan. Så börja de diskutera de oli ka revolvertypernas förträfflighet. - Hvad skulle man annars
lala oO
m i dessa krigiska tider I J ag har undeT de
fA d agar jag vari! i Finland hörl me ra om vapen
af olika slag Iin undet hela mitt föregäende l il. Den e oe - hao med armb ind eln - tar fram si n
revolver ur hö lslret, hao bär Yid sidan. Den and re
halar upp sin ur djupet af högra byxfickan. Pä
bägge iiro magasi nen fyllda. Nägra af dem, som
sakna siUp lalser, komma tili och Utta pä vapnen
och uHala sig med beundransvä rd sakkunnighet om
dem. De bäda midi emo! mig jonglera vil dt med
revolvrarna och ri kta dem hit och dit. Hela sällskapet tyckes Hnna demonstrationen både inl ressant
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och lärorik. Det är lika enkelt och osökt som näT
magistern i väri den förevisade en plansch af Peterskyrkan i Rom. Och ylterligare några draga
fTam sina revolvrar och förevisa dem. Jag måste
bekänna att det löpte serier af kaila kårar utmed
min ryggrad, hvar gång- och det var minst femtio
gånger uuder tio minuter - jag blef tvungen atl
tiUa io i en revolvermynning. Jag saknade tyd li-

Skyddskårspatrull i Vasa.

gen den nödiga trällingen. Jag kan inle hjälpa
det, men jag kände mig allt en smula bakom f1ötet. Jag var därför helt belåten, näT tAge! rullade
in pä Lappi station och jag steg af fÖT att fortsäUa
pä bibanan tili Brahestad.
Det var lugnare där. Brahestad är tydligen inte
något mili!ä riskt centrum. Det fanos, sä vidt jag
kunde se, endast en militär med på tåget, och det
var en oHieer med armen i band.
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Det lugna intrycket förminskade s icke heller,

nliT jag kom fram.

De smä hu sen sAgo 5å inner-

ligen fredliga ul, där de lägo vid de tysta, smä galoma. Här och där en skyddskårist, som gjorde
polistjänsl, i det han stödd root gevärspipan språkade med någon bekant. Men iör öfrigt ingenting,
som skulle kunnat tyda på det bittra och blodiga
kriget några mil söderut. Och uppe på torget på
höjden stod Per Brahe i brons och blickade stelt
u1 öfver gatan och tycktes njuta af den djupa still·
helen omkring sig.
Man känneT det nästan som om man förflyttats
fem år tillbaka i tiden.
Brahestad har icke heller lidit 5å syn nerligt af
kriget. Afvecklingen försiggick har ganska l ugnt
och ulan svära re strider, i främsta rummel tack
vare ryssarnas alust att strida och de hvita hjälp'truppernas ankomst, innan situationen hunnil tillspetsa sig alltför mycket.
Icke heller här hade man nägot obehag alt ulsiä
fräp de rödas sida etter storstrejken. Allt hade
varit lugnl, ehuru luften här som öfverallt annorstädes var laddad med elektriciict, naturligtvis i
främsta rumme! beroende på del aili inlimare umgäng'et mellan det röda elemenlet och ryssarna.
Ryssarnas antal i Braheslad var 100 man, men på
land sbygde n i närheten voro ytterligare 80 sol dater inkvarterade.
1 slutet af januari begynte oron bli allmän. Man
gjorde frän stadsmynd igheternas sida et! förs ök a1l
j godo komma öfverens med ryssarna. Soldaterna
voro äfven villiga att lämna ifrän sig sina vapen
och förk lara sig neutrala, men officcrarna motsatle
sig deUa. - Annars har det vanligen varit tvärtom,
så alt officerarna varit den mera medgörliga parien
vid de underhandlingar, som förls.
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Den 31 januari var den kritiska dagen. Oli flyttade ryssarna tillsamman med de röda in i Arbetarföreningens hu s. Den Iilla skyddskåren äteT, sam
var beväpnad endast med ett par af de beryktade
.Grafton-gevä ren " och några mer eiler mindre dugliga revolvrar, slog sig Der i Föreni ngsballkens hus.
Trots kåTens däliga bevä pning hyste mao dock happ
om elt godt resultat, ty myndigheterna hade fäU
reda pii, att den stora hjälptruppen frän Sydösterbatten, sam var pII väg tili Uleåborgs undsäUning,
skuJle hjälpa tili att befria afven Brah estad frAn
ryssa rna s och rödbandilernas herravälde. Mao sande
därför ' elt extratäg tili Lappi fOr att afhämta de
hvita, so m kunde afstås frän expeditionen tili Uleåborg.
Fö retaget kunde dock icke hållas så hemli gt
sam önskligt varit. Man fick omedelbart på fiende sidan reda på extratågets afgång och afsikten med
dess utsändallde. Ryssarna och de röda' beslöto
aft bereda hjälptruppen ett varmt mottagande.
Emellertid var o ro n i staden mycket stor. Visserli gen betviflade man icke ett ögo nblick, att mä nnen frän Sydösterbotten i en handvändning skulle
göra sig tili herrar öfver situationen, men frågan
var, huruvida de kunde börja leken genast eiler
om d e först. ämnade taga Uleäborg och uppskj uta
ren sa nd et af Brahestad tills de voro på hemfärd.
Att komma tili tals med deras ledare visade sig
omöjlig t, emeda n de röda afb rutit säväl telegrafsom telefonförbindelsen med Lappi. Tili Ruukki
fu ngerade visserligen telefonen, men de röda hade
besatt telefonstationen därstadcs. Det blef därför
nödvändigt att sända en deputation att underhandla
med hjälpexpedilionens befä!.
Oron i staden va r stor, ty allt stod pä spel, och
här kunde det gälla timmar. Om hjälpen icke kom
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genast, utan de hvita fortsalte tili Uleäborg, stod

Olan inför den möjligheten, att vå ld smännen und er
tiden gingo tili aktion och begynte mörda, plundra
och bränna.
D.cputationen hade tili en början ingen fram-

gång i si na öfverta lningsförsök hos de hvita. OäT
ansäg man, alt Uleäborgs raddning var af aUra
störsla vikt. Sl utJigen fogade man sig dock efteT
Brahestadsbornas önskn ingar, kanske mes! därför
alt mao icke ville ha ryssarna och de röda i ryggen, när Olan vände tillbaka.
UndeT tiden hade de förbundna våld smännen
marscherat ui för att möta de annalkande hvita

Irupperna pä en pJats, som de ansågo vara synn erIigen lämplig för ändamålet, och hvilken var belägen
cirka tTe kilomeler utanför stadcn. Här väntade de
en tid, men dl underhandlingarna med de hvita
drogo ut på tiden, förlorade de tå lamodel oeh återv1tnde tili staden, seda n de doek fö r säkerhets skull
plaeerat en bomb på banan för att sp ränga den. De
utförde dock sin sak så illa att banan icke led någon nämnvärd skada.
Spännin gen i stade n steg nu tili sin höjdpunkt.
In ga sam ' helst underrlittelser ingingo om det svar
sydösterbottningarna lämnat de deputerade, och
hvar och en hade ett intryek af att, OR'] hjälpen icke
kom omedelbart, så sku lle den komma för sent.
Det var ieke många, sam soivo lu gnt naUen tili
den 1 februa ri. Det var också med en lättnadens
suek mao på morgonen erior, att de hvita varo i
antåga nde.
I en hast ryckte de fram oeh ställd e upp sina
medförda tre kulsprutor mot Arbetarföreningens hus
för att beskjuta det. Detta visade sig dock dess
bäUre onödigt, ty nu hade ryssarna ingen 1ust att
forlsätta leken. De förklarade, alt de gåfvo sig och

•
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-sträckte upp händerna . Därpå följde afväpning och
internering af fångarna. Rödgardisterna gåfvo sig
äfven, ty ensamma vågade de icke fortsätla striden.
Emellerlid förefanns ännu en faTa iör sladen
-och en ganska allvarsam faTa. Slrax ulanför · stads·gränsen låg nämligen ryssarnas krutkällare, i hvil·
ken förvarades icke mindre 1:In c. 30 pud pyroxylin
och ett afsevärdt lager dynamit, hvi lket. sistnämnda

tillhörde Brahestads järnvägsbolag, men som ryssama fo rdrat aU fA förvara i sin källare af fruktan
iär aU sprängämnet skulle komma aU användas moi

.dem själfva.

Krutkällaren bevakades af en enda ryss, SQm
·dock synes ha varit modigare äo kamraterna. Han
öppnade nämligen eld moi de hvita, 51'1 snart hao
fick syn på dem. Ett skott träffade en skyddskärists mössa, som ryckles frän hans hllfvlld. I samma
ögonblick stupade ryssen för en vAI riktad kula frän
.de hvitas sida.
Han blef det enda offret i striden om Brahestad.
Ryssarna internerades sedan i handelsskolall, Olen
sändes i början af april mänad tili Nykarleby. I
stället fick Brahestad tili förvari ng emoitaga icke
mindre än 700 rödgardister af de m, som tagits i
Tammerfors.
Stadens egna röda fängar uppgingo tili 60 man.
De voro instängda endast om nätterna; pä dagarna
mäste de gö ra nytta för sig.
Jag fick eH påtagligt bevis därpå, när jag salt
i mitt fönster på hotellet och tiltade ui på den
ödsliga gatan och njöl af det varma solskenel och
tystnaden, som utgjorde eli så behagligt afbrott
efter bant.ågets slän diga rassel, hvilket redan begynt
ålerljuda tili och med i mina drömmar om natlen .
Då stördes tyst nad en plötsligt af steg ule på
gatan. Så fick jag se en man med armbindel och
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gevär med päskrufvad bajonett och efter honom

ätta män, sam drogo elt stort hölass.

Efter dem

kom ytterligare en beväpnad skyddskårist. Det
märkliga var, att alla de, SQm drogo lasset, pä
vanstTa skuldran, fTän rockkragen ånda tili halfva
öfverarmen, bUTO elt målad bredt rödt streck. Det

var rödgardister.

Jag hajade tili en smula , naf jag säg processionen.
De hem ska blodröda ränderna gjorde ett pinsamt
intryck, men det var å andra sidan sam det skulle
va ra. Det var Kain smärket. brodermördarens märke,
ska mUäcken, sam det kränkta samhället hade fäst
på sina fiender, liksom Herren en gång i tiden
rnärkte den förste brodermördare n.
Det dröjde l änge. in na n den kusliga synen utplänades ur mitt minne, och den stiger fram med
skärand e tydlighet nu, nä r jag skrifver detta. De
märkta männen, tröga och slöa, slä pande på hölasse!, och de två bistra vaktern a, färd iga att ge eld,
om dragarna skull e försöka att komma undan.
Jag har aldrig förr haft ett så lefvande intryck
af begreppet paria. Det var den verkliga pariakasten. Men männen med det röda märket hade
icke. födts in i kasten, de hade ej hell er drifvits dit
af öfvermäktiga omständigheter, inför hvilka de
nödgats böja sig. De hade själva af egen fri vi lj a
öfvergått dit. De hade 'Vai! pariaskapet ...

KAMPEN I GAMLAKARLEBY.

Vi ha fätt vänta inemot en timme vid en station

pä ett tåg, som skall norrut. Slutligen höres 5tationssignalen på afstånd. Tåget äf långt som vanligt i dessa dagar. Det är en rnängd krigare, som
skola hern på ett kort besök, men i midten finnas
två boggievagnar, prydda med det röda korset.

Några sjuksystra r stå pä vagnsplaHformen. Bakom

fönsterrutorna skymtar jag ett par sårades bleka

ansikten. Mycket folk äf samladt på perrongen,
många som vilja hälsa någon anförvandt välkommen hern. Och äo f1ere nyfikna.
Så rulla vi ut frän stationen. Längst borta i
det tåg, som nyss kommit, skymta vi i förbifarten
tvä vagnar, hvilkas gaflar prydas af de betydelsefulla, dystra granarna. Två allmogemän stirra ut
genom fönstret. där jag sitter. Jag märker huru
deras blickar hårdna, när de få syn på de granprydda godsvagnarna.
Den ene af de två männen säger:
- Det är inte värdt, att landtdagen och herrarna
komma med nägon mildhet mot mördarna.
Det är hatet tili d e röda, som lägger orden på
hans tunga. Jag har hört liknande ord många

.,
gänger förr, och mao kan lätt af lonfallet förs!ä,
aft det inte äf nägon fras eiler ord utan mening.
Jag hörde ocksä en gång en allmogeman under
eU samtai om straffet för de rödas brott yttra:
- Nu kan vi 511155, och nog hiltar vi vägen till
Helsingfors alltid. Så det är inte värd! att herrarna
kl ema med de röda, inte!
Sådan äf stämningen här uppe. Mao taiaT om
de,! hai, som myndigheterna genom sina stränga
straffåtgärder hamkalla hos rödgardisterna. Kan
511 vara, men det äf en sak som knappast kan und·
vi kas. Jag tTor mig dock kunna päsiä, aH det hat,
som de röda väckt hos allmogen, äf ändå bittrare.
Allmogen skall aldrig glömma, att banditerna slakta1 deras kreatur och slulit deras säd, att de bränt
de ras gårdar och bohag, och aU deras söner stupat i stride n mot de röda vilddjure n.
Jag är öfvertygad om, att det inte var nägon
tom hotelse, när honden vid vagnsfönstret talade
om, att allmogen hittade vagen tili Helsingfors. Vi
skulle utan tvifvel ha riskerat ett ny tt uppror, om
myndigheterna had e lyssnat tili del bedröfliga medlingsförslag, som nägra vänstersinnade damer i
Sverge och den svenska socialdemokratie n hittade
pä för atl lägga i dagen sitt intresse för den strid,
som Finlands folk, med dess allmoge i spetsen,
kämpade mot egna och utländska banditer ...
Det vanliga tecknet på att vi närma oss en stad
visar sig i skepnad af den med armbindel förseddeherre, som säger de stereolypa ord, sam jag redan
hört otaliga gånger:
- Var så god och visa passen l - Var så godl
Gamlakarleby ligger som en verklig liten idyll
i vårkvällens varma belysning, när täget rullar in
pä stationen. Den lilla än står i skarpasle blått
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moi de mörka strandcrna, där gräset ännu inle spiTai fram, gatorna Iigga sä lugna och fridfulla, och
de !retna smä husen lysa i det gyllene kväll sljuset.
Man har svårl att länka sig att också här stormen
brusal fram och stört stillheten p å de tysta gatorna,
att också här de knaggliga gatstenarna färgat s röda
af blod och att åns 51i11a porlande undeT bron öfverröstats af kulsprutorn as knaHrande •.

Sanilllrcr 1 Vasa.

Tid igare 1.10 på de fle sta slällen begynte man i
Ga mlakarleby Tusta sig fö r ett ingripa nde moi sal11hällets fiender. Redan i september i fjol bildades
enligt kretsindelningsprincipen en skyddskår, tili
hv il ken hörde män (rAo Gam lakarleby 'slad sam! 24
kringliggande kommuner.
Sedan bröt storstrejken ui, som här fick en
särskild styrka genom att huliganer frän en mängd
orter i mellersta och södra Finland kommo för atl

.,

öka oordningarna. De röda beml!.ktigade sig polis·
kammaren och öfvertogo . upprätthållandet af ord·
ningen·. enligt samma riktlinjer som öfverallt annOTstades. Samhället terroriserades, stölder hörde tili
ordningen Iör dagen, och jämsides med dessa
gingo vapenletningarna, som dack icke lämnade så
värst 5tOrt utbyte.

Dack togo de röda 80 gevär

och en kulspruta, som man tidigare pii smygvägar
lyckats anskaffa.

Några direkla öppna plundringar

förekommo ei, men så många tieT tjufverier, af
hvilka ulan tvifvel de flesta planiades i de röda
banditernas högkvarter.
Af dessa stölder mä nämnas endast ett paT. En
oatt försökte man plundra Landtmannabankens Hlial,

men misslyckades. Banditerna gjorde försök att
bära ui kassaskåpen, men dessa visade sig vara för
tunga. En annan gång gjordes ett inbrott i Andels·
föreningens lokal, men ej heller där !ingo tjufvarna
mlgot.
Slutligen etablerade de röda eU formligt stråtröfveri, i det de på landsvägen plundrade stadsbor
och bönder, som voro på väg tili staden.
Det var vid jultiden de rödas öfvermod antog
Te!"'t olidliga former, det var också då som lands·
vägsröfvandet tog sin början. Men iHven i landsorten, där dock de röd a icke spelade någon roll,
begynte spanningen stiga, ty här var det ryssarna,
som visade lu st aU trakassera befolkningen.
Sålunda hade i Röd söby spänningen nått sin kulmen vid jultiden. Bönderna stodo icke langre ut,
utan arrangerade en demonstration, som älven Iyckades. De samlades utanför den ka sern, i hvilken
därvarande ryska soldater voro inlogerade. De hade
dock inga krigi ska afsikter. Soldaterna, som voro
nervösa och upphetsade, missförstodo emellertid
situationen och begynte skj uta. Bönderna ville veta
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hvad som äsyftades med öfverfallet, men finga ej
nägot svar. Dä ingrep skyddskåren. Några uoga
män inträngde, beväpnade med revolvrar, i kaseTnen och hotade att skj uta neT bvarenda ryss där
fanns, om dessa icke omedelbart iämnade orten.
Ryssarna blefvo rädda och lofvade att resa. Och
den gången höllo de märkvärdigt nog sitt löfte.
De begäfvo sig följande dag tili Kelviä.

Dagen före julafton blef inge niör PiiTanen

mÖT-

dad i Gamlakarleby af de rMa. Nu tog man energiskt itu med organi serandet af skyddskåre n och
ioom kort räknade den c. 700 medlemmar. Hilr var
man lyckligare loUad il o i norra Osterbotten, ty
man förfogade öfver icke mindre äo 480 gevär och
en afsevärd mängd ammunition, som för en tid se ·
dan erhållits med ett fartyg frän Tyskland, hvarom
mera i ett annat samman hang. Liksom öfveralll
annorstådes höll skyddskären sin a öfningar i hern ligh et, men de röda fingo sna rt reda pä hvad som
förehades. Man vägade ej använda vapen vid dessa
öfningar, för att de ej skulle falla i huliganerna s
händer. När sä den nya krigsskolan i VindaTa de
sista dagarna af rnånaden begynte sin ve rksamhet,
stegrades de rödas förbittring ytterligare öfver deUa
nya streck i deras beräkningar, och situationen i
staden blef ytterst spänd.
Dä underrllttelser e rhöllos om väldsdåden och
striderna i Vi borg, stod befolkningen i Gamlakarleby
praktiskt taget på krigsfot. Dessa underrättelser in gingo den 26 januari, rnen tvä dagar tidigare hade
frän Kronoby sändts ett extratåg med vapen fdln
Gamlakarleby tör de hvitas räkning i Viborg. Huru vida de röda hade reda på denna sändning vet
man icke med säkerhet. Emellertid rustade de sig
omedelbart att börja striden, hvarför man väntade,
att de skulle öppna fientligheterna.
5
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Den 27 j anuari kom order frän Vasa tili skyddskArens befäl att omedeibart afvapna ryssarna oc h
vidtaga alla nödiga ätgärder att krossa de rödas
väld e.
Bud utsandes nu tili grannkommunerna med
order tili samtliga medlemmar af skyddskåren att
sa mlas utanför staden naUen tili den 29 ja nuari.
Äfven ryssarna Hngo klart fOr sig, att .n ågot var
i görningen och begynte Jörhereda sitt försvar.
Smärre ryska afdel ningar. som voro spridda i omnejden, sa mlades i Gamlakarl eby, ctär de före nad e
sig med sina kamrater. Dera s sam lade styrka uppgick tili c. 500 man.
Den 28 januari på kvällen fingo skyddskä rerna
i stadens när het ord er att spränga bron örvet StorAn
strax utantör staden . En skara p å omkrin g 100
matroser hade nämligen begirvit sig ui pä landsbygden på någo! slags moi allmogen riktad slraffexpedition, och nu ga llde det att hindra dem att
förena sig med kamralerna i staden. Emellertid
spreds ett rykte, att Sverges cha rge d 'affaires i Helsingfors skulJ e resa med tåget norrut, hvarför ordern kontramanderades.
På bestämd tid samlades så de hvita från Gam lakarfeby, Kronoby och Vetil j stadens närhet utan
att ha fått veta ändamålet med inkallandet, och kJ.
6 p å morgonen begynte anfalle!. De 500 skyddskårislerna fö rfogade öfver c. 400 gevä r och 3 kulsprutor. Af dessa sislnäm nda ku nde dock endast
2 användas, emedan man icke hade utbildad servis
för den tredje.
Den hvita skaran delades enl igt tidigare uppgjord pian i två afdelningar. Den ena ryckle fra m
moi et! ryskl kanonbatteri, som va r placeradt på
en höjd öster om staden. Afsikten var atl öfverrumpla ryssarna och taga batteriet. Här hade emel-
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fätt förstarkning, i det aU de ' soldater,
hvilkas återkomst tili staden man icke lyckats fÖfhindra, förenat sig med dem. Skyddskårerna, som

lertid dessa

dessutom beskötos bakifrån af rödgardisterna, Iycka-

des icke laga batteriet.

Den andra truppen åter, bestående hufvudsakli-

gen af män frän Kronoby, vände sig moi ryssarna
inne i sladen. Oessa varo inhysta på sju olika ställen, men hufvudkontingenten hefann sig i Svenska
mellanskolans lokal. När soldaterna fingo reda på
hvad som var i görningen, besatte de omedelbart
kyrktornet, där de placerade en kulspruta, saml,
jämte de 78 rödgardisterna, det hela staden dominerande vattentornet, där en annan kulsprula uppstä ll des.
Kronobyafdelningen begynte nu rycka fram moi
skolhuset, men mottogs med e n in tensiv eld ur
gevär och klllsprutor. De ställde dä upp sina 2
kulsprutor och besvarade framgängsrikt elden. Sälunda fortgick striden i 3 timmar med fruktansvärd
biHerhet. Vid 9-tiden drogo sig de hvita tillbaka
efter att ha förlorat 5 man, som stupat, och en
svårt sårad. - Namnas må att uudeT dellna strid
tyske oberleutna nt - s.ederm era kapten - Zedwitz
särskildt utmärkte sig. Han hade flytt frän Ryssland , där han kvarhölls som krigsfänge. Efter en
lång och farlig fä rd hade han hamnat i Gamlakarleby, där han Iyckats hålla sig dold i skärgård en.
Genast dä det blef fräga om att befria staden frän
ryssarna och deras röda bihang, ställde han sig
tili de hvitas förfogande.
Vakte r utslälldes nu omkring skolhuset, och hufvudstyrkan drog sig undan tili Kronoby, där de
hvitas högkvarler befann sig. Detta hade ryssarna
reda på och begynte rikta en mördande eld frän
det förut omtalade batteriet mot byn kring Gamla-
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karleby landsförsamli ngs kyrka iör att afskära Tet·

Tätten för skyddskårerna. 36 skott aflossades, men

granaterna varo så dåliga att de, ehuru alla exploderade. icke gjorde någon nämnvärd effekt. Endast
en granat, som träffade kyrkan åstadkom en mindre
skada.
Det föTsla anloppet hade således misslyckats.
Ryssarna och de röda behärskade fortfarande sladen, och det såg mörkt ui iör de hvita att kuona
med egna krafter föra kampen tili et! lyckligt slut.
Den hvita staben telegraferade därför omedelbart
tili general Mannerheim och anhölJ om förstärkningar, och striden afstannade, ty ryssarna gjorde
inga utfall.
Emellertict måtte de ha insett det meningslösa i
en fortsaU strid tör ett mäJ, som var dem fullkomligt likgiltigt - j syn nerhet som de under morgonens strider förlorat 6 man, hvilka stupat - ty vid
4-tiden pä eftermiddagen anmiilde de plötsligt att
de voro villiga att inleda underhandlingar.
De fordringar ryssarna uppstiillde för att kapitulera voro i hufvudsak följande: de skulle siindas
tili siU hemland, men dä de icke voro bolscheviker och fruktade för sina lif om de kommo tili Ryssland, fordrade de, att enhvar af dem, dä de passerade griinsen, skulle äterfä ett geviir samt 120 patroner. Officerarna sku lle fä beh älla sina vapen.
Diiremot lofvade de att omedelbart öfverlämna till
hvita gardet a11 kronoege ndom de förfogade öfver
och tiJls vidare äfven sina egna vapen.
Skyddskärsstaben underräUade telegrafiskt general Mannerheim om villkoren, men fick om ed elbart tili svar, aft han ej godkände dem, emedan
finska trupper ej stodo vid gränserna och sålunda
ej kun de utöiva nägon kontroll öfver de afresande
ryssarna.

6.
Situalionen var dä som orvan framhållits mycket
allvarsam, emedan mao icke såg någon möjlighet
att med egoa krafter besegra fienden. Ej heller
kunde mao hoppas på und säUning, ty de hvita
trupper, hvilka lösgjorts eftet rensningen af Vasa,
måste i ftämsta rumme! befria Uleäborg. Efter en
mängd underhandlingar, som på grund af den a11manna oredan drogo ut på tiden - bio a. häktades
en gång ryssarnas underhandlare af de hvila godkände de hvitas stab på eget ansvar ryssarnas
kraf. Öfverenskommelsen måste Iikväl anses brule n af ryssarna, ty sin vana trogna höllo de icke
sitt löfle, ulan när mao föran sta ltade en närmare
und ersökning i deras kaserner, hittade mao maSSOT
af vapen, som undanhållils. Många af soldaterna
hade afven lyckats försvinna i tid.
Pä eflermiddagen följande dag tägade hela den
hvit a styrkan, som nu uppgick tili sammanlagåt 1,200
man, in i staden, .hvarpä ryssarna omedelbart af·
vä pnad es och de röda infångades. De flesta af
dem bletvo tagna, och e ndast några få Iyckades
undkomma.
Ryssarna fingo en tid gä lösa omkring, men
slutligen ansåg man säkrast aU befria sig frän dem.
De skickades därför tili Nykarleby, där äfven deras
karnrater frän Brahestad llro internerade, i afvaktan
på lugnare tider, dä de kunna skickas till sitt hernland, utan fa ra iOr aU de skola komma tillbaka
IOr att fortsäHa striderna i ett land, dllr de ingenting ha att göra. De röda åter inspllrrades i sitt
eget hu s.
Vid den tid, dä d etta lllses , ha· ryssarna för
länge sedan återvllndt hem tili sitt, saknade af ingen
i det land , hvars gästfrihet de och deras karnrater
så iIIa missbrukat.

JAKOBSTAD UNDER RVSSUÄLDET.
Äter rullar tägct söderul.

Miljön af den vanliga, som jag nu börjar vanja
mig vid. Alla hyllor öfver bänkarna åro fullpackade
med ryggsäckar och uud eT dessa gevaren, hvilka s
blanka pipoT sticka ut öfver hyllkan lerna. Män och
pajkaT med armbindlar och hemortsbeteckni ngar i
blått. De ata sina vä ldig a smörgåsar, de prata, rle
draga fram sina kortlappar, nötta och svarta af trä-

ge! bega gnande, ställa upp ett matsäcksskrin emel-

lan sig och gä snart helt upp i spelet. Men de
gräla aldrig. Jag var med om otaliga spelpartier
som äskådare - men jag hörde aldrig nägot
spelgräl. . De förlorande drogo fram sina enmarkssedlar. de vi nnande skrynklade ihop dem oclt stoppade dem i byxfickan. Så gaf nästa man ...
PII. kväJlen, när det blir mörkt, kommer en bromsare med ett stearinljus. Om det finn es n~gon för
ändamälet afsedd liten arm af bleck, staller han
Ijuset i denna. An n ars dryper han stearin på en
fönsterkarm och fM ter så Iju set vid karmen.
Det af belysningen. Ett stearin ljus i hva rje
vagnsafdeln ing.
När hi mmeln i vaster bleknat och v~rkvallens

7J

länga, vemodiga skymning sänker sig öfver jorden,

dä bruka gossarna sjunga. Det äf nya sånger, som
aldrig sju ngits förr, så nger, som d iktats jus! nuo

Jag minns refrängen af en: "Meid än o n valkoinen
Suomi " ...
Spelel gär allt trögare . . Det blir pauseT mellan
gifningarna. De pratande ha tystnat, deras ögonJock bli allt tyngre. De som ha en hörnplals göra
det så bekvämt för sig som möjligt i vinkeln mel-

Senatorerna Svinhufvud och Castrcn på jämvlIgsslalionen i Tornd.

lan ryggstödet och väggen. De öfriga 1uta sig mot

hvarandra tili ömsesid igt stöd. En pojke har slagit ihop sig som en fällknif. Mössan har fallit af honom, och han s näsa berör nasian kn ana. Han har
res! sedan tidigt på morgonen och han har lång
vag kvar tili froolen.
Ryggsäckarna skaka om hva randra och gevärspiporna återkasta dallrande reflexer af stearinljusets
fladdrande läga. Det är natt i vagnen.
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Så ' äf det tägombyte. När tAget svänger af at
väster frän Bennäs, drar fullmånen sin strålgata
öfver vikarna. afbruten af de otaliga ladornas spö klikt

svarta maSSOt.

Och så åro vi framme i Jakobstad.
Jakobstad har undeT krigsären intag it en aHdeles särskild sUUlning bland de österbottniska städerna. Har har den s tora stråkvägen ui tili Europa
gått föt alla dem, som af en eller annan anledning
icke kunnat eiler velat besvåra myndigheterna med
en anhAlIan om pass. egoa landsman, som haft
de ryska gendarmerna i hälarna på sig, tyskar,
som Iyckats rymma frän fångenskapen i Ryssland, alla ha de sökt sig ui frän Jakobstad. Den
modiga, fdhetsälskande, kärnsvenska befolkningen
i skargårdssocknarna utanför staden har otaliga
gånger satt lif och välfärd pA spel för att un·
dandraga det tsaristiska Ryssland dess oUer, de
må sedan ha varit finländare eil er tyskar. Här·
ifrAn har en stor del af de finska jägarna i mörka
naUer seglat öfver till Sverge för att tjana sitt land
i de tyska leden. Nar några af dem ibland va rit
nog våghalsiga aU återvända för att på permission
i allskö ns hemlighet hälsa på sina egna, har Ja·
kobstad va rit infartsporten, och nar de återvändt,
ha de valt samma väg. Mao kan förstå, att trafi·
ken öfve r Jakobstad icke varit liten under krigsären.
Men !lfven när det ryska fört ryckssystemet störtades och fråga blef om tryggandet af Finlarids fram ·
tid med vapenmakt, om man ej pä andra vägar
kunde nå sitt mäJ, var det Jakobstad som med
Vasa fick dela äran att taga emot den första vapensändningen. Någon af de sista dagarna af okto·
ber 1917 inkom nämligen i tulit dagsljus, trois den
skarpa ryska bevakningen, en stor ängare, fullastad
med vapen och krigsförnödenheter af alla slag.
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Angaren lade tili i Larsmo skärgård, och folk
frän den kringliggande trakten bådades upp att del·
taga i lossningsarbetet. Frän alla håll samlades
allmogen tili det långt ifrån ofarliga värfvet, ty det
vimlade af ryssar öfverallt i närheten, och en upptäckt af hvad som förehades skulle utan tvifve!
kommit att 5tå deltagarna dyrt. 5ä stort var emel·
lertid intresset fÖT saken, att större del en af de uppbådade icke gjorde anspråk på någon ersättning.
Två gånger under det lossningen pågick hände det
alt ängvinschen, som hämtade uDP vapenlådorna,
kom aU stöla tili ånghvisslan, hvilken ögonblickligen
uttryckte sitt missnöje genom ett hesl vrålande. Mao
var nästan beredd på aU ryssarna skulle infinna sig
fÖT att taga reda på hvad som var på färde, men
ingen kom. Utan att nilgon obehörig blandade sig
i saken lossades sålunda inalles 70 ton vapen: ge vär, kulsprutor, ammunition, handbomber o. s. v.
Allt lördes sedan med hästar Irän platsen och IÖTdelades öfver landsbygden, där vapnen gömdes i
lador och på andra ställen, där man hoppades aU
ingen skulle söka dem.
Naturligtvis försiggick allt i yttersta hemlighet,
men de invigdas antal var dock alltför stort för att
icke ryktet om hvad som förehades sku lle tränga
äfven tili obehörigas Öron. Om en tid voro säväl
de röda som ryssarna underkunniga om vapeninförseln, men hvar gömställena funnos, det fingo de
aldrig veta. De föranstaltade en mängd husundersökningar och letade öfverallt efter vapnen, men
utan framgäng. De funno dem icke.
I deUa sammanhang mä framhållas yUerligare
ett drag, som ställer ortbefolkningens patriotiska
och osjälfviska sinnelag i en utomordentligt vacker
dager. Under senare hälften af januari kom från
högkvarteret en order att omedelbart af de förråd
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sam funnas' på orten, sanda 500 gevär och nödig
ammunition tili Karelen.
Enhvar, sam t. o. m. endast ytligt känner allma-

gens sinnclag i det svenska Österbotten, kan med
iätthet föreställa sig huru SVAT! det skulle kännas
aU åtc r ski ljas frän de efterlängtade vap nen, i syn neThet i dessa dagar, då man visste, alt de inom
kort skulle behöfvas moi ryssarna. Det va f därför

med en stark känsla af obehag några personer frän

staden reste ui tili omnejden för att försöka klargöra
situationen och i synnerhet belana nödvändigheten
af att vapen sändes tili Karelen, ctär de lagtrogna
prässades härdt af ryssar och Töda. Det gällde alt

med goda ord öfverlala männen a11 återlä mna sina

gevär. Misstron tili deras offervillighet vaf eme ll ertid ogrundad. Det visade sig, aU folket villigt af·
stod frAn vapnen, då det gälld e hela landets vaI.
De s kulle väl kunna reda sig med ryssen andå.
Och de redde sig. - Vapenlasten afgick, som förut
omtalats, frän Kronoby den 24 januari.
Efter storstrejken i november gick det i Jakob·
stad som öfve rallt annorstädes: de röda tillvällde
sig makten och begynte terrori se ra sam häll et. De
besaUe polisinrättningen och uppräUhöllo ordnin·
. gen pä samma sätt som öfverallt annorstades. ETkän·
nas mäste dock att de afhöllo sig frän JlIa vAlds·
däd. Med undantag af de hu sundersöknin~a r, som
de jämte ryssarna företogo fö r att leta etteI' vapen,
förekommo inga öfvergrepp, icke ens några stö lder.
Däremot hade ryssarna såval nu som tidigafe en
massa tjufverier på sitt samvete, sä rskildt i vilh'rna
i omnejden.
Omedelbart efter storstrejkens afslutning tog ei,
del gå rdsäga re i Jakobstad initiativ till bildandet
af en skyddskår. Tili en börja n utlystes ett privat
möte, tili hvilket eU mindre antal stadsbor kaila des,
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bland dessa äfven nägra svenska socialde mokrater.
Alla - äfven socialdemokraterna - in sägo nöd·
vändighelen af skyddskArens bildande. Kori därpå
annonserades ett stort aHmant möte, vid hvilket he·
slöts 3tt kåren omedelbart skulle bringas tili sUn d
och träda i vcrksamhet. Äfven ou varo socialdemokraterna med, under förutsättning att tvcnnc af dem
stipulerad e villkor godkändes: att skyddskärcn icke
linge arbeta tör nägra sociala eil er politiska syfte n,

Skyddsk.hen I KemI.

samt att den skull e upplösas, så SIJaTt behofvet af
den upphört. Emellertid blef frägan förem ål för
diskussion in om det socialdemokrati ska partiet, och
den finska majorileten beslöt 3tt ej godkanna orga ni satiellen. De svenska kamraterna drogo sig då
tillbaka.
Emellertid blef anslutnin gen tili kåren ovänladt
sto r i staden , mel1 i landsorten var intresset tili e n
början svagt. Då sammankallades i Pedersöre et!

,.

möte. tili hvilkel icke mindre än 2,000 allmogemän
infunnit sig. Mötel, vid hvilket redogjordes för stälJ ningen, hvarjämte behofvet af en skyddskä r framhölls, blef en verklig högtidsstund; entusiasmen gick
i höga volgar, och andragandena finga flykt och
stämni ng af patriotism och en mäktig frihetskänsla.
Enhälligt och undeT högtidliga former beslöto de
närvarande att ansluta sig tili skyddskärsrörelsen.
Vid jultiden påkallades för föTsla gä ngen skyddskärens ingripande. En mindre rysk truppstyrka, som
varit förlagd vid Bennäs station, skulle draga sina
fä rde. Sin tacksamhet för ätnjuten gästfrihet visade
ryssarna då genom att bränna upp ett mejeri, i
hvilket de varit inkvarterade. Nu alarmerades Bennäs skyddskär, som öfvermannade ryssarna och
stängde in dem i stationens väntsal. Då hittade
någon af soldaterna på att aflossa ett skoU. Fö lj ~
den blef alt skyddskåren nu ingrep på allvar och
afväpnade ryssarna. För säkerhets skuJl hade äfven
bade Jakobstads och Larsmo kårer alarmerats. Deras hjälp behöfdes dock icke.

AFGÖRANDET 1 JAKOBSTAD.

Emellertid växte spä nningen i staden alltjämt.
De röda förhöllo sig öfveT hufvud lugna, men hos
den ryska soldatesken märktes en tilltagande ncrvositet. Mao kund e vänla, att den oundvikliga konflikten skulle bryta ui när som helst. En dag -

det var undet senare hälften af januari -

var mao

Ofverlygad om aft tiden fö r handling nu var ione.
Det ryska kavalleriet - i sladen varo förlagda både
kavaJleri, infa nleri och a rtilleri - hade ridit ui och
5tytt kasan i riktning moi det 6 a 7 km ftän staden belägna tält, där iöt tillfäUet skyddskäristerna
hade kulspruteöfningar. Ryssa rna redo så nära fö rbi,
att de nödvändigt måste ha hört det latt igenkännliga
Ijudet frän kulsprutor i verksamhet. Skyddskåren i
staden beredde sig omedelbart tili aktion, men ryssarna gjorde ingen min af aU de märkt något:
Slutl igen tröttnade skyddskåristerna på denna
nervpröfvande vänfan. De förklarade kategoriskt,
att nu ämnade de bö rj a leken, och det var endast
med svårighet chefska pet lyckades förmå dem att
bida ännu nägra dagar.
Det yttre lu g net bevarades s~.Iunda, och allt gick
som för ut. De hvita slogo sig ner i sa mskolan , som
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dominerar hela staden , de röda flyttacte io i arbetarföreningens hus, beHtget invid skolan. Bägge parterna
hade si na patruller, som vandrade omkring pII. gatoma. Ibland kun de det hända, att dess3 patruller
räkade i menin g'sutbyte med hvarandra, näf de
träffades, men tilI handgemäng kom det dack icke.
Den 26 januari började ryssarna II. si n sida vidtaga fö rheredande åtgärder. De sHl.pade frän Alhol·
men två kanoner, hvilka de ställd e upp framför
artilleristernas kasern vid Amerikagatan. Med dessa
kanoner kunde de bestryka två gator. Skyddskårens hefäl bad om en fö rklaring och ville vela hvad
som va r meningen. PII. denna frä ga fingo de en·
dast undvikande sva r. Så mycket blef dock klart,
att rödgardisterna intalat soldaterna, 3U de hvita
ämnade anfalla dem någon af de närmaste dagarna
och alt de komme att skjuta alla ryssar, som föllo
i deras hander. På grund häraf hade de sisl nämnda
anset! nödvändigl at! förbereda sitt försvar. Att de
blifvit allva rsamt uppskrämda af de rödas hi storier
fram gick däraf, aU de inkallat äfven i skärgården
förlagda matroser ti ll hj älp. Dessa medförde äfven
en kul sprula.
Följande dag _. den 27 januari - ingick frän
Vasa underrättelsen, att situationen där var i högsta
grad allvarlig, så aU man ansåg sig Ivungen att
börja aUacken följande morgon. Samtidigt fingo
Jakobstadskårerna fria händer att förfara som de
ansägo fö rhällanden a kräfva.
TilIäteisen mott~gs i Ja kobslad med jubel, oc h
det beslöts alt börja altacken redan samma natt.
Skyddskä risterlla på landsbygden alanoerades, oc h
männen frän de närmasle kommunerna, Pedersöre.
Larsmo, Esse och Purmo, fingo be iallning att uuder
natten infiona sig på en förul bestämd rnötesplats.
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Stadens egen skyddskår var under hela natten mangrant samlad i ,högkvarteret.
Planen för aofallet hade utarbetats af j1lga rkap-

!enen Tiainen. Enligt denna pian skulle samtliga
platser, som varo besaUa af ryssar och röda, aofaIlas samtid igt kl. 7 pä morgonen.

Ryssarna varo inlogerade på !re olika ställen i
staden, hvarj e truppslag för sig. De rödas milis
åter hade slagit sig oer i telefoncentralen, poliskammareo sam! i arbetarfö reningens hus. Den ryska
slyrkan omfaUade 180 man. De röda torde ha V3dt 200 å 300.
Anfallet företogs efter planen, men pä g rund af

elt misstag kom en af kårerna 20 minuter för sent.

Darigenom blef den kulspruta, som riktats moi artilleristernas kasern, ulan betäckning, och ryssarna
fingo en stunds andrum. På sl utresultatet inverkadc dröjsmålet dock icke.
Strax löre kJ. 7 ryckte således de olika grupperna an mot kasernerna. hvilka beskötos fräo gatan. De belägrade besvarade ei den, som tidtals va r
synnerligen stark. De röda i sitt föreningshus deltogo icke i striden af brist pä vapen. Anfallet hade
kommit sä plötsligt, att banditerna icke hunnit be·
väpna sig. Aktionen hade oämligen inledts i absolut rätt tid . ja mao kan säga i sista minuten. Enligt
hvad d e fängna ryssarna sedermera berättade, hade
nämligen öfverenskommelse traffats mellan de röda
och ryssarna, att de förra precis vid sa mma klockslag
som anlallet vidtog skulle erhålla vapen och ammunitioo af sina bundsförvanter. Nu var knappast
hvar tionde man af de röda beväpnad. Försvaret
var därför syn nerligen lamt, och en skara medlemmar af stadens skyddskår tr1l.ngde helt enkelt
io i de rödas högkvarter och affyrade e~ saUva.
Då flydde rödgardisterna ha ls öfver hufvud. Ty-
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värr hade man icke tillräckligt antal vakter utanför,
hvarför en star del af blodsmännen Iyckades und·
komma genom en bakdörr. Många blefvo dack

gripna och fängslade. - Tilläggas må, att de röda

planerat eU verkligt skräckregemente samt redan

nppgjort proskriptionslistor.

Hetast var striden vid artillerikasernen, där jämväl de matroser, som kallats tili hjälp, befunno

sig.

De två kanonerna, som uppställts iör att he·

stryka hela den långa Amerikagatan, vid hvars mynning den af de hvita besatta samskolan låg, b lefvQ
50aft obrukbara tack vare en djärf kupp utförd af
några Larsmo-gossar, som krupit under kanonerna
och gjort dem obrukbara.
Kasernen blef formligen genomsällad af kuloT.
Slutligen trängde en tapper man, Larsmokårens chef,
veterinären V:J. Ehrström, jämte en pojke in i ett
rum i kasernen, där 11 ryssar befunno sig, under
häftigt skjutande. Gossen stupade för en kula, men
herr E. fortsatte att skjula och nedlade tvä soldaler.
Då sträckte de öfriga upp händerna och gåfvo sig.
Vid infanterikasernen pägick en stund en ganska
allvarsam skottväxling. Slutligen hitlade nägon på
att ~lunga en bomb moi kasernen, och den gjorde
genast åsyftad verkan. Ryssarna gåfvo sig omedelbart.
Kavalleristerna äter sträckte vapen efter det endast några fä skotl lossats.
De hvita trupperna räknade c. 700 .man, hvaraf
dock endast hälften hade gevär.
Ryssarna afväpnades och de hvitas byle blef
ganska rikt; 320 gevär, 3 kulsprutor, 4 kanoner - 2
grofva kanoner och 2 lätta - 80 häslar, sprän'gämnen o. s. v.
De r:yska officerarna intogo under hela !iden,
såväl före som under striderna, en absolut lojal
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neutralitet och aflamnade efter striden sjalfmant sina
vapen. De finga afven g1l fria mot hedersord. En
af dessa, en underofficer, blef svärt särad af en af
sina soldater. Han hade af dessa kallats till kaser-

nen kJ. 6 på morgonen samma dag sam striden
ägde rum. 011 hao trädde io fick hao en kula genom
ena lu ngan. Hs"" omhände rtogs sedan af de hvita
och fördes tili sjukhuset. Han äf nu äterställd.
Soldaterna fängslades och förvarades tili en början i staden, men sandes sedan tili det stora f<'lnglägret i Nykarleby.
Sam redan sagts torde endast ett fäta1 röda ha
infängats. Det var endast

l~

a 12

mao, sam gre-

pos omedelbart, de öfriga lyckades undkomma. Rödbanditerna visade prof pä en yUerlig ilska etteT nederlaget, och det dröjde icke länge, förrän de begynte gifva vissa för dem synnerligen karakteristiska
lifstecken ifrAn sig.
Som bekant inrättades i Jakobstad en artilleri·
skola, och kori efter befrielsestriderna planiades af
huliganerna ett försök att plundra skolans upplag
af ammunition. 1 spetsen tör detta företag stod
den ökände förre landssekreleraren i Vasa Iän, Jääskeläinen. Komplolten blef emellertid uppläckt, och
deltagarna dömdes och arkebuserades utan vidare
dröjsmäl. Som bevis pä huru stor hätskheten mot
huliganerna är i Österbotten mä nämnas, att stadsborna hindrade bortförandet af Iiken, sedan exekutionen ägt rum. De lades pä gata n strax invid
den plats där de skjutits - i hörnet af Skol· och
Tavastgatan mot väggen af Strengbergska tobaksfabrikens östra flygel- tili en varning för alla andra,
som kunde ha lust att fortsälta i deras fotspär.
Slutligen mä nämnas, alt de hvitas förlusler uigjordes af 2 stupade, af ryssarna föllo 15, af de
röda en, som sköts då han flydde.
6
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Ett särskildt omnämnande förtjäna damerna j
Jakobstad, hvilka här liksom i alla de öfriga österbottniska städerna tagit den lifligaste del i befrielsekriget och helt och hället aUrat sin tid och sina
krafter för att hjälpa och understöda männen i de-

ras ansträngningar.

Men det var icke endast kvinnorna i staden

som .pii: allt sätt ådagalade sitt varma intresse för
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befrielseverket och äfven omsatte det i handlingar,
som aldrig skola förgätas. Öfverallt bland aHmagekvinnorna pii: landsbygden härskad e samm a fasterländska stämI1ing, samma storslagna offervilHghet.
Dagarna etteT striden rådde en utomordentlig
entusiasm j alla kringliggande bygder. När männen varo ute i slriden, var det kvinnorna, som
spände för hästarna och" körde io massor af Iifsmedel tili den i detta afseende iIla utrustade staden.
Det var långa foror med matvaror, som fördes in tili
Jakobstad, där allt så ld es tili underpris och stora
partier skänktes bort i glädjen öfver befrielsen frän
ryssarnas och rödbanditernas herra,:,älde.
Ocksä tili armen sträckte sig som naturligt var
de hemmavarandes hjälpsamhet. Hela rader af slädar med kvinnor pä kuskbocken .och fullastade med
smör och bröd och väldiga ostar drogo tili högkyarteret i Seinäjoki med en hälsning fTän hemmen
rundt om i bygderna tili män och söner, som kämpade för landets befrielse.
Allmogemännen reste sig och offrade sina lif i
striden, kvinnorna ställde sig själfva invid svältgränsen för att männen skulle fä hvad de behöfde
af det dagJiga brödet. Detta var fÖT skildraren
kanske det starkaste och det bestäende intrycket af
färden genom det hvita Österbotten.

RV5SARNAS KAPITULATION I
NYKARLEBY.

Bland städerna i det hvita Österbotten intog
Nykarleby en plats fö r sig, dä frihet skri get ulbröt,
i det att in ga röda funnos i deUa fredliga samhä,lIe:

Hit hade tidens oro och den missledda socialdemo·
kratiens anarkistiska sträfvanden icke näit. Från -

varon af fabriker, stadens läge på sidan om de
stora stråkvägarna och dess afsaknad af järnväg,
sedan denna köpis af ryssarna och flyttats Der tili
Mac ElIiots land utanför Porkala, ställde Nykarleby
utanför de händel ser, som framtvingade frihetskriget.

Tidens orosböljor brötos moi de banvallar som beröfvats si na skenor, och förmådde icke tränga fram
tili och störa friden i Zachris Topelius' idylli ska
stad. Visserligen varo ryssar stationerade såväl i
Soklot som i själfva staden, men då de här icke
voro utsatta för nägon päverkan frän de rödas sida ,
lefde de i lugn och ro och Hlto väriden ha sin gäng.
Förhällandet mellan befolkningen och soldaterna
praglades af jämförelsevis god grannsAmja. Nalurligtvis voro de frammande inkräktarna här som
annorstädes illa sedd a af alla, men tili öppna fient ligheter kom del ic ke, sä mycket mindre so m rys-
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sama icke heller gäfvo anledning tili öppnandet af
fientligheter.
Icke heller varo de intresserade af de politiska
frågorna, och om de ,öfver hufvud hyste nägon särskildt varm längtan, så var det att få återvända tili
sina hern igen efter Af af nödtvurtgen vistelse bland
främlingar. Så aJltför manstarka voro dessa garnisoner i Soklot och Nykarleby ej heller, och dessutom hade, kort föttän befrielseverket i ÖsterboUen
\ttbröt, en del af dem förJagts på andra Otter.
Afväpningen begynte i Soktot, ctär aUmogen tog
saken om hand. Vid 5-tiden på morgonen mändagen den 28 januari tågade skyddskåristerna tili
ungdomsföreningens lokal, där ryssarna VQro io-

kvarterade. Soldaterna, sam kände med sig, att
de ingenting hade att frukta frän befolkningens
sida, hade icke vidtagit några anordningar Iör sin
säkerhet. De hade icke ens brytt sig om att låsa
ytterdörren, och ännu mindre hade de besvärat sig
med att stä11a ut vakter.
Skyddskåristerna stego alltså ogeneradt in. 1 den
stora saI en, som var inrättad tili sofrum, funno de
en soldat, som höll på att röra om bränderna i brasan. De öfriga lågo isin sötaste sÖmn. Mannen
med eldgaffeln betraktade med oförstalld hapnad de
tidiga besökarna, men ansåg det icke nödigt att
slå alarm. Med lugn och jämnmod såg hao på,
huru skyddskåristerna gingo tili en vrå där gevären
stodo, och med samma Iikgiltighet åsåg han huru
de buro ut vapnen på gårdsplanen. Icke ett ord
sade hao, och icke ett ord sade skyddskåristerna .
Först när alla vapen voro i säkerhet väcktes de
sofvande ryssarna. Den därpå följande utvecklingen af skådespelet skuJle ha gjort sig utmärkt som
scen i en operett. När de yrvakna soldaterna slogo
upp sina ögon, blefvo de lika förvånade som kam-
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raten med eldgaffeln, dä hao först fick syn på de
objudna gästerna. Stela af häpnad stirrade de på
skyddskåristerna. Några af dem grepos i sitt yrvakna, halft omedvetna tillstånd af en hemsk misstanke, att de sk ulle arkebusera s, men skyddskåristernas fridsamma uppträdande lugnade inom nägra
sekunder deras oro.

Det började gå upp för ryssarna, aft afväpningen i själfva fallet betydde deras befrielse frAn
landsflykten och alt den möjliggjorde ett återvändande tili hemlandet. Och i glädjen öfveT det
perspektiv, som upprulJade sig för dem" tryckte

många af dem tacksamt och hjärtligt sina befriares
hän der ...
Emellertid faons mellan Soklot och Nykarleby
ett batteri med grofva kanoner. Det återstod alltså
tor Soklot-skyddskilren att äfven bemäktiga sig deHa.
Företaget erbjOd inga oöfvervinneliga svA righeter,
ty bevaknillgen utgjordes af endast några tA man.
Men med erkännansvärd riktig uppfaHning af situationen och af det onyttiga i en strid , voro de nyss'
afväpnade ryssarna villiga att jämna vägen tili förståelse mellan artilleristerna och skyddskåristerna.
En af ryssarna erbjöd sig att följa med som underhandlare, och så vandrade mao tili batteriet.
Artilleristerna brunno icke hell er af strid slust,
de voro genast med på en hederlig kapitulation.
De gjorde inga invändningar, utan gåfvo sig med
samma.
Därmed var befrielseverket i Soklot sl utfördt.

I Nyka rl eby gick det tili ungefär på samma satt.
Här voro ryssarna inkvarterade i en gärd i staden,
och dessutom voro fjorton artill erister förlagda vid
"Andra sjön", där kanoner voro uppstäJlda för be)
vakningen af hamnen.
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Vid 5·tiden pii morgonen - den 28 januari satte sig äfven här skyddskåren i rörelse. Tili en
början afskars telefonledningen tili artilleristernas
kasern för alt afbryta deras förbindelse med kamraterna i staden. Därpå tågade en del skyddskårister
ner tili hamnen. Ryssarna tänkte inte ens pä alt göra
nägot motstånd. De gåfvo sig villigt och utan iovändningar. De gingo tili och med så längt i tillmötesgäende, att de hjälpte de hvita att oskadliggöra kanonerna, hvarefter de buro fram ammunitioll,
bombel och handgranater och öfverlämnade alltsammans tili skyddskåren. Därpä följde de själfmant med upp tili staden.
Tidigt på morgonen afväpnades äfven de i själfva
staden inkvarterade ryssarna. Nägra af dem varo
redan . uppstigna och i fäTd med alt börja dagens
sysselsättningar, när skyddskåristerna tågade in,
andra lågo ännu i sina sängar. Den hvita truppens
chef ropade: Jlhänderna upp" - en liIIsägelse, som
ögonblickligen blef åtlydd. Soldalerna kände sig
tili en början en smula illa tili mods, men lugnade
sig genast, då de Hngo veta hvad det var fråga
om. Äfven här uttryckte några så öppet sam möjligt sin glädje öfver att de skulle få återvända tili
sitt land igen. Sina vapen och sin ammunition
öfverlämnade de ulan den ringaste tvekan tili skyddskåren.
1 Jakobstad berättade man mig, aft då de hvita
trängt in i soldaternas provisoriska kasern, hade en
ryss i något hög tonart frågat, om det var meningen att inleda underhandlingar. Tili svar fick han
helt kori:
- Nej, del är meningen, att ni ska ge ero
Och orden fingo ytterligare eftertryck genom
en sjungande örfil, med säker hand applicerad på
den frågandes kind.
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Det var slaget i Nykarleby, tillade den som

berättade historicn.

Huruvida den är sano har jag icke varit i tili·,
fälle att kontrollera. 1 hvarje fall kunde den vara

sano.

Därmed varo ryssarna afväpnade utao aU eU

skott lossats och utao att någon fåtl så mycket som en

skrAma. Det hela gick ' så ledigt och smärtfritt som
rnöjligt, tack vare skyddskåristernas rMighet och be-

Frlvllllga [ TorneA.

stämda uppträdande. Så alldeJes ofarligt var kAtens
ingripande dock icke. Om mall också visste, att
stämni ngen hos f1erlalet ryssar var alltför fredlig,
att de skulle ha tänkt på att gripa tili vapen, så
kunde dock i mängden ha fun oHs några, som icke

hade lust ait gifva sig utao att åtminstone ha
försökt att försvara sin frihet qch sina va pen tili

det yUersta. Och hade ett försök gjorts i denna
riktning, kan det godt hända. att situationen
skulle ha blifvit ratt obehaglig för de obevapnade
skyd,dskåristerna. Att ingen brydde sig om att
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inlåta sig i strid med dem berodde helt visst,
som redan antycUs, hufvuctsakligen därpå. att rys·
sarna har fiugo sköta sig själfva utan att några
röda eggade dem tili motstånd. Att de dock hade
förbindel se med rödgardisterna äf man öfvertygad
om. SAlunda äf det bevisadt, att de fingo sig tilisanda omkring 200 gevär några dagar förT!n af·
vapn ingen ägde rum. Och man anseT, att afsik·
ten varit, att dessa vapen skulle transporteras tiJl
Jakobstad eiler Gamlakarleby för att utdelas bland
de röda. eftersom nägra sAdana icke funDos i det
fredliga Nykarleby.
Antalet ryssar, som fängslades i Nykarleby och
Soklot uppgick tili 80. Det tagna bytet beräknades tili öfver 200 gevär och en stor mängd ammu·
oition.
I Nykarleby inrättades sedan det stora gemen -

samma fAngltlgret, i hvilket alla tillfångatagna rys·
sar frAn hela Osterbotten internerades.

IJASA FÖRE STRIDERNAS BÖRJAN.

TAget glider makligt io på stationen i Vasa. Det
äf trAngt i vagnarna som vanligt i dessa tider. Pas-

sagerarna sitta på soffkarmarna och på golfvet och
i knll på hvarandra. Trängseln äf olidlig, men sAdant får mao taga med 1ugo i dessa krigstider.
Det marks, att vi åter befinna oss i en milit.ll.rstad. Jag fär samma intryck af krigstillstån,d som
i Torneä och Uleåborg. Det vimlar af bevapnade
män på perrongen. och i kladernas mörka massa
g li da de hvita armbindlarna fOThi och i hvarandra
som månglittret på vågtopparna en natt vid hafsstra nden .
Vasa badar i f1ödande VåTSO!. Bofinkarna kvittra
i esplanadernas bjOrkar, hvilkas knoppar redan börjat sVälla, och det skarpa Ijuset återkastas frän husvaggarna, där en och annan fläck i rappninge n vWnar om en förflugen kula. Men annars finns där
intet, som talar om krigets förödel se: inga hemska
ruiner - liksom i Uleåborg - af nedbrända byggnader, ur hvilka svärtade skorstenar sticka upp som
grafvärdar öfver sköflade hem.
Pä gatorna går allt i Martis teeken - Iifvet i en
stor garnisonsstad under krigstid. Ofverallt ser man
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patruUer af skyddskårister i sina gräa hemklader;
deras enda militära utrustning utgöres af armbindeln
och geväret. 5å godt sam alla 1:Iro allmogemän.
Här och där stär en poliskonstapel med geväret hängande i remmen öfver axeln. Soldater i spliUernya
uniformer skymta förbi. En och annan officer fider
genom gatorna. hästens hafvat klappra mot den
ajämna stenlaggn ingen. Soldater, sam vandra pä
trottoarerna, göra en slarfvig honnOT - om de
öfver hufvud alls bry sig om aU halsa - medan
de fortsaUa sin promenad. De 1:Iro inle preussiskt
drillade militärer, dessa män med armbindlar eiler
uniformer - det är fortfarande folket i vapen. männen frän plogen, sam ryeki ut tili fosterlandets fötsvar. · De ha inle mer reda pä den moderna militari smens jarnhårda disciplin än negrerna i Afrikas
llrskogar. De ha in te tagit geväret på axeln för att
visa prof på olika slag af marsch och stram exe rcis utan för aU slåss. En gamm a! militär sklllle
förmodligen känna ett svårt illam ående vid deras
åsyn, jag kanner något varmt i hjärtat.
Men om krigets förödelse här icke kan läsas i
ruiner af nedbrända byggnader, så har man dock
ständigt öde!äggelsen för ögonen i form af de otaliga invalider, man möter vid hvarje steg.
Jag fäster mig vid två svenska brigadister med
de blågula färgerna på den hvita armbindeln. Den
ene haltar betydligt. den andre hasar sig fram på
tvä kryckor; hans ena ben är styft. De prata och
skratta med två unga flickor, och efter dem föJja
två kamrater. af hvilka den ene bär armen i band.
Öfverallt samma anblick: kryckor och käppar, fötter
omlindade med massor af bandagen, spj!llade armar
i band, ombundna händer, ansikten, af hvilka endast
ögonen !lTO synliga i öppningarna mellan gasbindorna . Andra ha inga synliga märken af fiendens
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kulaT, men deras ihäliga kinder och matta ögon
skvallra om inre· sär. De gå längsa mt och med
'svårighet och stöda sig tungt på en käppj' några
ledas af ett paT kamrater, som nästan bära dem.
Öfverallt på sofforna i esplanaderna sitta invalider.
Medan jag står i gathörnet och lå1er blicken
följa den ständiga strömmen af sårade och sjuka
och unga flickor, hvilkas ögon lysa af hälsa och
ungdom och solsken, hör jag långt borta de kraftiga rytmerna af en glad och sorglös marsch. Längs
hofrättsesplanaden kommer en militärmusikkår efterföljd af åtskilliga kompan ier soldater. De friimsta
kompanierna äro i l,miform, de följande i sina van ·
liga arbelskläder. En oHicer går främsl med dragen värja. Det är tydligen män, som genomgått
utbildning. Hållningen !tr oklanderligt militärisk,
marschen kraflig och jämn. Nägra af de ouniformerade ha skinnmössor, andra· filthattar, där finns
svarta stöflar och gula pj!ixor och snörkängor, nägra
ha granna ylletröjor, andra vadmalsrockar, en del
!iro i skjortärmarna, en del har världens mest Iysande yll edukar virade· kring ha lsen. Det är den
mest brokigt utstyrda mitilär, man gärna kan få se.
Den tar sig lustigt ut mot de ivä första kompaniernas korrekta uniformer.
Det verkar sä underbart pompöst och festligt:
den hurtiga marschen, musiken i gladaste dur, solskenet, som blixirar på officerens värja och de glittrande gevarspiporna. Men det hela ter sig bekläm mande tragiskt sedt mot bakgrunden af invaliderna
på soffoma, de bleka, hälögda ansiktena, käpparna
och kryckorna och massan af de hvita förbanden.
Förhållandena i Vasa-trl;lkten voro under Uden
före befrielseverket kanske svårare än annorstädes i
Österbotten. Ryssarnas antal var väsentligt större -
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c. 3,000 mao - än i de öfriga distrikten. De frihetsälska nde sydöste rbottningarna kände trycket starkare, reagerade häftigare och varo kanske äfven en
smula mer retsamma. Följden var, att förhållandet
me llan infödingarna och de objudna gästerna var
det sämsta möj liga och konflikterna otaliga. Det
var en sländig o ro, SQm 11. bägge sid or utlöste en
alltjämt tilltagande hätskhet, en ständig åskvaderstämning med enskilda urladdningar dä och då.
hvilka 1åogt ifT1I.n att f ensa atmosfären, endast gjorde
den ännu mer tryckande.
Vasabygdens olyckskrön ika undeT rysstiden äf 5ä
omfattande och erbjuder på samma gång 5ä många
karakteristiska episoder, ägnade att klart belysa
uppkomsten och utvecklingen af den spänning hvil·
ken slutligen ledde tili katastrofen. att jag ser mig
tvungen aU här noggrannare redogöra för förhistorien äo ' j de förra uppsatserna.
Redao det faktum, att man i södra Österbotten
hl ngt tidigare än annorstädes begynte tanka pä bildandet af skyddskäre r vittnar om hurudan ställningen varo Redan under pingsten 1917 hölls i
Smedsby i Mustasaari ett möte. vid hvilket planen
för skyddskMerna framlades. Allm ogen in såg utan
vidare företagets betydelse och bärvidd oc h anslöt
s ig med entusiasm tili initiativtagarna. Alla män frän
18 tili 60 Ar uppbådades och insUUlde sig villigt,
nar öfningarna vidtogo. Det svenska Österbotten
indelades i Ire kretsar, af hvilka hvar och en omfattade elt anta l kommuner. Enhvar af dessa kommun er hade sin egen skyddskä r, men Iydde alla
under en gemensam cen tralstyrel se, som hade sitt
säle i Vasa.
Detta endasl som. en kori orientering i detta
sammanhang. Jag har på annat sHUle i detalj redogjort fÖ.T skyddskårstankens uppkomst och de om-

9J

ständigheter, som stodo i samband med kårernas
ti ll komst och utveckling.

Tili en början saknade man här som annorstädes vapen. Allt ' hvad skyddskårerna i vapenväg
förfogade öfver var några af de i Österbotten så
ymnigt förekommande "Grafton-gevären". I slutet
af oktober kom dock en betydande mängd krigs- ;
förnödenhete r med samma fartyg, hvilket. som på
annat ställe omnllmnts, sedan iossade återstoden
af sin last i Jakobstad. Äfven har agde lossni ngen
af den dyrbara lasten rum så godt som inför ryssarnas ögon, men allt gick bra, och va'pnen spriddes på landsbygden och doldes i sä kra gömstä llen.
Kom sä storstrejken i november, då de röda plötsligt Hngo lufl under vingarna. - Jag skrifver af gam-

mal vana storstrejken, ehuru mao i Vasa vägrar att
erkänna denna beteckning för socialisternas misslyckade strejkförsök. - Deras öfvermod växte genast
och de inraUade sin s. k. mi1i ~, togo pOlisinrättningen
i besiUning och begynte uppratthälla ordnin g enligt
sina metoder, hvilka - som vanligt - i synnerhet
g ingo ut pä ett energiskt letande eHer vapen. Och i
deUa vä rf hade de en utmärkt hjälp af sina vanner,
ryssa rna. Vapnen voro dock så väl gömda, att undersökningarna blefvo fullkomligt resultatlösa. De hvita
å sin sida uppställde äfven patruller. De bägge
parterna gingo dock i r~geln ur vägen för hvarandrå. Tili nägon sammanstötning melJan hvita
och röda kom det ej.

'.

KONFLIKTER MED RV55ARNA OCH DE
RÖDA,

Enligt exempel frän södra Finland begarde de
röda äfven i Va sa ersäHning af staden för milisen.
Vasaborna voro emellertid beredda och beslöto, att
hvarje försök att cernera stadsfullmäkl ige skulle
kosta huligane rna dyrt.
1 bOrjan af december i fjol skulle stadsfullmäktige fatta beslul i frågan om den fordrade ersältningen tör vakthållning i staden. De röda sände ui
starka patruller, som genomströfvade staden i alla
riktni ngar, och ryssarna hjälpte til i att öka oron
ge riom att i stora flockar ströfva kring på gatorna.
Några skyddskårister fasUogos, af hvilka en misshandlades mycket svårt. Senare bl efvo de dock
frigifna. Äfven 3nlastades de hvitas patruller, pel den
grund att de VQro beväpnade. Upprepade gånger
anstä lld e de röda pä gatorna formliga jakter efter
skyddskärister, som hade skjutvapen.
De hvita voro likväl beredda. Frän omnejden
uppbädades 1,500 skyddskärister, som pä kvällen
skulle infinna sig i fyra kolonner pä bestämda platser utanför stad en. Där skulle de förrätta vakttjänst, och i händelse rödgard isterna försö ktc göra
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verklighet af sin hotel se att cernera stadshuset under stadsfullmäktigesammanträdet, skulle de tåga in
i staden.
Emellertid mätte de röda ha faUat misstankar,
ty de skickade en tfUPP att rekognoscera terrängen
vid Gamla Vasa. Och inför det hot, som de uppbådade allmogemännen erbjöd, sjönk huliganernas
mod ner tili fryspu~kten. Pian en på cerneringen
uppgafs omedelbart.
Detta var konfliktens hörjan, den fÖTsta kraftmätningen, hvilken utföll tili fördel fäf det lagliga'
samhällets skyddsvakt. Och frän denna stund ökades spänningen i ett jämnt crescendo.

Några dagar senare återvände en kväll tte stads-

bor med bantåg tili staden frän en resa. De ansågo
icke nödigt att visa upp sina respass utan promenerade lugot sin väg. De anhöllos af ryskt vaktmanskap, som ämnade föra dem tili det ryska kansliet. Pä stationen var en mängd människor samlade, och två af de anhålLna lyckades försvinna i
massan, som ögonblickligen slöt sig bakom dem,
dä de passerat, och därigenom tryggade deras reträtt. Den tredje hade icke samma tur. Han fördes
under bevakning tili kansliet. På vägen möUe en
skyddskårs-patrull, som. utan vidare befriade fängen.
Ryssarna kände sig svaga och drogo sig undan
tili marinkasernen, där de alarmerade matroserna
och kallade dem tili hjälp. Matroserna tog~ sina
gevär, rusade ut och begynte ett lika häftigt som
planlöst okynnesskjutande. Hvarje män niska som
kom inom synhåll för dem besköts. Skyddskåristerna voro inte sena att svara på samma sätt.
Det hven af kulor genom luften, fönsterrutor krossades, träflisor rykte frän husväggarna. Åtskilliga
personer sårades men ingen dödades.
De hvita hade visat .hvad de dugde tili. Deras
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mod och själfmedvetande växte, och huliganernas
sjönk i sa mma män. Emellertid begynte afven ryssarna småningom finna situationen allvarlig och
sände i sin tur ui nattpatruller - de röda hade redan
för en tid sedan dragit in sin nattvaktgöring, 511 att
skyddskåristerna hade hela vakttjänsten i si na händer. Skyddskårerna låtsade om intet uian lilto sina
nattpatruller fortsäUa sin verksamhet, och dessa
hade. nu att utstä stä ndiga Irakasserier frän de förbit.trade ryssarnas sida. Tili några aJlvarliga sam·
man stötningar kom det Iikväl icke.
Af hvad ofvan sagts kan man fA en förestall·
ning om, hurudan situation en var i Vasa. 1 den
kringliggande landsorten varo förhållandena ännu
svärare.
Nästa kalabalik - den första i Vasa omnejdägde rum dagen före julaftonen i Solf.
Nämnda dag hade skyddskåren därstädes en
öfning. Detta behagade icke ryssarna - c. 30 man
- som voro för lagda pä orten. De hittade pä att
omringa kommunalhuset, där öfningen hölls. Skyddskåren kände sig osäker om hvad den borde göra
i denna situation. Helst skulle skyddskåristerna ha
gått tili aUack, men de fruktade att följderna kunde
bli ödesdigra. De telefonerade därför tili centralstyrelsen i Vasa och anmälde, att ryssarna stodo
med fäUda bajonetter rundtom kommunalhuset. På
frägan, om de skulle få köra bort dem, fingo de tili
svar en uppmaning aU förhälla sig stilla. För 511.kerhets skull alarmerade styrelsen dock kärerna i
de angränsande bYarna. Då retirerad e ryssarna utan
att för dennil gång göra nägon skada.
Följande dag - på själfva julaftonen - kom det
tili en betydligt allvarsammare sammanstötning i
Toby. Tvä röda huliganer hade anländt frän staden och arrangerat eU dryckeslag med sina ryska

•
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vänner i Toby. De inbillade dessa, att de hv ila
beslutat att öfverfalla dem på julnatten. Ryssarna,
som varo betydligt päverkade af sprit, betviflade icke
de rödas uppgift ulan begynte Tusta sig att möta
anfallel. Tili en bö rjan försökte de häkta skyddskårens chef, som dock icke var villig att gifva sig .
Han telefon erade efter hjlHp, och inom kori begynte
skyddskårister strömma tili frän alla häll. Ryssarna
öppnade eld moi dem, och det koru liIl en ordent·
lig batalj. Kvinno r och barn lämnade ju lborden
och gömde sig i skogarna. Sedan begynte rys·
sarna beskjuta lelefoncentralen. Den unga dam,
som var jourhafvande på centralell, ringde upp centra lstyrel sen i Vasa, kastade sig ner pä golfvet för
att unctgå kulorna. medan han ta lade, och bad om
ögonblicklig hjälp. Äfven ryssarna anhöllo om hjälp
af sina kamrater i Vasa.
Centralstyrelsen saUe sig då i förbindelse med
matroserna och fordrade, att dessa skull e ingripa
fö r alt lugna sina druckna och nu alldeles vilda
landsmän. Matroserna sade till om ett extra tåg
för att genast fara tili platsen. Nu alarmerade skyddskårernas centra lstyrelse hela landsbygden rundt
omkring, och en kår beordrades att rifva banan för
alt hindra matroserna att komma fram. Detla visade sig dock omöjli gt, då inga redskap funno s att
tillgä, som kunde göra verkan pä den frusna marken. Matroserna kommo sä lunda oskadade fram tili
Toby, dit ryssarna för säkerhets skull kallat äfven
den ryska kavall eritrupp, som var förlagd i Laihela.
Det första oifret för den ursinniga saldatesken
blef en bonde, som iniann sig med en läda ammu nition för skyddskäristeruas räkni ng. Han g reps
efter en strid, under hvilken en ryss stupade och
ett par särades. 8anden blef först slagen med en
gevärskolf i hufvudet sä att han svimmade. Dllrpä
7
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stack en kavall erist sin sabel genom hans underlif
9ch skar upp honom ända tili halsen, så att inälfvorna föllo ut. Dessutom begynte ryssarna plundra
och stulo i de kringliggande gärdarna mellan 4,000
och 5,000 marko
Nu var dock äfven allmogen redo, I läla skaTOf marscherade skyddskärerna mot sin allmänna
mötesplats vid Vei kas, där inom kori 1,000 mao
varo samlade uudeT befa! af jägarkaptenen Tiainen. Uuder tiden hade emellertid ryssarna hunnit
lugna sig och ätervände tili Vasa med sina stulna
pengar och några fångar , som de lagit. De fri·
gäfvos sedan vid 3·tiden på natten. - Tili någon
allmän strid kom det sålunda icke heller denna
gång, men fe lel var ingalunda all mogens.,
Redan följande natt upps!od en oy balalj, denna
gäng i Sundom. OäT öfverföllo ryssarna plötsligt och utan anledning nägra skyddskärspatruller_
Dessa satte sig tili motvärn och sköto ner 3 ryssar och togo de f1esta af de öfriga tili fänga. Soldaterna vände sig nu äter tili matroserna, men denna
gäng vägrade dessa ait komma, dä de fruktade för
öfvermakten. På eftermiddagen annandag jul kom
slutligen en trupp kavallerister till undsättning, men
förmådde icke ulrätta nlgo!.
. Efter denna framgång ökades de hvita landsortskärernas själftillit ytterligare_ De höllo målskjutni ngsöfninga r alldeles invid de kaserner, i hvilka
ryssar voro inkvarterade. Dessa kände sig allt mer
och mer illa tili mods. Marken begynle bränna
under deras fötter och så småningom rymde de
fälte! och drogo sig in tili Vasa.

VASA BEFR1AS.

Det var en orolig och blodig julhelg, som sent
skall g!ömmas af dem som varo med.
Sedan inträdde ett visst lugo, eU slags krigstillstånd utan operationer, men tullt af ovisshetens
spänning. Hvilken dag som helst kunde freden
brytas och det verkliga kriget taga sin början.
De hvita varo fullt beredda att skrida tili anfall.
Skyddsk<'lrernas öfn ingar bedrefvos allt mer eilergiskt. Mao agiterade öppet föt krigsskolan i Vindala, där 503ft stora massat ungdom samlades. Och
så tog mao Hu med att fördela vapoen. - Äfven
härifrån sändes dack ett betydande aotal gevär med
det förut omnä mnda Kronoby-täget tili Kare.1en.
Emellertid insåg mao ,på den hvita sidan med
hvarje dag allt tydligare, att den afgörancte stunden
närniade sig, dä man måste öfvergä tili handling.
Man vidtog därför i tid med de viktigaste förberedel serna. En fullständig operationsplan utarbetades,
och denna godkändes af general Mannerheim.
Den 26 januari begaf sig en kär tili Lappo för
att ordna förhällandena där. En annan synnerligen
stark trupp förlades pä hanan mellan Tervajoki och
Seinäjoki för att hindra en vän1ad styrka ryska röd-

•
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gardi ster att kom ma fra m tili Vasa. En tredje kår
stod i Jal asjärvi. Dess uppgift var att marschera
tili Ilmajoki oc h taga ett batteri samt sedan fö rena
sig med styrkan frän Lappo. Dessutom skull e en
k Ar, so m äm nade sig tili krigsskolan i VÖTä , under
vägen fängsla och afväpna ryssarua i Ylistaro.
Den 27 januari skulle det bryta lös. StafeUer
utsändes tili bygderna fö r att lämna de lakata kå·
rerna förh åll ningsregler. Först skulJe dessa enligt
den tidigare utarbetade planen , afväpna alla ryssar
i hernoTten, taga dem till fånga och isolera dem.
Sedan skulle de tili fots och tili häst infin na sig på
fyra olika platseT i stadens närhet: i Gerby (3 km
rrän Vasa), Smedsby (5 km), Gam la Vasa (6 km)
och Sundom (2 km). Alla skulle vara på sina
platseT kJ. 11 e. m. t och ingen fick komma jn tili
staden uuder dagen för att ej ryssarna skulle få
nys om hvad som föreh ades. Ordern motlogs med
uppriktig glädje, och under entu siastisk stämning
marscherade de olika kårerna till si na bestamda
pl atser.
Redan innan de hunnit fram ingick tili centralstyrelsen underrättelsen , att sa mtl iga ryska soldater
i -o mnejden Iyckligt och vai afväpnats. Svå rast var
det i Laihela, dar ryssarna gjord e förtvifladt motstå nd.
Lai hela skydd skår ansåg sig böra kalla Toby-kåren
till hjalp, och med dennas tillhjäl p afväpnades de
70 soldaterna. De hvita fö rlorad e har 5 man i stupade, men ryssarnas förlu ster varo mång dubbelt
stÖrre.
Vid midn atlstiden befunno sig alla skyddskårern a på sina bestämda platser - utom Vörå-kåren,
som inträffad e först senare på natlen - oc h de
fyra kolonn erna bildades å oivan angifna ställen.
Vasakåren åter besatte alla d e· viktigare strateg iska platserna inom staden, framför allt telefon-
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centralen , där skydd skäriste rna installerade sig Te·
dan vid IO-Uden pä kvällen. De afklippte tili en
början ryssa rnas telefontrådar tili ledningarna sAv:!!
inom som utom staden, så att soldaterna nu VQro
fullkomligt isolerade.
De hvitas antal uppg ick tili c. 2,000 man , ryso
sarnas tili 1,500. Rödg ardisterna deltogo icke a115.
De voro fu llt medvetna om sin underlägsenh et och
hade endast varit verksamma bakom kuli sserna,
hetsa nd e sina ryska kamrater tili aktion.
Precis kJ. 3 på natten saUe sig de fyra kolonnerna skyddskårister frän omn ejden i gång mot

sladen.

Gerby-truppen ryckte an moi ka se rnen på Brandö,
ctär ryssarna gjorde tappert motstå nd. De riktade
mot angriparna en haftig kulsprutseld, som dock
blef verkni ngslös, emedan de sköto för högl. Äfven
de hvita hade kulsprutor med sig och besvarade
elden. Vid själfva kasernen uppstod en häftig strid,
som utföll ti li de hvita s fö rm än efter att ha pä gätt
tili lång t fram pä fö rmiddagen. då förstä rkni ngar
erhöllos.
Moi Vasklot, där ryssarna hade eli balleri
uppsUilIl och voro inkvarterad e i Ivä et! stycke
ftån hvarandta belägna kaserner, ryckte Sundomkåren i en vid skyttekedja, so m slräckte sig kring
hela udden , pä hvil ken kaserne rna lägo. Genom
en skicklig operalion afskars förbindelsen IJl cllan
de tvä ryska styrkorn a. sä atl d essa nödgades strida
hvar för sig. Den ena kase rnen gaf sig genasl,
den andra först eUer e n härdnackad strid. Här vat
allt klart redan vid half ätta-liden pä morgon en, och
de 500 ryssarna gjorda tili fånga r.
De tvä öftiga bygdekå rerna sam! Vasakären
vande sig emo! de stora kasernerna inne i sta·den.
där de sväraste fienderna. näm li gen marinsolda -
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terna, voro förlagda . Striden här var mycket het.
Ryssarna försvarade sig hjältemodigt, -och först när
trupperna frän Vasklot, som först blefvo lediga efter
att ha löst sin uppgift, ryckte fram med en kanon,
voro soldaterna villiga att underhandla.
Äfveri vid kasernen vid Strandgatan i Vasa stod
en häftig strid. Här voro några handgranater, som
kastades in i byggnaden, de utslagsgifvande.
Vid 11-tiden på förmiddagen voro de sista fien-

De första frivilliga från Uleåborg på väg tili fronten.

derna kufvade och begärde underhandlingar, och
kl. 1 e. m. ägde kapitulationen rum, och ryssarna
~fväpnades.

Äfven i Vasa förhöllo sig officerarna neutrala
och deltogo icke i striderna. De fingo äfven behälla sina vapen.
Kort efter det striderna i Vasa blifvit afgjorda
ingick underrättelse, att de tidigare omtalade operationerna i Lappo, Seinäjoki och Jalasjärvi utfallit
efter önskan.

•
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Det bör äfven framhållas, atf sä vai bevarades
hemlighelen med anfallet, att ingen obehörig hade
reda pii det. De personer, som bodde pä längre
afständ frän den stadsdel, där kasernerna äro belägna, hade, när de vaknade om morgonen, ingen
aning om, hvad so m passerat undeT natten.
Någon skjulning pii gatorna - som exempelvis
vid rensningen i Uleäborg - förekom icke a11s.
Äfven skadorna pii sladens byggnader voro obe Iydliga, och inga eldsvädor hade man alt bekämpa.
Mest led ett folkskolhus vid Rådhusgatan och tuli·
huset, i hvilka några malroser voro inhysta . Skadorna förorsakades af handgranaler.
Pii de hvitas sida slupade .endast en man.
Dä de röda icke alls dellogo i striden var det
svårl att få lag i dem. Emellertid begynle omedel·
bart eHe r det ryssarna afväpnats en ytterst sträng
räfst med dem. Oeh ettet hand häktades en mängd
huliganer.
.
Striderna i Vasa voro sålunda hvarken långa
eiler blodiga. Svårare att bära vat i själfva verket
det oSäkerhetstillstånd, sam rådde under månaderna
före katas trofen oeh som salte stadsbornas netvet
på myeket hårda p rof.
Ti ll äggas bör, att, genast eftet det striderna i
Vasa slutförts, skyddskårerna begåfvo sig tili Vleåborg, dät de som förut omtalats krossade ryssarnas oeh de rödas motstånd oe h räddade staden.

RYSSARNA 1 KASKÖ KAPITULERA.

Pä slationen i Vasa råder intensiv trängsel. Hela
sladen är nere iör att säga faTväl åt svenska ambulansen som legat i Vasa sedan krigets början och
ctär utfört ett utomordentligt duktigt arbete i människokärlekens Ijänst. Nu äro patienlerna utskrifna,
och slriderna fortfara endast i Tammerforstrakten
och j Karelen. Ambulansens uppgift i Vasa är fylld,
och nu är den på väg tili fronlen, ctär hjälp är af
nÖden.
Militärmusiken är nere för att hylla de afresande.
Tåget är änou mer öfverfullt äo vanligt. Icke
en enda plats är ledig i vagnarna, hvarför stalions befälet beslutar sig för att koppla lill några med
siftplalser i form af plankor försedda godsvagnar.
Vi änlra en af godsvagnarna, en trupp svenska
österbottningar och jag. De ha haft vaktijänstgöring i staden och äro nu på hemfärd. Det är lördags afton, och de få hvila ut i hemmet öfver sön dagen. Genom de breda, öppna sidodörrarna skymta
de oänd liga sydösterbottniska släUerna med de tu sen ladorna, och i väster skär den aflägsna skogsranden ut sin svarla, taggiga silhuett ur den blodröda kvällshimmeln.
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En af männen begynte sjunga: ~ Söner af ett
folk som blödt.,. " En annan stämde j, slutligen

sjöngo de alla.

Rösterna varo inte precis af de

klaraste, det var icke mycket bevändt med takten
och inte heller med renhelen. men sallan har den
sAngen gripit mig så slarkt som ju s! nu, i denna
godsvagn, då den sj ön gs af österboUniska alJmoge-

män lutade mot sina gevär eiler sitlande med gc-

vären i kolina. Det var en den vackraste iIIustration tili ska ldens o rd. Edclfelts bekanta iafla är
ståtlig och full af stämning. Taflan här i gods-

vagnen: de beväpnade österbottnin garna med sina
hårda ögon och starka näfvaT, som energiskt höllo

om gevärspipan, var ännu ståtligare. Den var en
modern illu stration tili sa mma ord. Och det låg
mannakraft och orubblig vederh afti ghet i det satt ,
på hvilket slutorden sjöngos: "Än finns en flik med
Finlands gamla färger kvar ... " O ckså här var det
allvar och mening i sången, och della allvar dallrade bakom ord en. Med dessa samma gevär, som
de nu stödde sig mot, hade de kan ske skjutit på
ryssarna i To by och Vasklot och på gatorna i Uleå borg. De ha visa! i handling. aU .än har Finlands
kraft ej döW , när de så g odt som obevapnade
öfvermannat d e ryska so ldaterna i sUlder och byar.
Det var karakteristi skt och det var vackert och
värmande för frä mlingen i sitt eget land aft omedelbarl etter marschen höra tonerna af Modersmålets sting . Den kom icke trefvande, den sjö ngs
spontant, som o m det varit den naturligaste sak i
väriden, aft efter d en fosterlandska marschen kom
sången för d et svenska modersmålet ...
På Seinäjoki är det som vanligt tulit hus. Alla
rum upptagna, icke så mycket so m en soffa ledig.
Vi som skola fortsätla tili de två syskonstäderna
Kaskö och Kristinestad få göra det så bekvamt vi
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kunna tör OSS i vagnarna i det täg, med hvilket vi
pä söndagsmorgonen skola fortsatta Hirden. Bekvämt äf det icke, men det kan inte hjälpas. Mao
fäf vänja sig af med kulturens välsignelser under
kriget. Och det finns mänga, som nu få ligga
under bar himmel med hufvudet lu tadt mot en sten.
På soHan midt emot mig sitter en yngling -

han kan vara pä sin höjd 17 <'Ir. Han af vaxblek
i ansiktet och hans ögon åro mest slutna. Han
sittcr rak och utan aft luta sig mot ryggstödet,
men ändä ligger det något ohyggligt trött öfver
honom. Pä den grå vadmalsrocken lyser frihetskorsets rödgula band.
Då man kommer för att se på passen. drar han
fram sin plånbok för att visa sitt papper. Då såg
jag att det var ett häl i plånboken. Han märkte
det och sade enkelt och anspräkslöst:
- Det är etter en kula. Den gick in har han visar ett häl i högra sidan af rocken - och
sä genom plänboken och sä gick den vidare.
Han hade legat en tid pä ambula nsen och nu
var han pä väg tili nägot rekreationshem.
Så lade han sig, drog öfverrocken öfver skuld·
rorna och somnade.
1 Kaskö voro de röda lika få tili antalet som i
de öfriga österboUniska småstäderna. Med .egna
krafter" kunde de omöjligt ~tillkämpa sig det anar·
kiska idealtillstånd, som de sträfvade tili. De saUe
därför hela sin lit tili ryssarna. Det va i eli sU!: n·
digt fraternise rande mellan huliganerna och soida·
terna. Och agitationen från de förstnämndas sida
var så energisk som möjligt. Det sparades icke
på vackra förespelninga r om det underbara tusen·
årsrike, som skulle inträda, när huliganerna med
stöd af bajonetterna gjort sig tili herraT öfver sam ·
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häUet. Och näf framtidshägringarna inte längre
gjorde någon verkan, sö kte man inbilla ryssarna,
att de skulle mördas hvarenda en af de hvita slaklama, om de läto afväpna sig och de hvita fingo
öfverlaget. Fältet var sälunda vä l förbe redt och
sådden god - det var ingalunda huliganernas tel
att skörden slog fel.
Bland soldalerna Aler rädde olika mening om
den ståndpunkl de borde inlag a. Dät fanns en
mäng d äldre, förnuftiga män, SOIll icke hade lust
att kasia s ig i några osäkra äfventyr, 5å mycket
mer tvifvelaktiga som de fullkomligt hade reda på
skyddskärerna och vissle aH, om det komme tili
strid, 5å var det i hög grad. osä ker! hvilkendera
parien sam skull e hemföra segern. Däremot innebar striden - plus den härliga bolschevikiska idealstaten, hvilken utgjord e segrarens belöning - en
stor lockelse för d e yngre ryssarna.
Emellertid hade lifvet förflutit lugnt som vanligt
båd~ i staden och i omnejden. Soldaterna voro fred·
Iiga, och trots de rödas alla öfvertalningsförsök,
hade de icke på något sätt stört ordningen och fri ·
den i sa mhället.
Stadsborna gjorde dock sina förberedel ser att,
när tiden var inne, afskudda sig ryssarna s ok.
Myndi g hetern a stodo i stä ndig kontakt med de
kringliggande städerna och väntade endast på signalen.
Den 20 januari begynte m an rusta sig för afgörandet. Då öfvertogo de hvita vakthållnin gen i sta·
den, som under hela dygnet genomströfvades af
starka patruller. Och efter det underrättelser om
kravalle rna i Viborg ingått höll s skydd skåren på
benen både dag och natt, aflöst då och då af skydds·
kåren fr ån Närpes.
Den 29 januari nådde spän ningen sin höjd-
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punk!. Vilda rykten om hvad som passerat pä
andra orten spriddes och troddes. Och så ingingo
telegrammen om afväpning af ryssarna på and ra
Ot ter. Representanter för skyddskåren och stadsmyndighetern a sammanlräffade följande dag med en
af de ryska officerarna, hvarefter sold alerna sam ·
mankall ades tili ett mÖle. Sta dsborna redogjorde dä rvid för läget och framhöll o för ryssarna det fördela ktiga i atl omedelbart gifva sig. då det i annat

tali måsle komm a tili slrid, hvarvid soldaterna ulan
tviivel komme att draga det kortare strået, ty de
hade emo! sig en va i beväpnad skyddskår, som fö r
tillfall et låg i Närpes, beredd alt rycka ui hvilken
minut so m tJels!.
Ryssarna mottogo underrättelsen om skyddskåren med tv ilvel, öfvertygacte som de voro, att
den va r endast en blu(f. De förkla rade dock, att
de önskade ta la med några re presenta nter för Närpeskåren och bjödo dem kom ma in ti1l staden.
Närpesborn a had e emellertid ingen lust att göra
detta, utan menade, aft om ryssa rna hade något att
säga dem, så kunde de ko mma ti1l Närpes.
Detia gjorde de också. De fingo ett extratåg
qch reste så i sällskap med stadens borgmäslare
och nägra andra stad sbor. Efter en del underhandlingar förk larade de slulligen, att de voro villiga
att iakttaga en lojal neutra litet i striderna mellan
de hvita och de röda, men sina vapen ämnade de icke
lämna ifrå n sig. De hvita kände alltlör väl ti li
huru ryssarna pl ägade hålla si na löfte n fö r att gå
in på en dylik öfveren skomme lse. Man förklarade
kategoriskt, att om soldaterna ej (öre kJ. 3 e. m.
underkastat sig, skulle skyddskårerna ollledelbart
ing ripa.
Ryssarna blefvo afven snart varse, att skyddskären ingalunda var en bluff. Vid sidorna af järn-
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vägen ända fram tili staden låg bondehären - 1,200
man - beredd att på uppmaning hvilket ögonblick
som helst rycka io.
Stamningell i staden var tryekt inför ovissheten.
Skulle ryssarna va ra vi lliga att g<'l io på öfverens·
kommelsen eiler ämnade de följa de rödas anvisningar och taga upp striden mot samhället? En hei
-del stadsbor begåfvo sig för säkerhets sku ll tili
land sbygden fOr aU där afvakta, huru sa kern a skulle
ordna sig.

De röda ä sin sida utvecklade en febe raktig
verksamhet. De ströfvade omkring pä gatorna,
sta nnade alla soldater de fingo tag i och uppmanade
dem att inte falla tili föga inför borgarnes hotelser
utan 1äta vapnen tala. Bönderna behöfde de inte
bry sig om. Skyddskåren bestod af en liten hop obeväpnade män och var fullkomligt ofarlig. Ju mera
soldaterna, som inte delade de rödas åsikt om böndernas absoluta ofarlighel, tvekade, desto enträgnare blefvo rödgardisterna isin agitation.
Ryssarna höllo nu ett ny tt möte utan alt dock
komma tili någon enighet. Mång a an sågo det va ra
bäsl att ulan vidare foga s ig, men andra vägrade
beslämdt att la mna ifrån sig sina vapen. Då kloekan
slog 3, och svaret alltså skulle Illmnas, hade de
annu icke fatlat något beslut. De begärde därför
ytlerligare en halftimmes anstånd, och detla beviljades dem. Mötel fortsalt es och resulterade i ett
beslut om kapitulation.
Å stadsmyndigheternas vagnar underlecknades kapitulatio nsöfverenskommel sen af borgmastaren
Lund och bankdirektören Nix. 1 skrifvelsen framhöllo
soldalerna alt de på grund af skyddskårernas öfvermakt sågo sig tvungna att gifva sig och låta afväpna sig. Ryssarna förbehöllo sig räU alt tills vidare
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bakom tapeterna i deras kasern och på andra
ställ en.
Ett par tiota! ryssar Iyckades rymma med sin a
vapen ät Kristinestad tili. Tre af dem återvä nde
dock följande dag godvilligt.
Äfven KaskO befriades sålunda utan att ett enda
skott behöfde lossas.

En alldeles särskild förargelseklippa för befolkningen i dessa trakter utgjorde de s. k. "ryssbrudarna · , sam svi kit fol kets sak genom att koyta förbindelser med landets fiender. Resultatet af de ssa
förbindelser var ett "ytt släkte, sam ou skall växa
upp, och ,af hvilket många i sina namn bära ett
minne af sin blandade börd. Där finns både Wa sili
och Nikolai, Ljudmila och Nadja.
Mao kan förstå att, näf deras älskare och beskyddare försvunno frän orlen, befolkningens hat
sku lle vända sig mot dessa va nsläktade döttrar af
en ädel stam. Förbittringen höll till och med pä
att antaga nästan fö r drastiska Jor mer.
Alla kvinnor i Närpes, hvi lka haft nägot umgänge
med ryssarna, fördes sälu nda en dag tili de hvitas
högkvarter i Finnby, där det blef fräga om pä hvil·
ket sätt de skulle straffas. Vid tillfallet föreslog
nägon, att ett märke med glödande järn sku ll e
inbrännas i deras pannor. Ett nägot mildare förslag
gick ut på, att man skulle klippa af dem häret.
Bagge förslagen förkastades, men kvin norna {ingo
i stället en grundlig moralisk afbasning af prästen,
som framhöll hvilke n outplånlig ska m de genom
sitt umgänge med landets fiender dragit öfver sin
hembygd och dess kvinnor. I Korsnäs ägde en liknande ceremon i rum, sedan elt äfven där fram ställdt
förslag om brännmärkning afslagits.

KRISTINESTAD f ÖRE STRIDENS
BÖRJAN.

Mao har i allmänhet ett intryck af atf jordmånen för bolschevismens läraT icke vaTH fullt så tack·
sam i ÖsterboUen som i södra Fin land. Visserligen
äf ju en af orsakerna tili att den anarkistiska sm ittan ctä r icke trängt så djupt io i folkmedvetan det den , att där fionas endast ta ve rkliga industri·
samhällen och att , säledes de socialdemokratiska
arbetarna utgöra ett jämförelsevis ringa fåtal i förhållande tili massan af befolkningen, men det faktu m alt de röda i södra finland ansägo det nödvändigt att sända agitatorer norrut för att värfva
proselyter i striden mot samhället, vittnat isi n mä n
om, alt den röda ledningen själf mycket väl hade
reda pA, att österboUningarna varo minst sagdt
ljumma ur bolscheviksynpunkt. I flera af de stader
jag genomreste förklarade man, atl röda reselalare
sändts dit för aU elda upp österbottningarna och
förmå dem att gå med - oflas! dock med klent
resultat.
Äfven tili Kristinestad hade sändts en röd apostel, en vi ss Aarnio från Helsingfors. Så värst betydande va r resultalet af hans verksamhet dock icke,
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ty hao hade icke Iyckats tA mer än 74 ma n med
sig, men dessa voro i stället sä mycket mer hängifna och gjorde sitt bästa i striden mot borgarna.
- Aarnio torde sedan ha blifvit arkebuserad.
Förhällandena i Krislinestad voro desamma som
öfverallt annorstädes i Österbotten: ända från sta rstrejkcn i november en ständig hetsande oro öfver
hvad framliden kun de bara i sitt sköte, en OTa
som ytlerligare ökades af den tör hvar dag allt
intimare vänskapen mellan de röda och ryssarna.
Och härtill kom en 01 idlig spän ning. som fick nJ:!.ring af osäkerheten om ulgången af den kamp, som
förr eiler se nare måste uppsHl. Visserligen fattades
hvarken mod eiler besluts3l11 het; frihetskänslan Deh
fosterlandskärleken varo starka. skyddsklher funnos
afven selvä! i sladen som i o mnejden, men det saknades det viktigaste: vapen!
Under en frän dag tili dag tilltagande spänning
g ick så januari mänad, och i sa mma mån som stadsbornas oro tilltog, växte afven de rödas och ryssa rna s öfve rm od. Den ryska besättningen i staden
uppg ick tili 175 man. Dessutom förfogade soIda terna örver ett baUeri om fyra 75 millimeters kanoner, beläget c. 600 meter utanrör sladen.
Et! par dagar rörrän stri den bröl ui mölte en
af skyddskå ri stern a en tili Ulnderna beväpnad ryss.
Skyddskåristen, som talade ryska. frågade honom,
hvarfö r han var sä väl beväpnad, hvartill han fic k
tili svar, aU ryssarna fruktade aU bli öfverfall na af
allmogen. Skyddskåristen fram höll då, aU det kanske
vore klokast af ryssarna att förekom ma ett dylikt
öfverfall gen om att godvilligt utlämna sina vapen.
SoIdalen , som hysle elt ingrodt förakt iör bonde·
trupper, förvånade sig öiver alf skyddskåristen ens
kunde komma fram med elt dylikt förslag tili en
krigare. Om också böndcrna skulle ha gevär, så
8
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kunde de i alla fall in1e använda dem. Den man~
I}en kände inte Österbottens allmoge!
Men det var icke endast hos de hvita,. som oervQsiteten var i tilltagande, äfven de röda visade
teeken tili a111 störr~ oro ju längre det led. Och
ryssarna varo kanske, trots det öfvermod de visade,
de mest nervösa af allesamman. Deras röda vänoer gjorde allt, som i deras förmäga stod fÖT att
lugna dem, Qeh försäkrade dem, att skyddskåren
var fullkomligt ofarlig, då den ju icke hade några
vapen - Deh det hade den inte heller, ty kåren,
som omfattade 72 man, förfogade sammanlagctt
öfver endast nägra revolvrar - c. 50 stycken.
Rödgardisterna Deh ryssarna hade smäningom
öfvertagit vakttjänsten i staden. De ströfvade nät·
terna "igenom omkring pä gatorna, så att den lag·
trogna delen af befolkningen föredrog att vistas
inom fyra väggar.
Söndagen den 27 januari erfor man plötsligt
från Vasa, att någonting var i görningen därstädes .
Hvad det var kunde man ej få veta. emedan de
röda lagt beslag på säväl telefon som telegraf. Men
man gissade, att afväpningen nu tagit sin början
. - kanske tili och med fullbordats - i Vasa. Pä
mändagen fick man bekräftelse på att dessa förmo·
dan den voro riktiga. Om än underrättelserna fort·
farande voro synnerligen knapphändiga, fick man i
alla fall i Kristinestad klart för sig så mycket som att
timmen nu var slagen. För att hindra de röda och
deras bundsförvan1er att komma i förbindelse med
yttervärlden skar skyddskåren af såväl telefon· sam
telegraftrådarna. Visserligen blef kåren därigenom
själf isolerad, men detta ansägs vara mindre farlig1
än utsikten a1t ryswrna skulle kunna tillkalla hjälp
från grannstäderna. Tack vare den utomordentligt
väl genomförda organisationen af de österbottniska
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skyddskårcrna, saknade man dack icke alldeles un·
derräUelser utifrAn, och dessutom hade man iätt
reda pA, att vapen funoos i såväl mellersta som
notta Österbotten, och att man, om det behöfdes,
för sin del kunde täkna på hjälp därifrän.
Man visste aiven, att skyddskårerna i omnejden
varo redo att ingripa. De had e fAtt bud om hvad
sam förestod och varo fullt beredda. Bönderna
hade lagt oer arbetet i sina hern, deras söne r och
drängar hade följt deras exempel, och hela allmagen hade samlats för att taga uDP striden med
våldsmännen - men obeväpnade. Man kan godt
förstå den hitterhet, som rådde inom allmogeskaroma då de i deUa ögonblick, nlit allt stod pii spel,
visste sig vara utan vapen.
Kl. 10 f. m. den 28 januari sam lades Kristinestads skyddskårs medlemma r pä olika slällen i stadens cenlrum, där de inomhus hade inrättat observationspunkter. Tack vare vaktposterna kunde skyddskårsstaben mcd stor noggra nnh et hålla reda pä allt
hvad fienden förehade. Sä kom fram pä dagen en
underräUelse frän general Mannerheim, att de hvita
pä mänga platser - bl. a. i Seinäjoki, Vasa, Gamlakarleby och Jakobstad - afväp nat ryssa rna. Nu
växte tiliförsikten i hög grad, ty nu visste man, att
säväl vapen som hjälpmanskap förr eller sen are
kunde erhållas.
För att komma i förbindelse med yUervärlde n,
hvilket var alldeles nödvändigt med hänsyn tili den
situation som nu rådde, mäste man tillgripa kurirer. · Jågaren P. Strömsten (Talvela) begaf sig därför tili Lappfj ärds kyrkoby, belägen omkring en
mil irän staden. Mellan byn och kretsstaben i Krislinestad anordnades en hemlig förbindelse genom
kurirer, som afgingo oaibrutct. Tili Seinäjoki där högkvarteret då befann sig - sändes äfven en
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kurir tili öfverbefälhafvaren för att redogöra tör
skyddskärernas fatala läge i och omkring Kristineslad sami anhålla om hjälp.
På kvä llen stegrades oran i staden yUerligare
genom ett rykte, att de röda hotade att göra alla
borgare öfver 10 år nett hufvu d korlare", Däraf

blef emellertid inlet: hotelsen var ett tomi skryt.
Pä tisdagens morgon var situalionen oförändrad:

ingen hjälp hade anländl Deh inga vapen. Det var

"JägarkaRlen F. Jacobsons begrainlng I Uleäborg.

fortfarande omöjligt för skyddskåren aU inlåta sig
i öppen strid med' sina motståndare.

Kretsstaben beslöt därför att inleda underhandingar. Stadsfullmäktiges ordförande åtog sig aU,
jämte två lärare i ryska språket, hvilka medföljde
som tolkar, söka komma tili en öfverenskommelse

med ryssarna. Utsikterna fÖT aU de af rödbanditerna fullkomligt behärskade soldaterna skulle gå
in på att låta afväpna sig voro naturligtvis inte så
värst stora, men vann man icke däTigenom annat,
så vann man tid. Och deHa betydde mycket jus!
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nu, då man hade eti intryck af att hjälpen redan
stod ulanföt dörren.

De röda synas emellerlid icke ha hysl nägol

stötre förlroende tiJl sina bundsförvanlers ständaktighet. ty sä 50aft de fingo höra talas om, atl de

borgerliga ämnade underhandla, ökades deras nervosilel i hög grad, oeh de gjorde aili hvad de kunde
föt att hindra alla försök tili sammanlräffande mellan de båda paderna. De gingo slutligen så långt.
aft en af deras ledare holade att Jolta skjuta de borgerligas deputerade. Dessa läto dock icke skrämma
sig. Underhandlingarna kommo till stånd Deh pågingo ända tili kl. 10 pä kvällen, men resultatet
blef negativt. Soldaterna, som varo öfverlygade om
de obeväpnade allmogeskarornas ofarlighel. oeh
inga underrättelser erhållit om sina kamraters öde
i grannstäderna, förklarade, att de ämnade slåss .
tili sista man. Men de hvita vunno tack vare sina
underhandlingar en dag. Och det var hufvudsaken.

STRIDEN 1 KR1ST1NESTAD.

KI. 8 pä morgoncn pä onsdagen kom en kurir
ftän general Mannerheim med det glädjande bud·
skapet, aft en undsättningstrupp på c:a 400 man
var på väg frän Seinäjoki och kun de vänlas vara
framme vid Tjöcks hållplats vid 12-tiden.
Emedan undsättningstruppen var fullkom ligt obekant med de topografiska förhållandena och sålunda
icke visste hvar det ryska batteriet och kasernerna
varo bel ägna, begaf sig stabens ordförande. handlanden A. Slotte, tili Tjöck. Färden var inte så
alldeles ofarlig, men hall Iyckades slu tligen komma
genom de tödas vakter - tili fots för att icke
väcka misstankar - och ui tili Tjöck, där han ur
minn e! ritade en karlskiss öfver trakten - någon
karia hade han nämligen ej riskerat laga med sig,
då hall i så fall, om han blifvit underkastad visitation af rödgardisterna, med säkerhet icke skulle ha
tillålits lämna stade n.
Från Tjöck satte sig hr Slotte i förbindelse med
högkvarteret. Detta var ett ganska inveckladt företag på grund af de afbrutna trådförbindelserna. Det
gick emellertid för s ig sål unda, alt telefonen använ·
des ti li Teuva station. Darifrån sändes ett telegram
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tili Koskenkorva slation, hvarpå telegrammet med
eI! kurir frambefordrades tili Seinäjoki. EfteT. en timmes väntan under slark spänning fick man general
Mannerheims uppmuntrande svar: hjäl ptruppen, som
äfven medförde 150 gevär, va r redo aU afgA; men den

kunde icke komma fram, fÖTTän banan, hvilken rifvits
upp i närheten af Ilmajoki station, hunni! repareras.
Lyckligtvis skulle väntan icke bli alltför lång; man
hoppades nämligen få banan klar illom en timme.
Framemot kJ. 3 c. rn. kom ett nytt, i hög grad ned·
slående meddelande frän högkvarleret: hjälpen var att

vänta först följande dag. Det fO r Kristinestad "afsedda

hj älptåget hade måst sändas åt annat häll. Missräkningen var b itter, och tili räga på olyckan anlände kori
därpå tili Tj öck en af de personer, som underhand lat
med ryssarna, och meddelade, aU icke blott ingen öfverenskommelse kunnat fäs tili stä nd , uta n att ryssarna
dessutom lämnat ett ultimat um och förklarat, aft
om deras villkor icke inom tvii timmar godkändes,
sk ulle staden beskjutas med kanone r och därefter
plund ras.
Nu sammankallades ledarna för sa mtliga skydds kärer tili ett möte , hvarvid enhälligt beslöts att under ingå villkor foga sig efter ryssarnas kraf, utan
att göra moistånd tili det yttersta.
Allt hopp om en fredlig afveckling var sälunda
ute. Men icke nog därmed: situationen var dessutom mera bekymmersam än nägonsin. Man hörde
sig nu för hos skyddskåren i Kaskö, men de underhandlingar, som lördes mellan denna och ryssarna
därstädes, drogo ui på tiden. Att få hjälp d!lrifrån
var omöjligt, förrän resultatet var klart.
Herr SloUe begaf sig darför tili Lappfjärd för
att rådgöra med fänrik Strömsten. Har öfverenskom man aft sä smä ningom draga sa mtliga skyddskärer närmare mot Kristinestad. Dessa genom si n

120

brist på vapen svaga styrkor skulle dock användas
endast i det fal1, att ryssarna och de töda gjorde
allvar af sina hotelser aU beskjuta och plundra
staden .

Nu var emellertid hjälpen närmare J.lo man kllnde
aoa. 100m kori anUlnde nåmligen en kurir frän

•

Närpes, sam meddelade, att ryssarna i Kaskö gifvit
s ig och att därifrån 250 beväpnade män, hvilka
medförde 150 gevär, VQro på väg med extra täg tili
Tjöck. Strax efteT klo 2 pä naHen var tAget framme
i Tjöck, dit äfven chefen för Kristinestads skyddskår och fänrik Strömsten skyndat för att möta männen ftän KaskO. Gevär och patroner utdelades geoas! tili skyddskärsmedlemmarn3, och den miliUlra
fackmannen gjorde upp en anfallsplan.
Medan hao var sysselsatt därmed ingick ett ny tt
glädjebudskap. Den utlofvade hjälptruppe n (rän
Seinäjoki hade afrest med extra tåg klo 2 på natten.
Truppen, som stod unde r befäl af kapten - numera major - Heiskanen, inträffade i Tjöck kJ. 6, 15
den 31 ja nuari på morgonen.
Inom en half timme var anfallsplanen klar, och
kJ. 7 f. m. tAgade trupperna mot staden, sedan de
af kapten Hei skanen fått den sista ordern:
- KolO ihåg att antingen segra eiler faIJa!
Anfallsplanen var fö ljande: fanrik Strömsten
skulle i spetsen för Lappfjärds-kären, tili hvi lken
äfven hö rde skyddskarister frän 8ölom, StorA och
Sideby, rycka fram hån öster och söder genom
skogen mot det ryska batteriet, beläget pA järnvägsområdel på östra sida n af stadsfjärden. Kompanichefen Erkko skulle anfalla batteriel frAn nord ost för att hjälpa den förra Iruppell. Löjtnant Virtanen skulle med sitt folk gellom skogen kringgå
den s. k. • Norra fjärden" och rycka moi sladen
rält norrifrån. Kompanichefen Vuolle .Her hade tili
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uppgift aft tåga rakt öfver den ofvannärnnda fjärd en, dack icke förrän löjtnant Virtanens trupper
hade närmat sig staden.
1 den mörka vintermorgonen tågacte nu de hvita
trupperna mot staden, uppfyllda af tillförsikt och
segervilja.
Emellertid inträffade ett missöde, som höll pii
att åstadkomma förvirring i planerna . Den vägvisare, som utseUs att medfölja löjtnant Virtanens
trupp, räkade taga miste pii vägen. 1 stället fÖT
att ledsaga den omkring Norrfjärden förde hao den
direkt ut pii isen. Här fingo de röda och ryssarna
syo pä skyddskåristerna genast, dä dessa kommo
ner på den hvita snön. Omedelbart öppnades en
mördande eld mot skyddskåristerna. Löjtnant Virtanen gjorde hvad hao kunde fÖf att rädda den oågot obehagliga situationen och Iät sitt folk bilda
kedja ute pä det öppna isfältet. Och på detla sätt
ryckte kåren i ordnad skyUekedja fram moi staden.
De öfri g a truppernas framryckning gick belt ocb
hållet programenligt, och efte r en timmes strid
ryckte löjtnanterna Virlanens ocb Vuolles trupper
från ofika hå ll in i staden, medan de Ivå öfriga
styrkorna besaHe höjden med baUeriet.
När artilleristerna, som skötte batterict, fingo
syn på de anfallande, begynle de beskjuta staden
- kloekan var då 8,30 på morgonen - ocb kanonerna fortsatte att spela, ända tills fänrik Strömsten
med sin trupp stormade batleriet.
En gammal kvinna, som befann sig vid tulikammaren, drefs af sin oro för de hemmavarande
atl midi i kulregnet begifva sig öfver isen. Nedhukad sp rang bon öfve r fjärden, men då hon nådde
andra stranden blef hon tvungen atl stanna. Här
hveno kulorna öfver henne så att hon måsle söka
skydd bakom mlgra vedtrafvar.
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Efterhand som skyddskärerna närmade sig fiendens osynliga ställningar ione i staden, aftog skottväxlingen. Det dröjde icke lange förrän de röda,
skrämda af den djärfhet skyddskäristerna visade vid
si n framryckning och deras sakra eld, flydde under
vild panik. De försöktc kOtnllla fram tili det ryska

balteriet för att söka skydd hos soldaterna, men
dessa voro redan slagna, och då rödgardisterna
nädde ftam möttes de af elden frän fänrik Strömslens Irupp.
Striden varade i en och en half timmc. Kloekan
11 f. m. var aili åtcr lugn!, de röda och ryssarna
afväpnade och fångna. Kristincstad var befriadt jus!
af den bondehär, som ryssarna fö raktat sä djupt:
Segern vanns dock ej ulan offer. På de hvitas sida
slu pade 4 mao, af rödgardisterna 9 och af ryssarna
7. Svårt sä rades 4 skyddskåri ster, 5 röda och 9
ryssar. Anta let lättare sårade va r 30.
Staden led ingen allvarsammare skada. En och
annan ku la trängde in genom en vägg, några fönsterrlltor krossades, men det var allt. Orsaken tili
att bombardemanget aflöpte så Iyckligt måste sökas
i den omständigheten, att ingen artilleriofficer, som
sklllle kunnat leda beskjutningen, fanns på baUeriet. Soldaterna, som skötte elden, förstodo sig ej
på aU rikta in kanonerna, och följden blef, aU alla
kulor gingo öfver staden utan aft åstadkomma nå·
gon skada. - De bolschevikiska ryssarna borde
h1I.raf kunnat draga den slu tsatsen, aft officerare
icke äro så alldeles onödiga i en arme, som de
förmodligen ha inbillat sig.
De i slriden deltagande skyddskåriste rn a uppgingo tili omkring 1,200 man, af hvilka c:a 800
voro beväpnade. Ryssa rnas antal var, som förut
nämnts, 175, de rödas 74.
Att gladjen öfve r att ryssarnas bch rödgardister-
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nas våldsregeme nte krossals var slor behöfver knappasi sagas. Stadens fruaT firade befrielse n genom
3tt ställa tili ett kalas iör skyddskärerna, hvartill de
använde alla de smä matförråd staden förfogade
öfver.
O ron, som spant allas nerver tili det yttersta,
var öfver och skyddskäristerna, hvilka varit i arbele
j fyra dygn oafbrutel af fTuklan tör öfverrumplingsförsök frän fiendens sida, kunde sOka ~ n välbehöflig hvila,
Sitt hopp under de spännande dagarna och sin
trösl, näf 311t föreföll så mörkt att ingen Ijusglimt
skönjdes bakom de tun ga ovädersmolnen, sökte
stadsborna hos jäga rfänriken - nUlJlcra kapte n Strömsten . De Iilade tili hans säkra ledning och
hans okufl iga mod, näf motigheterna hopade sig.
Han förvärfvade sig sena re både befordran och utmärkelser genom sitt deltagande i striderna pä Sataku nta-fronten, men sin största lager vann han i
Kristinestad. och där skall hans garning bevaras i
kärt minne.

BEFRIELSESTRIDERNA 1 LANDSBYGDEN.

De uppgifter jag erhällit om befrielseka mpen på
landsbygden åro ytterst ofullständiga. Bristande tid

gjorde det för mig omöjligt att på ori och ställe
laga reda på alla detaljer i den österbottniska allmogens strider med ryssarna. Endasl frAn några få
kommuner ha uppgifter slAtt mig tili buds, och
afven dessa äro så ofullständiga, att de icke tillåla
några sammanhängande skildringar.

endasl journalistiski notisvärdc.

De ha därför

UndeT krigsären VQro ryska truppförband -

slörre och mindre - spridda öfver 50aft sagdt hela
Österbolten : vid större broar, vid viktigare Irafikleder sam! i s!örre kOTnmun er. H urudant förhållan-

det gestaltade sig' mellan allmogen och de objudna
fram lingarna torde ha framgålt af de föregående
sk ildringarna. Det praglades ingenstädes af någon
vidare hjärtlighet, om än på många stiHlen - åtminstone tili skenet - en viss grannsämja rädde,
tack vare den omstandigheten, att ryssarna icke
genom några särskilda öfvergrepp retad e upp befolkningen mot sig. Men om ock det ytt re lugnet icke stördes, så var dock allmogens motvilja
mot inkräklarna slark, och längtansfullt motsåg man
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öfverallt den dag, då man ändtligen skulle få befria
hembygden fTän den förhatliga tsarregeringens besoldade verklyg.
När därför befrielsetimmen 510g, gi ngo bönderna
med lif och lust tili verket och fängslade soldatcrna,
ctär sådana fun nas. I de flesla fall försiggick afväpningen utan svä righet, men pä några stäJlen kom
det dock tili stri d.
l aila kommuner i södra Osterbotten hade mao
under veckor be rett sig pä striden och va r färdig
att taga upp den hvi lken dag som helst. Så 50aft
därfö r ordern frän general Mannerheim kom, påbörjades befrielseverket omedelbart, och i de flesta
fall kom det tili afgörande den 27 och 28 januari.

I Toby, Replol, Solf, Mäkipää, Korsnäs, Bcrgö

och Maksmo afvä pnades soldaterna ula n svårighet.
På dessa orter fun nos dock ryssar endast i smarre
grupper. - I Bergö exempelvis endast fyra marinsoldater. Men sä voro skyddskärerna icke heller
vidare manstarka och dessulom yttcrst illa bevitpnade.
1 Oravais väntade man strid. Skyddskären,
som här räknade fle ra hundra man, omringade darför fuUslandigt kasernen. i hvil ken soldalema befunno sig, och läm nade dem etl ultimatum. Ryssama gåfvo sig emellertid genast ulan atl göra
nägra invändningar.
I Ylislaro var den ryska gamisonen ylterst stark;
den räknade älskill iga hundra man. Befolkningen
hade därför tillka ila! hjälp och äfven fätl förslärkning.
i del atl en Irupp skyddskäri ster sändls frän YÖTä.
Ryssarna visade här ingen lu sl atl gifva sig,
ulan föredrogo atl slrida, förlilande sig på sitt anla l
och sin goda beväpning - de förfogade bland annat
öfver ätta kulsprutor. Det var först, näf de hvita
gingo tili anfall och begynte bombardera deras ka-

--~
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12.
sern med hand granater sam de tunno fö r godt att
underhandla. På de hvitas sida sä rades en ung
student tili döds på gru nd af en olyckshändelse
med en kulspruta.
1 Lappo varo 300 soldateT förlagda - alltså en
ganska a nsenlig styrka. Den uppbädade allm ogen
Iyckades dack afväpna dem, hvarefter seg rarna fort·
satle tili Seinäjo ki, där de hjälpl e befol kningen aH
afvapna och fängsla den där förlagda .sty rkan .

Kulspruta pi en gata i VaS3.

I ilmoJa vägrade ryssarna ka tegoriskt att gifva
sig. Här varo de äfven ovanligt starka och hade
dessutom tiJI sitt förfogande tvä batterier med ina lles
tolf kanoner. Det kom därför tili strid , och förs!
den 29 januari pä efte rm iddagen varo soIdaterna
kufvade. De hvita, som hade hvarken särade eil er
stupade, togo äfven kanonerna.
Ocksä i Peta laks vägrade soldate rna bestämdt
att kapitulera. På måndagsmorgonen den 28
uppfordrades de tvenne gånger att
ja nua ri -
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utll.lmna sina vapen, men svarade, att de hellre
skulle falla tili sista man än gifva ett enda af sina
gevär ål de hvita. Man anhöJl nu om förslärk·
ningar frän Malaks, därifrån skyddskären i ilmaTseher skyndade tili undsäUning.
Medan Malaks-truppen var pä väg inträffade i

Petalaks några ryssar, som lyckals ny, dä kamra-

lerna i Mäkipää afväpnades. Deras berättelser om
den stora bonderesningen pressade ner Petalaks-

ryssarnas mod ätskilliga grader. och när så Petalaks' och Malaks' skyddskåren tågade fram i ge·

mensam tfuPD mot klockargården. hvilken tjän stgjorde som kasern fÖT ryssarna, glömde dessa alla
de stora ord, de sagt pol morgonen, oc h föllo tili
föga.
1 Laihela, där en betydande styrka dragoner var
för lagd, uppstod en synnerli gen häftig sfrid. De
hvita bade underskaUat fiendens både styrka och
stridslust. Skyddskärerna omringade kasernen och
uppmanade dragonerna aU gifva sig. Dessa svaradc med att ge eld. Ett mindre anlal dragoner
Iyckades under sl rid slå sig igenom angriparnas led
och undkomma tili Ilmola. Kori dllrpå följde elt
tiotal af deras kamrater exemplet och slogo in pä
vagen' tili Gamla Vasa. De Iyckades dock ej undkomma. utan blefvo samlIiga nedskjuina på vllgen.
Efter det striden pågålt med utomordentlig häftighet i f1era timmar, gåfvo sig slutligen de ryssar,
som stannai kvar i Laihela.
På de hvitas sida stupade 4 man, och en sårades svårl. Ryssarnas förlusler kanner man ej.

GENOM SKÖFLADE TRAKT ER.

En planerad färd genom socknarna kring Vasa,
hvilken jag hoppats skulle blifva rikt gifvande,
måste inställas, ty pä Seinäjoki nådde mig budskapet, att banan mellan Tammerfors och hufvudstaden
skulle vara klar om nägon dag.
Det äterstod därför fÖT mig endast att forlsätta
resan ' iöt aft om möjligt komma hern med försla läg
frän T ammerfors.
Del var en märkbar skillnad mellan lifvet pä
landsbygden, uppfattadt i blixtbelysning pä stationerna och från kupefönstret, 5Mant det tedde sig
under färden genom ÖsterboUen och uudet ' resan
söderut mellan Seinäjoki och Haapamäki, där krigsstämningen äter begynte göra sig gällande.
Här märktes knappast nägot teeken alls pä att
man lefde under krigstid. Liivet hade rullat tillhaka på sina vanliga nötta spär.
Där ~orta i Dorr hade man kampen för landet
och friheten ständigt för ägonen. Hvart man än
blickade - öfver allt var intrycket af folket i
vapen lika starkt. Befrielsekriget var den medelpunkt, kring hvilken allas tankar och allas verksamhet rörde sig.

•
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Söder om Seinäjoki var allt förändradL Här
rädde den vanliga hvardagsfrid, som plägar utmärka
landsbygden. På stationerna var det lugnt och
sUlia. Männen rökte sin pipa i lugn och TO, lIickarna stodo i klungor och fnissade sam de pläga
göra pii alla stationer, medan tägen göra sitt enminutsuppehåll. Ingenting förmärktes af den starka,
medryckande stämning, sam rädde ctär uppe, ctär
stationsplattformerna varo tili trängsel packade med
rnänniskor, som med spänning afvaktade h'igets an·
komst, och med tärade ögon sAga de,t försvinna i

fjärran.

De hvita armbindlarna varo helt oeh häll et försv unna. Inga bistra vakter stodo vid stationsdör·
rama, lutade mot sina gevär. Och inga kontroJlöTeT me:d browningen i hölstret Yid sidan gingo genom vagnarna och frAgade efter passet. Från det
jag liimnade Seinäjoki oc h till s jag steg af Uget i
Helsingfors frägade ingen efter mitt pass. hvarken
pä Uget eller vid biljettköp.
Vid Haaparnäki komm~r jag äter kriget närmare.
Här är den stora knutpunkten, där vägen tager
af mot öster, tili högkvartcret i St. Michel. Här
vimlar det äter af soldater, som vänta på att föras
tili fronten. Ett oändligt antal vagnar är redo att
. afgA. Och alla sidospår iiro belamrade med militargods af alla slag: trossvagnar och kanonvagnar.
valdiga massor halm, kuls prutor och ammunitionslädor och en Iång rad af ambulansvagnar. Vid
Filppula eU ny tt militärUg mcd massor af ammunitionsvagnar och kanoner, la stade på öppna vagnar,
och godsfinkor öfverfyllda af soldater, som hclt
fylla dörröppningen. PA Kangasala står ännu ett
tåg med krigsförnödenheter och manskap. Männen
ha tydligen redan fätt sitt elddop vid striderna
9
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Tammerfors och Lempäälä, ty många af dem bära
det rödgula bandet.
Från Orihvesi station rusaT tåget fram genom
de trakter som kanske lidit mest af kriget. Nu
börjar den förödelse, striderna medfört, tr!ida i dagen:

väldiga furor och björkar, som splittrats af kuloT
och granater, ha fallit öfver hvarandra, Marken äf
beströdd med afslitna grenar. Öfverallt ser mao
skorstenar, som skjutits sönder och bestrött taket
med tegelskärfvor och murbruk, spånta k, där granateT slagit in och där hålen 1äo103t5 öppna eiler
tackts med nya spånor, som med sin lju sa färg
sticka af mot de gräa gamla. Ett hus har hela
öfte delen af gafvelväggen inslagen. Ett annat har
fönstren förspikade med bräder för att ersätta de
sönderskjutna fönstren. Öfverallt gapande häl i
väggar och tak. Sä komma några gårdar, af hvilka
intet annat finnes kvar än skorstenarna. Och ju
närmare vi komma Tammerfors, desto hemskare
a r förödel sen. Och den kulminerar i själfva staden. Det af så aU hjärtat krymper, när jag ser
dessa hemska ruiner: skorstenar med ännu vidsittande kakelugnar, hela rader ruiner af hvad som
. en gång varit trefna och lyckliga hern. Några hus
stå dar utan tak och fö nster, golfven åro för störda
af elden, taken åro afslitna af kanonkulor och granater, teglet svärtadt af lägorna och röken. Alla'
fasader äro prickade af kulor. Här och där har
rappningen fallit af i stora stycken och teglen lysa
som röda öppna sär. Teatern är öfversällad af kulor:
hill vid hål, nägra i klungor. Två granater ha sl agit ner genom taket och lämnat etter sig väldiga
öppningar. Vid Tavastgatan finnes knappast eU
hus , som icke är markt af en eiler f1era kulor. På
ena sidan af Linnespinnerigatan räknar jag tre hus,
som stå kvar; de öfriga bestå af ruiner.
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Det ·äf förödelsens styggelse i dess mest förfärande farm.
Men på alla de sargade husen fladdra flaggor,
blähvita och rödgula; det hae kommit telegram att

Viborg 1:I.r taget.

Tågcl skall . verkligen afgA - det fÖTsla tili Helsingfors. -Det är Vasatägel, som gAtt genom nallen tili Tammerfors. Häe råder en fruktansvärd
trängsel. Alla vagnar åro öfverfyllda af dödslrötta
människor. Mao har suttit pä soffornas armstöd.
Nägra ha tillbringat natien stäende, hållande sig fasl
vid hylJornas nälverk. Men alla åro vid godt mod.
Mänga skola vända äter tili sina hern och sina käTa,
hvilka de ej sett pämånader, afställgda som de
varit frän all förbindelse med dem sedan i januari
- och nu skrifva vi den 30 april.
Det bBc en tång resa. Vi stå fyea timmar vid
Toijala. De cöcta ha s prängt en bro, och vi måste
invänta ett tåg, som skall komma och afbämta oss
på andra " stranden af ån.
På Kuurila ett ny tt timslångt uppehåJI.
Sedan gå r de Iitet snabbare, men vid ParoJa blir
det en ny tåJamodspröfvande väntan.
Här ha de röda härjat fruktansvärdt. Af stationsbyggnaderna återstå endast fem nakna skorstenspipor. Vi invänta ett pansartåg, som skall gå framför oss, ty trakten är ej ännu rensad frän röda, ocb
man kan vänta öfverfaJI.
Det är Jångt lidet på eftermiddagen. Hungern
börjar gör"a sig gällande, ty mången har ingenting
förtärt på ett dygn. Men hoppet om en bit mat
eiler åtminstone en kopp kaffe i järnvägsrestaurangen i Tavastehus begynner Jocka.
Detta var ett bedrägligt hopp: stationshuset i
Tavastehus är en ruin. Här stå endast väggarna kvar.
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Perrongen af belamrad med skrot af alla slag: patroohylsor, bitar af handgranater, förstörda kanoner, trosskärrOT Deh ammunitionsvagnar, af hvilka endast järndelarna äro kvar, sedan elden förstör! trävirket, takplAtar, söndriga gevär ... På späfen stå hvad som äf kvar

af brunna godsfinkor. Och ur stationshusets tomma
fönsleröppningar bolmaT en lung rök, ty branden
äf än nn ej helt och hållet släckt.
På Riihimäki äf det krigiskt, Vi mötas af lonerna
af Vasa marsch, som aflöses af Väri land. Det åf
en tysk mililärmusikkår, som spelar !ör att hylla
Vasasenaten, som representeras af tvenne sen aloTer, hvilka aro med pä låget.
På späfe! bredvid slAr ett militärtäg redo aft
algA. Men denna gång är det icke män i pjäxor,
hemsydda vadmalsrockar och med bindlar. Det
är icke folkhären utan tyska soldater. De silta i
dörröppningarna med pipsnuggan dinglande i ena
mungipan, och eftermiddagssolen Iyser upp deras
bruna, väderbitna ansikten. De skola om några
minuter sändas tili Herrala, där striderna · nu pågå.
EIt stycke därifrån står den tyske öfverbefälhafvarens tAg.
En ny oändlig vä ntan, och så bär det af
igen.
TröUheten börjar göra sig gällande. Vi, som
äro instufvade i konduktörsvagnen, söka hålla humöret uppe genom att prata. Och de, som varit vid
fronten, ber ~ltta om sina upplefvelser.
Jag minnes en hi storia, som visar, alt det Hnns
mod och hederskänsla också på de rödas sida om någon möjligen skulle betviflat det.
1 Karelen hade några huliganer g ripits på bar
gärning. De ställdes inför krigsrätl, och domen
IjOd pii arkebusering. En af dem va r en 17 -åring.
Domaren frågade, om de hade Ilågon önskan att
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framställa. 17-äringen bad då alt tA mat, ty hao
hade ingenting ätit pä två dagar. Domaren gaf
honom en frist på tte timmar tör alt äta. Han af.
fo rdrade honom inte mlgot löfle att komma tillbaka,
ty hao tyckte synd om honom Deh ämnade ge honom tillfälle att rymma. Därföt fick han äfven gä
utan bevakning.
När de tte timmarna varo slut, kom pojken till·

baka. Han sade helt enkelt Deh an språkslöst: "Jag

har ätit, oeh nu är jag matt o Har af jag."
Domaren sade: . Gå din väg oeh kom ald rig
tillbakal"
Slutligen !lro vi framme resan har tagit i
anspråk tolf timmar. Det går inte fort i krigstid ...
Vi passera genomskärningen i Djurgärden Deh där, på Broholmen. resa sig de tomma väggarna
af Folkets hus j den lätta vårskymningen.
Den dystra ruinen gÖt elt g ripancte intryck pä
den ätervändande. Den sluter cirke ln af de föreslällningar och intryck, jag sa mlat under två
veekors vistelse i det hvita Österbotten, där den
rese r sina grc'la, Irotsiga murar, ula n tak och med
tomma fönsterOppningar.
Mitt försla inlryck, då jag kom liII Torneä, var
folket, Finland s allmoge, laudcts mus! oeh märg i
vapen - det sista var Folkets hus i ruiner. En
symbol af det öde som drabbat de väldsmän, hvilkas fasta borg det varit. De sam byggt det äro
spridda för himmelens alla vinda r, döda pä slag falten oeh i la ndvagsd iken, inspärrade i de kaserner,
ur hvilka deras medbroUslingar drifvits uI. De äro
slagna och deras skaror krossade af folket, detta
samma folk, hvars namn de mi ssbrukat genom att
kaila sin röfvarborg "Folkets~ hus. Folket, det verkliga folke!, det lagtrogna, fosterlandsälskande, sam-
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häll ets skydd och samhlU1ets grundval, hade kräft
ut hämnd, en kännbar, blodig hämnd. Hvad som var
kvar af det falska fo lkets hus va r detta: en g rå
ruin, tom, obeboelig, eU hemskt lik, stirrand e med
tomma ögonhålor mot förintelsen.

SKYDDSKÄRSRÖRELSENS UPPKOMST
1 ÖSTERBOTTEN.
Det Iigger ingen öfverdrift i pästäendet, att värt
land tili star del har skyddskårerna att taeka för
att frihetskriget blef så korl 6ch fick en så lysande
utgång. Det va r de frivill iga skyddskärerna sam
bildade karnan i den arme, hvilken af general Mannerh eim skapades i en stund af yUersta nöd. Med
en entusia sm, hvars motstycke norden icke bevittnat, sedan Engelbrekt Iät budkafveln gå kring Dalames berg och sjöar oc h i spelsen för sina bönder vräkte dansken ur Sverge - ström made folket
tili de kårer, sam bildades i 50aft sagdt hvarje
kommun i hela det vida Österbotten. Med en naturmakts omotståndliga kraft kastade kårerna sig
öfver förtryckarna, de röda och ryssarna, dåligt
klädda, dåligt beva pnade med hagelgevär och sälbössor frln farfars tid. Ulan att akla Iif och välfärd togo de upp en ojamn slrid med fienden tili
vlr frihel och vl rt lagbundna samhälle. Med sitt
blod färgade de snön pl sina l krar, gatstenarna i
sina städer. Inom en vecka va r ÖsterboHen frilt,
våldsmännen inspärrade bakom gall er och liIlbommade dOTrar, deras vapen tagna och uldelade bland

136

skyddskårernas medlemmar. - Det var en stormvind, sam med hänsynslös styrka drog fram öfveT
land el, då vå ren bröt in öfveT Finland.
Och naf Oste rbottcn var friU, näf fienden var
'j grund krossad, då hade undret skelt, dä hade
männen vid plogen, vid åran och lIolen förvandlats tili kri gare. Hela landel, frän Östermyra upp
tili Rovani emi, var ett enda krigsläger. Och dessa
mälI , SQ m af omstä nd igheterna helt p lölsligt ryckls
bart friln sitt fred li ga arbete, hade, därtiU tvungna
af nöden, Iäti sig grunderna af krigets blodiga
handtverk. De öfningar, de bedrifvit i lönndom
uudet några månad e(, hade utgjort den teoreliska
utbiJdnin ge n. Striderna i Torneå oeh Vasa, i Ja-

kobstad och Uleåborg hade gett dem praklisk et-

farenhet. Och nät det sedan gållde att befria södra
och östra Fin land från våld smånnen , och folket
kallades und er fanorna, då voro österboUni ng arna
redo. Mangra nt ström made de tiU, kår efter kår,
ånda upp från polcirkel n, redo all fortsätta det verk
de i hembygde n påbegynt. De blefvo kärna n i
Mannerheim s nya arme.
Tanken på bildan det af skyddskll.rer ar icke ny.
Den framträdde redan vid nationalstrejken i november 1905. Sveaborgsrevolten 1906 vi sade nyUan af
skyddskårerna, me n trots det handgripliga bevis på
nödvändigheten af dylika sammanslutn ingar tili
samhällets skydd , dessa händel ser gä fvo. måste tanken åter förfalla - mindre pä grund af bristande
intresse eiler förståelse för betyd else n af dylika kåreT än på grund af det ökade tryck, som de ryska
makthafvande utöfvade på värt samhälle.
Sedan kom kri get, och dä blef skyddskärsla nken åter aktueII. Det olidliga vä ld sregeme nte, den
i landet stati onerade ryska soldatesken förd e, kräfde
motåtgä rder, det alltj ämt växande öfvermdd, de rö-
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da visade, trygga genom vissheten aH, om så erfordrades, erhålla hjälp af sina ryska vänner, allt
detta åstadkom, att de samhällsbevarande elementen i landet måsle sammanslula sig och göra sig
redo att ingripa, Ollf sakerna en gång drifvits till
sin spets och landels räddning måste vinnas genom
strid.
. Krigslyckans utslag pii de valp lalser, där världskriget utkämpad es, visade allt tydligare, att den dag
närmade sig, dA folke! efter ett hundraårigt 1if i
träldom, liksom eI! gång bibeln s Simson, skulle förmä Iräda fram och rycka uodan grundpelarna tili
det åt våldets gudar helgade tempel, som förtryckarna uppfört i väri land, och slörla det i grus och

spillror.
Mao vissie, att unga män frAn alla delar af lan -

•

det dragit tili Tyskland för att IAra sig krigets konst,
i afsikt att sedan, när Finlands dag var ione, ställa
sig i spetsen för folket i kampen för friheten. Men
de djupa leden saknades ännu, och härföraren ensam vinner intet slag.
Det var ingen tillfällighet, utan en helt naturlig
sak, att ta-nken på uppräUandet af skyddskårer skulle
uppstå i OsterboUen. De ryska truppema voro här
jämförelsevis fåtaJiga och spridda i s märre afdelningar kring bygderna. Afsaknaden af större iodustricentra gjorde, att ej heller de röda voro tillnärmelsevis så talrika som i södra Finland. Befolkningens kärna utgjordes af en sund, själfägande och
själfmedveten bondeklass, utan mi ssnöjda och oroliga torparelement, hvars frihetsalskande sinne kraftigt reagerade mot det förtryck, som utöfvades af
sAväl röda som ryssar.
Äfven i geografiskt afseende erbjöd Osterbotten
större fördelar än nAgon annan del af värI land.
Har fanns en naturlig utfartsport mot väster, mot
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Europa. Kuststräckan ·vat aJltföt lång föt att ryssama skulle kunnat effektivt bevaka den. Här faons
-tusentals smyghål, frän och tili hvilka bäde personoch varutrafik kunde pägå rakt undet ögonen pä
ryssarna. Och det visade sig äiven huru lätt man
kunde erhålla vapen sjöledes fÖT skyddskårernas
räkning.

Här förefanns sålunda en utomordentligt lärnplig jordmån föt skyddskårsverksamheten. Det behöfdes knappast nägot upplysningsarbete eiler oA·
gon agitation föt att omsäUa planerna i verklighet.
Allas sinnen varo sä moHagliga och sä öppna fät
dessa förberedelser föt en kommande frihetskamp,
att ett enda mallande ord var tillräckligt föt att
väcka alJmogens entusiasm föt saken. Och det
rådde hell er ingen brist på män, som voro villiga
att uttala de väckande orden.
Ett företag sådant som skapandet af skyddskårer var gifvetvis förenadt med en icke obetydlig
fara. Allt hvad medborgarsammanslutningar heter
betraktades af tsarregimen som brott, och dylika
föreningar midt under brinnande krig voro iarligare
än annars. De röda åter sågo i skyddskårerna ett hot
mot sin med egenhandsrätt usurperade makt och
sina planer pä att störta samhä llet. Ingen kunde
betvifla', att de röda och ryssarna skulle göra allt
hvad i deras förmäga stod för att hindra skyddskärernas bildande. Därför måste a11t arbete för
nåendet af mälet försiggå i största hemlighet. Men
då det inte var möjligt att öfva tusentals män, utan
att någon obchörig fick reda på det, var man tvungen att anlägga en skyddande förklädnad.
Lyckligtvis had e man en synnerligen lämplig
förevändning till hands. Man bildade - brandkårer. En brandkår var en fu11komligt neutral sammanslutning utan någon som helst politisk bety-
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delse. Ingen kunde hindra, att mao samlade io
pengar tili anskaffandet af behöfliga "redskap". Och
lika litet kuu de man motsätta sig att 'brandkårerna
anställde nödiga öfningar. En brandkår mäste ju
i afseende å disciplinen ställas pä Tent militärisk
tot, och marscher och andra öfningar med en sm ula
militärisk anstrykning åro absolut nödvändiga föt
utbildandet af dugliga brandkårsrnän.
Den 19 maj 1917 togs initiativet tili bildandet
af skyddskårsrörelsen i Österbotten, och mao kan
med hänsyn tiJl de händelser som sedan följt, säga,
aft folkresningens upphof mäste räknas fTän denna

dag.

Den 19 maj 1917 hade Mustasaari landtmanna·
gille ett talrikt besökt möte i ungdomshuset i Hei.
singby. Vid detta möte höll gillets ordförande,
pastor A. R. Hedberg, ett föredrag om landets politiska och sociala nödläge och uppfordrade öppet
och enträget allmogen "att träda upp tili kamp, ej
längre i ord utan i handling mot föröfvare af väldsdM och illgärningar, vare sig alt dessa utgingo
frän uniformerade eiler civila banditer". Och han
slutade sin vädjan tili de församlade med orden:
"Hvarje man mellan 16 och 60 år mä komma
med 1"
Talarens utläggning af fosterlandets nöd och
hans gripande vädjan tili alla a1l skynda tili dess
räddning förfelade icke att göra sin verkan. Mötet
gaf förslagsställaren sitt enhälJiga understöd. Snöbollen, som skulle blifva en lavin, var i törelse!
Följande dag hölls et! ny tt möte i norra del en
af Mustasaari socken. Resultatet blef detsamma.
Med entusiasm omfattade allmogen skyddskärstanken.
Nu gällde det endast att gifva tanken spridning.
Genom b.udskickning, per post och telefon, genom
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personliga samla l med inflytelserika pe rsoner bland
allmogen och så vidt möjligt med tillhjälp af tidningspressen spreds underrättelsen om Mustasaarimötenas beslut, och inom några få dagar hade man
skapat en verklig, mäktig fo lkopi nion. SQm tili fullo
garanlerade skyddskå rstankens genombrotl. Och 5å
stark var opinionen, alt man ulan öfvcrdrift kan
säga, att den utmynnade i en verklig folkrörelse.
Den fötsia brandkå r, sam öfvertog den nya uppgiften, var Mustasaa ri Frivill iga Brandkår, hvars
ordförande var pastor Hedberg sjalf. Kå ren var

gammaloch ägdc vederbörligen stadfästa stadgar.

hvilka bl. 3. medgäfvo densarnma tätt alt bilda fiHalet. Af denna rättighet hade man redan tidigare hegagnat sig, så att kåren vid denna tid hade eli anlal
filialer, bl. a., Toby- Helsingby-kåren, som tillledare
hade Ivå gamla mililArer, förre fältväbeln A. J. Pö rn
och förre underofficeren J. Bengs. Denna kår kom
att under de föränd rade förhä ll andena intaga en ledande sHlllning som mönsterkär, tili hvilken ma n
vände sig för aU erhälJa instruktioner och upplysningar i och fär utbildningen.
Kring hela del svenska Osterbolten spriddes nu
de stadgar, som antagits för dessa kärer. och det
-dröjde icke länge, förrän den ena "brandkåren"
efter den andra bildades.
Man beslöt nu atl väcka skyddskärslanken äfven
i det fin ska Osterbotlen. Pii sommaren sammankallades dArför i Vasa ett nyt! möte tili hvilket kallades representanler för de finskspråkiga österboltningarna. Ordförande var äfven nu pastor Hedberg,
och mötet beslöt alt tillsätta en kommission, som
ägde att verka för skyddskärssakens beframjande.
De stadgar, som redan funnos, öfversattes tili finska.
Och nu inleddes i de finska bygderna en ny agitation enligt samma grunder som tidigare i de
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,svenska. På detta sätt vunnos sä smäningom äfven
de finskta lande för rörelsen. "Lyftande och enande" säger pastor Hedberg i den redogörelse för
skyddskärsrörelsens uppkomst och ulveckling, ur
hvilken dessa uppgifter hämtats, "gick den na tid sensommaren 1917 - rörelsen fram med öfverskridande af spräkliga och samhälleliga gränslinjer.
Oberoende af det frän svenskt håll utgåellde initiativet torde skyddskårsverksamhet äfven genom 'själfanländning' hafva drifvits i finska bygder."
Pä sina ställen begynte man grunda skyddskärer eiler sammanslutningar tili medborgerligt skydd
direkt, utan att bry sig om att förkläda dem i nä gon brandkårsuniform. Småningom fingo kärerna
till och med ett slags halfofficiell prägel genom aft
kronobetjäningen med länsmännen i spetsen öfvertogo ledarbefattningar i densamma. Kommunerna
åter visa de sitt intresse för rörelsen genom aft bevilja betydande penningsummor af sina medel tili
bestridande af kostnaderna. Nalurligtvis samlades
största delen af de medel, som för ändamålet erfordrades, på privat häll och i slörsla hemlighet.
Här var del Aler borgarklassen i städerna, som, med
vaken blick för skyddskärssakens stora fosterU.lndska .
betydelse. lade i dagen en storartad offervilja, och
det va r uieslutande sladsbornas förtjänst, att omsider skyddskärerna kunde beväpnas. Inga sedvan·
Iiga former kunde användas vid dessa insamlingar,
dj en enda oförsiktighet skulle medfört den lJlest
oberäkncliga skada. Här kunde inga kvitton komma
ifråga och inga skriftliga öfverenskommelser. Man
tryckte en summa ihanden på någon person, om
hvilken man vissle att han verkade för skyddskärsrörelsen - och det var a11t. Om redovisning var
aldrig taI.
Rörelsen hade emellertid tagit sådana former,
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att en centralorganisation visade sig nödvändig;
Den högsta ledningen öfvertogs af ett själfvaldt
utskott, bestäende af hofrättsassessorn H. Boucht,
fil. mag. W. Gmnlund, ingenjör Fredr. Willman
och pastor A. R. Hedberg. Dessa personer tjänst·
gjorde nu som en skyddskä rsstyrelse, ordnade penninginsamlingen, anskaffade vapen, ombesörjde
transporten af -dem och ledde jägarnas och flyktingarnas fä rder frän och till landet.
Vidare anställdes särskilda inspektörer och agitatorer, som reste omkring i bygderna och verkade
fÖT rörelsens utveckling. De flitigaste på detta afbetsfält voro pastor Hedberg, magister Granlund och
folkskolläraren E. Mitts, hvilka alla som folktalare
genomreste södra del en af svenska Österbotten.
"Skyddskå rsrörelsen gick", säger pastor Hedberg,
~sålunda under f1ere månader fram under helt blygsamma förhållanden, såsom en folkrö relse utan nå·
gon framträdande organisatorisk apparat. Det privata initiativet och oaflönadt, själfuppoffrande arbete
hos mauskapet och dess ledare, drifvet af hänförelsens makt, bröto de hinder, som trädde fram",
Tili en början .voro skyddskårernas ledare med undantag af några f, d. underofficerare från den
upplösta militären - civila personer, som gjorde
hvad de kunde för att gifva sitt folk nöd ig militär
uppfostran. Man såg dock snart, att det kräfdes
verkliga fackmän för att skapa skyddskårer, som
kunde fylla sin stora uppgifl, och på hösten lyckades man för saken intressera några högre militärer.
I november sammankallades representanter fö r kå·
retna tili ett möte i Vasa. Ordförande var h\)frättsassessor Boucht, och general von Gerich samt rytimästar Hallberg, hvjlka voro närvarande, gåfvo några
riktlinjer för det förestående befrielseverket, ty nu hade
sakerna tillspetsat sig så, att en strid icke längre
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kunde undvikasj det enda mali icke visste var, näT
kampen skulle bryta ui.
Nu erhöllo kårerna fackmannaledning. De f1esta
af ledarna voro jägare. som återvändt frAn Tyskland. De slogo sig lIer öfverallt i bygderna, och
begynte på allvar ombesörja kårernas militara utbildni ng.
Huru intresserade skyddskårsmedlemrn3rna voro och med hvilken framgång utbildningen bedrefs, därom vittna de framgångsrika strider,
som de i1la beväpnade och i alla a[seenden torftigt
utru stade kärerna utkämpade med de välbeväpnade
röda banditskarorna och de fö rträffligt utbildade,
med all modern krigsutrustning - jämväl artilleri
och kulsprutor - försedda ryska soldaterna.
H vad som hos skyddskårerna brast i utrustnin g
och beväpning ersaUes tili fu llo af en glödande karlek till fosterlandet och dess lagbund na samhälls- .
skick, okufligt mod och segervilja. Det var dessa...
egenskaper, som förde dem frän framgäng till framgäng, då de ren sade hembygdell frän utländska
och tnhemska förtryckare -och som gjorde dem vardiga att sedan bJifva den fasta grund, på hvilken
Finlands fol khä r byggdes upp.

DE fÖR5TA 5TRIDERNA MELLAN H\}ITA
OCH RÖDA 1 DA\}ID5TAD.

Davidslad Iigger fjärran frän det hvita Österbotlen. Den hela kamp, som här utkämpades af de
-hvita moi de röda banditerna - i denna deltogo
icke ryssarna på något meTa verksamt sätt - Iigga
strängt taget utanför ramen af de skildringar, som
. här sammanförts undeT en gemensam rubrik. Att
jag dock agnar nägra sidor äfven ä! dessa strider
beror därpå, att de 1Iro af ett visst intresse därför,
att i Davidslad stod den försla slriden undeT befrielsekriget.
De hemska våldsdåd och den upprörande rähet,
som präglade huliganernas uppträdande här, IlTO
äfven af sådan art, att de tarfva belysning. De ssa
broU gifva - äfven om de icke tillhöra de allra
gröfsta och gemenaste af de dåd, de röda gjorde
sig skyldiga tili före och undeT krigel - en så
tydlig. sammanfattande bild af deras skräckregemente. aU de synas mig Hl.mpliga att utgöra ~en
bakgrund. mot hvilken de tidigare skildrade händelserna böra ses, i synnerhet som på grund af
den jämförel sevis ringa verksamhet. de röda utöfvade i Österbotte n, dessa i de föregående uppsat-
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se rna endast skymtat förbi sam bipersoner, medan
hufvudrollerna omhänderhafts af de ryska soida-

terna.

Davidstad äf eU nam n, som icke äf alldeles
obekant i värt lands krigshistoria. Vai har där
aldri g stått någat större slag, sam skulle kllutit sig
tili namnet, me" orten blef i slutet af 1700-talet.
del gränsen mellan Sverge och Ryssland gick län gs
Kymmene alf, starkt befäst. Fästningsverken, sam
varo afsedda aU skydda gransen, uppfördes på
1770-talet. 1715 synes fästnin gen ha varit färdig.
Atmin stone varo detta är va llarna uppförda .med
Grafvar och Pallisader omgifne-, samt kaserner
och officersbostader byggda. jämte en greki skkatolsk kyrka. Den sistnämnda var af trä och
synes ha vanskötts i hög g rad, ty redan pl 1790ta1et såg man sig tvungen att uppföra en ny
kyrka .. med klocktorn - och denna gång af sten.
Fästni ngens förste kommendant var en "brigadiär von Lieven-. Han s fru, berättar Johan Stråhl man i sitt är 1828 förfaUade .. Utkast tili Luumäki
fö rsamlings och dess prästers hi storia -, var Constantia Charlotta, född Korff, död vid ·38 års ålder
och begrafven i Luumäki. von Lieven efterträddes i
tur och ordning af majorerna Petter Hoffman, Carl
Stråhlman samt öfverstarna ·Carl Hannibal de Gervais och Wojei koff.
År 1803, då Alexander 1 företog en resa genom
Viborgs Iän, gllstade han - den 29 maj - fä stningen, där han bodde i kommendantshuset.
Efter fredsslutet 1809 var David stads betydelse
som fästni ng slut, och så småningom fingo anl äggnin ga rna förfa lla. När sedan den nya finländska
värn pliktsarmen bildades, uppfö rdes på platsen
kaserner för re se rv~n. Det enda , som då återstod
10
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af hela den gamla fä stningsanläggningen var vai·
lama samt en del af kyrkan. De ståtliga vallarna
5tå kvar anou i dag, ett vackert prof på dåtidens
befästningskonst.
Kort etter det världskriget utbrutit inrättades de
gamla reservkasernerna tili sjukhus. afsedt i främsta rummet {ör lungsiktiga ryska soldater. I den
stora hufvudbyggnaden samt kornmendantsbostaden

inreddes platser för ett 80·ta1 patienter. När sedan
ryssarnas roll i Finland var utspelad, ombildades
inrättningen tili ett evakl!eringssjukhus för länslasarettet i Vi borg. Det har under hela tiden före5tått5 af dr John Corell.

Luumäki, inom hvilken socken Davidstad ligger.
har undeT de senaste åren varit en bland de
"rödare"af kommunerna i östra Finland; af värsta
sOTten va ro har bofasta röda dock icke, åtminstone
tili en början. Det var först seda n e n mängd huliganer frän Kotka, ViIlmanstrand och Lahti s sändts
dit för att bringa deras ljumhet närmare kokpunk.en, som de begynte visa lust att gå mera agressivt tili väga.
1 Luumäki förflöt storstrejken stilla och lugnt
Socialisterna nöjde sig med att föran stalta demonstrationstäg, men undveko att göra sig skyld iga
tili några lagöfverträdelser. Inga mord förekommo,
icke heller några plundringar vare sig i eiler utan
samband med husundersökningar.
Ett Iitet försök frän de rödas sida att göra sig
gällande afvisades med lätthet. Det hade kommit
tili deras öron, att ett möte skulle äga rum hos
förre kommunalnämndsordföranden, Juho Ha lme,
hvilket de misstänkte stod i samband med irägan om bi ldandet af en hvit skyddskå r. De tägade
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då i samlad trupp tili Halmes gä rd, men skrämdes
bort med tillhjälp af nägra browningpistoler.
Redan på hösten hade tanken på en skyddskår
i Luumäki framkastats. Den vano genast underslöd inom alla kretsar af samhället. En mängd per-

soneT antecknade sig som medle mma r. men nAgan
fart fick rörelsen ei, förri1n ett stycke jo i j aouari, dA kären fick en entu siastisk och målmedveten
ledare j den hemkomne jägaren Lauri Pelkonen.
Några vapen hade kåren inte - lika Iitet som
landets öfrig a skydd skårer vid denna tidpunkt. Den
djärfva kupp, som de hvita saUe i sce n {ör att
erhålla gevär och ammunition äf så karakteristisk,

att den förtjänar skildras.
Omkring den 15 januari erhöllo de hvita i
Davidstad kun skap om, att en med vapen lastad
jllrnvägsvagn skulle transporteras frän Viborg tili
St Michel. De sände en af skyddskärens medlemmar - hans namn var Riihelä - tili Viborg fOr
att pA ett eiler annat säU lägga beslag pä vapnen
för de hvitas räkning eiler ätminstone hindra att
vagnen koru fram till sin bestämmelseort.
På Pulsa staHon kopplades vagnen af, men det
visade sig omöjligt att e röfra dess dyrbara las t.
I stället tände men eld på vagnen_ Resultatet var
emellertid klent. Elden blef släckt, men hann d ock
förstöra en låda med gevär. - Hela sändningen
bestod af tem IAdor gevär och ätskilliga tiotaltusen
patroner. Seda n skickad es vagnen vida re tili
Taavetti staHon och därifrån tili Somero hällplats
där den växlades in på ett sidospår.
Kloeka n 12 på naHen begåfvo sig de hvita tili
Somero med tre hästar. Färden gick i största hemlighet, sä aft de röda icke hade en anin g om
expeditionen s afresa och ändamåL 1 största hast
Jastades nu tre af gevärslådorna och hela patron-
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förrådet pä slädarna, och så bar det af hernät, där
bytet doldes i Suomalai sen seuran talo, Joukola.

Detta var de föTsla vapen skyddskåren erhöll.
Enligt hvad man sedermera eTfoT hade de röda
i 5t Michel 3nordnat ett högtidligt tåg tili slalionen för aU afhämta vapnen, då vagne n slutli gen

anlände. Hvad de fingo var en låda användbara
gevär - men icke en enda pahon. De anmälde
naturliglvis genast förlusten hos kamraterna i Viborg.
Dessa sä nde några dagar senare 13 rOda med ett
lokomotiv tili Davidstad för aft ve rkställa undersökning. De fingo emellertid återvända med oförrättadt
ärende. Det förljänar betonas, aU det var af mycket
star viki, att de hvita togo hand om gevären. ty
om denna vapcnla st hade kommit fram tili de röda
i 51 Michel, sk lllle det varit förenadt med stor svärighet för den hvita armen att sedan taga staden.
Söndagen den 20 januari var en teaterföreställning anordnad på Joukola. Plötsligt fick man bud,
att en trupp på 250 man röda var i annalkande
med täg frän Viborg och Villmanstrand för att
leta efte r de för svunna vapne n. Nu gällde det att
hand la och att handla sä snabbt sam möjligt och
pä eget ansvar. Att jäsni ngen inom alla borgerliga samhällslager i landet var star och att hatet
tili de röda var bitiert, det visste man, men att
inleda ett in bördeskrig genom aU börja en strid
med vapen i hand mot banditerna innebar ett
ansvar, sam var svårt att taga pä sig. Ingen hade
man att fräga tili räds, ingen kunde Hl.mna instntktioner, och dessutom hade man icke Iyckats sam la
mer än 20-25 skyddskårister pä platse n.
Skyddskårschefen, jägaren Pelkonen, funderade
dock icke länge. Att konflikten mellan de hvita
och de röda, sädan situationen nu tedde sig, skulle
kunna lösas på fredlig väg, var uteslutet. Förr eiler
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senare måste vapnen la1a, och d ä kunde ju skyddskå-

rislerna i Davidstad börja leken lika gärna 's om
Ilågon annan, i synnerhe l som det nu i främsla
rumme! gällde att rädd a de pä platsen förvarade
vapnen.
Emellertict syna s de röda ha kant sig en s mula
ängs liga fÖT uigången af si n expedition oeh betydligt nervösa. 011 täget stannade vid Uro närbelägna hållplats, inbillade de sig tydligen, att de
blefvQ öfverfall na. De ru sade hals öfver hu fvud ui
ur vagnarna för aH försvara sig. I den mörka vinternaUen kloekan va r fyra på Illorgonen -

kunde de ej urskilja, huruvida ctär verkligen fuunos
några hvita . De gre pos af fruklan oeh begynte
skjuta <'II höger och vän ster med den påföl jd , aU flera
af dem sårades.

Medan de röda kämpade med hvarandra vid
Uro tclefonerade de hvita i Davidstad tili Kouvola
och Villmanstrand och an höllo om hjälp, hvi lken
dock icke ku nde erhäJlas.
Slutligen kammo de röda fram tili Taavetti stalion,
dar de be mäkligade sig lelegrafen och slogo upp
sitt högkvarler i slalionshuset. Därifrän lågade de
mot Jouko la, sam Jigger några minulers väg frän
slationen.
På de gamla ryssvallarna, i närhelen af apote·
ket, hade de hvila faltat pasta undrr Pelkonells
befäl, oell rödbandilerna möttes genast af en väl·
riklad eld. Midi under striden blef Pelkone n kai ·
lad tili lelefonen för alt rädgöra med vcderbörande
j VilImanstra nd om den begärda hjälpsändningen.
Nar sa mlalet var slul, rusadc han ui genom eli iön·
ster, sprang HU sin lilla Irupp, som ha n befallde aft
draga sig undan, och rusade seda n för atl skydda
dess återtäg ensam , beväpn ad med en handgranat,
mot de anstormande röda. Han slungade granaten

'50
mot de fTämsta, men träffades samtidigt af en kula
och ·stupade. Han var den förste som föll i befrielsekriget, och han offrade sig för kamraterna.
Denna strid ägde Tum den 21 januari pä mOT-

gonen.

Af de hvita togos några fängar, hvilka medfördes tili Savitaipale, dit skyddskåriste rna nu drogo
sig undan, medförande de på Joukola förvarade
vapnen. De hvita hade inga andra förluster ä n
Pelkonen, men den förlusten var tung att bära.
Nu utsändes budkafvel tili allmogen i alla kringliggande socknar, och inom korl sam la des i Savitaipale manskap iTän "Luumäki, Klemi s, Vederlaks,
Miehikkälä och Säkkijärvi. En trupp ryssar omkring 70 man - som var stationcrad i Savitaipale, afväpnades, och etf dem tillhörigt dynamitlager, ioemot 17,000 kg, togs i beslag. Den hvita
styrkan var ratt ansenlig, men den var mycket illa
beväpnad. Den hade ej andra gevär än dem, som
tagits af de röda - 150 stycken - samt 35, som
man kommit öfver i Savi taipale. Det var allt.
Nu begynte man, sä godt mao kuode, befasta
Savitaipale kyrkoby för att bli i stånd att möta de
anfall. som ju mäste följa från de rödas sida .

STRIDERNA 1 FEBRUARI- APRIL.

De röda varo nu herraT i Davidstad, och befolk·
ningen fick 50aft Ilog känna trycket af deras hänsynslösa v1Udsregemente. Det fö rsta de gjorde var
att hAlla husundersökningar för att fä reda på namnen pä skyddskåristerna. Några medlemsförteckningar päträffacte de dock icke.
Som exempel bland mänga på deras uppträdande
mä nämnas ett pat fa11, det ena särskildt emedan
dådet senare fick ledsamma följder.
En dag kommo de röda io i en stuga. där en
ung man, bondesonen Taavetti Pakari, just satt vid
middagsbordet jämte' sin gamla mOt. De släpade
honom till stationen, förhörde honom - det gällde
naturli gtvis att utröna om han var skyddskårist och sköto honom omedelbart, hvarefter de, med
den ohyggliga råhet, sam var så utmärkande för
dem, trampade ner liket i en snödrifva.
Pakari s bror, som var med de hvita i Sa vitai·
pale, och några af den mördades vänner beslöto
att hänmas. En dag i midten af februari begäfvo
de sig - inalles 60 man - från Savi taipale fö r att
på egen hand ge sig i strid med de röda i David·
stad. De ansägo sig vara tillräckligt många för
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ändamälet, ty enligt de uppgifter som de erhållit,
skulle de röda därstädes' icke varit flere än 50.

Detta var emellertid ett ödesdigert misstag, ty anta-

let af deras fiender uppgick tili drygt halfannat
hundratal. De unga männen hoppades vinna en
Iätt seger genom att öfverrumpla motståndarna, men
planen misslyckades fullständigt, ty genom någon
förrädare hade de röda erhållit kännedom om afsikten i sä god tid, att de hunnit sätta sig i försvarstillstånd. Tili n'lga på olyckan hade den lilla hvita
skaran blifvit försenad, så att den i stället fÖT att
- som afsikten var - komma tili platsen i skydd
af mörkret, nu tågade fram belyst af morgonsolen, sä att de sextio tydligt aftecknade sig mot
den gliUrande hvita snön. då de ryckte fram mot
stationen öfver en närbelägen äker.
De blefvo utsaUa för en mördande eld. På
stationell stod just ett tåg med ryssar, hvilka genast
begynte skjuta pä de hvita. Rödbanditerna hade
tagit betäckning bakom vagnarna, och dessutom
hade några röda inräUat sig i ryggen på de antågande och besköto dem bakifrän. I första anloppet
föHo 13 af de hvita, hvarpå de öfriga omedelbart
längs skogsvägar drogo sig tillbaka till Savitaipale.
Af de 13 voro de flesta ännu vid lif. De uppgäfvo hjärtslitande rop om hjälp, men dessa hade
ingen annan påföljd än att de röda med bajonetter
och gevärskolfvar märdade enhvar, som gaf lifstecken ifrän sig. De förtviflade ropen trängde emel~
lertid fram till ett par sjuksystrar. sam voro på väg
till statiollell. Några ryssar, hvilka änllu vårdades
pä sjukhuset, befunno sig i deras sällskap. De
rusade genast bort tilI åkern för att hjälpa de nödställda. Ryssarna begynte djupt uppskakade före~
hälla banditerna deras omänskl{ga och gemena uppträdande och lyckades äiven tycka tvä af de svårt
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sä rade, sam 'de röda ännu ej hunnit mörda, ur deras

klo!'. De varo emellertid så iIla däran, att de
icke kunde räddas. Den eoe afled pii resan tili
Viborg, dit de förde s, den andre dag nägra dagar

senare pii sjukhuset. Bland de stupade var äfve n
den rnördade Taavetti Pakari s bror, sam satte i gång

det dumdristiga företaget.

Deras gamla

mOT

för·

lorade på deUa sätt bägge sina söner.
Medan de hvita vistades i Savita ipale. uppehölls

lörbindelsen mellan dem och kusUrakterna på hern iiga vägar genom ödemarkerna. Djupt ione i sko·
ga rn a mellan trädstammarna d rog den ena slädtransporten etter den andra frän Fred rikshamn stra kten upp tili Savitaipale längs snötäckta stigar,
sam endast få allmogemän kände tili, men hvilka
de röda icke hade en aning om. Slutligen synas
huliganerna dock ha fä~t reda på denna trafi k
- sannoli kt genom förräderi - ty en dag grepo
de vid Kaitjä rvi station nio personer, som just voro
på väg med hästar och slädar tili Savitaipale. Sa li·
skapet bestod af sju män och två damer, bland
dessa en fröken Lainio, jurisstuderande vid universi·
tetet. Fröken L. medförde viktiga depescher samt
inemot 5,000 mark i pen gar.
Nägra dagar sena re fann man på bron öfver
Hu opai nen ström två mössor samt i närheten en
stor blodpöl. Man begynte nu närmare undersöka
strömme n och päträffade dar liken af de oio. De
voro alla iIIa massakrerade, så att man har skäl att
missUnka, att de haktade un derkastats toriyr, innan
de dödades. Fröken Lain io var skjuten genom
tinningen. Innanför hennes korsett hittades 150 mark,
som iydligen undgått band iterna. Bland de mördade
va r endast en Luumakibo: bonden Matti Pukki.
Alla de öfriga varo he mm a i kus tlandet.
Unde r en månad lefde de hvita i Savitaipale i
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relativt lugn, men i slutet af februari kom uuder-

rättelse. att de röd a nu varo på väg. Tili ett aotal
af 800 a 1,000, alla väl utrustade med vapen och

ammunition samt kanoner, t.ligade de mot Savitaipale tör att taga kyrkobyn. De hvita voro alltför
få oeh därtiil iIIa beväpnade, hvarför de sAga sig
nödsakade att retirera tilI Partakoski. Vid Partakoski. där en strid stod under 1808-09 års krig,
funnos gamla beHlstningsverk, som erbjödo skydd
åt sina försvarare; dessutom hade platsen gin strategiska betydelse som skydd för 5:t Michel.
De röda togo nu Savitaipale kyrkoby oeh h1:lrjade som vilddjur. Det första de gjorde var att
mörda apotekaren.
Därpå plundrades byn oeh
nastan all boskap, som där påträffades, nedslaktades.
I allmänhet ägde under denna tid inga större
bataljer rum, endast smärre skärmystlingar mellan
mindre trupper.
Först i slutet af mars-pä Marie bebädelsedagvägade sig de röda på ett större fö retag. De
beslöto nämligen att taga 5:t Michel. Pian en misslyckades dock fullsHlndigt, och de blefvo tillbakaslagna med svära förluster.
Deras härjningar i Luumäki och Davidstad antogo
slutligen rent ohyggliga former, sedan de fätt i si na
händer en förteckning öfver skyddskåre ns medlemmar.
När de röda gjort sig tili herrar öfve r Luumäki
socken, var nägon af de hvita, som stan nat kvar,
nog rådig att med tanke på stu ndande husundersökningar lägga en del viktiga dokument - däribland äfven den ofvannämnda medlemsförteckninge n i ett skrin, som g räfdes ner i en våldig
snödrifva. Gömslållet var väl valdt, men man hade
icke beräknat att striderna skulle taga månader i
.anspråk. En vacker dag var drifvan borta, och
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skrinet kom i dagen och påträffactes af en af de röda.

Nu följde en fruktansvärd razzia.

Alla, hvilkas

namn stodo upptagna på medlemsförteckningen och

som ej varo vid fronten, grepos. Två personer
handlandena Antti Hllrmolin och Maxim Palviainen
dödades omedelbart, antingen i sina hern eiler också
i närheten, ty deras lik påträffades alldeles invid
deras bostäder:

De öfriga fördes tili Kouvola och dödades däf.
De tillhörde samtliga kommunens mest framstående
och inflytelserikaste män; de hade ifrigt deltagit
i ortens kommunala lif samt gått i spetsen för fram-

stegsarbetet inom socknen. De mördade varo:
Pastor Päiviö, statsrådet Hugo Helenius, provi-

sor Arne Oulin, läraren T. Hirvikallio, jordbrukaren
Niilo Rusanen, hemmansägaren Taavi Saaritz, hans
son Jalmari Saaritz, kantor Wilho Repo, disponenten
T. Ihola och hans söner Anton och Aaro, hemmansägaren Eljas Nurkka, bröderna Wille, Manu och
Antti Taina, telegrafisten Eero Hyvärinen, studenten
Taneli Punkkinen. agenten Antti Seppänen, nämdeman Wille Suo-Anttila och hemman sägarsonen Matti
Pätäri. Alla de mördades lik voro ilJa misshandlade.
. Kyrkoherden i församlin gen, som äfven torde varit
upptagen pä proskriptionslistan, Iyckades fly, sedan
han af en af de röda fätt reda på hvad som förestod.
Dessutom dödades ett antal andra af socknens
invånare. En gång begrafdes på samma dag 22
personer. som alla mördats af de röda.
·Slutligen - det var de sista dagarna af april
kunde de hvita tänka pä att gä till anfal!. De
voro nu öfvade och fullt beväpnade, hade fAtt med
sig österbottningar och savolaksare irän Mannerheims arme samt hade till beiälhaivare svenske
majoren Förberg.

15.
De afgörande striderna i Davidstadstrakten skola
för modligen sldldras i samband med de öfriga rent
militära operationerna, näf krigets historia skrifves.
De falla utom ramen för mina skildringar, hvilka
endast afse skyddskårernas verksamhet. Jag viii
därför endast i korthet nämna, aU Savitaipale togs
efteT en mycket vålctsam slrid, sam varade i 34
timmar och hvarvid kyrkan, prästgård en samt fö r
öfrigt större delell af byn gingo upp i Jägor, hvarcfter de röda flydde tili Huopainen, där de brände
bra n öfver strömmen och befäsle sig pä den hart
näT o intagliga norra strandell. Här sägo sig de
hvila tvungna att hvila, uHröttad e som de varo efler strider, sa m pägått oafbrutet i 54 timmar.
Medan. skyddskåren fTän Savi taipale jlimte öslerbottningarna och savolaksarna förföljde de fly ende tili Huopainen, had e karelarna frän Joutseno
och Jääskis, hvilka eröfrat Villmanslrand, hunnit
fram och lagil Luumäki slalion. Härifdln mäste
de dock draga sig ett stycke tillbaka, dä de röda
fätl sitt arlilleri uppställdt vid Uro hållplats, därifrän de begynte bombardera Luumäki.
Emellertid va r ringen nu slutcn kring det som
var kvar af den ·{oma, en gäng sä segervissa rödil
armen; endast söderut var vägen ännu fri. Dc
röda begynte nu ordna för si n retrält och hade
afven för afsikt att bränna Davidslad. för dctta
ändamä! hade de äiven pä flera ställen gjort i ordning stora kärl med petroleum. De hunno emelle rtid ej fullfölja si n afsikl. Äfven syntes de ha
ämnat för störa sjukh uset. Detta var, som förul
omlalats, afsedt tili evakucringssjukhus för länslasaretlet i Vi borg, och där lägo då eU anta l sj uka,
som sändts dit irän residensstaden, bland dessa
äfven nägra rödgardister. Dessa !ingo nu af kamraterna uppmaning att rymma irän sjukhusel, eme·
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dan de röda ämnade beskjuta det - för att de
hvita ej skulle draga nägoll nytta af det. Fem af
patienterna lydde rådet och sprungo tili skogs.
Det blef dock ingenting a f med vare sig Davidstads eller sjukhusets förstöring, ty de hvita trupperna närmade sig aili mer. De röda sprängde
stationsväxeln M Viborgssidan och begäfvo sig med
tTe extra tåg, sam tidigare gjorls i o rdning, åt Kouvola tili - raki i gape! på den del af den hvita
armen, sam ryckle an frAn väster.
Samtidigt begynte de första flyktingarna väsler-

ifTAn visa sig. De hade kommi t ända fn'l.n irakteroa
kri ng Björneborg. Det var massot af utm ärg lade

kvinnor med sina frysande små inlindade i irasor,
uppkrupna på kArror, som d rogos af eländiga, ui·
syu llna hästkraka r. Det var en hjärtslitande anblick
dessa flyktingar erbjöao - man räknade minst 200
hästlass med män, kvi nnor och barn - där de drogo
fra m i sina trasor och sitt elände, vrakspillror, som
slitits loss frän sina fästen och i1U af krigets storm ilod vräktes mot öster för att gå under i elände hun dratals mil frä n sina hem, så framt icke barmh ärtiga männi skor togo hand om dem.
Nu var vägen stängd mot öster, dit de sträfvade.
Det ålerstod endast alt styra kosan - åt söder, där
väge n ännu var fri.
Detta var 1 maj på kvälle n. Och medan den
långa karava nen fl y ktingar drog fram längs landsvägen, såg man den ena truppen röda efter den andra
klattra upp fÖf de g am la ryska vallarna, passera
sjukhusets .gård och spring a Ofver excercisfältet där
ulanför för atl försvinna i skogarna pä väg moi
kusten. Det var trupperna hän Huopainen, som
funno det klokast att draga sig undan, dels tag and e
samma väg som fl yktingarna västerifrån, dels genom
skogarna.
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Alla hunno dock icke undan, ty nu varo karelama, som kommo frän öster, framme. Striden .blef
kort, den pägick endast i 20 minuter, men den ko-

stade 10 rödga rdister lifvet. Säkert skulle mansspil-

lan ha blifvit större, om de hvila haft tillräckligt
med ammunition. Nu hade de sin tross kvar i
kyrkobyn - 6 kilometer frän stationen - hvartör en mängd af de röda undgingo en säker död.
Davidstad och Luumäki voro befriade, men befrieIsen hade blifvit dyr.
Den 2 maj tågacte de hvita jn frän två häll: frän
Luumäki och frän Huopainen, hä!sade med jubel
af alla dem, som under mer än he månader suckat
under rödbanditernas välds- och blodsregemente.
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