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1. 

Då jag sommaren 1915 engång besökte 

baron B. på hansämbetsrum. och vi därvid talade 
om de politiska rörhållandena och om Tysklands 
framgångar i kriget. konstaterande att Fin· 
lands lycka berodde av Rysslands Ilederlag i 
kriget, berättade hao, att hall hade tänkt på 
ruig vid ett tillfälle. då mao frän tysk sida öns· 
kat en finländsk sjöfarande, som vore bekant 

mcd farlederna vid Finska vikens 110fra kust. 
Han hade redan bestämt sig rör mig, - .men 
nändessedan ej», förklarade hao, »cmedan jag var 
girt och krigskonjunkturerna då än nu varo så 
osäkra - i händelse av ett tyskt . nederlag 
skull e min familj bliva lidande, - ~men sådant 
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läget nn än, tillade han, ))skulle jag ej tveka ett 
ögonblick. t - T yskarna höllo nämligen jnst då 
på att intaga Warschan. Min missräkning över 
att ett tillfälle att inträda i den tyska marinen 
gått mig förbi var sto r, men baron B. tröstade 
mig med, att hao skulle komma ihåg mig nästa 
gång. -

Ett sådant lillfä lle yppade sig äve n sell8 re, 
ehuru jag då ej knnde hegagna mig av det
samma, då jag saknade tillräcklig kännedom om 
den ålälldska skärgården, vilket denna gång ut
gjorde huvudvillkoret för uppgiften. 

J ag var vid denna tid hosatt i J akobstad, och 
deltog erter bästa fönnåga uti arbetet för 
jägarrörelsen, fast övertygad om att Finland 
elldast pä dcnna väg kunde vinoa sin frihct. 
Då vära förehavande sedennera på våren 1916 
uppdagades av de ryska gendarmerna, blevo all a 
som voro inblandade i affären. tvungna alt 
lämna orten; mma »medskyldiga» sökte sig 
västerut över Bottenhavet, medan jag harn
nade i Helsingfors, 
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Min tillfälliga verksamhet härstädes satte 

mig J tillfälle att lära känna förhållandena 
inom den ryska militären och då det röda upp
roret bröt ut, var jag därför ganska väl rustad 
föll. det värv jag sedermera, understödd av 
Voly etz-kåren, åtog mig och även utförde. 

Under den första tiden av upproret samlades 
endel sjöfarande hos kapten L. på hans kontor 

vid Unionsgatan, där vi dryftade de senaste da
garnas händelser. Tanken I?å att också vi sjö

män skulle kunna uträtta något framkaslades 
ofta. 

En dag blev jag invigd i de planer, som 
vora å bane att befria isbrytaren TarnlO 

från ryssarnas och de rödas våld och föra den ut 
från staden. Jämte H. och O. Janhonen samt 
E. v. Bell började även jag deltaga i arbetet för 
deras realiserande och i denna avsikt främst 

intressera mig för bolsjevikernas göranden och 
låtanden i hamnen och på fartygen. l\'1edan 
arbetet på Tarmo's kapning pågick, kom jag ge-
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nom särskilda persoll(~rs fönncdling i förbindelse 
med kapt. Juhnewitz, som förde isbrytaren Vo

lynetz och SHart uppgjorde vi planer på alt kapa 
detta fartyg. Den första pIanen gick ut på aft 
taga isbrytaren på samma gång som Tarmo: 
sålund a att en tillräckligt st ark trupp b slu l· 

samma män skulle gå ombord på Tarmo ch då 
denna lyckligen fö rts ur hamn, inv:'\nta V yne Lz 
ule på Finska viken; Tanna skulle signa cra om 
roder- eIler maskinskada och anhäll a om 3ssis
tans; Volynelz skulle då lägga till vid sidan av 
Tarmo, besättningen övcrmannas och fartygct 
kapas. Planen borde sättas i verket, innan 
s/s ))Orkam> med vapenIust tiU de röda hunnit 
anlända tili sladcn; den låg för ögollblicket in
frusen i isen mitt i Finska vikcll jämle and ra 
obev.ärade transportfartyg. 

Dessa planer behagade emellertid ej ledarne 

för Tarmo-affären. Och en söndagsmorgon 
konstatera vi att de läm nat Helsingfors med 
senato r Svinhufvud ombord, utan att underrätta 
oss härom. 
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Jag jämte mina kamrater, bröderna Janho
nen och E. v. Bell sågo oss sålunda lurademcll 
beslöto att - kosta vad det ville - Volynetz 
skulle ui. För tillfället kunde dock ingenting 

göras, emedan det visade sig ornöjligt för en 
tillräckligt stark truppstyrka att stiga ombord 
utan att väcka misstankar. Sedan Volynetz 
intagit fulla kolförråd, avgick den också till 
Kronstadt jämte endel av de stora ryska krigs_o 

fartygen. 

De rödas regemente i Helsingfors antog 
emellertid aHt våldsammare karaktär. Vilken 
skulle väl utgången bli, om de röda skarorna vid 

reträtten skulle översvämma staden, isolerad 
och utan förbindelser som den var? Förbin
delse med J,=teval måste upprättas, ty därifrån 
kunde måhända hjälp erhällas. om situationen 
blev betänklig. Allt ivrigare följde vi med för
hållandena i hamnarna. 

En dag meddelade mig baron W. och doktor 
Suolahti, att det vore högst nödvändigt att 



'0 

ingeniör ThiJo, vilken innehade viktiga minkar
tor, skulle föras över tili Reval, och frAgade 
om jag kunde göfa något åt saken. 

1 hamnen låg rör tillfället isbrytarcll tA vance •. 
Under ett t idigare besök ombord på densarnma 
hade jag kommit tilI den uppfattriingen att ett 
par av befälet vid evcll tuellt behov icke skulle 
motarbeta 05S", Här gavs således måhända en 

möjlighet att få ingeniör T. över till Reval och 
samtidigt att taga elt isbrytarfartyg rrän 
bolsjevikerna. 

J ag meddelade detta åt de bAda ovannämnda 
persollcrna och doktor Suolahti ställde genast 
nödigt kapital till förfogande. 

Emellertid visade det sig att de bAda be
fälspersonerna på Avance icke varo pålitliga, 
utan stäIlde sig tveksamma, dA vi skulle skrida 
till verket. 

Det vaf överenskommet, att de efter Avance's 
sista färd skulle lägga an vid en mera undan
skymd plats på Skatudden. Men i stä llet rörde 
de nu båten ända in i Södra hamnen och för-
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töjde den bland en hel mängd andra fartyg; 
icke mindre än fem båtar låga här: nännast in
till k&j en den ryska ångaren Michael Lund, 
sedan Astrea, Wasa, Ägir och ytterst vårt 
blivande villebråd. A vance hade under sin 

sista färd varit på en expedition ostvart i 
skärgården för att rekognoscera isförhållandena 
- ryssarna vora nämligen som bäst sysselsatta 
med att småningom föra över endel fartyg till 
Kronstadt, även skärgårdsvägen . Vi erfara 
nu att fartyget på resan hade sprungit läck i 
fören, vid ankomsten till Södra hamnen hade 

den fören fylld med vatten, medan aktern 
stod högt i vädret. Vid besök ombord kon
staterade jag emellertid genast att det ej var 
så allvarsamt med skadan som det såg ut. En 

nitnagel hade endast lossnat i fören. Detokun
niga maskinbefälet hittade ej rätt på rören och 
ventilerna som ledde till pumpen, utan för
piken fick fyllas. De gjorde till och med den ena 
villan värre än den andra genom att taga miste, 
och länspumpa friskvattentanken akterut, så att 



" 
fören sjönk ii n lI u djupare ne!'. Någon fara att 
med fartyget i della skick gå över tili Reval an
såg jag sålunda ej föreligga. Ett isbrytarfartyg 
är Ilog så pass starkt byggt, attdet in le remnar, 
om också en nitnagel läcker, blolt pumparna 
funktionera. Fartyget hade för rcsten redan ti-
digare !idit 3V samma fel mcn av ryssarna repa

rerats på typiskt 'v is - . Huvudsaken var som 
sagt, att purnparna voro i skick, så att det in
kommande vattnet åler kunde pumpas ut. 

På aftonen hittade dc slutligen de räUa venti
lerna, och då pumparna en gång började arbcta, 
var pikcn snart länsad. 

Vi fastställde avresan lill följande morgan 
kl. 8, då Avance hade ångan uppe för att avgå 
t iU verkstaden vid Skatudden. En del av oss 
11ade redan på aftonen samlats ombord på de 

närmaste fartygen; några vo ro hos kapten 
Sandman på Wasa , andra hos kapten H olmberg 
på Ägir, mig hade kapten Lundkvist på Astrea 
berett plats i rökhytten uppe på promenaddäc

ket. De övriga del tagarna skullc infinna sig 



tidigt på morgonen. Vi skulle nämligen spela 
roUen av arbetare som stego ombord för att av 
A vance i förbifarten föras över till fästningsver
ken. Sedan vi väl kommit i gång och utom 
synhåll för otrevliga vittnen skulle vi nog 
ordna om resten. Meningen var att vi själva, 
sedan besättningen övermannats, skulle sköta 
om eldningen, och maskinisten Lappalainen, 
som var med och redan tidigare kände till ma
skineriet om bord, skulle i händelse av behov 
tjänstgöra som maskinist. 

Men när morgonen grydde, insåg jag emel
lertid snart, att v:h plan ej kunde bringas i 
värkställighet. De personer på A vance som 
voro invigda i saken, voro nu så nervösa och 
tveksamma, att jag inte vågade låta mitt 
folk gå ombord på fartyget. Något missför
stånd och trassel hade lätt kunnat upp.stå och 
vi fö rvägrats tillåtelse att följa med. Detta hade 
säkert också genast dragit de röda vakternas 
uppmärksamhet till sig, och katastrofen varit 
nära. Det fnnns nämligen röda vaktposter på 



alla finlälld ska fartyg för att skydda dem mot 
slaktarnas onda anslag. - HelIre fly än illa 
fäkta - vi retirerade i god ordning, medan 
Avance ångade ut ur hatp,nen. - Då det för 
ögonblicket visade sig fullkomligt ' omöj ligt att 
bereda ingeniör Thilo tillfälle att direkt komma 
över t ill Reval och hans uppdrag vaI' av syn
nerligen brådskande natur, beslöt han att resa 
tili Kotka, för att därifrån taga sig fram till 
Hogland, och sedan fortsälta färden i tysk 
flygmaskin. 



II. 

I mitten av april uppstod en ganska svår 
nordvästlig stonn och det -vackra vädret, som 
hittills rått, efterträddes aven rätt ansenlig 
köld. Ute på Finska viken visade tennometern 
om natten ända till 20°, och de utomordentligt 
gynnsamma isförhåUande förbyttes i raka mot
satsen. Jag träffade en dag kapten Atterman, 
som i 25 års tid fört befälet på isbrytaren 
Stadt Reval, men som nu, emedan han ansågs [ör 
osäker, förlorat sitt befäl. Han förklarade för 
mig, att efter denna stonn måste isförhållandena 
på estländska sidan vara mycket svåra; de nord
västliga stonnarna brukade pressa hela reval
ska bukten full med packis. Enligt hans mening 
kunde endast de bästa isbrytare, sådana som fin-
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ländska slaten ägde. samt Volynetz taga sig 
fram därstädes . Förestod QSS Itär en uppgift? 

Volynetz hade som sagt avgått t ili Kronstadt 
med de stora dreadnoughterna ,och väntades 
snart tillbaka tiU Helsingfors för att assistera 
de återstående stora fartygen härifrån ostvart. 
Slutligen en dag inrapportcrades det att Volynetz 
hade kommit. Jag ställde mig geoast i rörbin
delse med kapten J uhnewitsch för att få höra 
hurudan situationen vaI'. Kapten Juhnewitsch 
hade vid ankomstcll tili Helsingfors crhållit ett 
mycket inlressanL brev gcnom konsul Gahn
bäck. 1 deUa brev, som var skrivet på engelska 
och ulldertecknat av .Block, kaptcnlöjtnant i 
tyska marillcns reserv, förklarades, att isbry

taren var av utomordentlig betydelse på andra 
sidan havet och uppmanadcs kaptenen att göra 
sitt yttersta löI' att köpa besättningen och 
komma med fartyget över tilI Reval. Det ut
lovades i brevet 10 miljoner åt besättningen och 
kaptenen skulle belönas, om jag icke missmin
ner mig, med 10 % därav. Planen var likväl 
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outförbar. Det hade ald rig gått att t ili en besäU
ning på cirka 120 man komma fram med elt 
sådant förslag, då penningarna dessutom Wrst 
skulle erhållas vid framkomsten tili Reval. De 

hade aldrig trott på historien, utan förslagstäl
laren had~ helt säkert förlorat huvudet på 
kuppen. 1 alla fall kommo vi övercns om alt 
kapten Juhnewitz skulle svara och uppl.ysa 
dem om, alt ha ll stod i kontakt med personer 
här och t illsammans med dem arbetade just 

på att f å far tyget över, varpå brevet över
lämnades t ili konsul Gahnbäck för vidare be
Cordran. 

J ag observerade emellertid alt även audea 
voro intresserade av fartyget och dess ankomst; 
bland annat beräUade en fröken senare för mig 

att hon haft i uppdrag att framföra rapport om 
fartygets ankomst tili Borgå föl' att meddelan
det sedan därifrån skulle komma vederbörande 
tillhanda. - 1 alla fall gällde det att vara .för
siktig och handla raskt, så att det ej skulle 
hända något missöde. 
Vl1lynelz_Expeditltme1l . , 
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J ag besökte även konsul Galnbäck, som torde 
stått i telegrafisk f5rbindelse med Reval. Hall 
erbjöd sig att sända mcddelande tili Reval, 
så suart Volynetz anträdde färden . 

Volynetz skulle fara frän Sö<h;a hamnen tili 
Busholmen i SUlldvikshamncll föl' att taga in 
koi för sin röljande resa t ili Kronstadt . och nu 
erbj öds ett gatt tillfälle för mig att följa med 
på fartyget. och göra mig bekant med lokalite
terna. För att avleda alla misstallkar klädde 

jag mig i lotsofficersrnössa och samtalet mel
lan kapten Juhnewitz och mig rördes utc
slutande på ryska. J ag hade även tidigare 
använt samlna förklädnad och den visade sig 
ypperlig både mo t de röda och mot de ryska 
bolsjevikerna. 

Medan koJningen försiggick, grubblade vi över 
huru kapningen bäst kunde utföras. Det var 
nämligen mycket kinkigt att företaga sig någon
ting, då befälhavaren icke hade någon bestäm
manderätt ombord, utan skeppskommitten med 
sin kommissarie hade a11 kontroll i sina händer. 

\ 
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Kaptenen kundc därför icke på eget beväg föl' c

taga någonting utan skriftlig ord er frän flottans 

.Centtalkommilte. , .Centro BaIt. (C. B.) som 
den gemenligen kaIla des. Då en order ao
lände tilI fartyget, vaI' det tSkeppskommitU~ n» 

som kontrollerade oeh dryftade densamma, oeh 

medan fartyget vaI' i gång, stod även kommis
sari en på bryggan oeh övervakadc nav igeringen. 

Vid anfordran ägde befälhavaren att å sjökor

tet angiva fartygets läge ffi. rn. Befälhavarcns 

roll ombord vaI' därför så säga navigatörens. 

Det gällde nu att kunna lu ra bolsjevikcrna och 

utfi nna en fullt antaglig orsak för a tt en tillräck· 

Iigt stark trupp utan misst ankar skulle komma 

omhord oeh få mcdfölja fartyget tilI sjöss och 
sedan vid lämpligt tillfälle klämma HH. Detta 

vaI' lättare sagt än gjort, ty 'farmos försvin

nande hade stegrat vaksamheten. Vid Bushol

men måste det j alla falI ske, ty vid färden frän 

kolplatsen därstädes tilI sin egentliga uppehålls

ort i Södra hamnen kunde befälhavaren ulan 

vidare bestämma avgå ngstiden. 
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Men huru erhålla en order som berättigade 
truppen att komma ombord. Möjlighetatttrup
pen förklädd tili röd gardister kunde komma om
bord för att av fartyget föras ut till skärgår
den på jakt erter slaktare diskuterades, men 
denna pian var ej säker, då förhållandet melIan 
de röda och matroserna rör tillfället var rätt 
spänt. Det återstod sålunda icke någon annan 
utväg än att förfalska en order och göra den 
alldeles erter vAr önskan. Detta var emeller
tid icke heller nAgon lätt sak. ty därtill behöv
des blanketter och stämpeln, den allsmäktiga 

stärnpeln, som alltid måste fionas på ryska 
l)bumagon. Herr Erik Gahnbäck, som jag tidi. 

gare träffat vid besäken hos hans fader, lovadc 
att frän tKretjett (f. d. fjnländ ska ångaren 
Polaris), där Centralkommitten uppehön sig. 
försöka anskaffa orderblallketter. Men då jag 
ej var säker på att hall skulle lyckas. beställde 
jag dylika efter mönster av kapten Juhnewitz 
hos en pappershandcl; stämpeln gjordes även 
den efter prov hos en gravör. 
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Själva ordern utskrevs på en rysk skrivma
skin och då den var färdig, stämplats. numrerats 
och försetts med kommissarien Ismailoffs namn, 
hade inte fan själv kunnat taga den för annat 
än äkta. Ordern lydde: 

Till Befälhavaren på' isbrytaren Voly

netz. 

»Vid mottagandet härav äger Ni efter 
fullföljd kolning avgå till Södra ham
nen, men samtidigt medtaga 57 st. 
arbetare och lotsar samt föra dem till 
trakten av Mjölö, därifrån de fort
sätta färden vidare över isen. 

Samtidigt härmed organiserades även truppen 
som skulle övermanna fartyget; och i synnerhet 
var Eino v. Bell outtröttlig i sina bemödanden 
härvid. Arbetet var förenat med stora svårig

heter, då allt måste ske i största hemlighet och 
så få som möjligt skulle invigas i saken. Genom 
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rönnedling av magister Hoppu och doktor 
Suolahti erhölls från skyddskåren endel av 
manskapet med de duktiga gruppledarna K . K ö

nönen och 1. Levanto i spetsen. Nödigt kapital 
utverkade doktar Suolahti och afrärsmannen 
H. Elvi ng. 



111. 

Volynelz hade inlagit fulla bunkerkol, 700 
too och var färdig att lämna kolplatsen och rara 
tili Södra harnnen för att invänla order fö r 

färden tili Kronstadt. 
Det var långfredagsmorgon den 29 mars. 

Nu gällde det för oss att vara redo. Ordcr gavs 
åt manskapet att förklädda tili a rbetare infinna 

sig ombord kl. 7,30 f. m. Lösenordet var »Työ

mieslehti. . Dcssutom skulle vaI' och en, då hall 
kom tili fartyget, naga observera, om någo n 
person ombord satt och läsle elleI' bar en tid
ning på ett synligt ställe. Detta utgjorde teck
nel på att vägen var klar. 

Själv begav jag mignedigod tid. Genastefter 
7 vaI' jag ombord iklädd rysk lotsofficersmössa 
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Kaplm Th. S~grr.svt'n. 

mr att hinna utföra proceduren med ordern. Den 
tillgick sålunda att jag överräckte ordern, inlagd 
i kuvert, åt kommissarien, samt framförde mitt 
ärende. Dessutom erhäll han en ut[örlig redogö
relse över vad vi ärnnade röretaga 055; lotsverket 
hade nämligen i uppdrag 3tt loda och utstaka 
en oy rarled på yttre sidan om holmarna. eme
dan de stora transportfartygen och tNovikty-
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pen icke kunde föras genom den inre farleden i 
brist på t ill räckligt svängrum. Ute i Finska 
viken ~var isen alltför grov och där kunde man 
stöta på tyskar. Ordern beCordrades vidare tili 
beCälhavaren kupten Juhnewitz. sam även 
själv infann sig på däck och vi uttalade oss nn 
ungAende arbetct. Den första delen av pIanen 
hade sålunda lyckats. 

Då kloekan nännade sig halv åtta, började 

pojkarna i små gruppcr infinoa sig, oeh magister 
Kaila, sam var en bland de första, rick i upp
drag alt med en tidning i hand MUa räkning på 
alla som stego ombord; - kanske skulle nAgan i 
sista minuten tveka oeh stanna hcmma. 

Plötsligt uppenbarade sig en mystisk person 
p landgången. Det vaI' en kart bredaxlad mc
delålders man; väl ombord slank han fö röver. 
Säde magistcl' Kaila och jag blevo ytterst 
häpna och undrade vad han kunde hava i sin
net. Kanske kom han för att varna tKamra
ternat och hedjn dem vara på sin vakt. Soart 
:Hervändc han emellcrtid fril n rörcn oeh började 
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nn vandra på kajen med en tidning i hallden. Det 
var klart, att de röda (Alt nys om att {l ågonting 
var i görningen; hnru mycket de visste var icke 
lätt att avgöra. Förberedelserna hade inle kun
nat utföras med tillräcklig försiktighet. endel 
hade alltså läckt ut. Min försla lanke var alt 
slå tilI reträtt. men dA allt fortfarande var lugnt 
hade manncn i (rliga synbarligen icke kunnat 

ulrätta någonting, och fega som holsjevikerna 
äro, hade de säkerl hUvit nervösa och givit sig 
tillkänna. Den ena röda patrullen dter den 
andra passerade emellertid även förbi fartyget. 
några på väg ul till Sandholm, medan en stan
nade på Busholms broll. 

Strax erter hatv Atta anlände bröderna Jan
honen och E. v. Bell; de hade hlivit uppehållna 
genom att de märkte sig obscrverade av en per
son; de hade redan tidigare varit eftersatta av 

de röda. Då de stigit ombord, illdrogs land
gången och Volynetz började röra på sig. 

Med en lättnadens suck konstaterade jag. alt 
maskinerna arbetadc där nere i djupet. Nu. då 



" 
vi varo för oss själva. skulle vi nog klara 

resten av programmet. 
Den ryska besäUningen ombord utgjordes 3v 

ci rka 100 a 120 man, några varo dock ester oeh 
kunde räknas som mind re farliga. Vi varo inal
les 53. Det vaf !log meningcn att vi skulle vara 
f1era men alla hade icke infunnit sig. 

För alt Ase avrärden hade även endel bekanla 
till de ombordvarande kommit ned, oeh irån un
danskymda ställen betraktade de rartyget. 
Ä ven ruin huslru kunde icke underlåta al1 
koroilla oeh konstalera alt vi verkligen ulan 

malör sluppo ombord oeh iväg u1 Uf hamnen. 
Min fru härde nämligen även tili dem sam med 
stor iver deltagit uti alla förberedclscrna, oeil 
som nu ville se atl företaget verkligen kom tili 
ett godl slnl. 



IV. 

Vädret var det bästa möjliga: snöslask och 
disig luft. -

Dl'\. vi svängde runt vågbrytarcll vid Sand
holm, syntes rödgardistpatruller tili och med ute 
på isen, stirrande på fal'tyget. då det passerade 
förbi. 

Vid Långörn, där Carleden frän Sandviks
hamnen förenar sig med farleden Cmn Södra 
hamnen. stävade en ::LV Sveaborgs, med kanon 
rörsedda patrullb:'i.tar ut emot OSS. Dl'\. den huo
nit upp Volynetz just i kröken dår vi svängde 
ut mot Gråhara, vände den ofönnodat helt om 
oeh återvände. Vad den hade iÖT avsiktcr, föl'-
stod jag icke, men manövern raade oss. 

Vid vaktstationen på Långörn tHlfrågades 



,. 

Midslttppsparli 1m,. VoI,YMU. 

vi varkcn om Jösen eiler desti llationsort. Vid 
. Nyckelholmem, som ryssarna kallade den, 
måste fartygen allt id förut giva bilde lösen 
och noggranna uppgifter om deslillations- och 
avgångsort. Bolsjevikerna varo lyckligtvis ej 
så kinkiga. -' 
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Då det vid mönstringen befanns, att några 

av truppcll sakllade handvapcn. instigo vi nöd
välldigheten av alt med det snaraste komma 
åt arscllalell, där rcservvapcn och amrnunitio
nen bevarades. Dcnna arscnal användes äVCIl 

som kanslirum och samlingsplats för skepps
kommitten; nyckeln tili dörrcn rörvarades h05 
ordförandcn i skcppskommittcll. Hytten yar 

belägen på övre däck under kommandobryggan 
oeh sålunda ganska Jätt ålkomlig. Endcl av 
gubbarlla slällde sig i ring, så att matroscl' ll t\ 
ncre frän mellandi.ick icke gcnom trappupp

gå ngen skulle observera, vad som försiggick, 
medan rnaskinisten Lappalainen äter för brio
nande livel med en rör ii ndamålet medhavd 
dyrk, försökte öpplla dörren. Då delta cj lyc
kades, vaf där ingen annan råd än alt några man 

med ryggarna mot motsatta väggell och föllerna 
mot dörren fingo försöka spränga densamma. 
Det lyckades också alldelcs utmärkt, dörren 
bågnade · och en springa uppstod, - och låset , 
gick upp. 



3t 

Nyström, den blivande ruslmåslaren, jämle 
några man stego io rör att tOrdllat, medan dc 
aodra höllo vakt utanför. 

Jag hadc ej varit många minulcr uppe pii 
kommandobryggan igen, rörrän kommissarlcn i 
mycket myndig och morsk lon kom fram tili mig 
och frågade. huru mitt folk kunde undcrst..'\ sig 
att bryta sig in i kommittens kansli. En rnatros 
hade nämligen observcrat vad sam hän t och 
rapporterat om förhållandet fÖT kommis
sarien. För att vinna tid låtsade jag vara 
högst förvånad. och föreslog. att vi till-
sammans skullc gå ned och se huru saken för
h öl1 sig. 

Mycket riktigt - d.\ vi öppnade dörren, 

sträcktes fyra gevärspipor emot 055. ]{om
missarien haj ade till, och jag bad hOllom åter
vända tili kOllunandobryggan, där jag, i kapten 
Juhnewitz närvaro. skulle giva honom besked. 

Då vi kommit upp på bryggan, tog jag fram 
en näsduk ur ena fickan och stack den i paletå
uppslaget, drog fram browningen ur den andra 



" 
och ställde den under näsa n pii mannen, ryt allde: 
Händerna upp! 

Mannen rörloradc totalt fattningen. Jag 
meddclade nu hOllom, att vila gardct vaI' om
bord, att jag vaI' cher, och att vi ämnade rara 
över tilI R cval och nu blev hall mycket med
görlig. Dcssutom meddc1 ade jag hOll om, alt 
hall under inga omständigheter mcra skulle 
komma tillbaka till Helsingfors. Skullc hall och 
hans kamrater icke giva sig godvilligt. skulle vi 
spränga hela fartyget i luCten. För fomlens 
skull upprepade jag detta ävcn för befälet . Så
väl kapten Juhnewi tz sam förste stynnan Arg 
och andra stynnan Lepui hade nämligen rcdan 

erän början varit med om ku ppen, emedan de 
varken önskade eller hade någon [ördel av att 
[ara med 1Jolsjevikcrna tili Kro nstadt. 

Allt <leUa skedde kloekan 9 f. m., justmedan 
Gråhara fy r passeradcs. 

Kapten H . Janhonen rick nu i uppdrag atL 

övervaka att rorgängaren höll kursen. Kom
missarien berallde jag att följa med mig. 

, 
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Kaptt:n H. Janhonm. 

Nedkommcn pa dåck gay jag lruppen order 

alt hålla sig beredd, ty tidcn alt övcnnnnna be
säUningen var inne. Enligt givna instruktioner 

skulle tclegrafistcn och den trådlösa telegrafen ge
nasl gäras oskadliga, samtidigt som nedgån
garna oclt manskapslogemcn~clla besattes. 

StörsLa delcn av bcSältningcll befann sig för 
t ill fii ll ct i logcmcnten; endast ell fålal uppehön 
sig vid röl'luckan pä mellandäck. 

l\Ied förHirun sågo dessa oss komma mcd brow-
V"I.1'vtl-UpMItI .. nn •. , 



nillgarna pä spälln och de vo ro ej sellu att å tl yda 
befallningen: händerna upp. Med högljudd 
sUimma framställde jag sen för dem ungefär det
samma som jag meddelat kommissarien på 
kommandobrygga n, och tillaöe att om de för
hölle sig lugna och i aIll följde mina befallnin
gar, skulle de dock vid an komsten tili Reval 
erhålla en belöning samt ga ranteras fri resa 
hem tili Ryssland. De visade sig ganska med
görliga, icke minst tack vnre magister Kaila 
Ocll hans hnndbomber. Hade det uppslå tt strid 
pfl. bå tcn hnde dessa bombcr för övrigt, inkastadc 
rakt io i logementen, kunnat vara av utomol"
dentlig betydelse. 

Sedan alla logement å mellandäcket beman
nats, utsattes vakler, och en del av oss vidtog 
med en noggrann undersökning och visitering av 
fartyget. 

Besättningen ombord var bt'väpnad med 
japanska gevär och naganrevolvrar jämte am
munitioll . Allt detta fråntogs dem och fördes 
upp på däck. 



" 
Sedan alla 3vväpllats och skanscl'lla undcr

sökts,_ rick manskapet å nyo. under noggrann 
bcvakning, intaga sina platser. 

Under hela den Lid detta (örsiggick. hade ned· 
gå ngarna tili maskin- oeh pnnnrummcn varit 
swngda och bevakadc. oeh där ncrc hade mun 

ingen aning om vad som sketl. 
Då vi varo fårdiga på mellandäcket, gingo vi 

ned tili akter-maskinrummet. Den förste vi 
träHade, vaI' I :sle maskinistcll som 5tod mel
lan maskincl'Il8. Erter att ha crh:'tllit upplysning 
om vad sam (örsiggått, oeh ålagts att med sitt 
liv ansvara rör alt inlet Olit hän de maskineriet. 
lva ngs hall alt (ölja med oss tili eldarna i paun
rummcll. Sålullda genomgicks hela maskineriet 
oeh vakter utsattes äveralll. Elda rna ringo 
order alt fyra under pannorna och maskinis
terll8 skötte om maskillerna. Det var minsann 
inte något lätt jobb där nere i heltall iklädd som 
jag var Iy ra skj ortor, tre par kalsonger, ylle
sweater, tvenne rockar oeh paletå. Då jag kom 
upp igen, var jag våt som om jag varit i bad. 
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uJonflaggufl hissas. 

Nu ku nde vi äntligen a ndas ut, och efter alt 
ha justerat min toalett. d. v. s. tagit av mig 
de främmande plaggen och lagt undan dem för 
kommande behov, tog jag fartyget i betrak
tande. 

Kursen val' ställd rätt på Kokskärs fyr på 
Estländska kusten. Vinden hade friskat i med 
t jocka frå n väster, och all tefter som vi foro fram 
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sköt rännan ihop akterut, varför det hade 
varit ?rnöjligt för ett svagare fartyg att följa 

efter oss. 
Då allt var klart, kallades den nya besätt

ningen akterut: den röda bolsjevikflaggan skulle 
strykas och lejonflaggan hissas i dess ställe. 
Då den röda trasan låg på däck, anbefalldes 
alla a.t avtaga huvudbonaden, medan lejon
flaggan, som Q. Janhonen lindad omkring krop
pen hade medfört ombord, vecklades ut för vin
den. Efter det ett trefaldigt hurra- och elä

kÖÖllfOP för Finland skallat, manade jag mina 

kamrater att alltid troget tjäna denna flagga, 
och önskade att den allt framgent måtte med 
heder föras över haven. -

Isförhållandena voro ganska svära och hela 
Finska viken var isbelagd förutom råkar här 
och där. En gång fastnade till och med farty
get i isen och medan vi lågo där stilla företog sig 
en bolsjevik att smita över sidan och med rask 
fart taga sig över isfältet . Jag var vid tillfället i 
hytten, men vid ljudetfrån ångvisseln sprang jag 
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upp oeh observerade dA en man ganska långtfrån 
fartyget. Först trodde jag det var en säljägare 
eiler fi skare, sam kommit på drift, men fick 

sedan reda på sammanhanget. Efter upprepade 
signaler återvände hao; troligen hade hao kom
mit till besirining oeh fallat det vanvettiga i 
sitt tillta'g. Då vi frågade hOllom, vad hans mc
ning va r, fingo vi den upplysningen att hall • skulle tillbaka tilI Helsingfors. ty där hade hall 

sina penningar. :Mannen var alldeles vetl
skrämd. -

Då vi nu ansågo 055 utom all fara, bcslöto vi 
avsända ett telegram tiU Helsingfors oeh under
räUa alt aIlt gAtt bra. Magister Kaila sam 
kände systemet, avsände kl. 12 på dagen föl
jande underrättelse .all right utan ett enda 

skott». -
Även ryssarna började emellertid IlU ratta 

intresse för oss. Vid 1- 2-liden uppsnappade vi 
röljande telegram: .Vol ynetz uppgiv edert läge 
J ennak uppgiv edert lägc.t- Vi svaradc förstås 
icke. Efter en kort mellantid upprepades 



Pd lumrlllaltdobryzgf1ll. 

samma sak åter, tredje gången upprepade de 
tclegrammet utan chiffer. 

Vid Kokskär sattes kursen väst för att komma 
Wrbi de enligt mcdhavda kort därstädes bcfin t
Iiga minfälten, oeh emellan dessa och . Revals 
slen. vändes fören in mot Revalsbuk ten. 

I-Hi!" voro isförhållandena verkligen mycket 
svåra, det \' 011" alldeles som kapten Attennan 
sagt, vi hade att kämpa oss fram igenom ett 
[Jere engelska mil brett packisfält, och så gott 
som ända io tili hamnen fingo vi taga ansats 
på ansats. 



I Rellnl. Endd 0"' kJ,.,n $ltoll pd !nndptrmissiM. 

Det gick mycket lli ngsmut, lUen slutligen 
kommo vi till kärnisen inne i bukten oeh då 
behövde vi ej mera göra ansatser, utan med 
jämn fart svängde vi in. med parlamentär
flaggan hi ssad under rlinoeken tili Revals 
hamn oeh förtöjde vid piren. klo 5.45 c. ffi. 

Resan hade räckt omkring 10 timmar. 

Deltagarne uti Volynetz expeditionen voro 
tili antalet 53 oeh utgjordes av följande personer: 
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Th. Segersven (befi'llhavare), H. Janhonen (1 
officer), E. von Bell (II officer) samt O. Jan
honen, J. Janhonen, G. Hagman, G. Nyström, 
T. Häggqvist, R. Kajander, rnaskinisten H. Lap
palainen, K. Koski, K. !(önönen. R. Lundberg, 
G. Ohl5500, A. Jahnsson. H. Holmberg, X. Slotte, 
A. Voutilainen, T.Hcikura. A. Toivola. V. Niilek
seHi, V. Riikonen, K. Kärki, T. Skogster, J. 
Lönnström. R. Sjöman, H. Sjöman, G. Forsberg, 
R. Nyström, J. Sandström, C. Fagerström, 
E. ViJen, K. Levanto, V. Niemistö, T. Liuksiala, 
Y. Vänttinen. R. CabelI, T. Franck, V. Pallari, 
E. Erkkilä, E. Heinricius, L. Lind, O. Meurman, 
.1. Bärg, V. Spårc. B. Lindberg. S. Sandell, 
A. Lund, Y. Rosten, J. Österholm. L. Blomkvist, 
K. Rauramo och E. Kaila. -



v. 

PA kaj en invä nlades vA r 3nkomst av ett nnlal 
tyska officerare oeh elt kommando marinsol
daler. Det visade sig 3011 tili oeh med Stor
amiralen Hans Kungligc I-löghct Pdns Hein
rich uv Prcussen hedrnc\ c vM ankomst med sin 

närvaro. 
Då vi lagt tili oeh fått ut landgå ll gen kommo 

endel officerare ombord oeh hörde sig för om 

förhållundcna ombord oeh om flmgarllu; de 
frågade om vi önskadc rörn dem i land genusl 

eil er om dc kunde s lanna ombord övcr naUen, i 
vilkel fa ll cx lra vakt skulle u lslällas p,l brOIl . 

Sedan Prills H einrich genom offi cerarna 

gjort sig förtrogen med förhållandena, kall ade 
hall mig LilI sig oeh bad mig redogöra för kap-



Volj'nt1l' ;nlöpn- ; R~f'au hallin 29. /1/. /8. (8jJd~n lazY4 

av N . N . Prins NI!;nrich uv I~u$$m). 

ningell. Då jag sluLat min bl!l"iiLLelsc, som han 
tl. hörde mcd stort illlressc, gratu leradc han oss 
tili del dukLiga och lyckade arbetet samt fram
höll att vi voro i vår fu ll a rätt aLt tagn fnrtyget , 
tför den röda flnggan i.ir inget skydd, den röda 
flnggan är en.privatflagga, och en privat äger 
vem som helst rätt att säLla vantarna påt. -



Därpå skakade han min hand så hårt, att jag 
trodde armen skulle gå ur led. Först visste jag 
ej att det var Prinscn, jag kändc ju ej heller den 
tyska gradbeteckningen, men det markcrade 
väderbitna ansiktet sade mig genast, att det var 
en personlighet jag hade framför mig. Av vissa 
frågor han st ällde t ill mig, framgick det, att han 
var oriktigtinfol'mcrad. Bland annat fn'igade han 
mig varför jag hissat &den där flagganl'l (Iejon
flaggan) och intc låtit den röda stå kvar, nu hade 
jag försvårat saken för honom, - men hall 
skuIlc ändå göra silt bästa. Scnm'c framgick det 
nog var skon klämde. Marinspionage-avdelnin
gcn, vars cher var Kapten zu See Isenthal och 
subchcf Kapitänleutllant Block, hade invaggat 
Prinsen i den tl'on, alt det var de som voro upp
hovet tili alltsamman, vi hadc uteslutande 
varit deras verktyg. DeUa hade (örstås för 
dem varit av ett stort personligt intresse och (ar
tyget hade samtidigt varit, icke finländsk, men 
tysk statsegendom. 

Då allt vaI' ordnal ombol'd och manskapet 



Eillo I'on Btfl, 

indelat i vakler, uppma nades kurtcn Juhne
witz och jag att rölja kaptenlöjtnant Block upp 
tili hans byrå. Samtidigt övcrläm nude jag en 
minkarta och en hemlig rysk hok. innehållande 
förklaringar övcr infarten i spärrade hamnar . 
Dessa saker hadc doktor Suolahti givit mig i 
uppdrag : att övcrlämlla tili de tyska marin
myndighcter"a. 



På byrån blevo vi mycket omständligt inre
gistrerade, nästan som om vi varit fångar. Vid 
ana följande frågor och svar som även ncd
skrevos, användes ej mer våra namn ulan endast 
nummer. På min förfrågan, vad meningen rik
Ligt var med dessa ingående frågor, svarade mall 
endast att det hörde till saken, och dessulom 
måste de äga kännedom om alla detaljer för 
den grati fikation vi skull e erhålla. 

Mig tilltalade inte alls denna nyfikenhet, jag 
a nsåg det bäst att vara försiktig i alla yttranden. 
Bland annat frågade man varför vi kommit över, 
och om vi föreLagit färden på eget initiativ, va r
till jag svarade, att vi voro befullmäktigade av 
finländ ska regeringen. Jag kunde icke meddela 
andra i Helsingfors vistande regeringsmedlem
mar än senatorerna Castren och uppgav deras 
namn. Sedan frågade Block om kapten Juhnewilz 
råtl hans brev och i vilken mån detsamma 
inverkat på vå rt förehavande. Svaret härpå 
val' bestämt nekande. Dessutokn hade brevet 
kommit kapten Juhnewitz så sent tillhanda, att 
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hela planen rcdan " af färdig. oeh vi dft endasl 
avvak tade alt Vol ynctz skull e få in sina bU Il
kerkol rör avrcsan . AlIt "ad v i ytlrade blcv 
noga upptccknat av en stenogra f. 

För alt crhåll a full kl arhct i mi n slällning 
fl'amförde jag mi n iinskan a ll ff, avs~\n d a eli. 
telcgram tili rcgerin gcn i Wnstl. H iirtill sam
tyckte man, oeh följandc telcgram avsii ndcs: 
.Har med 53 vitgardister kapat isbrytaren Vo
Iyneu oeh anl änt med densamma tili R eval 

a nhålJ er om förhållningsorden. På detta telc
gram erhöll jag t yvi.i rr aldrig något svar. Icke 
emedan något sva r ej skullegivits, ulan cmedan 
någon tydligen hade undanhålli t mig detsam
m ao B eklagligt nog har jag anlcdning fönnoda 
alt ävcn en finJ ändare hade sin hand med i 
spelet. 

Ertcr att på byrån även hava sammanträffat 
med magister E. ]{aila, återvändc vLalla tre tili 
rartyget och lade oss tili vila efter rörsta dagens 
arbete. 



Fllngama II VOI)'l'~z flros i la"d i R,.m/. 

Kloekan å tta följande morgon vidtog land-, 
sättning av fånga l'lla. Alla fingo medtaga silla 
tillhörigheter jämle litet bröd, sockcr och tobak, 
och förd cs däreftcr eskorterade av tyska marin
soldater t ili någo ll baraek, för att sedan vidare 
befordras hem tili Ryssland. För skötsel av 
maskiner och pannor utvaldes dock ett nödigt 
antal av den gamla besättningen som utan rara 
kun de behållas ombord. Dessa voro ej heller 
ovilliga, då de crbjödos fulla IÖllefönnåner, och 
då .... de kunde röreställa sig att det var värre i 
land. 1 Reval fanns ej heller sådant folk att 
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tillgä, som utan vidare hade kunnat sköta de 
rätt kompliccrade maskinerierna. 

Vid 12-tiden ringo vi helt plötsligt lI nya elt 
besök av Storamiralcn, jiimle hans adjutant 
Korvettenkapitän Reuter (vil ken sedcnnera blev 

marinattache i Helsingfors). PrinsclI önskade 
ett samtai mcd 055, varför vi stego Ilcd i kajutan. 
Hall ville rÖl'st höra om rörhållandena i södra 

Finland, fråmst i Helsingfors oeh orsakerna tili 
vår Cärd . Jag meddeladc aLt situationen va I' 
mycket allvarsam. att man av de röda kundc 
vä nta vad som helst när som helst. Då de 

troligen skulle retircra söderut, kunde man 
rörutsäUa att de översvämmadc södra Fin
la nd oeh Helsingfors, rör att sedan deras 
s tällning blifvit ohållbnt', tillsammans med rys
sarna fortsätta österut. oeh under sådalla för
hålla nden skulle icke bio tt befolkningen i Hel
singro rs komma att rå utstå oberäkneliga 
olyckor utan hela södra Finland; dessutom 
ranns det icke några proviantförrådcr. Där
efter rick jag redogö ra rör på vilket sätt jag 

V"I",,,II"-Eipedlt/"H'''. 



l(apl,1I Th . Srgrrsl'rn, I(aplm juhn, ... i tSl"h Ol"h I(rJlwtfrnllapilifa 
R"ul". 

a nsåg alt hj älpen biisl kuudc ordnas och slutli
gen Himnudc jag uppgHtcr om unlnlct ryska 
krigsfurtyg i I-J elsingfors hnllln och dcras Jäge, 
besiiUning och farli ghcl, om isförhå lJ andena 
m.m. 

Prinscn Illcddeladc sedall, aU undsällning 

skulle sändas och aU Vol Y ll c ~z och Tanno skulle 



fA medvcrka diirtill. Doek skull c högs la mm-
lära l~dningcn llnförtros lyskarna . Diirrör 
komtncndcrade~ ilvcn cn marinoffiecr jiimtc 
signaJcringskomnHludo I ill var tdcra fartyget. 

Efler alt i c:a eli timmcs Lie! gjo!'t sig bckulIl 
med rörh:'l. lIandena, bcsåg Prinsell fartyget oeh 
innan han gick i Jand bJevo adjutanten, 
Korvettenkapiliin Reuler, JuhnewHz oeh jag 
fotograferade av hO ll om. 

Vid vAr ankomst tili Reval l:'l.g Tarmo' icke i 
hamnen, Den hadc lidigare löpt ul på en cx
pedition tili HogJand. där den t. o. m, koru i 
konlakt med Jennak. Den 2 april ålervände den 
till Reval. Vid åsynen av Vo1ynelz, som även bar 
Jcjonnaggan hissad, lyckLcs man rörstbJiva rätt 
häpen, men d:'l. Tanno passcrade oss, ulbragtes 
ett rungnndc hurrn, vi lkel vi nalurligtvis besva
radc. 

Den 21 april an lälldc ombord eli. kommando 
'lyska marinsoldaler, som genast begynte breda 
ut plankor pli diickct. Oli. vi blevo uppl ysta 
om alt meningen var atl förctaga en rent tysk 
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expedition tili Nargö n ell er något annat stä ll c, 

uppkom ett missförstånd. Men röljande dag lriif
Cade jag chefcn för de marina angelägenhetcrna 
i Kurland och Estland Kapitän zu See Wolrram 
som upplyste mig om al1 dessa rörbercdclscl' 
gälldc Finlands-cxpcditionen. plankorna p:\ 
däcket voro ämnade till go)v rör hästar sam äVCIl 

skulle medtagas. 
Kapten WoHram VUf en synnerligen no och 

nobel man, och jag stAr i stor tacksamhetsskuld 
t iU honom och hans nännaste man Korvetten

kapitän Paschen och K aptenlöjtnant B eelitz, 
vilka understöddc mig, dl'\. spionage-avdclnin
gen uppställde svårigheter. 

De nännasle dagarna efter v!'lr ankomst 
användes tili inlärande av manskapet. Besätl
ningen rick skrubba och rengöra hela fartygel 
efter ryssarna. Del erhöll undervislling i sköt

scl av alla kranar och vinscharsamt i navigering. 
Båtarna lyftes upp i dävertarna, svängdcs över 
sidorna och firadcs ned längs utsidan . Där

emellan exercerades det. 
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Eurds. 

Den 4 april anl ä nde ombord skyddskåristerna 
Uno Tennberg, Axel Fonselius, John F agerroos, 

Sigurd Thillmall , Lauri Vähäkallio och Valdemar 
Lindkvist. Dessa hade tagit sig över Finska vi
ken, dels i öppen båt. dels till fots på isen, efter 
det de röda gjort slut på Kyrkslättskå rens verk
samhet. De blevo alla inskrivna i Volynetz
kå rens rullor 'Och fingo genast fly tta ombord. 
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Extms. 

Summa dag inträrrade ett lileL inlennezzo 
som ävclI har skäl att omntimnas. Jag V8r icke 

själv vid tiHrället ombord, men jag viii mcd
dcla hii.r vad Lsta officercn ncdskrev härom i 
jourllulen. ,1<1. 11.40 samlades alla frivilliga 

på däck, där kaplenlöjlnant Bcelilz i etL tai tili 
de närvarande framhöll avsikten med den på-
tän k la cxped ilionen, s3mL gay diverse order om 
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rörberedelsell. Oärcfler upptriiddc eli , rö .. s·å 
gott som alla obckanl person, vid nam n Osolin. 
Han Cramhöll i besLiimda ordalag aU han nu 
övcrtagit högsta befä let övcr de fin ländska an
gclägcnhcterna på Mten, gay en del ullmilnly
diga ordcr om arbctclI ombord sumt hotudc mcd 
skarpa ord dem. vilka cj ögonblickligcn lyddc 
hans ordcr. Oflrcfter rörsva nn talarCII. 

Mot dcUa herr Osolins upp trädandc prolcste
rar hela den frivi lliga besiHtninge ll gCllom 
undcrt. 

H. J an honen, 
Uno Tennberg, 

Eino VO II Bell . 
K. J . Levanto. 

Kaptenlöjtnant Bcelitz var den officer som av 
Kapitän zu Sec Wolfram jåmte ett sigllali st
kommando crht't lli t kOlnmcndering ombord rör 
att ullder expcditionen hava hand om de sjö
militära angeHigenheterna. -

Unge Osolin - han var liten tili växten men 
morskarc i orden, vaI" tydligen eli första resa ns 
pojke, ty annars hade hall visst hart reda på vad 
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sjöJagen säger i sådana rall . Han ville nog bli 
framskjulen med detsmnma. bcfälhavare på 

Volynelz oeh hägsle cher för de rinländska ange
lägenheterna i R eval, - men tyvärr hade vi 
icke bruk för hOllom. Men icke.nog med dctta 
besök: på aftonen illfann sig .Cheren fÖT de fin

lälldska angclägenhclcrn:H helt plötsligt åoya 
ombord och bad om etL sam tai med mig, vilket 
jag även bev iljadc hOll om. Hao talade ganska 
vidlyftigt om sin thöga funktiom oeh frågadc 
mig om jag ville crkänna hans chefskap; hall 

frumlade för mig även ett dokulllcnl, som vaI' 
undcrteckna l Helenius, ryltmästare. Det vaI' 
tydligen ett radiotelegram, försett åven mcd 
spionagc-avdclningcns chcfskaps namnlccknin
gaT, K apitän zu Sce lsenthal oeh kaptenlöjt
oant Block. och :IV ungefär följande illllehåU: 
alt herr Osoli n vaI' utsedd tili högsta cher rör de 

nnIä ndska trupperna i Heval. J ag gav honom 
d.dct all gå och sköta om sina angelägenheter 
bäst han behagade. men här ombord. sade jag. 
vaI' jag befälhavarc och ingen annan. Egentli-
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KulsprulHxuris. 

gen bordc hall behandlals enligt gamla beprö
vade sjömetoder. Men hao fick gå irots sina 
hotelser om repressalier. Vaklen fick order 
att inte vidare släppa nämnda individ Qmhord. 
vilken order äve n plikttroget röljdes, 
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Under dagens lopp hade det "arit livlig vcrk
samhet ombord. Förnödenheter av alla slag hadc 
nnlänt i automobiler och lastals ombord . Däc
kct såg ut som en ma rknadsplats med fordon , 
fältkök. ammunitionsvagnar, fältkanonerm. m ., 
aIlt dock i en undcrhar orctni ng. 

l\1ed v ilken precision försiggick icke all t della, 
in te en tum av utrymmet lämllades oanvänt, 

och ingenting stöttes cller 510gs sönder! Med 
vilken glädje och tillfredsställelse åsåg jag cj 
deUa arbete, då m an varit van vid alt se -
ryssarna. P å aftonen vaI' allt som skulle stuvas 
iu, ombord och på morgon skulle häst arna och 
manskapet anlända. 

Samma alton kom Korvettkapten Paschen 
ombord oeh meddelade att tyskarna landstigit i 
H angö och att vära t ru pper skulle sättas i la nd 
j Kotka. 

Det var nämligen meningen att med t illhjälp 
av Volynetz. Tarmo och transportångaren 
Cressida övel'föra en kår tilI södra Finland för 

att sålunda taga de röda i ryggen. Befälhavare 
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för kårcn vaI' övcl'ste Brandcnslein. Korvett
kaptc n Paschen hade utseUs att leda expedi
tio nens överrart och som förbindelseofficera re 
hade han kaptenlöjlnanterna Beelitz och Blall
kenberg. Korvetlkaplen Paschen skull e uppc
håll a sig på Tanna, kaptcnlöjtnant Beclilz 

jämte elt signalcrillgskommalldo på Volynetz , 
samt kaptenlöjtnant Blankenberg på Cressida. 

Då Rankö battericr vid inloppet t ili Kotka 
~\ nn u befunn o sig i ryssarnas och de rödas hän

der, vaI' pJa nen uppgjord så. att vi tidigt på 
morgonen, då man kunde antuga att försvararna 
sovo i sin sölasle sömn, skull e nänna 055, och på 
behörigt avstå nd Ilcdsätta t rupper på isen, vilka 

sedan hade att överrumpla besättningen och 
bemäk liga sig baUeriet. Skyddskårister från 
Hogland hadc tidigare fätt i uppdrag att rekog

noscera terrängen me ll dc hade icke kunnat 
komma fram. - Då det sedan visade sig, att 
besä ttningen på Rankö var vaksammare än vi 
hade förutsatt, m åste planen i detta avseendc 
fö rändras och vi kommo i stället tilI Lovisa. 
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1}skll tnlp~r Ilppsl4f1da pII kajm i R~al flrr 
nfflInJm tili Finland. 

Följ undc morgon kJ. 4 började embul'keri n
gen. Försl kommo cykli slerna, cirka hund ra

femtio mun, och stuvade sina maskincr på ak
terdHck, serlan an ländc elt 50-ta l häslar och 
sist infanlcriet. 

Då allt vaI' i ordning, uppstiilldes hela mili
tflrcn på kajen vid fartygen oeh H. H . Prins 

Hei nri ch av Preussen inspekterade dem. Ha n 
häll tili dem clt tai, där han angav ä ndamå
Icl mcd resan och önskade OSS all a Iycka pä fär
den. 



" 
Sedan alla undcr musikcns tO ller kommit om· 

bord, kastades förlöjningarna 1055 och kl. 7.15 
r. m. den 5 april lämnadc Tanno. Volynetz, 
Cressida och bogserbåten Surop under hurrarop 
Rc\'ols hamn. 



VI. 

Lyckan var oss icke särdeles bevågen under 

färden: redan j början, då vi voro ungefä r 

tvärs för \Vulf ön, upps tod en intensiv tjocka 

som inte skingrade sig under hela dagen. Isför

håll andena voro även sl\äligen besvärliga och vi 
vara ganska snart nödsakade att taga både 

Cressida och Surop på bogser, då de ej annars 

kunde fö lja oss i rännan. Sedan vi passerat 

~Revals sten» sattes kursen rakt på Haglands 

norra udde, vilken kurs vi iivcn styrde hela da-

gen. 
Tyskarna voro synnerligen inlresserade av fär

den och speciellt av isforccringen, ständigt stoda 

de i klungor på fördäck med huvudena över 

reli ngen och åsågo, huru isstyckena krossades 



Tyskl/ soldattr il/ktttlgll jiJrfygtts tlrbrlt i ism. 

mot bogen. Oaktat trängseln härskade en u t
omordentligt god stämning ombord och under 
samspråk förflöt tiden hastigt. 

Vid 7-tiden på kväll en uppsnappades ryska 
telegram, som upplyste oss om att fyra ryska 
kryssa re passerat Gråhara på väg ostvart samt 
att J ermak, konvoj erad av Ruri k, hade avgått 
från Kl'Onstadt dem tillmötes. Jel1l1ak vågade 
synbarligen ej mera komma ensam, sedan den 

blivit attackerad såväl från Lavansaa ri som av 
Tarmo. 

Detta var fö r ossen ga nska överraskande nyhet, 
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och angenämt var det ej heller att veta att 
fiendefartyg befunno sig både väster och öster 
om oss. Huru skulle vi nu klara oss, skulle vi, 
när det åter dagades och dimmulllättade. kons
tatera att vi voro ordentligt i fäll?n? Vi skulle 
varit ett lätt byte för deras grova ka noner. Ge
nom nya telegram som vi uppsnappade, komma 
vi underfund med att de gått till ro för natten 
v id 8- tiden, så att vi hade åtminstone andrum. 

Under hela dagen hade vi icke haft landkän

ning, utan varit tvungna att då man icke kan 
använd.a loggen i isen endast gissa oss fram. 
Enligt vad vi kunde bedöma voro vi ungefär 
tvärs för Stenskärs fyr. 

För att gå klara för ryssarna styrde- vi .nu 
sydlig kurs mot Estländska kusten, för att 
sedan, då de farliga fartygen passerat, fortsätta 
färden. Vi vågade dock ej länge hålla denna 
kurs, då våra beräkningar voro så osäkra och vi 

kunde komma in i farliga vatten, och klockan 
10 lades bi för att invänta en ny dag, med som 
vi hoppades bättre förhållanden. 
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Följande rrioi'gon den 6 april kJ. 3.30 vidtog 
färden ånyo med samma sydliga kurs, ' men ju 

Hingre vLkommo desto svå rare olevo isförhå l
landena. Vid 5.:.tiden ladc Tarmo långsidan 
av 055, och cfteren konfercns på den beslöto v i alt 
inte vidarc siyra den sydli ga kursen, uian iaga 
risken och passera den farliga ZOllcn mcd kurscn 
NO på Hoglancts Horra uddc. Engång så långt 
komna, kunde vi i händelse av behov krypa io i 
fili ländsk.a skärgården. Det vaI' alt hoppas alt 
'även ryssarna hade det svårt och ali de inte 
skulle hinna komma i sikte, innan vi voro 
UI' vägen. 

KJ. 8 började tjockan Hilla och vi ringo tili 
och med sikte på Stenskärs fyr, så ali vi änt
Iigen hade någonting ali gå cHer. 

Det vaI' synnerligen spänna nde timmar Som 
ou följde, då vi hade att korsa den stora stråk
vägen som leder tili Kronstadt och som ryssarna 
måste passera . Dimmorna hade nu även lältat, 
vi spejade i vardera riktningen mot horisontclI 
rnen ingenting syntes. Det var vår lycka, t y i 

, 



annat fall hade Ilog vår lill a flottilj blivit ett gott 

mäl för deras Iångskjutande 'karroner. Hela 
dagen voro vi i arbete, än gjorde vi långa omvä
gar för att komma i bättre is, ä n måste pack
isballden forceras. NäI1narc Hogland bIev det 
bättre, och mot kvällsidan voro vi utom all fara, 

ätminstone för denhär gängen. Kl. 8 på kvällen 
uppnådde vi Hoglands norra udde och fartygen 
förtöjdes vid isen Wr natten. 

Då tyskarna hehärskade den trådlösa statio
nen på Hogland, hade de därstädes reda på vår 
ankomst och lotsarna voro oss tillmötes dä vi 
anlände. Här skulle vi även ligga över natten Iär 
att i god tid fäljande morgon överrumpla Rankä 

batteriet och sedan fortsätta till Kotka. 
Men vihadeknappastkommittillro, förrän vak

tcn rapporterade atten strålkaslare varsynligvid 
horisonten, och den kastade sitt sken över oss. 
UppkommelL på däck ko nstaterade jag genom eli 
pejling på kompassen att skenct kOlU iran Hankö. 
Hankäborna tycktes oroliga och allt emella n 
lInder nattens lopp blänkte skenet emot oss. 
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Det var inte värt alt vidare tänka på Kolka, 

ty det hade varit en alltför stor risk alt med 
våra ulali pa nsar försedda fartyg nänna sig ctL 
hatteri, därför förändrades planen och Lovisa 
utsägs i ställ et till destinati onsort. 

Redan kl. <I på morgonen den 7 började vi 

röra på oss, och SIl a rt hade vi Orrc llgrund i 
sikte och infarten genom skärgå rden gick trots 
frånvaron av remmare utmärkt , under ledning 
av vår erfarne lots herr Hansson frå n Lovisa, 
vilken även tidigare mycket utmärkt sig i Lovisa 

slage t och under den röd a tiden. Sålunda pas
serade vi det smala slället vid Svartholm, och 
genom en skicklig kröknin g utom farleden klara
des del grundaste ställ et. 

Skärgårdsbefolkningen kom oss till mötes på 
isen och på sina sparkst öttingar följd e de 
fartygen å t, d l\. de st ävade in mot Valkom. Gläd
jen var stor, och överallt där vi passerade, stodo 

kvinnor och barn och viftade med vita dukar. 
De trodde väl att vi alla voro t yskar, då så

väl Tarmo som Volynetz vid ankomsten till 



Dl! Iyska Ir llpptma landstiga i VaiMon!. I ba/l · 
grllndtn synn Tarmo. 

rinl ändska skii rgårdcll hissat tysk marinnagg. 
rör att ingiva de röda mera respekt. om de 
skulle iakttaga OS5. 

KI. 12 p:'l dage n a nlä nde nottilj cn tili ValkolU. 
men förtöj lIingcn av de djupgåcndc rartygcn vid 
den korta kajcn dl'og ut 1 ilI kJ. 2 på eftcnnid
dagen. 

Så snartl andgå ngen blivitutsatt. vidtog dcbar
keringen. Sedan manskapet. hästal'na oeh hela 
däckslasten . rörls i land. lossadcs lasten som 
huv udsakligast bcstod av matvaror och ammu
nition. 



Trupperna tågade genast upp mot Lovisa, och 
pä vägen hade de den första känningen av de 
sista

A 

röda som ännu ej hunllit ny norröver. Vid 
ankomsten tili staden blevo de av befolkningen, 
mest av kvinnor och harn , mottagna med rö
rande tacksamhet och glädje säsom befriarna. 
Även vi sjömän blevo på det mest innerliga sätt 
ornhuldade av män niskor som vi aldrig sett 
förut. 

Det sammalllagda antalet män som blivit 
il andsatta frän all a lre fartygen, Lorde uppgå tt 
tili cirka 1000, därav frän Cressida 500 och frän 
Tanno och Volynetz tillsamman 500. 

Vid 9-tiden pä aftonen slogs del helt plötsligt 
aJann i Valkom. En tysk spanare kom och rap
porterade alt en slark röd truppavdelnillg tå
gade övcrisen motValkom. F ör attkunna mot
taga fienden gjo rdes allt klart t ili slrid ombord 
på fartygen, vilka kastade loss silla förtöjll illgar 
och gingo ett stycke ut frä n kajell. 

Det visade sig emellertid sedan att budet 
var falskt och lugnet äterställdes. 
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Den 8:de på morgonen upptogs lossningsarbete 
ånyo på alla fartygen, och snart voro förnö
denheterna på bron, därifrån de sedan med 

järnväg transporterades upp t ill Lovisa. 
Då de tyska t rupperna vara i behov av såväl 

vägvisare som tolkar, blevo följande pcrsoncl' 
frå n Volynclzkåren beordrade att i denna 
egenskap medfölja tyskarna: K. l{önöncll, W. 

Pallari, K. Koski, T. Krank, R. Lunqberg. 
H. Holmberg, J ahnsson, G. Ohlsson, ·L. Blom
kvist, X. Slotte, L. Lind, R. CabcH, A. Lund, 
B. Lindberg och Q. Meunnan. 

Under tiden hade de ryska fartygen även hun
nit förena sig och styrde all a med kursen nord på 
Hagland. Från därvarande radiostation med

delades underrättelser och utsändes var ning. 
Kl. 2.45 på eftermiddagen, då allt var klart, 

lämnadeTanno och Volynetz Valkom rör attåter
vända till R eva!. För att vinna större rörelsefri
het i händelse vi skulle bli va oroade kvarlämna
des transportångaren Cressida i Valkom. För att 
undgå de ryska fartygen återvände vi ej samma 
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KdTmrd/~l1Il11arno pd akft"lfict. 

väg vi kommit via Orrcngrund ut tili havs UlUll 

foro den inreskiirgårdsfarleden västerut. De båda 
fartygen gingo med god rarl gcnom den spröda 
skärgArdsisen, och i det kl ara vädret syntes röken 
frAn de ryska farlygen långt i öster m\gonstädes 
vid Hogland. Sedan vi passerat Hamnskären 
rörändradcs kurscn för att förbi Digskiir [öm oss 
ut i Finska viken. I·Hir lrUffadc vi p:' den sv:i -
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Tarmo ~id joradngrn 01' pnrkislNJndd vid 
Diplt4r. 

rasle is som vi haft under hela tiden. Forceringe ll 
av elt packisba nd, som striickte sig tvä rs över 
farl eden vid Digskär, log två timmar i anspråk. 
Sålunda körde Volynelz mcd sådan Cart in i ban
det att förskeppct bctyd ligt höjdcs och fönna
ski nen st annadc. Det log rör maskinisterna 20 
min uter. innan de ringo rörpropellern i gång igcn, 

den vaI' som fastgj u tcn i bcrget. Sedan vi 5lut
Iigen kämpat oss igenom här. gick fä rden övcr 
Finska viken ula n att någo nt ing särskil t inträf
rade. och den !l kJ. 7.40 fönniddagclI in träffade 
vi :'l nyo i Reval, dfl r vi rör töjdc vid kajen. 



VII. 

Sä SlIart aIlt åter var i ordning, vidtog ome

delbart inlastningen av nya förråder för den 
andra expeditionen. A ven nu fylldes lastrum
men med proviant och en rnängd krigsförnöden
heter. Anda tili halv elva på kvällen förde 
tyskarna i stora krigsautomobiler ned varorna, 
vilka vi sedan stuvade in. 

Det var bestämt att vi denna gång skulle taga 
ett så stort antal soldater med 055 som blott var 
möjligt aU härbergera ombord. Därför skulle 
8vresan frän Reval ske så tidigt på morgonen 
att vi ännu samma dag kunde landsätta alla j 

Valkom och sålunda undvika en under den stora 
lrängseln nästan omöj lig övernattning ombord. 
Pär. att effektivl ulnyttja all t utrymme byggde 

• 
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vi tili och med laval' i maskillskylightclI , och 
uppe på båtbryggan anordnades platscr. Däe
ket upptogs rörutom av 150 häst ar, av rordon. 
artillcri oeh a nnat skrymmande gods så att 
soldaterna lllåste uppehålla sig huvudsakligast 
på mellandäckct, där de stodo packadc som sill ar. 

1 Reval bcfann sig ett antal finlälldare, hemma 

förnämligast i Södra Finland, vilka på nyk t 
undan ele röda tägat övcr isen oeh av dcssa med· 
röljde röljande över tili Fin land: Arvid Söder
ström, Einar Södcrslröm. P. Ka rlsso ll , A. 
Sundström, Ihnari Sara, Oskar i\'1 yHy lii oell 
Clas Smcdbcl'g. 

1(1. 3 f. lU . den II var all l k lar t t ili avfä rd . 
Tunno hadc omkrillg 400 mun och Volynetz 
600 m un oeh 25 officcrarc ombord. Trots de n 

tidiga morgo llstundcll infann sig även dcnua 
gång Prins Heinrich vid expeditionens av färd. 

Ä ven denna gång spelade musiken, och hurra
ropen Ijödo expedilioncn t ili ära. Ma n fick 
en känsla av att de ledande i Tyskl and på 
elt myckct ak tivt sU U del Logo i nlll, då dc 
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med sin närvaro till och med hade tid att hedra 
ett i förhållande till vad som försiggick i Tysk

land alldeles obetydligt företag. Man förstod att 
ingen skonade sig i kampen rör fosterlandet. -

Isförhållandena \'oro redan betydligt lättare, 
och då vädret var klart, gick färden denna gång 

utan att något allmärkningsv~irt illträ rfadc. 
Kl. 12 på dagen voro vi vid Orrengrund in
loppet till Lovisa och kl. %2 c. ln. låg fartygen 
aler förtöjda vid kajen i Valkom. Militiiren dc
barkerade omedelbart och marscherade upp 
mot s taden och (hil'cfter vidtog lossningen av dc 

150 hiislarna och trossen. Arbetet gick myc
kel snabbt och inom kort vo ro vi åter klara aU 
lämna Valkom. 

Den tyska landsä ttningskåren, som Tanna och 
Volynctz överfört till Finland. utgjorde något 

över 2,000 man samt 200 hästar. Numerären 
var som synes icke stor men manskapet var 
utvalt. 

Dessa trupper torde först haft för avsikt att 
längs kuston tåga mot Kotka rör att diirifr{\I\ 
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sedan avan"cern norrut och vid Kouvola rörena 
sig ' med ManrlCrheims arme, sam nännade sig 
lä ngs illl andsbanan, samt sålunda vid genom
brottet i hälldelse av behav kunna hava stöd 
av varandra. ]o.'len motståndet vid Kotka 
torde varit för starkt. oeh de valde vägen rakt 
upp mot Lahtis. ty det gällde ju i främsla 
rummel att handla raskt. De röda försökte sam 

känt göra motstå nd, men retirerade oavbrutet 
mot Lahtis, där sedan den avgörande sLriden 

stod. Som bckant ledo de röda etl förkrossande 
nedcrlag. Deras ställnillg var genombruten oeh 

enligt uPllgifter synliga i tid ningarna lorde 
25,000 givit sig tillfånga. 

Den tyska landsättningskåren hade fylIt sin 
uppgift på ett glänsande säU. Reträttvägen rör 

de röda blev avbruLen oeh horderna hindrades 
laga sig fram öslerÖver. Med lacksamhet skola 
vi minnas alt stora delar av södra Finl and genom 

dem räddats undan mord och plundring. 
Huru hade det viii sett ut om den tyska hjäl

pen icke kommit? Pressade av den vitu armen 
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hadc dc röda I'ctil'crat söderul, oeh Helsingfors 
hadc de ej uppgivit i försLa hast. Här 5tod ju sjö
vägcn öppen rör dem oeh med t illh jälp av den 
ryska OoUan hade de serlan härjaC allyuststä
der. 1 Viborg hude dc vi.il salt kronan på vcr
kel.. oeh rallat fast rol på Karclska niiscloch däl' 
skapa t en fron!., på vUkcII vi få ll ki.impa m å

hända ännu den dag som är. Det fan ll S ju dc 
sam hyste den !lsiklc ll atL det "arit bättre om vi 
med egoa krafler fätt 51ft fienden, men månne de 
icke, när de tänkt övcr saken, insctl "ad detla 

hade inneburi t. -

KI. 6 e. m . Logos rörtöjningarna io oeh Voly
nclz lämllade rör andrn gållgen Valkom. Denna 
gång skildes Tannos oeh våra viigar, ty Tanno 
skulle avgå till Hogland med provia nt oeh au

nat samt därifrån avhämta något hundratal 
skyddskårister, vilka även landsa ttes i La
visa. Vi hade order att omedelbart återvända tili 
Reval för att där förena oss med de tyska krigs
fartyg, vilkå sedan minsprängningnrna vid Nargö 



oskadliggjo rts löpt in på Hevals redd och beord
rats att avgå tili Helsingfors. 

Då vi passcrat Svarlhohn ringo vi lov aU 
stanna." mcdan vi hclt oförmodat uli den yttrc 
farleden sågo ryska farlyg på väg öslcrul. Del 
var cnlång rad störrc och mindre krigsskepp oeh 
lransporlånga re, vilka alla lämnal Helsing
fors och styrde mot Kronstadt. Vi blevo något 
överraskade och undrade om de i förbifarlen 
skulle sända oss några granater eiler IUa oss 
va ra i fred. Vi lågo dessutom i skydd av land 
medan ryssarna tydligt kunde urskiljas mol 
horisonten, då de passerade förbi öarna. Den 
oändliga raden av fartyg ville aldrig taga slul. 
Oå det ej var rådligt alt för 'tmfället röra på sig, 
lade vi bi t iU natten och inväntade elt lämpli
gare tillfälle att passera ryssarnas farled. KI. 
3 f. m. den 12 fortsatte vi färden. Det vaI' 
tjocka, vi färdades i vår gamla ra nna och Iyss
nade noga efter ljudet av de ryska båta rna . Vi 
kommo allt nännare det ställe. där den farled_vi 
begagnade och som ledde söderut mot Orren~ 
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grund. skär den, längs vilken ryssarna slävadc· 
utrned kuslen. Sedan vi övertygat oss om atl 
ingen rörde sig i isen i grannskapet, satte vi 
fuU maskill och Volynetz passerade skärnillgs
punktcl! ulun alt någo nting kunde observeras. 
Tjockan va I' så intcnsiv, alt vi icke kUlldc 
se Orrcngrund, ehu ru vi passcrade alldclcs tätt 
invid. vi höllo oss tili den gumJa rii nnan och här 
gick det ulan fara för grundslötning. Varderyska 
rartygcn vid tillfiillet bcrunno sig, kunde vi ej 
avgöra, men tydligen lågo dc sUlia mr tjocka. Vte 
på Finska viken måstc vi gå mcd sakta maskin, 
och dA vi ej kunde upptäcka T{okskflrsfyr, måsle 

vi ligga sUli a och vänla på al1 tjockan skulle 
Jätla. Vid 5-t iden på eftenniddagcn fingo vi ett 
lakoni skt telegram . avgå Helsingfo rs. och då 
ljockan läUade och Kokskärs fyr kom i sikte, 
sa ttes full Cart. Då vi ej voro säkra på om eska
dern lämnat Reval, ångade vi först ill dit, men då 

redden befanlls tom fortsaltes fflrden mol Hel
singfors. Sedan vi kommit på höjden av Ärans
grull d stollpades maskinerna, vi ville invänta 



Kdrmtdkmmnr i arbdsJtosfJImer. 

dagningen; skenet frän sladen kunde vi redan 
se, men del var cj vär t at1 gå lä ngre. KJ. 3 på 
morgoncn den 13 fortsalte vi färden med kur
sen på Gråhara; alla drogo sig tilI minncs hän
delserna för två vcckor sedan. Eiter en halv 
timmes färd mötte vi isb rytaren tSampot som 
var på återväg mot Reval, sedan den ensam fått 
inassistcra tyskarna, då vi blivit fördröjda av 
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tjockån. Isförhållandclla voro dock ej så svltra, 
och "de tys),;a fartygen varo alla starka. Sedan 
fällposten som sänts ombord tili 055 iLovisa 
överlämnats. skildcs bägge fartygcn och Cort
sa llc vaf åt sitt hän . ]{aptcll Roskvist varnadc 

055 Wr minor, som sku llc finnas i iscu i närhewn 
IIV Gråhara. -

Häruta nför IAg ävcn den slora ryska trans
portångaren Riga, som fastllal i iscn på väg ul. 
Ombord på fartygct synles en slor mängd män
nisko r, även kvi nnor, alla antagligcn flyktingar 
frän Helsingfors. EHer kommuniccring med 

de tyska fartygen, som lågo utanför Sveaborg. 
sknrs ållgaren toss och bogseradcs io saml fö r
ankradcs undcr rästningcn. j\'[ed Hign överfördes 

sedan de erän sladen ulvisadc ryssarna. och 
cftcr Lvcnnc dylika resor rick å ngaren oanLaslad 
rara tili J{ronsladt. Därcflcr förenade vi oss 

med de and ra farlygen .WesHalcn •• ,Posen. och 
.Beuwulf •• vilka all a lågo fiird iga tili strid och 
avvaktade ordcr. 

Det var en' undcrbar morgon: solen sken och 

• I 
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fullständig villdstilJ a rådde, erän stadell hördcs 
ljudct av kulsprutornas smatter och då och då 
knallen 8V en granat. Det vanliga dova bul1-
ret, ljudet frän spå rvagnar, hilar oeh fordon 
hördes icke oeh det Iät som skotten avlossats i 
ett gravvalv. Hjälpkryssarne »Grlissgotb oeh 
&Forward. hade landsatt elt detachcmcnt marin
soldater på Skaludden. vilka sedan ställt upp 
en slrålkaslare någonslädes, antagligcn i Sjö
manshemrnct. Med slrålkastaren signalerades 
sedan ut tiU fartygcn om huru slridcn i sladeu 
ulvccklade sig. 
. Länge ringo vi icke v::tra overksamma oeh 
blo1t betrakla det inlressanla skådespelet. 
KJ. %9 crhöllo vi order alt komma "PP tilI 
.\Vestfalen., oeh här steg Kontra-Amiraleo 
Dalvigk v. Lichtenfcls ombord. Hao uppehöll 
sig på Volyne tz ända tills fartygen samlats på 
Kronbergs fj ärden. 

Då vi vid 6-tiden på morgonen voro på in
kommande, passerade oss en bogserbåt, som 
rörde den överenskomna vit och röda neutrali-
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letsflaggan. Det föreföll mig eget att den stä
vade utåt, då isförhållandena vara så svåra och 
mindre båtar omöjligen kunde taga sig fram; vi 
läta den dock utan vidare passera. Men då den 
sedan fått klart för sig att det ej gick för sig att 
komma igenom hade den vänt om, men i stället 
för att fortsätta mot inloppet vände den innanför 
Gråhara österöver och sökte sig vidare genom 
den svagare isen under -Mjölö. Men kommen 
ungefär så långt s tannade den. Då båtens rö
relser föreföllo mycket mystiska, anropades 
bogserångaren Assistent, och jämte 15 man 
från Volynetz beordrades den att föranstalta 
undersökning. Rymmaren befanns vara bog
serbåten HaHa vr och vid undersökningen 
hittades ombord l g stycken rödgardister, vilka 
kastat överbord sina vapen ävensom kanoner 
från lavetten på fördäck, - båten hade näm

ligen av ryssarna använts ' som vaktfartyg. 
På Volynetz gjordes en lista över fångarna, 
vilka förk larade sig ämna fly till Ryssland, då de 
funna det 10r hett i Helsingfors. Fångarna över-
Vo.yn~tt·EJ",~difio"~,, . , 
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lämnades sedan tili en tysk palruU, för vidare 

befordran, oeh vad deras slutliga öde blev är 

055 ej bekanl. 

Scnare pt'1 dagen siindes \'i tili trakten när-
• tIl flsL ulanför Grå ha ra. di\r ('ugc!smiin nclI sä nkI 

sill a undervatlcllsbålM oeh IrclIIlC lransport

:'111gare, Maggie, Emily oeh Obsidian. Från under

Y:lttensbätarna hadc tili valtcnytan i iscn flu

tiL upp en del minor, cirka 14 :\ 17 stycken. 

I )cssa besköto vi bådc mcd gc\"iir oeh kul

sprul a, tills a lla sp run gil Hi ck, fyllts mcd vaUcn 

oell sjunkiL 
På aftonen samma dag cl'höllo vi order att 

omedelbarl avgå tilI Reva l föl' aLI därifrån 

hitassistera sju styckell s tora tyska lransport

ångare, vilkel uppdrag vi ~lven tidigt följand e 
morgon fullgjo rd e. Del va I' ei} imponcrandc 

syn att se de slo rrl oceanållgarna a ll a i en linje 

cfLer oss i isc ll . Färden gick ocks~ utmärkl 

trots den sta rk a tjockan. 



VIII. 

Ullder den närrnast följande tid clI var Voly

netz heIt upptagen av alt assislera tyska fartyg 
mellan Helsingfors och R cval, samt av alt trans
portera militäl'post och annat mellan dessa orter. 
Ä vcn många nyktingar å tcrvände med fartyget 
tili hemlandet. Bland mnrkligare pcrsollcr som 
medföljdc. mä nämnas amiral v. Uslar, som 
cHer amiral Meuer tog befälet över de lyska 

sjökrigskrafterna i Helsingfors, och greve Nico
laus zu Dohlla, l\"Iöves berömde beCälhavarc. 

Den 28 erhöllo vi meddelande alt man å högsta 
ort beslutat ulbyta narnnet Volynetz mot 
V ä i n ä möi n e il. Detla meddelande väckte 
hos besättnillgen misstämning, de hade hoppats 
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Ofl'Vt ZlU Dohnn Orll tufilfhfll'arm II Vofynrlll. 

på att även fi ett ol'd Illcd vid bestämmandet av 
namnet. Medan vi ligo i Reval hade vi rör a1t 
rörströ oss föranstaltat en pristävlall rör att 
[inna ett lämpligt ny tt namn och därvid erhöll 
rörslaget . Leijona. första pris. 

Senare torde nog åsikterna rörändrats, och 
jag lror de f1esla helst sell at1 det gamla nam
net hade bibehållits, som en erinran om var
ifrån fartyget härstammade. Men naturligtvis 
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Aspii-~,{ptTiiti(}ntn . 

hade även namnförändri ngcn skäl för sig, och 

kanske är det bäst som skett. -
Den 4 maj kl. 1 r. m. crhöllo kryssarna 

Naulilus och Grilssgott. torpedobåten T 155 
samt Volynetz ordcr om att hålla sig klara rör 
av(ärd tilI Kotka. Såsom senarc framgick gäll~ 

de det alt intaga de utanrör staden i havsban
det belägna Rankö-batterierna. vilka ännu in-
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nehades av de röda. Volynetz hade dessutom 
crhållit order att medtaga etUlUndra gevär jämte 
patroner för beväpning av skyddskåren i Aspö, 

samt järntc denna företaga en razzia i den 
kringliggande skärgården för alt anträffa dolda 
röda. - Tili vAI' disposiUon för denna färd 

ställdes dessutom ett Lyskt militärkommando 
på 30 man med befäl av !öjlnant Kliefoth samt 
3 stycken maskingevär . . Sellt på aftonen voro vi 
klara, och fä rden anträddes tili Aspö, dit vi 
81l1ände följande morgon kl. 8.25. 

Serlan vapnen överlämnals tili skyddskåren, 

uppgj ordes krigsplanen. Chefen för skärg:\rdens 
skyddskår herr A. Kuokka underrättade oss 
om all holmen Suur Musta framför allt vaI' elt 
tillhåll för rödbanditer. och vi besläto all först 
genomsöka denna jämte andra utanför Fred

rikshamn belägna 11Ohnar. Trenne olika cxpe
ditioner under befäl av 1 off. H. Janhollen, 
II oH. E. v. Bel! och III on. U. Tenllberg fördes 
i land med bogserbåten tHeimi», skärgårdsbe

folkningen tillhöriga motorbåtar och med fcArl 
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Vo lynetz uisaLta bå lar. Holmanla gcnomsökles 

noga och där togos inaJles 18 banditer tillfå l1ga. 

Uli en koja hittades Iiken av en rödgardistchef 
frä n Mäntyharju fronLen och hans älskarinna, 
vilkcll va I" iförd sjuksköterskedräkt; dc hacle, 
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Voly nelz ulsa lta båtar. Holmarna genomsökles 
Il oga och där togos inalles 18 bunditertillfånga . 
Vii en koja hittadcs liken 3V en röd gardistchef 
fni n Miintyharju fro nlcn och hans älskarinna, 

vilken vaI' iförd sjuksköterskedräkt; de hade, 
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då de ej mcra sågo någon utväg tilI nykt, 
med en coltpistol gjort slut på sina Iiv. Bland 

fångarna befunno sig sex stycken fiskare frän 
Suur-1\'fusta holme, vilka i a pril hade jagat eHer 
en grupp f1 yktingar, som vaI' på väg frän Koth : 
tili Aspö. Under jaktcn hade de avlossat ett otal 
skott, av vilka ett träffade en av f1 yktingarnc, 
herr E. Muuri rran Kotka, som dödligt sårad 

dtg nat ned på isen. Sedan hjälp skyndat t ili 
fran Aspö. räddades de övriga. E. Muuri, som 

ännu levde då han uppha nns av banditerna, 
blev på nära håll ånyo påskjuten. Serlan mör
darna tillgripit hans vägkostpåse och andra t ili .. 
hörigheter återvände dc. På anmodan av dok

tor R. Engelberg, en av f1 yk tingarna som med
fö ljt från Aspö, förhördes fångarna ombord på 
fartyget. Efter att först ha nekat, bekände 
alla slutligen sin skuld, då de funno sig över
bevisade. Över förhöret upprättades protokoll. 

KJ. 4 på morgonen den 5 återvä nde vi tili 
Aspö. Här ilandsattes förutom Skärgå rdens 
skyddskår även 10 av ft\ngarna i och fÖI" lrans-

) 
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AspO-uJNdiliDn. 

port tili Kotka; de andrn, ibland vilka även de 

[örhörda befullno sig, höllos kvar ombord i och 

för befordran till Helsingfors. 
100m kåren gjorde talrika röster gällande att 

dc av fångarna som deltagit i mordet genast 
borde undfå sitt strafr. De hade rör f~~ten vål 
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förtjänt det, då de tiU och med med vila arrn

bindor försökt bedraga 055, mcn jag kun de icke 

bifalla detta, då de icke på nAgat sätt hotade 

säkel'helcll ombord. 

De fördes med fartyget tili Helsingfors, diir 

dc överlämnades tili fångetappcn. -

Rcsultatct av expeditioncn val' sålu nda goll, 

men om vi 3nlänt LiU Aspö några dagar tidigarc 

eiler den 1 maj sk ulle resultatet blivit ännu 

bäUrc. ty då passerades öarnaav 14- 15ångare 
. på utgående frän K otka, fullastade med de av dc 

röda stulna varor. Aspöborna hade i förlvivlan 

st ått på stranden, mell de vore ju ej i stånd alt 

1wjda dem. I den trånga p3ssagen sk uJle redan 

en kulsp ruta gjort tillräcklig effekt. Varför de 

röda så obehindrat ringo Jämna Kotka och senare 

.även Viborg är mig en gAta, ty man hade mcd 

ganska små resurser gott kunnat förhindra dem. 

Då vi på morgonen voro beredda att äter

vända tili Helsingfors emottogo vi oförmodat elt 

.telegram från tyska kryssaren Nau lilus att tavgå 
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Ranköbatterier», där ännu röda oeh ryssar 
fU lI lIOS oeh besätta dem. Vid ankomslcn bIev 
vA I' roll att jämle Nautilus oeh en torpedobåt 
hålla vakt i farleden invid batterierna, medan 
hjälpkryssarcll »Grlissgotb ilandsatte manskap. 
Efter ungefär en timmes uppehåll oeh sedan 
manskapet kommit i land, återvände vi tili 

Aspö. varifrån färdcll omedelbart forLsalles tili 

Helsingfors. 

På vägen mötte vi ungefär i närhelen av Kall
bådangrund en hei eskader torpcdobåtar, cirka 
5- 6 stycken. FÖl'sl blevo vi något övcrraskade 
då de förde rysk flagg. men då dc ej syntes taga 
någon notis om 055, ulan fo rtsatte färden tili 
Kronstadt, blevo vi lugua - de hade ju kunnat 

hitla på att läta 055 följa med. Senare fick jag 
veta, att tyskarna till å tit ryssarna att med endel 
farlyg - va rför vet jag ej - lämna Helsingfors, 
och dessa voro antagiigen några av dem. Kloekan 
5 på eftermiddagen vo ro vi åter i Helsingfors. 

Volynet~, som hela tiden lydde under den 
lyska marinlednillgen, blev härefter beordrad 
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R)'ska lorproobt.ta,. pfls.sfra Volynrlr pJ ~tJg tili 1(ronst(1tft 

att uppehålla trafik mell a ll Helsingfo rs och 
Reval, och under den följa nde liden gjorde vi 

ett antal resor fram och åter och varje gång 
medföljde mindre m ilitärkomm audon, officerare. 
proviant, fältpost m. m. 

Den 12 maj hnde vi högt besök ombord. H ela 
senaten med senator Svinhufvud i spetsen in
spekterade med stort intresse fartyget. Senator 
Svinhufvud frågade även om jag emottngit hans 
svarstelegram. vilkct dock aldrig kommit mig 
tillhanda. VaI' deUa telegram hamnat vet jag 
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ej, mCIl jag t ror fortfarande att man undanhål
lit_ mig detsamma. 

Den 27 maj sändes l2 mao av kåren uuder 
beräl av T officcl'cn kapten J anhonen att åtfölja 
häradshövd,ing Westerlund pä en expcdition 
tilI Lav911saari med ångf. »Sextanb för aLt 
därstädes övertaga endel krigsbyte för Statens 
räkning. Detta var det sist a arbete som utfördes 
av kårell. Den 3 juni hcmförlovades densamma 
oeh fartyget övcrtogs av Sjöfartsslyre!sen. 

Sålunda hadc kåren befunnit sig ombord på 
Volynctz fran den 29 mars tili den 3 juni, eiler 
något över tvclloe månader oeh hela tiden varit 
i oavbruten verksamhet. 

Det mest glädjande oeh bctydelsefulla resul
taLet var att det genom finländska krafter - Vo
lynetz- oeh Tarmo-kärerna - bIev en möjlighet 
för den tyska landsättningskåren att överföras 
frän Reval till Finland och kunde ilandsättas 
på den strategiskt mest lämpliga platsen. 

1 detta samll1anhang torde det även vara skä l 
att anföra några data angående isbrytaren , då 
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den hädanefter - få vi hoppas - sQm Finlands 

statsegendom kommer att upprätthåll a vinter
trafiken på vär l land. 

Fartyget är byggt i Sleltin, och blev fä rdig t 
på våren 1914, så ledes samma Af kriget ulbröt, 
8å att den utgör del mest moderna i isbrytarväg 
tiJlsvidare. Av denna typ byggde ryssarna flere 
s tycken, endel av dem voro sta tionerade på Vi ta 
havet och tvenne i Östersjön, av vilka ~Ts~r 

l\'lichael Feodorowitsch)), nuvarande Väinämöi
nen, vaI' den ena. Det långa ståtliga namnet 

hade under den ryska revolut ionen förändrats 
t ili Volh ynetz. Farlygets längd är 300 fot och 
bredden 60 fot. Varje sjöman obse rverar den 
oerhörda bredden, men så bli r även rännan så 
mycket bckvämare för efterfölj ande fartyg. Dess 
dj upgåendc är cirka 21 fot. Angpannornas an
taI ä .. sex. Att driva sig fram med i isen är (ar
tyget fö rsett med tre slyckcn propellrar, en förul 
och tvenne ak terut, vilka erhå lla sin kraft erä n 
lika må nga trippeIångmaskiner, som var och en 
utvecklar c:a 2,000 hkr. eller sammanlagt mellan 
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5,000 a 6,000. 1 öppct vallen ka n fartyget gÖl'a 
en fart av 14 å 15 knop. Ombord fiones d ess~ 

utom· många olika hjälpmaskiner som äro nöd· 

vändiga på en första klassens isbryt are. Så
lunda finne!> en anläggning med "31'S tillhjälp 

mali vic! bello\', elä farlyget råka l' fns l na i iSCll, 

kun kränga dclsamma från ell a sidun tili den 

andra. Detta lillgå l' sål und a aLL en cirka 200 II 

300 lon va Uen på en l id rymd av 10 å 15 rui nu
tel' pumpas frä n ena sidun l ill den alldra. Den 

elektriska anläggnillgen levererar fÖ l'u Lom elekl
riskt Ijus även ),raft tili ankarspclet. vinscharna 

och kranarna. Della är i synnerhet viktigt dä 
å ngrör på däck härigenom undvikas, vilka gärn a 

frysa. DessuLom fin ncs ombord en rö rstklassig 
bärgningsattiralj. Förutom en å nglänsp um p, 
fi nnes en portativ sAdan dri ven med elektricitel. 
Dcnna pump kan med båt eli el' rncd sliide över 
isen transpol'leras tili en haveri st som Iigger på 
så grun t vatten att isb ryta ren sjii lv icke kan 
komma nä ra, och erhå ller si n kraft rnedels 
långa kablar. Koi ti li bränslc kan den intaga 



700 ton på engång, - en heI mindre ång;ares 
last. 

Man hal' redan i många ar här i Helsingfors al'
betat på att få trafikcn upprätthållen aret om, 
men då det ej funnits tillräcklig isbrytal'ehjälp 
har önskningarna fätt förfalla, TilI oeh med huI' 
det varit pa taI att för staden anskaffa egen isbry
tare. Statens isbrytare Tarmo, Sampo oeh Mur
taja ha varit engagerade på andra mer nödvän
diga ställen. Men nu skola vi hoppas att, dä 
Väinämöinen finnes, få se liv oeh rörelse även i 
våra hamnar året om. 

Dä väriden engång hunnit stabilisera sig aeh 
åter komma i narmala gängor, har man förut
sett att sjöfarten kommer att taga utomordenl
ligt uppsving ävell pa vårt land, ach över andra 
vägar än hittills. Den som besökt vara hamnar 
har redan sett skillnad mot förr. Nu är det ej 
ovanligt att hos oss se stora oceanångare, sam 
före kriget var en sällsynthet, hämta varorna 
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direkt från de transoceana hamnarna. För icke 
länge sedan besöktes Helsingfors av en stor ån
gare hemmahörande i Seattle på andra sidan den 
amerikanska kontinenten på Stillahavs kusten. 

Då vi sälunda kunna emotse att trafiken på 
vårt land hädanefter kommer att beCordras av 
sto ra ångare - även om vintern - böra vi vara 
beredda att även kunna assistera dem i isen. 
Därlill behöves dugliga isbryta re, sådana som 
Väinämöinen som äro starka nag oeh göra till
räckligt bred ränna. 

Måtte Väinämöinen infria alla på den stäIlda 
förhoppningar, oeh bliva tili stor nytta för värI 
land - detta vä n tar åtminstone Volynetz-kå· 
ren. -
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