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FÖRORD.
Förfaitaren lill effer(öljande bekännelse, Walter F. Wih riä oar lidigare anslälld som sekrelerare vid pappersin•
duslriarbelarnas lackförbund, h/Jur/Jid en rikUg del af hans
dligganden heslod i bedrifvande af agitation bland nämnda
induslris arbdare. Vid upprorels utbroft i sJulel af januari 1918 u/sdgs han tili adjoinf hOI folkkommissarien
{ör arbetarärenden Deh chef {ör pappersinduslrisektiQnen,
hvarjämte han af Finska Fackorganisalionm (=landsorga·
nisalionen) valdes tili medlem af del s. k. Cenlralrddel
som! till namnef innehade högsta maklen. Inom CentralTddt! {ungtTade han som ord{örande i ulskolle! {ör krigsoeh ekonomiärenden. Stdan {olkkommissariafel i slulel
af {ehTaar; ,beslagtagih Kymmene Aktiebolags stora pappers- och lrämasse{abriker Kymmene, Kuusankoski och
Voikka bruk pd ömse sidof om Kymmene äl{, ~ {örordnades Wihriä till kommissarie, d.ä. cher {ör dessa industriella inrätfningar och ö{verfIyttade till Kymm ene. Dd
den hvita armen närmade sig orlen, fIydde han söderuf,
men greps i Sippo[a.
De rödas välde pd Kymmene bildar en a{ de skändIigasle episoderna i upprorefs historia. , För mördarhand
{öllo här och i omgi{ningarna ord{öranden i {örvaltnings-

'ddtloch sfyrelsen för Kymmtne Akliebolag. kommerse,ddtt Gösta Björkenhtim saml la/rika ingeniörer, bruksljäns/emdn och arbtlsledare, inalles närmare 30 ptrsontr.
Bekännelsen, sam Mr offenfliggöres i öfversältning af
skriflställaren, friherre Berltl Gripenberg, bär eli omisskänlig prägel af inre sanning, af alf dess författart pd
.islont klar! insdg dm fruklansvdrda förvilltlst upprorel
innehar. Den md för öfrigt tala för sig själf.
UTGIFVAREN.
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VAn handIingssätts fruktansvärda

följder.

Hurudana frukter har vårt röfvarprogram burit?
Sedan jag nu undsluppit eli tre månaders pinsamt
och för hvarje dag sllt roera förvildat rodi terrorist·
vAlde, är jag nu i tilIralle aft oslördt öfvertAnkll den
bedröfve!sens tid vi dragit örver oskyldiga mAnniskor.
OpAverkad af ytlrt pAtryckniog kan mao nn fritt hegrunda den senasle tideDs händelser och blicka io i de
gapaode afgrunder af olycka som de öppost. och dl
mAste äfven i den mest förhårdade människosjäl rrAgan
uppstA hvilket värt vilda slulmAl varit, dA vi ,liksom
vargen sönderslitit det sam hade kunnat hevaras. Medan vi inon Iefva midt i de af dessa hAndelser framkallade, uppskakande skriickkånslorna, vAgar jag tili mina
forua meningsfTÖnders begrundande framställa nlgra he traktelser, i allvarlig förhoppning alt enhvar af oss taI'
del tili en bjårleangelägenhet aU öfvel'väga hvilka resultat vArt röfvarprogram afkastat och hvHka olycksruinel', hvilken fasa Ofver begAngna iIIdAd vi nu se klarl
tecknad framf6r oss.
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Jag har aldrig uppnAU nAgan bemärkt stAUning inom
vAra 8ocialistiska, politiska kretsar eiler i de ledande
kretsar . som angifvit riktningen. Jag har ej heller fäu
:tSitta~ vid parlimöten eiler socialisliska partikonferenser

och kretsmötcn , men en viss ställning bar mao dock
anförlroU mig uudet det senasle ärel, alltsA 1917, ~å
jag vid pappersarbetarförbundets möle i Tammerfors
heklädde en sekrelerarebefaltning. DeUa' inlräffade den
7-9 apriJ. Sedan blev jag under sammaren vald tili
sekreterare eller ombudsman vid nämnda arbetarfÖrhund.
Oberoende af att jag tidtals stAlt pi sidan om fackröreningsrörelsen och det socialdemo,kratiska partiel, -viii
jag frivilligt och I ulan påtryckning af nligan öppet erkAnna, aU min verksamhet som en sAdan fördräng
Uohtajarenki) har varit den bedröfligaste ocb oberakneligt skadlig_ Den form och den anda i bvilka jag
som talare uppträdt för arbetarna ba ingalunda präglals af ansvar5kansla. Jag måste oålerkalleligen erkänna
att mina taI tili allmänheten varit delaktiga faktoren i
det fördärf ocb den skada, som Asamkats hela samballet ocb i synnerbet proletariatet, ett fördärv 5å 5tort,
att ingen, allra minst vi, som hade oss en slags ledning
anförtrodd kunna godtgöra detsamma. Genom denna
fördärfbringande verksamhet och genom upphetsande
tai, ha vi socialistledare bragt många tusendens utkomsl i fara under denna tid af svåra lefnadsförbAIlanden_ På befallniqg och ulan befallning ha vi u'pphäft stridsrop mot orättvisan, Olen själfva ha vi genom
väri ansvarslösa bandlingssätt åstadkommit en sAdan
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oråltfiirdighet och \,iJIervalla all hislorien icke känner
nAgra mera uppskakande och sorgliga händelser än
dem vi rramkallal dessa senasle tider. 1 ställel för
atl tillrättavisa de mindre tänkande och visa dem den
rliHa vägen och upplräda manligt i de viktigaste frägor,
ha h:\de jag och audra fördrängar ynkligt dragit OS5
uodan, låtande de oskyldiga lida och själfva ansvars·
lösa åsett det fullständiga fördärf sam nu drages örver
de lusenden oskyldiga medborgare, hvilkas frid vi rörvat
och hvilkas egendom vi fÖrstört. Det har talats om
kärlek, och dock har man i praktiken ådagalagt den
mes! djuriska grymhet. Min stållning inom socialdemokratin har varit obetydlig, men ruin verksambel inom
densamma har lillfogat sambället så betänkliga skador,
aU de~ icke finns ord nog för aU tillfredsställande återgifva dem. VeHa handlingssåH har icke kunnat göra
mig sjålf eiler någon annan lycklig, men en tyngande
sorg har jag genom min skadliga verksamhet åsladkommit. Och tili denna åro vi soeialister objälpligt skyldiga, s!\väl högre som lågre ledare. I stället CÖI;' de ul·
lofvade fröjderna ha vi bragt tårar, sorg och ångest. Del
se vi ju med egna ögon ocb känna inom oss. Och
ändå ha vi kunnat handla så uselt. Della räcker till
Cörklaring för min verksamhets själCkJara fördärflighel.
2) Hänvisande tili det förutsagda uppslår t. ex.
frågan hvarför socialisternas bufvudledare, dä mao i no·
vember i !joi så storslåtligl gick tili storstrejk icke vågade meddela arbelarmassorna att Illan sysslade med
vapenanskaffning, att man skulle gå så längt som tili
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offentligt röh'eri, lönnmord på oskyldiga och djuriska
grymbeter? Hvarför hemlighölls tili och med för fördrängarna dessa rysligheter, som ou iro blotlade i all
sin hemskhet? Hvar och eu sAg ju redan dl att sada·
listerna t. ex. i Tammerfors, Kotka och Helsingfors
voro beväpnade. Då mao. ville ba klarhet i denna fråga,
svarade nAgan af hufvudledarna mycket öfvertygande,
att de ryska bolscbevikerna Dag hjälpa Finlands arbetare,
och att dessa DOg 8kola segra och ~lifva den härskande
kraften i samhället. Mao lugnade tvekande själar och if·
,:en verkliga partivänner med aU mao i inlet tali skulle.
afvika frAn programmet, icke tilläta plundringar eliel'
bemska lÖnnmord. Det försäkrades aU alla de härliga
förmåner, som redan i mAnader varit planerade på papper, skulle "inuas genom novemberstrejken. Ja, leda·
ren i Kotka, Eero Haapalainen djärfdes försåkra, atl
arbelarnas stiillning var så slark, aU de medels denna
slorstrejk skulle slörla regeringen och dess organ, samt
tillade att nya krafter stå till förfogande, och tili på
}töpet kompelenta och skapande förmågor! Med dessa
goda instruktioner utsändes sedan den disponibla personalen, både stora och smA talare för aU landet rundHör·
kunna denna sanning, dessulom med lillägg att arbetarna
vilja beväpna sig endast moi huliganismen, aU allas Hf
och egendom "ore 'tryggade och atl samhället skulle vara
lugnt 0', s. v, Arbetarne gjorde storstrejk, blefvo besvikna i sina förhoppningar och fördömde hela slorstrejken. - Men hade väl denna storstrejk nAgot annat
ändamål än alt utröna huru pass stora krafter 'stodo tili
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buds för den stundande kampen om makten, huru djupt
rotad egoismen och den därav hArflytande dArskapen
med bolschevism oeh villervalla voro rotade i samhället.
Tili denna slu\sats kommer man ovillkorligen, dA man
betraktar all den bedrövelse som soeialisternas hufvudledare isin maktlystnad framkallat. LjOg man icke för
oss, oeh ha icke vi, smA hejdukar Ijugit med krydda tili ?
DeUa elande har bevisligen klarlagt det faktum, som
sjAlfva hufvudledaren och intrigspinnaren Matti Turkia
erkAnt för mAnga, nämligen aU man redan i november
för soeialisternas partimedel bestälJd e vapen och ammunition af Rysslands bolseheviker. Lika klar blef de
bfldragnas misstanke aU soeialismens hufvudmatadoret ·
vid Citkusgatan 3 tedan i (joi uppgjotde en fullständig
ktigspJan och eU tustningsptogtam. Man kommet icke
ifrän det faktum att novembetsttejken endast vat en
profmanövet af ledarne, ty deUa stödes af den täfaktige
, finansmannen, F. E. KelJosalmis yttrande tili uågta
supplikanter : Het ni inle aH vAra för lange sedan beställda vapen nn ha antAnt. De måste i första rummet
betalas, nu ha vi iule pengar tili annat h DA härtiU
anmärktes aU vi socialistet ba skymfat borgarna med
beskyllningar för ktigsförberedelser, och aU vi i sAdant
fall åro dylika fredsapostlar, svarade nämnda F. E.
Kellosalmi mycket lugot : ,annats vore vi ju inte heller
vid makteos tyglar.. SAIedes bar maktlystnaden och
den i den spår följallde egoismen och de IAga instinkteroa härvid varit hufvudsaken . För en kortvarig kamp
om makten offras så mAnga månniskolif, man dtäper
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i hemligbet mAnga af samhäJlets bästa, tili och med

uoga kvinnor bli offer för lönnmördarnas grymhet, och
utom aili deUa rördärf härjas och plundras samballels egendom oeh det brännes oeh röfvas utan förskoning.
En isande skräck rörvar sömnen ifrAn dem, hvilkas nar-

maste oskyldigt rAkat i händerna på nAgan bemligbetsrull ~ ulldersökningskommitte » oeh blifvit 0f':er tor tasausfulla iIIdåd.

Och tänka

vA) de skyldiga nu på att

oskyldigt blod rapaf i deras spåt:? Nej, med köld blickn.
de på sin förgångliga kamp om maklen , på sitt plölsliga

fall oeh all den orard de lämnat efter sig. For en vecka
sedan djärfdes jag i Olin ensamhet utropa : 0, skapare
tili bvilket elande leder icke nlll detta lOch mao tvingas

förhanna sig själf tör att man nils inlåtit sig på denna
jakt eiler bolschevismens töckenbilder, dess program
och dess smutsiga medel. Smutsiga medel leda aldrig
tili mAlet. Det se vi nu liCsleCvande Cramför oss med
alla dess sorgliga följder. Vi ha kastat väri slaskvatten
öfver de bäUre tänkande folkelementen. Nu kunna vi med
rullt skäl tillägna det oss själfva. LAI oss säga och erkänna det, sA.'väl socialisternas hufvudledare som deras lydign
legodrängar, atl det var öfverledarnas maktlystnad som
Astadkom deUa medborgarkrig; dljTas snikenhet och ror·
Iystnad drog med sig tiotusentals människor, hvilka blindt
lydde Manners, Tokois, Elorantas, Haapalainens m. n.
befallningar. Bolschevismens läror ha dödat allt godt
hos en stor del af arbetarna även i deUa land. LyckIigtvis har den sunda instinkt som nn har berriat Finland, medfört ny tt m, i annat fall vorel vi bjälplöst i
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fördärfvet. Deua framgär kanske lydligasl daraf, aU
hufvudledarna icke p:l många veckor lalo höra af sig t
Inte ens dems pd andra orter verksamma legodrängar
fingo besked. örvermaladorerna rymde sin viig, kvar·
lamnande som afskedsbälsning åt siirskilda personer
fulhnakter atl plundra och bortröfva allebanda dyr·
bar egendom, som sedan skulle försäljas genom den
planerade, nya handelskammarens försorg. Hiir ser
man :lter eU nyU exempel pA. de vidriga medel med
bvilka bolsebevismen strider - atl rörst försöka fördölja
det i bemligbet förberedda medborgarkrigets verkliga
orsaker, oeb då man ser den fullständiga ruinen nalkas, ytterligare öka röfverierna oeh det mer än nog
utsträckta förstörelseverket. ,Kan man viii använda SOlutsigare medel ? Oeh alft deUa på det fa Uiga folkets hekostnad, deHa folk som vi med, vAra hatfulla låror uppbetsal, ät bvilket vi lofvat så oåndligt myeket godt, ocb
inför hvilket vi nn st:l afslöjade vid skampålen, s:lsom
,
viUnen tilI vära egua lögner.
J ag bar djärns nedskrifva det fakturn aU jag ieke har
,'a rit i tillfälle atl närvara vid vdra partimöten. Men
ledningen meddelade icke sina plauer:lt denna stora
~
sa mmanslutning. Om man hade gjort det, bade man
icke Iyckats i dessa listiga planer, hvilkas npphof boUnat i en vidrig nedrigbet ocb framför allt maktlystnad.
Hvarje socialistisk legodräng som lrolt sig fä veta n:lgOI, m:lsle hiipua ocb hlygas, då buo ser huru en Vasten,
en Taimi, en Kaljunen, en Haapalainen håde bemligen ocll
offentligen kungöra sina framg:lngar. Afskyvärda mo -

-

12

liv mäsle ba ledt en Kellosalmi, Hanna Karhinen eiler
Hanna Malm då de förhemligat ~c råbeLer som rOdgardisterna bevisJigen bcgått vid franterna, och hvilka nu
genom bederliga hvita krigare, jag vågar säga hederliga,
bragts fram i dagsljusel. Mao har helt frankl sagt oss
aU aIlL slllr völ tili vid de rödas frODler ocb aU ue to.
das haodlingar äro utan fläck. Men nn ba Iyckligtvis
dessa dunkla hemligheter avslöjats. D~n röda ledningens
ruskiga dAd i Varkaus, de usla lönnmorden i Kouvola
komma nn slutligen i dagen. Ha völ vi vatH sanningens försvarare? Vi, som ha IjugH som Iistiga räfvar
ocb Irott på allt som matals i oss av röcta ledare, sAdana
som Hasu, NAIström, Sundman och aodta! HvarCör
ttäder icke den kvinnliga medlemmen i generalstaben,
Hanna Malm, fram ocb blottar den verkliga sanningen?
Därför att mao (ruktar sanningea! BedröOiga varelser
äro vi, \'i röda! Vi frukta sanningen. Ocb därför bler
ocksA vAr tid sft korl. SA länge vi sA lunda uppträtt som
ralska profeter, så längc ba vi ej heller kunnat ba nAgan framgäng. Vi ba blifvit utplånade sam ulltappen
som drifver för vinden. Historien älskar sanning. Och
nu iiro vi af bistorien dömda maktsträfvare, bvilkas
lögnakligbel aldrig kao ba nAgon framgång. Hvarrör
ha icke linanskommissarierna Kohonen, Kellosalmi eiler
Gylling kunnat uoderrätta nAgoo om finansernas släll·
ning? Därtör att lögnerna icke kunde arslöjas. Mao
försökte smyga vidare pA lögnens väg, och a nvände
industriarbetarnes pengar för andra, skamliga ändamål.
Och i denna arsikt ville man ännu i Viborg inbilla
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främmande representanter att sakerna icke befunna sig
Dessutom

i det förtvinade läge, dit de föda bragt dem.

ha väl ledarna på sin rymmarfärd försell sina egna

plånböcker rikligen, såsom tjurvars sed är. Genom dessa
afslöjanden klarnar det huruledes vi böra söka orsakerna - till detta medborgarkrig i de röda ledarnes oerhörda snikenhet och maktlystnad. I Inga medel har man

skytt, pengar ha ej sparats, och bedragande folket bar
man gjort affärer med bolschevismen. Därför kunna
socialistledarna nu själfva taga å t sig det i arbetartid·
ningarna så ofta upprepade ropet: ned med bedragarne!

Regeringens r1ykt frän Helsingfors till Viborg och katastrofen i Tammerfors väckte tvifvel i många sinnen, men
ännu från Viborg tröstade oss folkkommissariatet med
alt detta endast var en försiktighetsåtgärd. Och vi
trodde dem , till dess vi insågo alt det verkligen var ett
försiktighetsmått, tack vare hvilket våra ledande stortjuf·
var bekvämare k.unde smita sin väg, ulan att till denna
s'tund ba lämnat någon redovisning efter sig. Men orätt
förgår snart. Ur folkets mun, till och med de rödas,
får man höra alt bolschevismen nu är fördrifven från:
Finland. I denna säkra förvissning framhärdar jag
orubbligt.
3) Hänvisande till det ofvansagda måste jag öppet
erkänna att jag i mitt inre ofta insåg att bolschevismen
snart skulle b esegras. Oaktadt all tröst och uppmuntran
hade jag en känsla af att den från andra sidan gränsen
importerade, ur ruttenhet uppvuxna bolschevismen snart
skulle talla på sin egen uselhet och fördärflighet. Vi ha
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ju icke, och hade ju icke magna krafter för aft pA ell
förnufisenligt sätl leda statsmaskineriet eiler eU starl
industriföretag. Redan på lolkkommissariatet kunde mao
se hvilken brist där rådde på ens nAgat sA nät försvarIiga rörmAgor. Men folkkommissarialet lrodde på sin
strärvan efter maklen och Iitade blindt på sin ihåliga
makt. Själfve J . Pietikäinen erkände, då hao trädde i
spetsen för väg· och vattenbyggnadsstyre,lsen, sina klena
statsmannagåfvor och sin ofönnåga, men den af bolsche,-ismen .uppammade makUystnaden ocb sjålfviskheten
\ sporrade t.o.m : denne stenarbetare tili alt upptråda SQm
slatsman, ehuru bao hade eU drygt arbete redan med aU
skrifva sitt namn. Också denne ledare ga( sina befall\
niogar, och gaf dem alldeles uppåt väggarna - hvaröfver
han efteråt häpnade - eiler också gick det sA galet, alt
inga order alls utgåfvos. Detsamma kan sägas om lifsmedelsafdelningen. Afven bär var chefen, o. Tokoi, ständigt på resor, än tili Petersburg, än till Moskva o.s. v.
Tjiinstemännen ocb kvinnorna kunde icke lämna nAgot
besked. Den sam fick nAgot svar, kunde skaUa sig
lycklig. BäUre var det ej heller pA industriexpcditiollen.
Dess chef eiler kommissarie J. Lumivuokko var sA 1Jpp ~
tagen af foLkkommissariatets plena, atf han inte liade
tid med sin egen expedition, ocb hans rådgifvare eiler
:t föredragare :t H. Saxman beklagade sig för supplikanterna öfver aU hao icke hade fullmakt aU underteckna
några sam helst papper, ocb aU den s.k. , industriinspektören' E. Murto ej heller hade dylik fullmakl.
Under sådana förbAlIanden blef bolscbevismen 50art
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ett sådanl sammelsurium, atl vederbörande icke vissle
bvad de hade aU gära i sina egoa iimbetsverk. Och
under all denna oreda tröstades man med alt det nog
blir bra, bara det hinner. Och bäraf följde atl mao
m4ste Ijuga äfven då mao alls iogen lusl hade därtill ,
och mo!villigt m:1ste mao mAngen gång säUa ihop sAdana )ögner atl hvar och en kund('. genomskåda dem.
En gång skickades jag tili E. Haapalainens krigskommissariat Cör atl fA order angående hjälp af milisen med
därlill hörande underskriO. Jag gick dit och stod och
väntade i korridoren fyra timmar. Sedan tillkäimagafs
atl mao icke hade tid med dylika saker! Följande
dag ringde jag forsl upp och frågade om företråd e kan
fls, och när. Det svarades atl jag borde komma geoRst.
Oär salt E. Haapalainen vid etl bord med bagaren Pobjavåre frän Mänttä vid sin ena sida och Hanna Malm Ii)
vid den andra. Vid den ena telefonen satt eU Tisst \
handelsbiträde HAmiiläinen, vid den andra emottogos
rapporter af den förutnämnda Hanna Karhinen.
Eeco \
Haapalainen började : om inle VihriA kAnner husets seder, så skall nog hall , (Haapalainen) visa aU Kotkapojkarna kan komma både tilI Kouvola och Kymmene bruk
och liira dem, ty det ar röda gardet som befaller ocksA
diir, oeh ingen annan.
j~g förklarade aU della icke
angiek mig. utan alt jag blolt hade kommit för atl afhämta eU papper som rörde expeditionen för arbetsangeliigenheter, kastades papperet borl och man ropade :
ui, oeh del genast! MAnga andra klagade öfve r Iiknande
behandling. Della blotl som elt elempel på förvirringen

öå
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inom regeringen. Enskildt lalade jag med många om
denna oordning. meo öppel vAgade jag icke yLtra ruig
om bolschevismens regering och rördärOiga metoder, ty
mao hade tidigare allvarligt sagt mig (WaUden CrAn rMa
staben i Kouvola) aU del iote vai värdt att komma med
""""- många klagomål per teleraD rörande Kymmene
aIltRlr
A. B:s egendom och beslag, annars kunde mao taga mig
dit uuder närmare uppsikt. DeUa tilldrog sig af det
enkla skålet aU jag en gAng pA. tillrop barle hoppat upp i
agronomen Björkenheims släde och åkt med honom tili
Kuusankoski för aU till Helsingfors per teleraD framföra
klagomål, Clever aU rödgardister på Hevosoja gAid egenmäktigt bade bortrört Iv", kvigor. Senare ulkom också
en slags arder om aU boskapen pii gårdarna borde limnas i fred, och skulle eU exemplar däraf sändas till hvarje
gård. Själfva saken bevisar blott aU den sönderfaJlande
bolsehevismen visade sina svagbeter tAngt nog, ehuru
man ej fiek tala därom. - Jag medger DOg att jag pl
grund af dålig karaktär bar Ijugit, men jag försåkrar all
jag nu under dessa korta lefnadsstunder skall hekänna
allt hvad jag vet. Pennan bringas frivilligt i min hand
af den omständigheten 811 jag ju är en gammal motståndare till det ryska förtrycket och för det andra däraf
aU hit nn an lAndt herrar officerare frAn Finlands arme
och soldater, hvilka beredt mig ett mänskligt bemötande
och visat sin fdnge a1l den humanitet man kan begära.
Och denna nödvändiga förutsättning saknade jost dm
rÖda. Åfven della eU bevis på buru bolscbevismen
ohjälpligen förde oss HU fördärf ocb olycka, en olycka
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sam nu en bel generalian af rolket (Ar lida af. Hvarför
erkände icke vi - och jag i synnerhet - att 16gnen
vandrade i vAra spår? Hvarför sade jag icke i tid af·
feotligen, då jag sAg en del af folket gå mot sitt fördärf,
i hvilkel eländigt tillstå nd vi befunno oss och bvarthän
vi. ba bragt en stor del af arbetarbefolkningen. Försl
nu , då sA. många hjärtan och sä många bern gråla blod,
först nu, dä vi ha förbittrat många tusenden hvilka
oskyldigt ba rallit offer fÖT vAra skoningslösa bladhundar - ja, rörst nu, då undergångens spöke, sam jag
med mina 16gner själf frambesvurit rcser sig framför
mig, erkänner jag det öppet och korl : Illan hefallde oss
att ljuga, och sam lydiga slaCvar gjorde vi det. Jag af·
vek trAn sanningens vAg och drog andra med mig ned
i lögnens gapande afgrund. Orättfärdigheten ropar hogt
efter mig. Därför skall jag nu en gAng tala sanning.
Icke såsom en håmnd, men frivilligt och årligt. San·
ningen är den förnAmsta bland dygder och sanningens
vAg Ar den enda vågen till frälsning.
4) Kanhånda har jag ingen försvarare då jag så bär
öppel erkånner allt, men en inre öfverlygelse, som icke
är född i dag tvingar mig aft vädja tili Finlands socialdemokrater. Lita icke på auktoriteter och talare, men
tänk och bedöm själv. - Vi ha en hei serie sorgliga
illustrationer på huru vi i \'Art förtviflade raseri forlorat
frukterna af vAra anstrångningar. Jag viii in~alunda vädja
till eder underkastelse, ulan endast tilI ert suoda förouft och er klara efterlanke. Senast far eU Ar sedan uppmärksamgjorde man oss vånligt frAn olika hAll ocb oHka
Wlhrll. - 2,
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folklager på vAr pockande ocb hoteulla hållnillg och huru
d e bolschevistiska liiror sam vi tillägnat oss kunde medCöra ickc blott fördärf (Öf hela sa mhället, utun och för vAr

egen sak och kund e bli hela arbetarrörelsens slutliga
undergång. SAdalla vl),rningar trodde vi icke pl'\., ej ens om
de kammo frä n vära egoa leder. Vi skrattade hlott och
kallade dem borgerliga skrämskott, och vAra egoa , som
varnade 085, kallade vi köpta menscheviker. Vi varo sA
herusade af bolschevismens anarkistiska liirof, att vi med
tänder ocb klor kärnpade moi vArl egel partiprogram. Den
socialdemokrat sam vågade hysa en afvikande åsikt om
bolschevismens farlighet, kallades en rnuta d dAre, och den
som djärfdes öppel fördöma de förefallna röfverierna och
lUorden, hao stämp lades trots alla protester som en_kapitalismens försvarare och en skurk utan Iike. Sä hand ·
la de man dä, och med en alll hänsynslösare agitation
matades anarkins och terrorismens blodtörstiga liiror i
arbetarmassorna a llt sedan april månad 1917. Kotka
var den ursprungliga brandbiirden, ocb Helsingfors reagerade tack samt, tili dess plundringarna i Åbo i praktik
omsalte bolscbevismens röfvarprogam . Och ehuru det
samhäll sfördärf som bolschevismens af oss omfaltade
liiror medfört, sAlunda i all sin nakenhet biottades för
oss, och ehuru ätminstone d e mera klartseende ibland
oss vii i förstodo att en sAdan fasans lära icke liimpar
sig för "ära förhAllanden eiler ens för nAgot sA när ord nade samhällen , så trodde man det ej. Med en isande
suck tro ,'i det nu, d 1\ den tid kommit, som vi så gladt
fÖrberedd e.
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.'ag vili ingalunda lägga sten pt't börda för er, socialdeOlokrater, jag viii icke uppräkna enskilda synder, jag
vili endast varmt vädja tili er ärlighet ocb edra heligaste
känslor. Hämnden synes herusande ljuvlig i hoppet, men
elä den blir verklighet, af den en grym moder. Den
slörsta delen af Finlands socialdemokrater består af fa miljeffider hvi1~a aunli aga mänsklighetens heliga kli.nslor
ocb sku lle öllska vl'lrda sina bem och lefva i fredligt
arbete i hemtrakterna. Tili dessa och deras anhöriga
vili jag varmt vädja nu , dä vi ha bragt dem och hela
samhåll et i en dyster, exempellös ofärd. Aldrig kan elt
sAdant verk af hämnd och blod sam de röda nu utfOrl,
hOja proletariatet tili andligt ocb malerielt välstånd. Trois

allvarliga varningar trodde vi oss med vAr bolsehevism
uppnå våri mA.!, Olen tviiriom bar den fört tusende pro·
letärer på nyU ned i en myeket djupare förnedring.
Hvarför kunde vi ieke i november i (joi, eiler Annu .j
januari Iita på vår folkrepresentatioll oeh vår lagliga
regering? Af det enkl a skälet, alt våra af bolschevismens
rusdryek intill vansinne berusade ledare blindt striifvade
aU lillfredsställa sin hiirsklYlItnad. Man lofvade gu ld oeh
gröna skogar, man talade vackert om stora planer oeb om
en lyeklig framlid, oeb då Olan med lömska medel hade
fåu maklens tyglar i sina bänder, då kunde man blotl
Cramkalla den varsta oreda 1. o. m. i regerings· oeb
fOrvaltningsmaskinerierna. Då man svingat sig i sadeln
för ett ögonbliek, sft råkade redan under de två försla
veckorna ana allmänna angelägenheter oeh de förvaltnings·
organ som företriidde folkets oeh dess barns bbla i en
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8Mao olycklig villervalla, all deras förfall noggranl måste
döljas för folket. Tysl bara! var befallningen, om nAgon
af folkkommissariatets drängstackare rAkadc lägga mlirkc
tili aU något var på tok. AlItså bolscbevismens blomma
och ftukt i siDo prydno - folkkommissarialet Cruktade
folkel! ,Och det var infe underligt. Det vaf ju en med våld
usurperad maktstAlIning, ingalunda vald eiler tillsatt af
folket, olan en vid Broholmsgatan S i partikansIiet bernHgt spunnen sammansvärjning, som i etl lämpligt ögonblick matades sam en smaklig Jiickerbit i de socialistiska
massarna. Jag blygs aU offentligt erkänna aft ni, socialdemokrater, varit ulsalta för eU frickt bedrägeri. Ertet eU frivilligt, soaft Ivä veckor längl begrundande, set
jag allt klarare de svarta lögoet med hvilka mao i tre
mAnadets tid Iyckades hilla de bedragna massoma i
underdAnighet under bolschevismens makt. Då mitt Me
blivit en oerhötd besvikelse, önskat jag Annu en gång atl
fA vädja tili Finlands socialdemokrater med dessa af
allvarlig öfvettygelse fötestafvade tadet: en ansvarslöst
utofvad makt har annu aldtig bart framgAng annat äo
for stunden och har alltid medfört allt biUtare sambiillsolyckor. Aldrig skall atbetarnes sak uppnå önskade
.resultat om vi godtroget lAna vAtt öta :\t falska ptofeter, bvilka med sina skickligt spuooa lögnvlifnader sjiUva
äto de värsta bedtagate och det otaUa! bandtlangare. De
iiro odjur i människohamn och eländiga varelset som
fullständigt ha födorat sitt rättsmedvetande och sin heder. Jag bar varit en af dessa otätlfårdighetens agitatorer, men nu fullstiindigt upphört att vara ett sAdant
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vidunder. Be\'ekande ber jag proletariatet, aU om eder
lycka och edra bern åro eder kära, icke tro pä dessa
agitatorers skenbart oskyldiga lögner. Låt eder icke
mera påvärkas af de oräUfArdiga ·och förfärliga agitatoref, bvilkas mäl varit Iramkallandet af en förOdande samhållskätastrof. Svidande sär uppstå i vlra själar. vid hloUa
tanken pA de rAa och förfärliga iIIgärningar som hevisligen 51å inskrirna i de rMas tunga syndakonto. Med
en rörhannelse mAste man for evigt kasta ifrån sig holscbevismens rörfårliga lära! Iogen Mr i liUroget arärslånd anamma deUa hårresande ordsvammel, hvars slu!·
mAI år rördärf och förödelse fÖf de fattiga och för andra
oskyldiga medborgare. Som eU klart bevis stå fram[ör
oss de rörskräckande syner vi se omkring oss. Bältre
An alla skrifna ord visa dessa hvarthän denna stora agi·
tation och det förbannade uppviglingsarbetet bragt oss.
Man bar fA.tt tili stA.nd det elAnde bvars sådd mao så
lAnge utsåu. Folkets nnder Aratal i partikassan samlade
slantar hvila nu i bolscbevismens glupande pung. Med
dessa medel köpte partistyrelsen mordvapen, därpd plund·
rades ocb förskingrades statskassan och slutligen utfÖr·
des hårresande lönnmord och grymheter. Kan väl nAgon
socialdemokrat längre sluta sina ogon för det färblindande
upphetsningsarbete som utförts, för aU få tili stAnd della
rysliga tillstånd med alla sina grymbeter och all sin
förslörelse '? Sannerligen år bolscbevismen dömd och
har dömt sig själf genom sin egen uselhet. lngen heder·
Hg arbetare skall längre skänka sitt understöd åt möjliga
försök tili dylikt röfvarviilde eiler hämndlystna mord.

,
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Finlands innevånare vilja, lro mig, förena sig i det fred·
liga uppbyggnadsarbetet, rör att åter luppbygga just det
som man med bolschev}smens hjälp förstört och jämnat
med Jorden. Finlands fredsälskande socialdemokrater
nedlägga frivilligt Imordvapnen för aU återgå till den
plikt som ligger dem närmast, det glädjehringande arbetet. De kunna icke uthärda det skräck tillstånd som
nu rädt i tre mån~der, och ingen .... m ånyo bringa proletariatet i detta helvetiska nödläge. Detta tror jag fullL
och fast, och kan ärven försäkra att det är min i stillhet
mognade öfvertygelse alt det icke är nyttigt för någon
att föröva enskilda mord eller aU dölja vapen. Sådant
försvårar blott läget och förvärrar de arbetande klassernas ställning. Socialdemokrater! Tunga hvila öfver oss
de brott vi begått l Försöken att lätta den eländets börda
som trycker våra skuldror, Låt oss öppna vAra hjärtan
och afslöja sanningen i all hennes nakenhet. Då kunna
vi ha hopp om fred och nytt lif för det själfständiga
Finland. Jag vädjar till de socialistiska element af hvilka
man ännu kan vänta ett ärligt ord. Ställningen kan
sannerligen ej förbättras om ej en fullständig uppriktighet vinner insteg. Vi storskrytare borde kunna visa
detta. Låt oss därför manligen blotta de svarta hemligheterna. Vi ha ju alltid fordrat afslöjande af äfverklassen. Vore det ej skäl att nu afslöja våra egna
och andras synder? Kunna vi ej göra det, äro vi medskyldiga till aU alla de nu lidandes pinsamma läge fortfar och förlänges, Jag ber er: hoppas ej på framtida
hämnd , besudla er icke mera med röfvarpolitik, befria er
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frAn alla hemJigbeter och IAt medborgarfreden återvAnda

tili era nnböriga och tili andra. DeUa Ar endast en ödmjuk dödligs bön aU sanningen mAUe hållas .j helg'd
och hli etl 8rf (ör kommande släkten, ty utan s3nning
skall arbetarklassen gå uuder som sloft i bafvet. MAnga
af OS~ ha gått uuder för väri eget lögnarekoppels skull.
Dä de (alska profeterna sålunda åro afslöjade ber jag
bevekande aft de vAra bekänna 'h"ad de vein om de
dunkla braHen. DeUa skulle hindra tusendens pinsamma
lAge. lfrAn denna Iro kan jag icke vika, och jog boppas
innerligt att den går i uppfyllelse.
5) Den 2 maj 1918 510g jag mig tili (öljd af sjukdom
ned för atl hvila i Sippola, och då följande dag en af·
delning hvita soldater anliinde tili orten. gjorde deras
glädje och lefnadslust eU hålsosamt intryck pA mig.
Inga rAheter, inga lutsväCningar, men höflighetl och lett
städadt uppträdande kuode iakltagas. Detsamma fick
jag erfara af det befäl som förrättade ett korl förhör
med mig. Jag uppmanades höfligt alt hvila sedan jag
uppgifvit oamo, adress ocli aodra oMiga uppl'ysningar.
De af de rMa den 1 maj pllbörjade, frikka massplund·
ringarna i trak,ten upphörde och befolkoiogen återfick
fred och lugo. Likaså värdigt uppförde sig en skydds·
kårisl som d. 5 maj besökte mig för att meddeJa ruig
att jag fick stanoa kvar för att hvila. Dl jag den 7 maj
fördes hAktad frAo Sippola tili Kymmene bruk var bemötandet under fUrden likaså mönstergiltigt. På Kymmene bruk sAg man genast att ordningsmakten var en
annan' ochl humamue. ' 1IIte~ hejdande på viigen,' inga
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skrAlande Ullrop sAsom de röda hrukade. DeUs kan
jag af erCarenhet anteckna med glad ,tillfredsst4l1else. Vid
det tamma afton med m'ig pii Kymmene hrnks kontot
anställda förhörel rick jag för ruin sjukdoms skull silta,
utan atl jag själf anhållit därom. De ftAgor som jag
bade alt hesvara (ramställdes sakligt ocb böfligt. Med
anmärkningsvArd , humanitet ledsagades jag tili nattkvar·
teret af Finlands arme. Mao gaf mig en mjuk hAdd
med tieke och hufvtidkudde, mao gaf ruig mat ocb
skånkte mig tobak. Jag fick Arven iol8ga medfOrd me·
diehl. Sålunda bar jag alla dagar uDder min fAngenskap
blifvit humant bemött och mao har saij mig i tillfiHle
aU pA min egen be'g iran nedskrifva dessa tadet. 1 det
jag begagnar tillfället aU tacksamt erkinna all ruig af
Kymmene A. B:s ledning och herrar officerare visad vii·
vilja, vili jag angAende den (antagligen farrymde) skurk·
aklige ,kommendanten, i Kouvola, Muuri, meddela f6)·
jaode: då Kymmene bruks oskyldiga tjänstemän jämte
arbetsledare och andra med vAid släpades fTAn kontoret,
trots arbetsutskottets uttryckliga protest och gensaga,
och halls i fAngenskap,i Kouvola, sä viinde jag mig till
~uuri med en förfrågan hvarför de anhAlInas anhöriga
icke ens få siinda dem mat. Hirtill svarade denne Kotkamatador : _biir finns tillräckligt med mat [ör fAngarna, ni
behöfver nog er mat där på Kymmene bruk_. Jag pAminde då om humanitetens fordringar ocb om att
kIagomål anf6rls afver att de icke fAtt tillrickligt med
mat, samt att fAngarna icke fAtt filtar ocb varma kiMdesplagg. r Dl svarade Muuri: _om d~ ll pd Kymmene
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finns så mycket , mat ocb filtar, sä DOg skall vi komma
dit ocb ta dem i beslag. , , Ocb därmed gick hao sin väg.
Delsamma upprepade för mig samme Muuri då han besökte förenin gshuset i Kuusankoski och skröt öfver deras
kasArnlif.
6) ~ Dl döden skall bli min lön (ör alt jag rörnedtai mi g tili att tjäna den löda terroristregeringen och
sAsorn densammas dräng och handtlsngare åstadkommit
bloU rörrlärf och elände, sA mA.ste jag, 5å längl mina
svaga krafter f6rsl å rörbsnua mig sjiilf ocb den liha jag
predikat. Döden är en slor förlossa re tör dem som ha
lidit, men Cör mig, som inser buru tankläst och ansvarslöst jag handlat, Ar döden syndens Iän. Ineöt sanningens snlete kAnnet jag nu min syndabörda. Hvad nyUa
bar nu nAgan hart af rqina lanklösa ocb kryddade ord
tili proletärmassorna? Endast ondska och dyster skugga
6f.ver förut fredliga lif. Ocb för mig själv? En ruine.
rad kropp och en förrAad själ med bvilkas lillbjälp
medmanniskor belsals upp tili olycklig nervositel. Uppfylld af dArbusdrömmar ocb fantasier gick jag ut rör
att för arbetar:massorna predika en IAra som bali förl
tiU den rörvirrade ocb olyckliga tid hvilken ou tyogandel bvilar öfver I Afven de oskyldigaste medborgare.
Aldrig kan ja g döda min Anger och min själs 50rg
öiver , denna rörbannelsens IAra. ,DA nu dödeol nalkas,
Ar min ,j's ta medvetna tanke ' att jag, pA samma gAng
ja, i ensamheten djupt Angrar mitt handlingssått, 30m
jag ej fkan fOrsona med annat an offentlig afbön, Atet
mAste ,åsomll en orättfärdig lära stAmpla denna boJl.
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schevisliska socialism sam förvridit vara hjärnor ocl;l
hvilken aldrig kan göra en nalion Iycklig. DeUa bar

jag faslslagit, 'sedan jag med egoa ogon selt i hvilket
hA.rresande tillstånd vi ou rAkat. Jag svär beligt, att
bolscbevismens usla liiror och det däraf foslrade maktbegäret icke ha plats inom ruig då jag nu gAr mot dö·
den. 1 51i1la nattliga stunder har en ädlare flokt omärkHgt smugit sig öfvcr mig och 'skall den dröja kvar
för alltid. Och det är min Frälsares kärlek hvilken redan for lvAtusen Ar sedan riiddade mänskligheten frän
fÖrdärfvet. Med dessa ideer sAra. mao iogen, med dem
skadar mao iogen, mao spinner inga intriger mot fredliga sambällen och deras medborgare. Men med hans
ideer leker mao icke såsom med bolschevismens tOr·
vardöme. Man mäste bereda rum för FräIsarens inflytande. VAI är jag ovärdig att tala om deUa, men
instinktivt kiinner jag atl iI denna tro innebor tröst och
kraft för den som bereder sig för döden. Fast ocb
beslutsamt måste man gifva sig i hans makt och uUala
den rena sanningen. Man Mr kasta ifrAn sig all fåfänglig maktlystnad och eftersträfva försonlighetens dygd
som bringal'i försoning. Man kan säga mig atl den
drunknande griper efter hvarje baImstrå. Jag viII dock
ej försvara min skuldbÖrda. Jag bar af öfvertygelse beslutat Itro aU Frlilsaren bringar frälsning äfven i döden.
Om 1. ('x. jag ocb alla ni som käona mig, hade tillAgnat oss den nai kärlekens lära sA. stode vi ej Inn med ångestsvett· på panoan och etl krossadt hjärta i bröstet
bultandel på oAdens dörr. Vi rMa ba ju allmänt med
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en svordom kastal kärlcken och det religiösa känsloIifvet pä sophögen, och stämplat det sam odugligt
kram. Socialdemokraterl I skilsmässans ögonblick viii
jag ~j uppmana eder aU liksom jag gripa efter bahn!trAn, men dä jag otTentligen ber alla människor om
rörlåtelse, Iror jag ruig gOra räU, och i min Angers stund
uppmanar jag alla hårdbjärtade medbrottslingar i deUa
slora sorgespel aU lala rena sanningen. Ty 5å lange
sanningen rördöJjes åro lögnens korpar med, och den
eviga frähmingen fjarrao. Betänken! Alla måste vi dö,
och enhvar måste personlie:en slå tili svars. Del af
oundvikligt aU redan här i lifvet g6ra deUa klarl Cör sig.
Försoningsverket bör hörjas med hämndlystnadens ul·
rolaude och oskrymtad bekännelse. Frälsaren år kärleken, men kärleken fordrar obetingadt sanning. Se bloU
huru värt lögnaktiga folkkommissariat skingrades Iiksom
ar si själft och likasA huru vi, dess legodrängar med
ondt fsamvete skingrades Ät alla vliderstreck, lämnande
vAra grymheters oläkliga sär efter oss. Betånken eder
ställning och hvad ni möjligen ännu kunnen försona och
L yc k an stå
' aUj'fi ona I. socta
)' • ')'Ishs
• k t r 6fveri.
.
go d tgora.
r eJ
.
I
Oppet och heligt ångrar jag den stund, dA jag inlAt mig
härpA. Ofverväldigad af bitler Anger kan jag med
öfvertygelse lämna den~a s~mhä)lsröfvarlårar och minnet däraf i det mörker där en evig ofrid . .,kal~ rAda.
Och likasA kan jag bedyra aU eli ordnat, fredligt och
tillfredsslålldt samhälle aldrig kan uppbyggas pA de
grunder som den röda regeringen häT i Finland anvisade,
och hvarigenom de drogo öfver oss en förfårande ka-
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laslrof. Hade icke ardelningar af den hvita armcn
redan den 3 maj hesaU Kymmene bluk , och genom
lngoa försiktighetsmått återställt fred och ordning, så
hade det rMa beJälet yttermera ökat olyckan. Vi äro
den hvita armen tack skyldiga för aU fahrikerna räd~
dades åt arbetarne.
Slutligen ber jag eder ång~rfull~: låten alla dim-,
dunkla drömmar om en socialistisk-kommunistisk siat
Cör evigl fara - de ha kvarlämnal eU .alltr6r hitter! och
sorgligt minne. Mä den lära jag förkunnat vara evigt
rÖrbannad. Ödmjukl ber jag eder aU icke framdeles
lyssna tili laiska läror och deras fÖrkunnare. ÅngestruIlt bedjande alla om förlåtelse gAr jag tili döden. Min
Gud! Förlåt ass Cör vAra synders sliull. Det beder
med uppriktig /inger
W. F. Wihriä.

,

På anbållan af Walter Wihriä intyga vi aU ban af
fri vilja och af eget initiativ har nedskrifvit ofvanstå·
ende uppsats samt egenhändigt ,undertecknat densa IDa.
Walkeala d. 10 maj 1918.
Manu Kontula.
Matti Salmi.
David j. Haarala.
,
Från W . F. Wihriäs egenhändiga manuskript ötver1
satt tili svenska af
J
Bertel Gripenberg. '1 ~
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