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FOIlFtlTTtlRENS l'OtWRD. 

DM vaI' eli lilljälligl!el sam gjorde, atl jag lwmnade i Sigutds. SåTlM 
da[JCI! den 31ebnwri (lnhöll baron Wrede per [eleton, "ou jdlfl Pickala 
f/ål'd målle omcdelbal'l sändas sju häslar med tomma slädar tillTjusterby, 
belä,gel i/lUid Sjwuleå kyrka. Såsom närmasle grannc lill Oell hekant 
//Icd Iterrskapel Lindeberg bleu jag lilljrågad, om jag ville !ö!ja metl i 
egcmkap av kusk. Del hade jag nalurligtvis ingenting emol. 

Tvärfolll kii/ulc jag del som en bjudande plikl all /örsöka kOlllma i 
kOI/laki mcd någon skyddskår. Ett liU/älle därfill erbjöd sig alltstl. Det 
/W/IlS in/c lällgre: nllgoll möjlighet all ålervända liU arbetet i sladen,ly 
låg/örbilldclsrma /loro osäkra. Del! eft avslwwande av atn ordnat arbcle 
motsägs då redan. 

1 'l'iwl'fcl'by vaI' hela ckCTläskåren samlUfl. Jag fick !gra mali i min 
släde ocll!or/sutlc med kårw till Sigu rds. 

Vid ankomsle/l lJil frågatle jag löj/nani Liljcberg. voä !ör C1l upp-
!lif! jag !illgc mig !örclagd. 

- Vad Iwn hcrm? svarade [öjlnolllcn med en Irågo. 
- Ja,q Iwr stl1deral pedagogik, filologi. ornitologi . .. MCI1 jog kan 

ocJcså skj/llu, Qeh i min ungdol1l var jag !rivillig vid miWärcn under ell 
års /idj dessllfom lwr ja.q snyggflelsdille . .. 

- Ni !dr bli sQnilär, in!ölllöjlnonfen mcd ef/ utfryek ov !rigion/het. 
Där/lid blev del. Jag vidlog rried alt inreda sjukslugor. Mcn i den 

Inåll läkare - med. stud. Tallberg, med, kandd. Roscniw., Sandelin oeh 
7'öflerman samt drr. Biaudet ocli Ohman - ocl! sanilärer med jaekin-
silcler onlände tifl Sigllrds, blev jag över!lödig. Oelt då belägringen av 
Sigurds, Ingels Qcl! [(vamby vidlog, !ick jag gevär oel! sökle mig en plals 
i löpgravarna. 



6 l'ÖIlFATl'ARESS I'OlHJl'[) 

Min medlödda skrivklåda drev mig LiU aft !öra dafjbok över vad jafj 

såtl oel! l!örde, ända tills vi lämnade rrallyeecL. 

Mina anteekningar Iwr jag komplefJeraL genom atl rådlråga slab('l!s 

joumal oel! under person/jga samlal med krigskamralerrw. Många 

blaml dem - barol! Wrede, löjiflUflllJasl, agrol!omefl llild~ l!, st/u!erarulen 

Ture Jo/wnsson, kronoläIlSmarll1cfl Sjöstedt oel! Iwnlor Frcdrlk%oll läm

/!Qtle dcssufom koria, skrillliga rc!(t!ioller av cnskilda lilldratlel~er m. m., 

vilkas ufnylljol!(le iänl arbefel lill lördel. Därjärnle IlOr löjlnanf Lilje

berg hall vänligl!etcn all liIlsammans med mig gCllof1lgå manuskriplef 

oel! därvid upplysa mig om många lakia, villra jag tidigare illle Iwde reda 

på. Prolokollssekreteraren Boijer Iwr lämnal IIfJplysnillgar om MakUo. 

Pennleclwingarna äro gjorda av sluderanden [Jarry lJulden. Overs!in

naI! Holmberg har slällt tiIl mill lörjogande loiogralier av Sigurds, 

baron Wrede och hans son Fabian Wrede vycr Oell pian av Svidjao.s.v. 

Tili dem alla Irambär jag härmed mitt upprikfiga taek. 

J-lälsinujors i maj 1918. 
Förlaftoren. 



1. 

INLEDNING. 

Det I'öda skl'äckväldct hadc tagit gin börjun redun IInder höstcn 
1917, ])e uppröl'undc väldsdåd, som bcgåtts f1cl'städcs j landsol'tcn 
och mOl'dell pA frcdliga mätlskol' i l-Iälsingfors ooh omncjdcn hade 
fyIlt sumhällct mcd fasa. Storstrejken i l1ovclllbCl' loel fiasko, mcn 
del bloy moI' oclt moI' ldart, att massuns en gång väckla Iidclscl' 
into längrc stodo alt tämja. Det socialdclllOl<ra tiska partiot hnde 
ju p l'aldiskl tagct sanklionerat de våldsdåd, villw bcgingos av 
ryska tnatroscl' i sam råd med de rÖda. Jordmånell bcreddcs för 
don fullstiindiga unarkicll. Samhället gick Illed stormstcg llIot sin 
upplösning. Jngcn, som ville bevara V{II't sUlIlhällsskick, kändc 
sig längl'c siikcl' . S]<yddskål'cr formcradcs landc l I'unl, först tili 
skydd nl,ot den förvildade rysl<a soldaicskcll, scdan oekså IllOt dcss 
trogna dl'abanter, rödgardisterna. Tili en början hade regetingc..n 
ingen makt aLt kvtisa våldsdåden. Mcn då dell sedan i januari tili., 
kiillnagav. aU skyddskårerna voro att beLrakta som rcgerings-
LrllppCl', förldaradc socialislcma öppct krig mot landcts lagiiga 
regering Oell foll<l'cprcscntatioll oeh bcträddc landsförrädericts väg. 
1 saml'åd mcd l'yska soldatcl' oeh matroser skullc de genomföra sin 
politiska oeh sociala I'cvolnLion, 

Söndage n den 27 jaullal'i voro t ägföt'bindeIscl'JUl. med lallds-
ortcn redun orcgclbundlla, PCl'soncr, s6m tillfälligtvis Yistadcs pII. 
landet, riskcmdc intc längrc att återvända tili s taden. Undcl'l'ät-
telscrna frän stadcn, som crhölJos Jler telefon, varo am allua't än 
lugnandc. Tväl'iom ingingo ständigt nya mcddclandcn om bc-
gållgna vMdsdåd, De l'öda hämta,de nya mängdel' av vapcll frän 
de outtömliga ryska I'uslkamrarna. Sellatells mcdlemmar oeil lanl-
dagsmän efterspanades, jämvägsstationcn bcsattes, lil<aså teJc-
grnfcll oeh telcfollstationen, oeh husvisitatiollcl' förctogos 1105 pri· 
vala pcrsoner. Ett upprop . till Finlands folk» uWi.l'dadcs, i vilket 

, 
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dc röda förklarade, alt lfall rcvolulionär mukt llumera lillhördc dc 
orguniscradc RI'hctarna och deras rcvoluLiollilrR organ». De röda 
togo alla samhällsol'gan i bcsittning oeh bcgyntc ulöva det skriick-
väldc, som skulle l'äcka omkl'ing två#och en hnlv månadcr. 

Den 29 januari svaradc tjänstcmannakål'clI lllcd allmän slrcjk. 
De lanuel ruot bildadc skyddskårcrna hade gcnom rcprcscntanlcr 
vid möLcn i Hålsingfors f~tl näl'mare anvisningar fÖI' sin fl'amtidn 
verksall1hcL 1 Ostcl'bottclI oell Karelcn gick organisntiollcn slluh· 
bast. och eläl' uppbådades ele sLörsta slyl'lwrna. Tili övrrbcfälha-
vare hade senaLclI utsett gcnel'alcn baron Carl Gustaf l\'lullnerhcim. 
Det vaI' tili dcnna man landcls happ stod. MCIl ~Mallncrheims 

tll'me~ vaI' Ä.n så längc ett någoL e1unkclt hegrcpp här i söelra Fill~ 
land, ly man hade sig föga bekatlt angåcnde dess rcclln cxistells, 
så i lyslhet hade all organisalioll försiggått. l\'ran hoppades docl" 
att denIla anne skulle utföra räddningsal'beleL. 

Fdlll Hälsitlgfors anlände ele näl'mastc dagaTtla cHer l)I'CVOlll-
tionells» utbrott f1yktingar i sLora skaro!' Lill Jandsbygdcn. Mångl1 
egendomar, Medvastö, Pickala m. fl. förvandladcs tili formliga 
gästgivargårdar. bekanla oeh obekanta mottogos i dem mcd samma 
gästvänlighet. Det vaI' upplyflande att se unga män. som på om~ 
vägar sökte sig nOt't'lll tili rronlcrna elleI' kommo (öl' all ansluta 
sig tili rcdan bildadc sammanshtLningal' till samhällels föl'svar. De 
hacle rä!'dats över isanHl, förföljda oeh påskjutna av rödapatrulJcr 
oeh fysk soldatcsk. Mat hadc de inte med sig, inte hell er hade d(~ 

ätit på länge, men della bekYllIrade dem föga, lika litct som atl 
de voro genomfl'lIsnu oeh genomvåta cHer sina ävcntyrliga färder. 
De hade alla eLl okuvligt mod, någon 01'0 mä~ktes inte i deras sin~ 
nen, endasl tillförsil<L Lill en slullig seger övel' banditsknrol'na. ]Jå 
orasan tändes oeil de unga kl'igarna lägrade sig kl'ing den, kom 
språklådan i gång oeh de uppskakande händelser som timat passe-
rade revy. 

Om man intc hart siluationen fulJständigt klar föl' sig tidigare, 
blev man nu övel'lygad om vad plikten IllOt fädel'ilCSlandel krävde, 
De ullgdomliga Skat'Ol'llU lockade genom sitt käeka upptl'ädande 
t. o. IH. äldre män att betl'äda kl'igarehs bana. Det fanns ej annat 
vaI: antingen skulle man som passiv åskådnrc vänta tiJls landeU; 
hopp hemfört segcl'll, eiler oek skulle man själv fÖl'söka medverka vic! 
banditligornas kuvailde, Samhället ställer olika krav på olika sall1-
hällsmedlemll1fit', men de, som blolt hade Ilågotl möjlighct däl1till, 
begåvo sig gäl'na j väg för att med vapen i hand värna friheten . ... 

• 



INr,R])NIN(~ , 
Dell som de sista dagarna av jaJlual'i rörde sig på sLora lands-

viigen i Sjundeå, f'if\g Slllärre gruppcr av unga rllän tilI fots elleI' 
i slådar fäl'dfls i l'iktning 1II0t Svidja gåwl. Där samlades omkriug 
cllllulldra femlio unga miin fran Sjundeå oell ungriinsflnde soclOlar 
sumt en heI miingd helsingforsbor. 'De })ildacle den s, k. svidja-
kåren. Militära övningur 11öllos rege1bundet, oeh förberedelscr 
gjol'des föl' ult mottaga fiendcn IlIcd varma sCl'vie tter. r-intusiasmcn 
vaI' star, cn nng dam. Tirlza Bonsdorff, förfalladc e lt cldande 
kväde tili de »unga örnarnas'j ära,oc11 cn bland dcltagarna, Aarre 
Merikanto, sutte musik UII Svidjarnurschen. Sammanhållighetcn 
vaI' god oeh tillföl'sikten ol'ubblig. 

, . 
, 

Gl'tludstomlllcn lilJ den sl<yddskår, som ullder fcbl'uul'i månad 
1918 uppehöll sig i Sigul'ds. Illgels oeh Kvul'I1hy i ](yrksIäU, ul-
gjol'des av en skal'a kYl'kslällsbor, Hedan senastc höst samman-
slöl sig ett unLal illtresserfldc yngre oeh fildrc män i socknell oeh 
bildade en kål', ulan alL ändamålet med sammanslulningen stod 
fllllt Idart föl' dem själva: en del ansåg nämligen. all I,ål'cn bOl'dc 
bliva utcsllltandc en brandl<ål', lUedun andl'a höllo före, att den 
bOl'de vara skyddskål' tillika, EmeJlcl'lid övnde sig kårclls med-
lemmar något i cxcl'cis. 1 novcmber hölls ctl mötc i SOckcllstugnn. 
vid vilkct kOlllmunalfullmäktige, soeknCIl!> liinsman oeh någrfl. 
inbjudna voro näl'varandc, Vid mötct uppläst.cS guvel'llörclIS 
ci l'kuläl' tili hildande av sl{yddskål'cl' i Nyland. Det ])cslöls a ti 
hilda en skyddskår. SalllllHl dag höllo bl'undJ\årsmänllen ett IlIÖlc, 
vid viIkct beslut fattadcs att inte ingå SOIll heIllet i den, dock lllcd 
I'ätt för de enskiJda medlcmmarna ait fl.nSlllta sig tiU kål'en. 1 ja-
nual'i hölls sedan elt rnölc i Hindersby folkslwJa, tili vilket repl'e-
scnlantcr inkalladcs jämväI fl'ån Sjuncleå, Degcl'by oeh Esbo för 
ali utröna, om elessa soeknal' ville sm\wCl1ka med kYl'kslii-HsJd'll'cll. 
]JeHn skcddc på eli tOl'sdag, dcn 24 januar!. Följande söndag slUlJlc 
etL ny tt mölc hållas, mell slöl'ingal'llfl. i lokaltägsll'afiken omöjlig-
gjo rde det föl' l'epl'cscnlUlltCl'lla frän gran nsoeknarna att illfinna 
sig, Söndagens möte torkade därför in. 

Fredagen dcn 25 hölls ctl möte i Hälsingfol's för dl'yftundc av 
fl'ågan om de nyländska sl,yddskårenws ol'ganisatioll. Vid mötet 
närvol'O oekså l'epl'csentantel' föl' KYl'ksläll. FÖI' kyrkslättskål'ens 

2 
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vidkolllillaude tillsaLles en kOilllllille, viikon sl<ulle vidtagn nöcligll 
lIlåLl oeh stcg föl' anskaffandc IIV vapclI Ill. Ill, 

Onsdagcll den 30 januari~rl~lIs undcrrältclsc alt röda 
slyrkor fUllll OS i Lappbölc by i Kyrksläll. DagclI däl'på samlades 
sl,yddskåren i J Ol'vas gål'd. Däl'ifl'ån sändes eli kurir, Verner 
Aberg, lill Ekeniis Illcd uppdrag alt anhålla 0111 ]öjlnant Armas 
Liljcbel'gs lllcdvcl'kan. Fråll Jorvas flyLlade Illall samlllll dag över 
LilI Gillobacka, Följande dag, fredagell dcn 1 februari, nn!iindc 
löjLnant Liljebel'g kJ. I på dagen. ELl sammunll'äclc hölJs omcdcl-

bart, ochlman beslöt all redan SalllIHa 
Jtyäll flyLl.a över tilI Sigurds, J(årcn 
I'äknade vid sin flnlWlnsl diL ullge-
flir 80 man. Unclcl' dc näl'llIf1st föl-
janele c!agarna LiIlkol1lmo yLlcl'ligarc 
lika mltnga. 

Ett gott tillslwtt crhö!l sigurds-
kftren genolll dc från Ekenäs Hnlån-
dnnde sl<yddskåristerna, 1 Ekenäs 
hade dc röda angripit sLadcn den 
1 februari. Kort efter deras intriing-
andc bley hOl'gllliistHl' VinCjyisL 
mÖl'dad. i\ lordct väcJ.:lc Hllmän för-
biLtrillg, IHell obcviipnade salli stads-

lÖJTNANT LllJEBERO borna voro, falllls ingell anllall ulväg 
än att lärnn n staden, En mindrc 

skara sJ,yddskårislcr gav sig i väg pft cftcl'middngen ulan 
vapen, utan uLl'Ilst.ning, bcsjälade av hänförelse för den ädla 
sakon. Skaran växte o'ch utgjordc samma aHon omkring fyra-
tio man. Följandc dag el'hölls telcfonbud IlIcd lIppmaning, all 
sft fort som möjligt bryta upp och fOl'tsätta fiirclen, Skyclds~ 
kål'isLerna Hirdaclcs via Fagcl'vik tili JJovgård i Ingå, Undcl' 
vägen linde skurQn ökats med pcrsollcr frän Tennln oeh Snapper-
tuna. Fi\]'(lcn gick övcr Täkter tili Tjustcrby i Sjundeå, och Lrup-
pen räknade vic! sin ankOlllsl dil övcr etthundl'a man. Avsiklcn 
luulc varil all ansluta sig tili svidjakårcn. Mcn pIan en ändrades. 

Från Sigul'ds hade löjtnanl Liljeberg ]wll1ll1it tilI Svidja för all 
förmå de däl'städcs samlade skyddsl<åristel'llH all f1ytta ÖVC1' till 
Sigurds. Sv idjakären ansåg s ig dock så väl skyddad i Svidja, att 
don ej ville lälllna gården. 1 ställct följdc ckenäskårcn mcd löjl-
Rant Liljeberg tili Sigurds, dil den anländc samma dag, söndagcn 



• 

II 

den 3 febru nri, kl. ,. c. 111., mottagcll ay dc därvaralldc mcd rllugall~ 
de hurrarop. 1 Sigurds funnos då fÖl'samladc omkring tvåhundl'H 
skyddskåriste r, hela all t alct uppgick eftcr ckclläskårcns anko ms t 
tili ungefär treh undraljugu . Sigurdskårcn ökadcs dock yttcr-
ligal'c under de Ilurmast fö lj ande dagarna IlIcd ctt hUll drata l skydds-
kåriSlcr. 

\ 
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H OGJ(V AH'J'EHE'J'. 

SIOURDS: I'\UVUPBVOONADEN 

EHo!' ankoJHslcn ti li Sigurds 
vW togo arhetcnu på den itlfc orga-
nisat iollCIl, I inrilLtandcL uv sjllk-
slllgor oeil oll1l'ådc-ts bcfästandc, 
varjämtc tIlilitärn övningal' ägdc 
I'um. 

Sigurds gål'd Jiggcl' nalul'skönl 
bclägcll vid viisll'a nndaJl [1\' I-Iu-
maljärvi sjö på sluLlningcn av en 
Illcd bjöl'k- oeh blandskog bcväxl 
bCl'gig kuHa. FÖl'lItom huvudhygg-
!laden, j vIIken skyddskåristcl'na 
illlYllldcs sft lång l utrymlllct mcd-
gay oc11 e1ä r bcfälhava l'cn, löjtullut 

Liljebcl'g, hade sitt nlm, faulls en fogde- oeh lrädgårdsmästar-
bostad, där slabcns cxpediliollsrum placcl'fldes oell elä!' ävcn en 
sjukstuga illl'äUadcs. 1 gården fUtlllS ävcn ell lilcn byggnad 
mcd -LvA. rum, vilka apteradcs liU rustkanml1'. Ett [llllal 
skyddskåristcr ringo bostad i clt par torp j närhcLcn. En annan 
del av kårcn inrymdcs i Ingcls foll{sl<oJo., belägen ungel'iir 800 l1l frän 
Sigurds invid dcn tili Kyrli.släH lcdandc vägen. Diir rörlades största 
delcn av ckcnnsJdiren, och ävcn svidjagossal'lla fingo eftel' sin an-
kOlllsL Lill högkval'tcret sig plats Hnvisad i foll{skolau. Invid lngels 
inrättadcs en sjul.;stuga i en liten hyggnad 200 m ! nOI'dosl:lig rikt-
Iling frän l ngcls. Mitt emot folkskolan fanns ell !itOll ,byggnad 111-
vid vägcn, som ävcn uppto.gs av sJ<yddskårister oeh senare, under 
hclägringen tjäustgjordc jälllVäl som kök, Chcr rör ittgclskåren 
vM hcn Rainer Roos, tills svidjaborna anländc. elA löjinanC Ward 
utnällllldes till ehcf för denna avdclning. 

I 
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Mcn kårcn ökades med ständigt tillsll'ömmalldc nya skydds-
kåristel', varför !UCfa rum mås te anskaffas. För sådant ändamål 
logs Kvarnby gård i sin helhet i ansprål<, beJägell i sydlig rikt-
ning omkdng 800 m från Sigurds . Cher för kvarnbykåreJl blev 
Iö jLnall l11as t, som anlände l1ågot seuare. 

Slabcn ulgjordes av doktor V. F . J ohansson, ve terinärcn 13. 
A!;lrö1l1, herr L. Mittler och jordbrllkaren H. J<allslröm. Scnare 
tillkommo barOIl August \Yredc, herr Berglund oeh befnllllingsman 
Encbäck, vilka bildat stabcll för svidjakårcn. Efler donnas R11-

komst tili Sigurds sammanslogos näl1l ligen stabcrna. 
Förstn naUen efler ankoll1sten liU Sigurds, nalten t ilJ dell 

4 fcbl'uari, förUöt uLan att nägot anmärkuiussvärt intl·äffade. MCll 
l'odan följandc kväll slogs alarll1. Löjtnant Liljeberg kOJll in oeh 
förkunnade, alt vi intc ämnadc invänta angrq)p frän de röda utan 
själva skuJle angl'ipa, ifan de upp-
lräddc inom två mi ls omkrets från 
lägret. Fienden hade, sade han, 
val'it synlig inoll1 detta olll l'åde, 
oeh nu skulle alla man nt på sin 
fö rs ta expeditioll. Alannsignalcn 
vai' falsl<. Men den snltc liv i le-
dCl'Ila, och man kä ll de, all man 
vaI' soldat pll all var. 

Följandc dag vidtog arbetet 
llled iordn ingstäliandct av sjllk-
slugan i rogdebyggnaden. l'vå 
~systrar», H clga oeh Ellen, hadc 
all Jänt, Det togs i med hårdhands- SIOU RDS, fOOOf. IlYOONAOEN 
kama, niöbler u'tkastades, möss-
häl t illstoppadcs, väggar och tak I'engjordcs, oell cle ncdl'asadc 

" Lapetenla fästcs UI)P. Ett Illindre kantoI' imcddcs tili mcdicin-
skåp, nllt tvältbal't tvättadcs med lysolvattcll, vita l1löblcl' flll-

skaffadcs i en hast, oeh illllan kvällen kOIHmit, sutto aJla rned-
verij:ande i en den l)1'opl'as te sjukstuga, ett rUlll oeh kök llIed lvå 
sängplatsel' oeh oporationsbord. Tveune unga läkarc, Illcd. kand . 
Sandeli n oeh Sllld. Tallberg, hade anlänt under dagens lopp, med-
rÖl'andc nya undcrrättelser om dc rödas våldsdåd. Dagen däl'på 
inl'cddcs 011 sj uksluga vid ingels, med lvå sjukrum oeh sex sängar 
samt opel'atiollsbol'd. 1 lngels sjuks luga styrde oeh ställde sju k-
skölerskan frökclI TCl1llberg eftcr bäst a förm Aga. Umgällgcl i1'ICI-
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lan ele lvå sjukhllSCIlS pelsonnl blov rätL Iivligt, på bådn ställena 
fUllllOS ju förutom damcl'nu nödigl alllal munliga sanitiircr. 1 Ing-
cls sjuksluga blev dl' 1::. Öhman lä.!wl'c. 1 {ali anlälldc den 17 fcb-
mari mcd svidjakårcll. ~ 

Den 12 fcbruari an ländc lvenne Jäkarc, dlT Biaudct oeh Hosc-
nius. Doktol' B. vidtog genftsl Illcd arrungclllangclI föl' illl'cdandct 
av en trodjo sjukstuga i Vohls, otl, idylJiskl lantställc pft nOITa 
strandell av Ilumaljärvi. Doktor B. Illcdfördc sin dl'ifliga muka, 
oeh dcssutolll anlände sjukskölcrskan fl'öken Strcng och fl'ökcll 

Aspelin. I Vohls illl'iILLndcs tio 
'1 sängplatscl' oell cLt opernLionsnllll. 

AVCll i I(varuby inrccldes elt sjuk-

PÅ VALLARBETE 

rum mcd llödiga förbandsmalerial 
för lämJlHlldc av dOIl första hjäl-
pen. FÖf' den nödiga kommutli-
ccringcll mcllan sjllkslugol'lln linde 
sörjls gcnolll u(.L väga!' uppkördes 
så raka oeh lillilw så viii skyddadc 
som, möjligl. 

• • 
• 

Befiislningsa!'belcna vidlogo någ-
ra dagar cHer nnkomslen till Si-
gurds. De forlg-illgo dagligen från 
kl. 9 12 oeh 2- 5 under över-

iJ1Seelldc av ingcniöravdelnillgen. Löpgravar gl'ävdes l'unt omk,:ing 
den lilJa skogsbaeken, i vilkcll lngels foll{sl{ola äl1 bcHigen, mol 
kYI'ksliiltsidan (posilionerna I- VII)"'); vidnre nednnför Sigurds 
(posiLionernu VIII- XI); i riktning lllol Vohls (posiLiollcrnu XlJ-
XV) oell vid lHusLijnrvi torp (positioll XXI) samt mcllan SigUl'ds 
och Kvul'llby (posiLioll XX). De kl'ing Sigurds bclågna höjdcrna 
bcräsLes (posilionerna XVI- XIX). Skog fiillclcs, SfHld och lllull 
sHipadcs, spctt oeh hncka VOI'O i flitigl brllk, 

Telefonlcdningar uppsaltes i olika riktn ingal' mcllan de sldlda 
kvmtc rcn. En särskild avclelning sköttc 0111 spanartjänstcn mcdan 
bcfästningsarbctclln pågingo, oeh mililäm övningar höllos i den 
mån tiden medgav. Rytlerict förelog rekognosccringscxpcditioner 
1 olllnejdcll. Plu toncl'Ila ordnades cHer vapcllslng, IHcn bristen på 

°r Se phulleckningcn Jlllg. :m. 

) 



dugliga vapcn gjordc sig kännbar. L ångskjl1tnndc gcvnr funnos 
kunske ctt hundl'Htat, ['('sl'en utgjol'clcs av IlllU';]ijutningskulgc"iir 
oell hagelbössor; sLörsta del en av kånncdlcll1l1Ull'lIfi vur' obcväjl-
IHld. Endm,t eli j(ulspt'utn cl'hölls, äV{'1l den ulan slaliv oeh lllcd 
l'lIdasL eLt band; ingl~1I JWllon kUlIdc fås. 

* * 
* 

På fönniddngcn den Jj fcbruurf uppsliillclcs sl{yttarna på den 
lilla platån 1110t. J IumaJjiirvi bakom huvuc\byggnactcll . Dl' Johans-
SOll häll eLL taj, som utmYllnudc i elt lcva för ohcfcn. Dcnnc SVH-
!'Uclo på miliLäriskt vis: han uUuladc gin fägnud övcr ali: se kåre]] 
"nl organiscrad ocll cnig isin föresals aLt bckämpa fieuden. HUll 
rörsäkrade, uLt om alla kåt'cr besjäladcs av summa anda som si-
gurdskårcn , dl' I'öda inLc kundc härja 511. SOIll dl' göra. Slutligcn 
höjdc han etl levc för ryllcl'ie ts cher löjlnanL Dcnisow.*) Däl'JllCd 
vaI' pal'aden slut. 

Den 5 fcbl'ual'i gl'yddc . Faldutll fl'alllhölls i förbigacndc . Velll 
hallll llU tän]{a. pii. tai, ilIulllinalioll, blol1lstcl'hyllningal' och studcnl-
sång, elessa obligatol'isl{lI' fÖl'ctcclser vic! HI1I111bergs-feslerna? Nej 
nu gällde dct fl'alllföl' am arbete i ]öpgl'avar oell förskansningal'. 
Strängt tagcl hadc man kllappast kOll1ll1it nLt Lånka på, att Rune-
berg inte ktllldc fh'ns väl'digal'e än genolll JO'igiskt arbcte tili fri-
hctens försvar. Vad hade vål' fl'ih et bctyll. Olli vi fåLL den så en-
keli vi fÖl'st länkte? Ncj, för all vinna fl'ihol, Inåsle vi slåssJ Först 
seda ll vi det gjol'l, voro vi viird iga all mollaga den. 

RUllcbergs-dagcll fil'adcs clllellcl'tid mcd eli enkol högtidlighet 
på aftonen. DokLo!' Johansson läste uPI> etL upprop lill väslra 
Nylands män oeh kvinnol'. J-Jan fral)l11\,)II, huntsoll1 lcclarna föl' de'l 
socinlclclllOkl'nLiska partiot, Jedda av hl'ollslig 111ak"tJyslnad oeil 
cgcnnylta, gjorL etL fÖl'sök aLl stöI'la landots lagliga regcl'ing oc;:h 
den folkva lda lantdagen. Deras lallusfölTädisko. planer föranledde 
rcgcringen aLt Illcd lantdagclls bcgivunde föroll'ädesvis i Öslcr-
botten uppslälla lruppcr lill samhällcts och den lagliga ol'dningells 
skydd. 'fill del'as cher hade utnämnts general Mannerheim. !(ort 

. -) Löjlnnnl D. s1\ndes efter någrn dagnr SOIll ku!'ir tilI Mmmcrheill1s 
urm(), dilrifrån hAn illle ,'llc]'kolll unde!' kllrcns visllllstl i KYl'I<sliilL Sennrc 
hnl' hnn (ior.1, u]lpll'iitt p:' .~kådeJl lntscn. 
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innan den tilltänkta slatskuppen skulle äga !'Um, begav sig en del 
av I'cgcl'ingcns Illcdlemmar tili Österbotten, elär de llU bcfunno sig 
i bcslutfört nnlal. 1 Hälsingfors och på en del 8l1dl'a ortor inleddc 
emellertid samhällcts sämsla ele'fne'nt ett oerhiirt vMdsregemc'ntc. 
i\lord oeh plundringal' utmärkte deras oc11 dc s. k. röda gardenas 
väg. Aldcrstigna gubbar, miin oeh ynglingar hnde fnIJiL offer för 
dcras blodLörst. Lantdagen hade försatls ur funktiOII. oeh en lanL-
dagsmun hucIe lIlördals på ett uppl'örUl\dc sätt. Den ryska I'cgr-
ringcn IIade utfäl'dat (m krigsföl'ldaring mot Finland. SpJittradc 
inom QSS själva stodo vi nu Illat ul'vficnclcll. Emcllcrlid hnde dc 
finländska lrupperna under ett lysandc scgcl'Lttg ]'cdan befriaL stora 
doIar ftV Jandct från upprors1l1än oclt ficndcr. Vidsträckta om-
rådcn av J<arclen och Österbotten voro l'ensaclc. Oeh i traktcr, 
som ligga OSS sft nära som Sibbo och 'rusby, hlldc fl'U1l1gångsrika 
strider utkän~pats. Vårt fälltåg vaI' riidat omot samhällets ficllder. 
Skola Nylands män tåla, att mördartll1 huscra fl·iLl? Och ele ny-
Hindska kvinnorna, kunna dc likgiltigt åsc. hlll'u helOmen härja-
des av banditer? Ingcn vaI' så obelydlig, att !Jan eliel' hon inlo 
gcnom sin medvcrkan kUllde påsltynda den s(und. då våldsver-
karna ringe sina gärningars lOn och Illglig ordning åler härskade 
i vårt fda fädernesland. 

Antlragandet gjorde etl gott inlryck. Efter detsamma upp-
stämdcs Björneborgarnas marsch och Vårt land. vilka sjöllgos 
med djup övertygclsc av kraftiga stämmOI·. Den cnkla fcstlig-
hcten vaI' slnt, och envat; uppsöktc silt avdelningsrum för nlt unna 
sig Oli välbehövlig vila efter dagens arbete. 

• • 
• 

Mali levdc i ryktcnlls Hei. Undcr den föl'sla vecklln i fchruad 
visstc ryJ<tet upprepat berätta atL tretusen rödo. varc i antågande 
för atl förgöra ossi På annat hhll fiugo vi d!)l av de l'yktcn, som 
voro i omlopp rörande Mannerheims anne. »Mannerheirns armc» 
vaI' på allas läppar. Oeh man ville så gärna tro o.llt vad man hördc 
om dess framgångar, ehuru Illan inte fick bekl'öftelsc på ryklcna. 
Den 7 februari hette det, alt fyratusen röda och sexhundra vita 
stupal vid Tammerfors so.ll1t alt Manne!'llcims ll'uppcr bosatt en 
linjc gåenele ungefär frän Björneborg ÖVCI' Tammerfors oeh Lah.tis 
liU Sl. Andreae. De vita skullc itll~eha alla byar kl'ing Tamlllcrfors. 
De ryska garllisonerna på ]injcn Tallllllcrfors- Tavaslehus---Hiihi-
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mäki llppgåvos fly till Rys.<;lnnd. Polen o~h Estland hada fÖl'ldal'at 
Hyssland krig. i\1ed stor liJlfl'cdsst.:1.lJelse lllOttOgs ryktot ntL KI'Y-
lenko utfäl'dal ordel' atL alla ryskn tl'uppcr slwln utl'ymllla Fin-
land förc den 28 februal'i. Annu märkligarc voro ele Illcddelanden 
vi erhöllo Ut' svenska lidningal' angåcnde den SVCIlS!W rniliUiI'ens 
hållning i fråga om inbördcskl'iget i Finland. Det helle ntL en sär-
sldld jlns5expedilioll il1l'ättaL<; i Stockholm föl' utfärdnnde av pass 
på Finland föl' svenska officcl'are samt ntt 10 % av ele SVCIlS]w offi-
cerarna crhållit permission för l'('Sa övel' tilI Finland. Ocssulom 
uppgavs det aLl 1,800 svenskar anlänt tili landet oeh aLl Svcl'ige, 
Norge oeh Danmark beviljat Man-
nerheim ctb !trigslån på sextio mil-
jonel' made Sådalla l'yklell voro 
naturligtvis ägnadc att 5p0l'l'a våra 
ansträllgningal'. Lil{,j. glääjande 
voro rykt cna om de svcnska socia-
listernas lu111ning. BI\:'l.nting upp-
gavs hava föranstallat eU stort 
lIlötc i AlIditorium, vid vilket han 
gå"Ct skal'pt tjlll'äLta llled våra socia-
Iist'er. Likaså hude fl'i llCl'l'C Pnlm-
stjäl'nu i eU tclcgrum tili aexeellen-
sen Sirola9 givit vära l'öda en allt 
anuat än fördelaktig orlovssedcl. 
Däl'till dök l'ykteL om fin lälldska 
jägarcs landsättning i någon av de 
bottlliska hUlll11Urna u pp ncrc gå nger. 

., \ 

MAT·KÖ 

En Illorgon l'usade !,ökspoj Jten j Ingels in i expediliollSl'Ummet 
oeh allllläldc aLl de ]'öd~ unliinL. }-luvllden stucko llpp UI' ctL utfalls-
dikc ute på Iältet. Mal'met gjOl'de ej synncl'ligt stal'kt illLl'Yclc 
Men pojken kOlll en gållg tili och bf'.dYl'ade, att ele llll syntes ' 
alldeles tydligt. En Illan uLbeordrades föl'cy föl' atl med ldkare 
taga l1ännarc reda på förhållalldet. De misstänkta hnvlldena he-
fUllllOS vara ....-- fasaner. . 

Morden på pemnittef'adc kamrater och f1yktingur på väg tili 
110rl'a arlllcen bcrörde oss smärtsamt. Tvennc av våra gossal', Wil-
liam FUI'ubjelke och Oskar Holmström, vilka skulle bcsöka sina 
hem i Ekenäs, blevo på etL uppl'örundc sält mördade i Jngå. 1 upp-
sjön av obckräftade I'yltlcn dl1l!nknade meddclundet alt de ungn 
vet.enskapsiclkarna Carl Finnilä oeh 1<. E. Ehrström llIöl'dats lllldel' 
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en resa till nol'l'a nrmeen. Likaså fingo vi nys om att arkitcklcrna 
Valter oeh Ivar samt forstmästul'cll William Thome oeh doktor 
Holger Hancken m. f1. fallit oHel' föl' dc rödns lI1ol'dlust. Bckl'iH· 
lolse på dessa uppskakandc ryk('cll·crhöllo vi försL lållgt SCllal'c. 

Vi blcyo snart undcrrätLadc om att de röda härjade i Billskog 
och Postis (Sjllndeå) samt i Snappertuna. Mcn vi sa~tc alla !traftcl' 
i rörclse föl' aLl crhålla mcra vapell, ooh vi yisslc, aLL våru vänncr 
i HälsillgfoJ's gjordc sitL bäsla föl' aLl förse oss Illcd skjuLföl'Ilödcn-
hctel'. Den hcliga sakcn häll varjo lvckan fjäl'ran frän 05.<>. Vi baru 
ansågo, atl dc röda gl'ävde sin egen grav. Vål' lro på framlidCIl 
räddade OSS. 

• • • 
Befästningsarbetcna fOl'lsatLcs rned febc~ktig ivcr. De röda 

drogo sig synbadigcn närmarc Kyrl<slätt. Vi fingo veta, alt dCl'as 
högkval'tel' Val' i Köklax. Dlir funnos 150 3. 200 man, bcvåpnade 
tili slor del mcd llloderna gevär och två kulspl'lItor. Från Masn-
by inberättadcs att stora arbctarskurol' voro på väg Illot Kyrl{släLL 
1 Finns hp.dc de röda hesaLt vägarna, i NOllX fllnnos 80 man röda 
mcd 50 gevär. Tili en gård hadc anlänt 28 , häsUass gcvär. FI'ån 
Sigurds avsände vi expcditioncr LilI l-lil'sala m. n, orter i skäl'en för 
aLt mottaga gcvär, som skickals tili oss från I Hilsingfors, i\ ven 
lill stadcn sändcs personer föl' aLl sl<affa vapcll. Sådana erhöllos 
också dagligcll, churu i rhindl'c Illängder. LilHlså ulsändcs expedj~ 
tioner efter Jdädespersedlar och andra förnödenhclsartildal', 

Den 9 fcbl'uari ringo vi undel'l'älLclse om all de röda j Finns 
få lt förstärkning. Följande dag anländc eLt låg bestående av sex 
vagnar med I'öda tili Köklax. In lrcsset kOllccnlrcrades emcllcl'tid 
för ögonblicket vid händelscl'na i Sjundeå, däl' dc röda hade samlaL 
sig föl' atL anfalla 'Skyddskåristcl'lla i Svidja. Vi lämna däl'för hi\n-
dclserna i J(YI'ksläU, för aLl ägna svidjakål'Cll en Iwrb bctl·aktet~c . 

• 
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SLAGET VllJ SVTDJA. 

De l'nsku gossnr, som Sfillllats i 
Svidja, däl' ele av hCl'l'skapct Wrede 
omllll ldndcs på biistn siili, hörde 
dagligen ryktcll om do rödas au-
!<omsl och livadcs av hoppet alt få 
utgjuta sitt blod vid rÖl'svaret av 
borgen. B cdan eli vecka. [lInan den 
minnesviil'da dagen, söndagcll den 10 
fcbnuwi l'andadcs. crh öJls cit för-
hastat mcddelandc om aLi ryss:m' 
voro i antågandc IHcd 3 kulsprutor. 
Stabcn för svidjakårcll och vår stab 
i Sigurds s todo i rcgclbuudcn kOll-

takt mcd varfindl'u per telefon, val'-
rör vi J\lInde fö lja mcd häll-

fRl t tERRE AuaUST WReDE 

dclscrJlas utvcckling. Den 4 fehruar i hade de I'ödo bcsatt tel cfoll-
slationcn i Vi rkby, omkring 8 km söder om Lojo slatioll, Följandc 
dag ingick mcddclandc om ali Lojo huligancrna. försläl'kta med 
orosclcnlcnL från angl'änsande trakter, slagit sig ned på Lojobacke. 
föl' atl därifl'än rörelaBa ett allgrepp på Svidja. MOIl även på andra 
häll hadc bandilskarol'lla samlat sig. Sä erhöllo vi genolll en bud-
bärare 1ll1dcl'rätlclsc frän Andby vid BjörntrJisk i Sjundeå, aU 
han soll eLt tjugulal I'öda och att hall blivit påskjutcn lllCII Jyckats 
rädda sig I'idande. Några närmare underrättelscr J\Ulldc in to cl'hål-
las direkL fl'An Andby, Jå t elefonlcdningcn vaI' avbl'utcn, mell 
svidjakåren hade sig bekani, alt där fUI11l0S 50 I'öda, som uppgåvos 
vura bcväpnade mcd moderna gevär. DessuLom ringo vi veta, aLt 
ele verl,stäJlL hiiktningar. Vår stab, som erhålJit meddclande om 
aLt dc ltOml~e att draga sig åt Nummela sidan, gjol'dc dA. hos svidja-
kårcn en framstäUning aLl denna mAtte histå en ti ll änmd expedi-

\ 
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tion från ' Sigurds gcnom at.t laga 
Audby banditcrna i ryggcn, En 
~XJledili on sändes även t ilI Andby • 
mun då den fl'amkolll, hadc de rödn 
rcdfin rclircl'at, Rhdpliig ningal' höl-
los ölllsont i Svidja. ölllsomi Sigurds. 
1'\'lan hyste plancl' på a~t fÖl'etaga 
gemellsalllllla operationer och sam-
manslå stabcma, Dessa plancr blc-
vo dock lillsvidat'c intc förvcl'kli-
gadc, 

Den 8 februari anmäldcs frä n 
Svidja, ri tt ct:t cx l.l'a tåg fi nlänt tili 
SjullQeå stution, varå bekräftelsc 

c"höJls, Även räljande dag, den 9, meddclade eLt telegram, atl 
ett extra t äg avgått [rån Karis och stan nat vid Ingå, 1.l'cdj e statio-
nen åt kal'issidan frän Sjundcå, Tillika fick man vc ta, aLt lågcl 
tn edfört röda, Lojokål'clI rick även fÖl'stä l'kningal', ily aU. 
omkl'ing 600 röda SalllnHI. dag bcgivit sig frä n Karis t.i ll Lojo, 
Kloekall 3 e, 111, ingick etL ny tt meddclande att 120 ryssar 
och 80 röd a voro i an tågalldc med al' lillel'j frä n l<yrks lali, 
söder om Virkby vid hangöbanan, Ett a llta) hade stanllal 
kvm' i tra l<lcll, beskjutandc [(oekis gård, som illllchadcs av k Oln-
munalnätnndens ordförandc Karl Viktor Nyman,·) oeh häl'jall dc 
i gårdal1lHI. där omkring , Klockan Yz 12 pä llaLten tili den 10 feb-
I'ual'i erhölls intct mer svar frän Svidja per telefon, Telefonled-
nillgen vaI' avbl'l.ltcn, Mell följande.. lJlOl'gon kl 8 meddelades frän 
Svidja, att de röcla stodo på 41w'l avs tånd frän gnl'dcn, och en tim-
me senare bcfunno de sig endast 1 km därifl'ån, 

Nl' Voar alllsä avgöralldets stund kom men, Svidj aborna be-
gärde hjä1n lvå gånger, Hlcn aHt vad so m kundc göras, vaI' atl 
sända 6 spanal'e föl' aU håBa vägen kim' i hi.indelse ,de k0ll1111e aU 
rcLirel'a. Vål't militära befä l ansåg ställninge n i Svidja ohåll bar, 
då inga lOpgravar gl'ävts elleI' befästll i ngsal'b~ten utfol'ts och så-
som llämnls ficnden uppgavs hava artilleri, varföl' det ej ville ut-
sä tta de våra för anfal! på ctt ~ppet fä lt, Löjl:nunt Liljcberg förc-
slog att försvara Svidja tills kanonelden sk ll.11c vid taga; därefter 

0) Nyman mördadcs scdermcra av röda huHgallCl' på I [crrö i Esbo, ditl' 
hMI sökt sig CI I UIlfJyktsort. 
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l}ordc dc omedelbart retll'cra tilI 
Sigurds. Dcssutom VOI'O våra gossar, 
som dag oeh natt arbetat på befäs~ 
I undct av Sigul'ds, ganska tl'ötta, 
varför ytterligarc anstl'ängn ingar 
borde besparas dcm, tills ficnden 

• sLod föl' cgna dÖrl'Ur. l\lcn gossarna 
i Svidja bcsjäladcs av ctl hUl'tigt 
IllOd, och så hopplös slällningcn syn-
les för dcn tili iekc 200 man llpp-
gående sl< ara n, skullc dCIl dock sam-
ma d~~få anlcclwa cnlysandc segel' 
öve)' cllll1ångdubbeltstarlwre fiendc. 

J<I. YzlO f. m. skallade gcnom 
de l'I ldl'iga mururna i Svidja 

l ÖJTNANT WARD 

I'opet: »A Jle man i gcvärb En patmU tili hii.sl sände.<; ut låtlgs vägcn 
lill Gästans (ett torp i Passila baeken). Enstalw sl<oU hÖl'des, oeh 
det uppges, att de röda tiU en början riktade sina lm lsprutor mot 
k)'rktol'11et. Tl'ots den I'ådande starka snöstormen hade Illan sett, 
att de röda salilla!; sig vid handlanden Ekhohns bost ad (l) Gal'~ 

val'os&) , ett pa!' trc hu ndra meter frän Sjundeå k)'l'ka. Däl' VOI'O 
Lvå kulsjl ru Lol' uppställda. l\'[ellan de rödas posit ionel' och Svidj a 
liggel' clt öppet nUl, och alla fiendens l'örelser kunde således av de 
våra iakLlagas, om oel<' de med ostlig ViJld fl'ambl'ytandc snöbyarna 
v'0I'0 så täta, att skogen vid Tjusterby oeh AvaIla, ungdomsför-
cningens lms, stund t,als knappast kunde 'urskiljas, Fienden ut-
sändc en avdclnirrg långs vägen tili det öster om Svidja helägna 
Ekchcl'ga. en annan sändes upp långs allecn mot Svidja. En kul~ 

spl'uta uppställdcs vid gäl'dclls ria, belägen nägra hundra mclcl' åt 
sydost h än gål'den, scnar'C fÖl'dcs en annan tili föl'valtarlJOstadetl, 
alIdeles invid gården i ostlig I'iktning. Det vaI' aJltså inalles 5 fient-
li ga kulspl'utor, som började spela mot Svidja. ' 

FÖl'utOlll de styrko~<, övel' vilka fienden disponcl'ade ned8l1föl' 
Svidja, hadc eli avdclning detacherats tilI Gål'dskulla, belä'gel ctt 
pal' ](111 i sydvästlig riktning däl'ifl'ån. För att parera et l: angl'epp 
frän denna sida, utsändes frän Svidja en avdelning av femton man 
tilI skogsbackcn väster om gärden. Tl'oppen anföl'dcs av en Ny-
man. Då hans unga kämpar varo nägot högljudda Ilndel' mal'schen 
i skogcu, faon han sig föranlåten att tysta ned dem Illed elt 1<OI' t 
och krafUgt: tHåll käftenl. Till all as bcstöl'tning fick hall tili svar 
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SITUATIONSPLAN OVER SVIDJA OCH OMNEJD 

e~l förvållUl: »Tschto takojc?» 
vilket hnde tili följd, att ska-
ran söktc sig tillbaka till går-

~ den. Undcr den skottvaxling, 
SOIll härullder uppstod, IIcd-
skötos eiler sArades svårl 
tvcnne ryssal' och en finne. 

Svidja liggcr, som nämnts, 
alldeles öppct moi clt stort. 
rält. som u'tbredcl' sig framför 
gården åt söder, sydost och 
sydväst. Nedanför gårdcn lig-
ger en låg granhäcl<, och en 
annan häck sll'äckcl'sig utlll cd 
öslra flygcln. På norra sielun 
om corps-dc-logiset ligga stal-
Ict,ladugårdcn och sädesmaga-
sinct, vilka i en tl'ckant Olll-
sluta bakgårdcn. På östra 
siJan bcfinncl' sig inspeklorclls 
bostad, ~II slatkarlsbostad oeh 
eli HLen \ villa. Några tiotal 
Illolcr västcrut från huvud-
byggnadcn Iiggcr badslugan 
och nedanför donna voJlen-

borgcn. De vAra hade ' utposterats dels i magasinet, (första plu-
tonen undcr beftil av unga Forsellcs). dcls i ladugärden (andra 
plutonen, ledarc Snellman), dels i huvudbyggnadens oliko. 'vAningar. 
Bcfälhavaren för hela svidjakåren. löjtnant Ward. förctog irman 
skottväxlingcn ännu bcgynt, en exkursioll mcd fyru man i l'iktning 
mot rian mcn nödgades ålcrvända cflcr all hava sLannut där e\1 
Limlllc. Då skjutandct började, kasiJadcsig han och hans tappl'u gos-
Sai' ncd på markell, och han försäkrudc. aLt hall sällall könt sig so. 
platt. som denna gållg, elå hall pressande sig in i SIlÖll, jämtc si'na 
Illan l<rypunde söklc l1å gården. 

1 huvudbyggnaden befann sig trcdje plntonen, föl'lagd i de olika 
våningarna. FrAn det s. k. valvet i ncdcrsta vAningen gavs eld, 
och en dcl hade s'ökl sig upp i trcdj c våni ngcn, därif1'lw gevären 
riktadcs ul genom fönstl'cn. StämningclI var hcla tiden den bästa. 
Löjtnuntcn giek frän det eno. rummel tili dct andl'u. frAn den ena 



våningcn lill den andra, lllcdan kulsprutorna spelade ocb l{lIlrcgnct 
knatLl'adc mol väggal' och tak. En ingåsl,ylL visade sig vara lugnet 
självt, han ville inle skjuta, fÖl'rän hall fåU fiendcn }>6 »lagom 
vitahålb (det avstånd, på viIket man vanligen skjutcr vid vetl-
skylte). Och slla rt skulle hall få tillfällc att öva sin skjlltskicldighct 
p6 delta uvstålld. De röda, som .lill en börjatl nalkadcs i s111tell 
ked fram mol Svidj u, funno sig sllari föranlåtna att spl'ida sig i 
skylteked, val'ullder eli del drog sig mot Ekcberga, en annall del 
mol nordväst oeh cen Lern slutligen raId fram övcr Jältet, de djär-
vaste framträngunde ända tilI granhäcken. 

Medan slriden pågiek, giek den älskväl'da värdhlllun på stäUet, 
frihcrrinnan Wrede, omkl'ing, uppmunlrandc sltyltal'na med en 
tår kufre oeh ett vänligt ord. l\{en hon måstc också Hinka på kom-
munde dagar, föl' den händelse, aU; hela kåren blcve iustängd. Där-
för börjadc hon blanda i ill en surdeg, biträdd av två inte mindrc 
raska jungfrur. Degiråget nödgadcs hon ställa på golvet, för atl 
vara något så när säker för de obevekliga kulorna, SOlll kna1.tracJe 
1lI0l fönstren, så aLt glasskärvorna fiögo kring rummet. Mitt under 
kulregnet bcgav hOIl sig upp på vindcll och kunde genoJll cU vinds-
fönster urskilja fiendclls skyttelinjc. 1 östra gaveln såg hon en 
ung gosse, som jämväl sökt sig upp på vjnden och låg och hrnssadc 
på av alla krafter, med vilket resultat, kundc hon into. avgöl'a. 

Löjlnanl Ward stod på trappan och ås,'g slaget. En gumma, 
som passcrade och blcv uppmanad att sl<ynda på, liade inte annat 
svar än: tVäntill n11 li te». Och det vän-
tadcs. Alminslone kOlO hOIl oskadd i 
siikcrhct. I trädgål'dsmästarbostaden 
inträngdc de röda och bemäkligade sig 
"ad dc kammo övcr. Detta märktc 
några skyLtar i vinds[önstret "id östra 
gnvelll och gAvo cld, Illcd dcn påföljd 
alt dc t'öda fJyddc hals övcr huvud. 
Fråll l<öket och jungf!1urummet sköto 
skärgårdsgossarna säkcrt nlcd berdan-
geväl'; här voro också lIågra österbott-
ningar placcrade. l"rån elt fönster i 
östra hörnet såg uugc Wrede hmu 
en rödgal'dist låg på drivan. Andl'U 
hude sett honom Iigga där rcdan 
el~ timlllcs lid, Karlen l'es1c sig PORTALEN 
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plötsligt, fick en kula, föll och fOI'lsatlc krypande lill den när-
gränsandc skogen. 

Det var en imponerande anblick att se ele rödas skyttekcd ryeka 
au över fältet. i\'ledan gevärseldcir pågick, vandradc unga Hamsay, 
eli kraftig 15-åring, mud Illat tili skyttarna i ladugårdcn, 

1 frihcrrinnans I'um inträngdc 13 kulor, oeh nflgra taYlor blcvo 
förstöl'{\a. En I'ckochetterandc kula inträngele i en tavia, elä!' den 
blcv sittande. 'Under kulan skrevs på en pa,PPcl'slapp: »Får oj ut-
Lugas». Portalen visade Illål'kcll ofter 22 Iw!ol', pA tt'appgavcln 
ovanOll1 pOlItalen hade rappningen bortslitits. Inne i nunmcn ska-
dadcs ytlerligare en sllidad eksäng, SOIll träffnt.:s av flerc kulor, 
av villw en blivit fastsittandc. Ett par kal<oll1gnar förslördes, en 
fönstcrkarlll genomborrades, ävenså en dörr. Den svårasle skadan 
led plåttaket, vars södra sida genombonadcs nv elt stort antal 
kulor. 

Det goda humöret uppchölls med till hjitlp nv grallllllofoJlen, 
som spelade oavbrutet. · EndnsL en Iiten paus inträdek, dl' »Bäek-
ström bommnde» . . - »Stäng grammofoncn», sad' hall, .Illan kun 
ju inLe skju.ta». Men när det sedan hlcv träff. kommendol'ade Bäek-
ström förnöjd: $I-lan stjalp, sähn en ny plaUa!& 

Emellertid hadc, såsom tidigare nämnts, de I'öda sliipat en klll-
spruta ända fram tili inspektorens bostad<;knut. !\'len skyttarna 
i sädcsmagasinet öppnade eld, viikot dc röda into bcräknnt. Av 
klllsprutans servis qmo 3 man omcdclbal't, de övriga flydcle med 
det mÖl'dande vapnel. 

Samtidigt [\Ie<! att skyttarna i m~gasinct gjol'c\e slll l på kul-
sprutans aktion vid illspektOl'sbyggn ~Hl ell, avaneel'ade CII jägar-
ked över ån , över fället väsler Otti alleen och uppför slutlni ngen 
möL gl'anhäcken. Det vaI' mot denna ked sl<yllarna i vindsfönshcn 
oeh ele I'nska ingågossarna, plaeerade i valvgluggal'll.a; rik tadc sina 
govit r. 'LWel{tcn vaI' utmäl'kt. Varje träff sahl'lcl'aclcs ~ ned hurra-
1'0p. 1 valv~t iI\trängde inte en enda kuin. En del rödn dl'og sig 
i ked moL don autornatiska vattenpumpell och vftgade sig på 100 
stegs avstånd från bo\·gen. Mot dem I'iktade sJ<yLtarna i I<öl<savdel-
uingen sin cld. En av de röda blev Iiggande på släJlet, de övriga 
f1ydde. Vid! granhäcken lågo tre stupade, en ryss oell två fin-
naI'. 1 bads'tugall inträngdc en djärv bandit genom föm;tret. Då 
han ville komma ut igen, träffades han av en kula i hufvlldet. 

Skjutandet upphöl'de vid) Yt3-tiden, dål fi endcn drog sig t ill-
baka. De röda samlade sina döda vid en lada Ilore pä fältet. 1 al.lt 



kvarlämnades 8. död a. ;f ryssar och 4 rÖda. Sannolil{L är cld clll cllcl'-
ticl. att manfall et.. VRI" hctydlig t större. ty deL slarlw snöfallct 
gjol"de att de fallna StHwL do\dcs i snöll, sft all dc intc kUlldc Rll-
l l"äffas. E nlig t de uppgifter orLbefollmingc lI crhå Jl iL av ficnd cll, 
hndc anLal cL dödn och sfl l' adc övcl"shidit talot 40. Enligt SClltlI·C 
bcräkningat' utgjordc förlusLerna 21 döda och .j 1 sål'ade. Även 
Rndra uppgiflcr, alla Illcr elie l' mi ndre osäkra, h,ava crhållits. enligt 
v ilka mallfallcl vRrit ä nnu s Lörl'e, 

Den av lågu nde riendcll LOI'de hotat a l L återlw ll1 ma med ]<U I10-

nCl" och zcppclincr (1) och skulle elå jäl1lna Sviclj~ mcd jon;lcll. En 
HV dcm, som sårnclcs vicl rörvallarbostac\cn , lllall'Oscn Andrcj Jnlu~ 
pow, Illcddcladc vid mcd hOllOlII unstäl1t fÖI"1161", aLt hall vid hoL 
lill IiveL Lvungits aLL gå I"l'anL Sa1llma man Hlc dclolactC vidare, alL 
fienclcll utgjorL 300 l'öcla, 10 matroscr frän I1 angö åVCIlSOIII 70 ill-
fanlcristcr . E n annan sål'ad, Ossian Suominen Jrån Virkby, upp-
gay aU. fiendens anlal uppgåLl till 1,000. Någon visshe t rÖl'audo 
den a ngripandc s Lyrkans nUlllerär IHlIldo into cl'llållas . Av vår 
fl"Ull1slällning häl' ovan frarnslår det docl< som !iannolikt, a lt rien· 
dcn tillstrÖlllmal oekså fran Lojo och angri\nsa nde orte!" och aLL 
skogarna krillg Svidja villl lade av fiondcr. 

På skyddskål'isternas sida stupade ingon enda vict Svjdja, into 
IwlJel' blev nt'tgoh så rad. Men j den gt"upp, som förc s lagcts börjnll 
utkommenderals tili SkOgO)l västel' om Sv iclja, inLräffadc en bo-
klaglig malör, i deL en av gossarna, Emil Sundm an rrän Borgå, 
förloradc förbindclscn llJed si na I{ amrater och into mäl'ktc, att el e 
återvänl tili Svidj a. Scnat'c hnde hall 1r oligell cj vågat begiva sig 
diL, hUll hada gjort en oll1vug norrl1t och hittadcs eftor elt paI" dagal 
död 3 km 1101T 0111 Svidja invid Tupala hOlllman. 

I samband Illcd vår framslällning av slagc1. vid Svidja anförfl 
vi hill" dcn tidigarc nämnda svidjam alschclI . 

• 

, 
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FI N LANDS U:,\(;A: ~1\YDlJSVAK'I'. 

Muslk {lY Aarl'o Mt'rikan!o 

Dc un· ga ör·nar mcd Irolsigl mod, klar paullu oeh bllek I brand, De 

t~ 1 ll Ii ri:@~ ~ d~ ij rnF !- ,t~ 'G 0 "1j ... ... ... ~~ ... ~;;\J"" 
gå atl gju-IR sltl hjllrte-blod, för Flnl,lIl{), 51\! foslerlnnd, De sirida mo! grymhel, 

~ ~ ,~~ ,f19~:::n ~. iJ j j ·1ii I ; ~. j "0 1,~ .ri ,~ ; 1 
våld och 11Iord för del S011l ilr so1nl och riltl, POr n • del Irlhcl på Flnlo1l1ds jord, de 

~. "1 n;Ji~:tffj C1 i]-3""L ·:r;I'1 ~ --"'" I P -; ; fi l _E::.:... •• .1--.:1 •• , ~ ", 3 + + 
knmpo1 pA flldrClls sill\. Dc s(rida moi mAngfaldig' övermakl, !-Ionnör f(lr dcm cn oeh 

var, De bil - da cn lrol-san . de he - d(!rs - vakl krlllg Flnlnnds gamlR ,stnndM. 



IV. 

DET HUSTAS A OMSE SIIJOH. 

InlHlIl vi gfl nlL sldldl'a dc blodiga dagHl'IHI i Kyrl,sliHt, vilja vi 
I kOI'LlwL I'cdogöl'fI föl' dc rödas och v'åra cgna fÖl'bcl'cdclscl' för del 
slunclandc slageL. 

Den 12 fehJ'uul'i cl'fol'o vi, att dc I'ödas anlal i J7inns vuxiL tili 
200 oeh aLl patl'ullcl' om 4 man vandl'ade fl'~n Finlls tili Köldax 
oeh KYl'kslälts sockclll'å. På Karlä i Esbo funnos 180 I'öda och 
20 kulsprutol', vUl'jämlc 8 fältkanonel' \' 01'0 uppslällda vid kascl'Ilcll 
därstädes. På vallarna fUllllOS grova kanollcr, obckalll hunt mångu. 
Vaktcl' voro utpostcradc. Hos handlandcn J[cllllning i Masaby 
hadc fcmton röda tagit sin bostad. Följandc dag hade dc gjol'l på-
hälslling och vcrl,slälli husll1ldersökning hos L d. länsmannClI 
Palmgren, vcLcrinäl'en Aström oeh i telcfollstationen, häl,lnt flere 
pel'soJlcl' oeh fÖl't dcm tm förhör tili fll'betal'föl'Cningens lolenl. PA 
banan oeli långs vägal'l1a marsehel'ade röda ll'uppcr. NOl'I'olll Si-
gUl'ds samlaelc sig slYl'kol' i E-vitskog och Övitsby (åt Sjundcå 
sielan). DCIl 16 nnmäleles, att ett tl\g med soidator ooh J'öda ul-
l'usLaeles föl' aLL säudas mot 03S. AUting syntcs doel, vnrn cndasL 
fÖl'bcrcdelscr, ty i KYI'I<slälL [anns deL då älllm inga röda . . Den 
17 anlänele åt.ol' clt I.Ag Lill Kökl~x. Följ ande dag besntte ele l.clcfon-
stalioncn i Finns. 'Tclcfonlcdningen till Lappböle och allu h.:elningm· 
LiU Hälsingfors vOI'O avbl'utna. Från 'Mnsaby begåvo sig den 18 
fcbl'Uari alla lJanmhetal'c oeil ll\yekct löst roll, tili Finns, dät' ele 
cl'höllo vapoll. Samma dag inglck ett tclegl'am, enligl vill,el 7,000 
I'öda samlals i Sockcnhacka. 1 Sjunocå hade banditcl' hÖl'jat. II11s-
böndcrna på BCllglas oeh Finnäs voro mördadc. FIJån I(m'is av-
sändes dun :W clL cxLt'a tåg mcd I'ödn, destincrat tili l<ä la. 1 Käla 
gård hado 100 styck<:n tagil siLt höglnrarlcl', därifrån do gjol'dc 
hiirjningståg lill Pickala. Svidja hadc besa1ls av 75 r6dgardistcl'. 
1 Sunnanvik by i Kiila blcvo trc bröder Lindholm skjuina. Dl' 
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rödH häl'jadl' vidarc i l\hl.llf,fS, Bollstad, Fall, Pelas, AnUH 
lH, fl. sUill en i Sjlllldeå. 

Tili Sjundeå anländc Illccl oUo . .J)ansurlåg frän Lojo 400 röda 
neh frän Kal'is 450, Dl' rödu i Vichtis hadc besf\lt H aapajä rvi, 
Veikkola, LilI Raula och Lappböte, eläl' dc skjuLit neil härjat., r 
Karis inlastade cLL Låg mcd 1,OOO~ l'lida, och förstärkningal" jnvän-
lacles ytlcrligarc frlln Lojo. Tågct vaI" avsctt aLt. cxpcdicras tili 
KYl'kslätt. Samtidigl meddcladcS aLt ctl pnnSflrlåg stoe! i l<ök-
lax. Från Hälsingfors hadc eLL spnilclståg avgått tili }(yrksläLl. 
Bundclcn J<äla Sjunelcå bcvakades nv pa\.rllller ti ll fo ts oeh 1ill 
häst, speciellt Sjnndby bl"o. Likaså s)'nLes pm.l'lllIer på landsvägell 
llIellnn Sjundcå slation oeil Svidja, och skogsvägcn Svidja- Kar-
skog vaI" ävcn bevakad. Det· Ilppgavs ntt de älllnadc samman-
cll'aga 3,000 man, varcfter de sklllle fÖl'ct aga en fralllstöt över Kar-
skog Illot I< varnby. 

DeQ. 21 meddclades frän Masnby, att cle röda VOI"O i antägandc 
Illot Kyrkslätt. Masaby central hade HV dem tagits i bcsittning, 
1<1. 128 f. m, samma dag avgiek ctL tåg Dlll tO vagnHI' från Masaby, 
oeh vid Köklax stod .. eU tåg med 14 vagllur. JO, %<1 c, IH. SLatllladc 
ctt tåg vid I<yrksläLt sta li on, däl"ihån dc röda sp t'i ngandc närllladc 
sig lelefoncenh'alen, helägen ultgefår 1 ImI i rikLnill[J mot I<älfl 
t"l'ån ~tationen. 1<1. 4.40 e, lH. ~ågo våra spatlarc ett t.:"tg llled be- ; 
pansraL lokotllot.iv och sovvagnm' gåcnde i riktning IllO t 1<yrk-
slätt, 

Av intresse åt' deL vidarc atl. erfa.ra, vad llågra fångar visslc aU 
berätla angåcnde ele röda slyrkorna. Fångarna logos v ict ·en lIaLL-
lig expedition tili Evitskog, som i deL följandc kommcr att ägnas 
ctt. s~rskill: kapiteJ. 

ArlJetnren Erkki Jfi ukoj ärvi bcrättadc, att hall den 5 februHt'i 
s luti t sig tiU Nurmijärvi röda gardc, som 1 R ajamäki räknaL 100, 
i kYl'kby·][ åtlllinslonc 200 0, s. v, Dell 20 pä kvällell hade han Ult-

länt med tåg fl'ån Rajamäki ti li Nummcla. Med S[tmttlfi tåg hade 
medföljt 65 Illan frän Rajamäki, 55 man frän Nmmijäl'vi l,yt'!<by 
Ocll 58 Illan frän OjakkalH. Ändamålct med !''(San hade uppgivils 
vara cn akLion lTlot ",ita ga,rdet i Kyr!{släU. TOl'sdagen den 21 ha(k 
de tägat tili Evitskog, dit röd a anlänt ävell fräll Hälsi ngfol's. Alla 
hnde varil: bcväpnade med cngelskfl geväl' snmt scxtiofem patl'oner 
varo Avsikten hade varit aLt l'ycka fram, på lördagen den 23 feb-
rUfll'i. 1 lön hnde uUo va ls 450 mm'k i månadell, 100 mark i måna-
den för hushull ooh 25 lt1al'k per bam. Lönen hade han ännu cj lyH, 
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Al'oclarcll Gustaf Thomasson bcräUade, uW Illan på ctt ar-

betannöte i Ojakkala någon av de försla daganm i febl'uari be-
slu tat alt bel'ÖVH bönderna deras vapcn oeh atl bilda eLL röLt gal'de, 
Den 18 februal'i samladcs omkring 200 Viehtis- och Sjundcå-bor 
i Nummela. De hadc tågat ned tilI Bläsaby. Den 21 unlände ('11 

person från Il älsingrors medförande en order aU tåga till Evilslrog; 
dc flnkollllllo dil samma dag på eftermiddagen, 

Ävcn om uppgHlel'llfl röran do de rödas antal int e l<unde 1111:-;C.') 
vura fultt LiJlförlitliga, framgick det docJ{ med önskvärd Iydlighct. 
atl de disponcradc övcr ansenliga slyrkor oeh att vi VOI'O omring-
adc. Bcfälct sLälldes alltså inför den svåra uppgiftCll aLl Jllcd 
ett par Lrc hundra mali/ av vilka inte på långL när alla voro !.ill-
rrcdsstäJlande boväl)n adc, avvärja de horande aMallep av en ltlhng-
dubbolt s tarldu'e fiende. Inga anstl'ängningar spal'udcs hellel' att 
skaHa vapen oeh umll1uniLion och O1'oa fienden så rnyc]{ct Sorn 
möj ligt, 

Löjlnant Liljcbergs mäl vaI' för det Jörsla alt llpprätthhlla o1'd-
ninl; och säkerhet inom soeknen och för det andl'a alt bispringo 
granllsock nal'lla, ifall hjälp behövdcs. Slabons åtgärdor gillgo u1 
på all anskaffa vapen, mcn valot av PC1SOllCI', som skuIlc ulförn 
dcnna anskaff ni ng, utfö ll ej aIltid Iyckligt. Emellertid crhöllos 
l11 indre sändningar. Den 12 februari anländc etl bud från I-I älsi llgfors 
med 2,600 paLroncr. Hyktcna om att kalloller avsänls tili oss besall ll adc 
sig inle. Atmillsto lle kommo de aldrig Jram. Fråga n, huru vida 
förrädcri vaI' mcd i spclet blov al dl'ig utredd. MCJ] såkert iir, att 
flero vapclllrans p0l'tcl' avgätt frän Hälsillgfol's. Vä ldiga 51111111'101' 
hade in5amlal$, oeh cnl igt vad vi scnarc erfn l'il vapen och kulspru-
101' köpis. lllcn dc kommo oss aldrig tili handa, Vi visslc bl. a. av 
en t l'ajlspo lt av 100 geväl' och 100,000 paLI'Ollcr, som ej nåddc 'oss. 
En annan gång lIade en pcrson aVl'est från Hälsingfors Illcd lvft 
kulspruLor undel' eskorl av ryska soldater. Men dc lWml)10 ej heller 
JI'Il111 , Vi<la l'c tal adcs det OHI atl [cm kanOller avsitnts, n tllll ali' vi 
fingo Se dem . 

. Vftl'a pIaner {JA att erhålla farlyg, vilka vid behov kllnde all-
vändas för transporter oeh eventueJlt a)](ll'a ändamål, gillgO ej 
i uppfyllelsc, \ 

Den 13 febl'Uari sändcs en l'yttarexpcdition tiU Masaby. Den 
lilla troppen red övcr Vitlräsk tili H ommas, Komna tili en ria, 
olevo de pl'ls kjlltna av de röda frän stationen . Dcssutol11 lågo ut-
poster i bakhl'lll i l'ian. Det uppstod en mind re. skollväx!ing, val'-
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under en hiisL s1\radcs . Något vidarc rcsultat medfördc expedj~ 

Lionell into. De röda flyddc, och de vAra återvändc t.ill Sigu/'ds. 
Nallen tili den 17 anlä ndc hela svidjaldtl'cn ti li Sigul'cls och inloge-
rudcs huvudsakligcn i lngcls. SL~bel'lla saltllnanslogos, oeh liijl~ 
!lallL L iljebcrg blev llliliUll'chcf för ele sl1ll1'vcrl,ande kårerna. Den 
16 uLsändcs en expcdition tili l\'lcdvnsLö cflcr strölllruiJlg. Med 
dcnna Lr3nsporL I1nländc också viiI' cnda Imlspruta. SamllHl dag 
visst6 ryklet å1c1' en gång bcräLla aLL do röda VOI'O i antåganclc. 
1\.1. 1210 lj öd l'opet »allc m~lJl i vapel\l). 1\'1011 inga l'öda syntcs Lill. 

Den 18 cl'hölls en siindning nv 34 gcvär och 11,000 patl'oner. 
Följande dag blov en hÖLransporl Irån Oitbacka påskjutcn av dc 
l'öda. men ingen sårHdes. 

Dcn 19 fc.bl'uari ld. h 11 e. 111. silndes en spanarcxpcdilion 
(Gadolill, Korkman, Hornberg och Pchl'lllall) tili Sjundby gål'd 
i Sjundeå föl' atl I'ckogllosccra. De hadc fått ol'der all gömma sig 
på någol avstånd utom en man, som försiklig l skuIlc närma sig 
gårdcn. EmcllcrLid ulsändes lvI'\. man, Korkman och HCl'llbcrg. 
Eflol' 10 min uters vänlan Iwmmo tl'e röda ul och näl'madc sig de 
lvI'\. gömda skyddskårislcrna. Dessa ropade un dem, men elo he~ 

gynlc skjula lI1ed den påföljd all Gadolins htist slöl'tade. 1-Io.n 
oeh Pchrman I'etil'el'adc 1111 unde!' cldgivning. Pchl'mo.n I'iiddadc 
sig Illcd sin egen häsl, Gadolin Iyekades undkolllma och fiek häsl 
i clL torp. Korkman oeh Hernbel'g blc.vo däl'cmot övel'maunadc 
nv ele I'öda och ncdskjulna i Sjundby. 

Mcd anledning av den sorgliga hiUldclsOIl, som limat i Sj un dby, 
och för aU uppmunlra lt'Uppel'llft anol'dnadc chefcn den 20 på 
eltel'llliddagcn elllda fesLlighetel' med tai och hOl'lllnusik i Sigul'ds, 
Ingels oeh Kvarnby. 

- Mina kamrator, yltrade !öjLnanten, jag ho.I' samlat eI' för aU 
ui skullc få höra litct musik och glädja cd ra sinncn på dcnna lunga 
dag. Två av vånl yngsla kaml'fllcr 11a slupal, e1c VOI'O oförstå rrdiga 
och gingo in i eU hus, j viikot fienden bcfann sig. De voro 17-18~ 
åringar, de offradc sitt liv för fostcrlandet. Jag har så rysligt svål'l, 
dä jng tänkcl' på dcssa yuglingar. Vil1w käuslo!' I'öl'dc sig i dCl'as 
sinnen, då de funno ' aU de stodo inför döden? Kanskc tänktc de 
på fUl' oeh Illor, systcl' och bror. Mun ingen hördc dcras lankal'. 
Vi sJ.;ola mi nuas . dem, oeh fostcl'landcl skall minnas dem. Mina 
kallll'atcr, Iät oss länka på dessa våra slupadc bl'ödcl', HU naI' del 
gäller] föl' oss tsjälva aU slå elleI' raHa. Vi veta, nLt fiendcn om-
ringat 0$.<; på alla sioor. Del avgöI'andc slaget kan slå i IIlllt, i morgon 
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elleI' Ö"ern1,orgon. J ag vili giva cder några råcl och st.-lilla tiJl eder 
några frågor. StAn d1~r ni bli sLällda' av edra chcfcl', viken cj etl 
stcg fl'ån den plals cdcl' blil' anvisad. .I ag skulJc vilja slå där envar 
av eI' står, och om jag fmme en plats tom, vi lle jag intaga den. J ag 
vore lycldig alt få sLupa, eli lycka som inte bcskiil'ts mig lInder 
de ~ Y2 Ar jag varit i ]<rigel. Flenden ämnul' ornringa OSS, lllCIl vi 
hava livsmcdcl för 3 månadcr. }-Iuru lycldiga kan ni iule känna 
cdcr seclal! alll är förbi, om ni med uppräll panna kan stå och säga: 
Jng vaI' med i den lilla nyHindslw Id\.rc ll, och jag bjöd fJcndcll mitt 
cgel bröst. 

Så vili jag fråga edl'l', om ni alla vili offr a erI. liv om det gäller. 
Vill ni stå och Ialla SOnl hjällar? 

- J a, rungac\e det tili SVal' frAn ele Iörsamladc gossarna. 
Scptettcll, som under ledning av kant,ol' f'rcdriksson inövat 

m\gra musikstyckcll, spclsl' Ujörneborgal'lIflS llIarsch och Vårt 
land. Underliga känslol' gcnolllströmma en, elä man vcrkligen cn 
gång får stå i en l rupp och sjunga »än fillllS en flik av Finlands 
gamla fäl'ger kvar». EHcr många ål's Lyslnad, cfler misströstan 
om aLt dcssa ord innebäl'a något annat än cLl hå n ... Varje tanh~, 
varjc siarord i dc härliga diktcrna svälldc ui och cl'höllo en, innc-
börcl, som man knappast kunnat ana fÖru!.. 

Musiken utföl'dc änn'u några styckcn, och den cnkla fcsten vaI' 
slu t. 

Den 21 utsändes två expcd itioncr föl' alt spl'ånga jäl'nvägs-
linjcll på två slällcn, i Övcl'by och vid GiIlobacka. LöjtnantclI 
:isyftadc att för del vid KY1'kslätl stående låget avskära all a möj-
lighctcr aU; rörn sig vare sig åt öster eliel' väster. Hall sände därför 
Ljugu skidare under hc!'!' Lindqvists bcfäl tili Övel'by och spanar-
J<årcll under HcdsLl'öJlls bcfål tili Gillobacl,u, Lindqvist Iyckades 
utröJ'a sprängningcn, mcn H eds[t'öm hade funnit banarbetare på 
ballun, val'för hall ej hlldc ulföra sitt uppclrag dellJla gång; samnw 
dng Iyckades han unde .. en föl'llyad cxpcdition bättl'(: mcll dook 
int.c fu llständigt. 

FI'ån Kvarnby säncles Iikalccles den 21 någrn spanare, Lag, 
Wes~crl und, Lindfors och Boldt tili Karskog, för alt rekognoscera 
tcrrängen, E n skottväxli llg mcd dc röda hacle llPPStått, varvid 
Lindfors blcv lindrigt sårad i annen, Lag stupade. H an hade 
först sårats i ha nden. men ilndå fortsatt s tridcn; innan hall själv 
stupadc, hade hall hunnit fälla flere l'öda, vilkn scnarc hittadcs 
j närhctcll av hOns cgeL lik, 
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v. 

EN STHAFFEXI'I·;nlTlON. 

t'LAN ÖVER EV(TSKOO 

Såsom tidigare nitmnts, vaI' huvud-
syftct Illcd lu\ rcns opcmUoJior i fl'älllsta 
I'lIIl11\1ct aLL uppräLthålla ordning ocll 
skydda den fredliga b cfolltllingen. Emol-
lcrtid hadc ficndcll gonolll utsända spio-
nel' och ävcn pA anna t säU få Ll en ill-
blick i vål' ställn ing vid Sigurds. Bland 
an nat hnde en ckcnäsbo rYllll frän Si-
gurc1s och culigt uppgif t ungiviL hela 
kårcn saml noga rcdogjor t fiil' positio-
llcrna där. ricndcll~ taktik blev hädan-
efter ntl ollll'inga lägret och avskärn 
alla vAra förb indclscr. Löj lnant Liljc-
berg insåg, alt vi bordc UlIfoga de röda 
stötar, rör aLl rörcbygga aLl de salll-
ladc SLÖITC s tyrkor på cllslålle. Och då 
en person den,21 l.\nländc frän EviL-

skog oy lllcd upplysHjrlgen att 300 röda dragit sig dit, plundnmde 
och härjalldc, beslö!s nLL föl'etaga en s traffex.pediLiotl, sft myeket 
hellrc som nämnda by lig~el' på endasl en halv mils avstå nd frä n 
Sigu['(ls. • 

En anfallsplan ulsLakades omedelbarL ELlhu nd l'u åtUo man 
fördelades pä två uvdelningar, av villw den ella lll\der -löjtnanL 
Il asls befä! simIle taga vägcn förbi Kvarnby och vidare i nordlig 
ril,Lning JHot Evitskog, Jlll;dun den andra unde\' befäl av löjtllant 
Liljcberg skulle söka sig tili målet långs eli öst)ig väg förbi Vohls, 
Övcrlwrk och SYdebacka. Löjlnanl I-I nst skulle med sina gossar 
trätlga fram ända tilI nädlclell av EvilskQg, som ligger vid llorra 
i\lld~ll av det lå nf:,~lllalu Storträsk ooh söka loeka fiell dcn tili an-

[, 
--------------------
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grepp. GellOm aLL kas la en ralwl skuUe Liljcbcrgs trupp under· 
rUllns om atl stridclI hcgynL J-Ian skulJc då ryeka fram frän siLL 
häll och taga ficndcn i ryggen. Emellertid blev Litjeberg utsall 
för angrep p av dc rÖd a. långl irman Hast hunnil fram med dc sina. 
Däl'lör avlopp inLe expeditioncn isin hel hel ellligt det fastställda 
iJI'ograllll11et. Men de våra hemförde i alla fall en vaeker seger. 

Löjlnant I-Iasl jämte sina 120 man, kvarnbylruppell, anträdde 
färden vid ll-Lidcn på kvällen. 1 slädarna logo 5 man plaL'i i vm·je. 
Slämningen vaI' den bäsla. Skidlöpul'c i vita kåpor följde med, 
stilla gledo ele fram (iver snötäcket i den månljusa naLten. De höllo 
inte jUmna s'leg med hästal'l1u, Näl' tl'uppcn untänt ungefär halv-
vägs tili målet. synlcs de cj lUngre till, Vid eLL torp kval'lämnades 
vald med order aLl bcvaka vägcn, De öVl'iga forLsattc mot Evit-
skog, 

Löjbnant Liljebergs tropp hade begivit sig på yäg en stund före 
de nndra. ävenledcs i slädar. Den förde Jlled sig kulspl'utan. Vid 
Sydebacka hemman gjordes hai t. och hästama kvarlämnades där'. 
Skyttarna samlades vid ladllgården, För aLl Iwnna fortsäUa 
fäl'den mot Evitskog gellom skogen, däI' röda med aII sanllolikhct 
funnos utposterade, bildadcs skyttekcdcr på del öppna fället mol 
västcr. Alla skidarc och tlo man fran alldl'a plulonen, jägarna, 
klädda i vila kåpor, lillsanullans trettio man, bildade den fÖl'sta 
kedcn, Bakolll dessu ordnades de öYriga trettio i kcder med om-
]Uillg 20 meters avslå nd mellan yardera. Kederna hade inte avan· 
cel'nl långt, innan helt oväntat de rödn öppnade eld i skogsbl'ynet, 
NIIn kastade sig gcnasL 1itl marken. VaI' och en grävde sig ned 
i snön och sökle göra sig sa osynlig som möjligt. Av blixtarna 
i skogsbrynet kunde Illan sluta sig lill vaI' de röda voro utposterade, 
Kulorna veno om öronen på dc vara och slogo ue(\ sLundom så näm 
aLt snön yrde upp Illot finsiktet. 

Löjtnantcn gaY ol'del' att ändra stilltningen, Den första keden 
sku llc göra en kdnggåcndc rörelse [rån vänslcr oeh de övriga frän 
höger, Båda skulJc mötas vid ungdomsföl'cningcns hus, Övidsbol'g, 
däl' Illall hoppades kUUlla fAnga de I'öda som i en säcle För att ned-
lysta fiendells ihäl'diga sl{julandc ulåste kulspl'utan användas. 
Undcl' pauserna kunde de vara rycka fram. r.'Icn fienden l'etireJ'ade. 
intog en ny posilion ochl vidtog ater med skjutandet. De våra 
följde eHer och . bcsvarade eldcn. Aler maste kulsprutan tagas 
i bruk, Den häf tiga skottväxlingen hördes av löjtnant Ha,sls trupp, 
viikon illtc kllnde upprat.tn sal1lmanhangcl. Dr. rödas oväntade , 

• 
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angrepp hadc nämligen fullsländigt korsat den utslnkfldc qnfaJls-
phnlCn, 

Löjlnant I lflSl fortsnlte clllcllerlid sin viig moL Evitskog, f.'CIll 

man kvarlälllnades vid hilslmwl,.. db övriga ryekLe fram oeh bil-
dnde skyttckcd, I<edon frnmskl'ed genom skog('n u tan något miss-
ödc, Ljus Iystc frän husoll i Evitskog, Vänstl'a fl)'gcln l'yckte ui 
på stätlen. Någr[\ förflugnfl kulor fr{\t1 Liljcbeq:{s b'opp slogo Il~d 

i närhcLcn av skyttckedcn. Ol'der gnvs då ntL sökn betäckning 
j skogcn. Spanarna, som skull o niirmarc undcrsöka förhållnndct. 
hndc intc anlällt änllU. 

Från byn hönles skrik: »I<nikki miehet ulosl» oeh svordom:w. 
EmcllerLici linde Lilj ebergs tropp skridiL LiU ntLack, och hUlTnrop 
kun<.le llppfattas nv löjtnanL Hasls skyltckcd, I11cn inLo lwlJcr (W 
blev siluationen klal' för honoll1. 

LöjLnanl Liljebel'g hade glviL order att stOl"ll1a byn. Skidlö-
pnrna gingo oförsltriiekt i speL,>el\. Hi\rlltlder utlllärk te sig bl. · a. 
Sundström, vidarc två bröder l\lorelius, Nymalm, : rnko lander, 
Fredril<ssoll, brödcrua Korkman, nere av andm plul"onclls jligarc, 
ledarcn för kulsprutskolllmandot Nilsson \ m. fl. De .mindre tappra 
hadc HimllaL sig efler. 

De röda Itade sitt hllvudkvmter j Nybondas hemman, som 
liggcr urpe på eli kullc. Däl' 'skullc den hetasle sLriden utkämpns. 
DeL blev alllså skidlöpnrnn och alldra plu lonell fÖl'behållct alt 
skl'ida tili i\tLaek oel! utsth dustclI. Skullc någotl I(onlma att slupa? 
Det hade ma n knappL tidigare lWlllmit att länka på, lHel1 11 11 stod 
del Idart fö r alla, aLl det vnr allvar l1led i lcken. 

LöjLnanLcn sköLlc åLer kulsprulan. Plölsligt hön\('s krafUgtt , 
rop från husc!.: . Mitii. joukkoa? Onko se meidän sakki?» A\cn 
hörd('s ropeL ~Numlllcla», sannoli]{t de rödas JÖsen. SvareL I;jöd: 
»Skyddskår!» och mcd delsamtllll gick det lös. Det tlna palron-
magasinet länsades (~ rter det andra. DeL vaI' lll~t oeh liv i spelct. 
Sll:rik och hnrral'Op fyllde l\lflcn, InolH tio minlltcr avlossadrs 
säkert inemot ettuscn skoLt. De våra sLormnde fram, dels sprillg-
ande, dels krypatldc. Ingcn hade nunu blivit tl'äffnd. DeL vaI' 
od:så clittI'U~)PCIl, SOIIl ryek~e Hn. 

De, som in tc följt med de sLormandc uLan sLanuaL url'C på 
ilngen, företogo sig nLt bcskjula de röda över dem, SOlH stol'llwde. 
Dessa kommo aJlt<;å aLl Qefinna sig i skottlinjeu oeh måsle diirjiilllie 
möta dc rödas eld. I"örgävcs sl,alladc ropet att upphöl"R lllcd skju-
landcl. Lycl<ligl vis in t.räfrade inga olyclwJ" gcnom denna oWrsiklighc.t. , 

, 
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Mell en smäl'lsam föl'iusf drabbade oss genom aU en ckcniis-
gosse, Glaes-Er.ic EIgh, som nålt fram tiU gårdcJl SåsOIll en av de . . 
frillllsta, blev Ll'iH[ad av ('11 fientlig kula i magcn, Det enda han 
kunde framstammu vaI': )Hit upp mig , , ,!» Men han orkade inte 
lilllgre I'äta Jlt sig, Hu!)' dog av det sår hall cl'hållit och omhänder-
\'ogs senm'c av sanitäl'cl'na, 

Nybondas rellsades då fl'ån ficndcl', Vid inträdet i sbugan sågos 
dM fcm röda-kol's-sysll'al' samt gårdens värdinlla med siLt liha 
harll, Tre ccntimetcl' från bal'nets huvud upptäcktes dtt skotL-
Ml i väggen; en kula hade gåLt in genorn ena väggen, genombol'rat 
sänggaveln och flugit ut gcn6m deh mot<;atta väggen, Fönstren 
voro söndcl'skjutlla, oeh i väggal'nu syntes hål vict hål. Fl'ån käl::' 
lal'Cll lllldel' golvet framdrogs en t'icnde, !TImllska scqner lltspehul('s 
i stugan, Kriget har ingen misskllnd! 

Fem röda syntes f1y ll-\O~ Gäddpäs, beläget ungefäl' 100 nf från 
Nybondas i sydlig I'iktning, nel' mot Storträsk. Eld gavs gcnast 
[IV dc våra, och tre [IV flyktingarna ·blevo liggande på driva,n, Kul-
sprutan hadc Mel' 'fl'amforslats, och den sköttes som förut mcd 
frnmgång a,v löjtnant l,-iljd?cl'g, Eniigt någras uppgift stupadc 
felllton röda, En tl'0PP av omlo'illg trc'ttio fiende'1' flydde illot Stor-
IOlloks träsk, De undlwlllmo, I eli ria, lågo Ilio döda I'ödgal'distcr, 
Hadc noggrann letnillg i gårdcll vcrkställls, hade sannolikt långl 
nerc stupade an'tl'äffats, Mali bel'ältnadc, att de röda fÖl'lorat om-
]{ring tl'ettio lllaJi. 

Striden vaI' slul. Löj,tnant Liljeberg bad att få en I'akct för aH 
giva ctJt övcI'cnskom1l1et tecken och för kvarnbytruppcn tilJkälllla-
giva, aU åtcrfärdeil finge anträdas, Någon raket rick han inte, 
ly en {Iv plulollschcferna, som bar på sig raketerna, hade föl' länge 
serlan dl'agit. sig UI' sLriden oeh befanll sig i säkcl'het mcd hästal:na. 

Löjtnant I-Iast, som Jwmmit i konUlkt cndast med någl'a I'öda 
spanarc, hadc jällllc sina skyLtal' småningom dl'agit sig tillbaka 
tiJl sina hästar, Liljcbel'gs trupp åtcl'vänclc hem tilI Sigllhlq, och 
dä Hast genolll en u'lskiekad kuril' crfol' att Liljeberg redan nnlitnL 
dil:, åtCl'vändc itVCll hnn Illed , de silla till högkval'teret, Liljeberg 
mcd(ördc .erån Evitskog som fångar, förutQIll de felll J'öda-kol's-
systl'al'na, tl'e röda ' krig1;l.re, 

Ulloe!' några timmnr ringo gossarna njuta en välbehövlig vila, 
Klockan '8 pii Inorgonen bÖl'jade föl' dom åtor en I1Y, ansträngandc 
dag, Det "al' den 22 febl'ual'~, den minncsvärda dagcn, dä · beläg-
I'ingcn hv Sigurds, lngel~ oc11 I(varnby tog sin början, 

.. 
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VI. 

IlELÄGRINGEN AV SI GUHDS, INGELS OCIl KVARNBY. 

I'LAN OVER SIOURDS QCH OMNEJO 

Dell 22 fcbl'unri gryddt'. 
Na'Ltcll hada varit kall, lJlcd 
~ 15 å _ 180 C; pfl dugell RtCg 
Lcmpel'aLmcn tili - 10" C. 

Hedan vid %9-tiden på mol'-
gOllen ingick bud om alt de 
röda nalkad('s Kyr1<sJäU oeh 
al.l do fördc IlIcd sig on kanon. 
1 Kyrl<sJätt stcgo 150- 200 man 
röda UI' tågct, 50 man dl'ogo en 
kanon tili Ragvalds, heläget 1 Yz 
km frän järnvägsslnLionen i rikl-
nillg moI. Ki\!a invid lundsvägcn 
Qeh sftndeskidlöpUl'c mot K varn-
by. 'l<J. 10.'10 r. lll. ringo vi elt 

nyLL lllcddclandc om 200- 300 röd a, som tågade fÖl'bi andclshan-
deln lI~l]'a stationcn. Häst hada de lagit i Nlunkkulla föl' transporL 
av en annan kanon. KI. 10.50 bcsallcs telcfonsLnlionoll i I<yrksläLl. 

KJ. 12 på dagcn ryckle vltl' skidlöparkåt', Iwlsprutslwmpaniet 
Qeh spanarc jämtc en del av rärsth plnlonen ul föl' alb lllöLa fienden 
plt den lill stationen Jedande viigCll, IHon tie mAste draga sig till-
baka. På Jungfruherget invid vägsldlet till Kvarnby observemdes 
röda spanarc. Samtidigt började j<anonaden. Don fortfor tili ld. 
Y

1
3, elå en paus inLrädde. Så följdc Atc!' nägl'a kanonskott oeh kul-

sp rulseld ända tili %,5 e. m. Efter yt.teriigare en paus vidlog Iml-
spl'utselden kJ. % 6 och fortgick under en halv limmes tid. lnall es 
aviossade de röda 56 kanonsko Lt på frcdagen. En granat slog lled 
6 m frän l ngels folkskola, bilelande en grop av 50 cm diamclcr och 
30 cm djllp i den frllsna markcn. Ell del projcldilel' nedföllo på 
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iscn i l-Jumaljarvi, andra på slätLcrna mcllan Sigul'ds, Ingcls och 
, J(val'llby. 

Vid Sigurds vaI' andl's plulollcn, trcdje Oell fjäl'dc grupperlH1, 
ulkommcnclcrad tili bCl'gsposiLiollcn N:o XVII. GnllluLerna luc· 
vel'ude runt Olllkdng, iblund t, o. m. långt IllOt Vohls. ResLen av 
bcsutLningen intog löpgrl'lvar och positioller, sft långt Illan· 
s!wpet J'uckle tili. Löpgravarna vid lngels voro sumlliga b<,satLa. 
NlullSlwpct gl'\lppcrndcs av löjtnant \Yard efter olilw vapctlslag: 
('11 del av svidjagossarna lntog SjUUll (vid sjll]{stugun), i Ivåan, lrean 
neh fcmllHlll postcradc lngels alldra pluton och ell del flV första 
pllll.OIlOIl, i fyran kulspl'ulslwmpanicL 1 J<vftt'nby f(il'des hofälct 
:IV löjLnunL HasL Där fUllllOS inga grävda löpgrf\var, uL~1l S!{yL-
Larna h\go i naUlrl iga posilioner . 

J),\ skyttcgraVnl'lHlS besättningar ulkolllmenderats till rcspek-
live positioner, I{varstannade i foll,slwlun sLflhslmrircrna, liins· 
Illan S. föl' cxpcditionsrummct, J{öJ,spersonalen och ctL nnla! pel'so-
n{'r, viIkn pl'l. gnllld av gevärsbrist intc kunde gÖl'a ll)'tta i löpgJ'a-
Vål'llfi. Utom den rodun nämnda granaLcll, som kl'cvcrndc på gl'l.r-
dell, utsaLtcs foll{slwlull icke för bombardemang. Endnst tvennc 
gcviirskuJor gCIIOIn Lrängdc byggnadcn, uv vilka den ella pnsscradc 
läl.t förbi tclcfonapparaten och den invid dcnsammu posternndc 
kurircn saml söndradc fönstrcL i cxpeditionsrulllmcL Don andrn 
kuJun intriingdc gellom l,öksväggcll, gCllomborrndc dörrcn Lill mat-
salen, sönderslog on nrlll i taklumpan oeh fortsatte sin väg IIt gcnom 
fÖllsLrcl, SOIn splitLrndes. Från stabcn crhölls ordcr ntt lämna sko· 
lan. Or(\crn missnppfattac\cs, och mcningcn antogs vara att eva-
l{Cm hcln l ngcls. Följdcn blov, att alla manskapcls Wlhörighclcr, 
ryggsiicknr, slövlar, riltar och madrasscr, köksnttiruljerna, mat-
fölTåden 1l1, lll. i störsla hast och utan ordning lossadcs pl'l. i hOl'ed· 
skap varandc slädar och forsladcs tilI Sigurds; dit clrog sig uven det 
obcväpnadc mallskapeL. På \)ftenniddagen åLct'vändc alla på ordcr 
av löjLnant Liljcbcrg t ili ] ngels, och snkcma uppstapladcs i sko-
Inns tnmhul'. DA de t.hiLta krigal'lla på l\Väll cn ål,crvöndc frän }losi. 
t.iollerna, voro ele Lvongna ntt lela räLt på sinn tillhörigheteJ' oeh 
diirunder försaJ<a eli del av den behövliga vilo1.ic\cn. Nnttcll ·för· 
flöL SC<!HlI lugnl. 

• • , 

• 

, 
• 
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På !ördagcn beskötos bådc Sigul'ds, Ingcls oeh KV31'IIby men 
även då med klell,t resultnt. Dell första kulsprutssalvan avIossades 
kL 1.15 e. m. Positioncrll3 bcs<;.attcs omcdelbart. Vid y:!2-tidcn 
stormadc etl 50~tal I'ödn lllol skögsbackcn sydost om Kvarllby. f 

Därifl'ån gavs häft:ig eld, oeh dl'. rödas anlopp hcjdadcs. Skott-
växlingcll fortgick ungefär Y2 t.imme. vareftcr dl'. drogo sig lillbaka. 

KJ. 3 e. m. inrapPol'tcl'adcs frän KVfll'llby. alt skidlöpare i 
l1\indre gru pper niirmade sig, något scnarc aLl ele rödn anUin(\l' 
i hundl'utal. Eflol' en slu nd vaI' sko UvUxli ttgcn åter i gång. EI. 
3.'20 c. m. börjadc kanonadclI. Löjtnan t. Hasl rappol'lcradc inom 
kort, alt en rytlarc oeh lrc infanteristcr bland dc röda stu pat. J(J. 
4.25 s~öls pot.rtlisJdllarcn i brando , 

Dc flesta kanonskotten I'ikladcs lIIot Sigllrds. På eli slriickn 
nv 30 III längd och 8- 10 m bredd ncdföllo c:a 15 grallatcl'. Flcrc 
projcktitcr gingo ÖVCI' byggningcn. 

En shl'apnell cxploderadc 1I10l en tall och lämnrtde lall'ikn 
lllärkcn cHer skäl'vol' i viiggcll. En nnnan spJittrade köksfönslrol, 
cn björk bl'öts av och nerc andra t.räd skadad,~. I<anOllskoUCII 
voro i allmänhct viii riktade, avgjort bättre än dagcn förut. TI'(! 

skott ll'äffade krulkälhU'cn, llled dcn pMöljd atl l'ök uGlriingde. Man 
lrod de l'cdan alt dcn falLal eld, mell Iyekliglvis vaI' dcLla ej faUet. 
Dcn Lömdes omedclbart på sill dyrbara inllehåll . 1 lrädloppal'ua 
visslade geviirskulol' oupphöl'ligt, vilket \.yddc pfl, alt de I'oda sköl.o 
föJ' högt. 

Det uppstod en paus j kanolladcll, men vid Y26.lidclI vid tog den 
på nyll. Eldcll riktadcs elä hllvudsakligen IllOt ](yarnby. De l'öda 
allföllo åtcr men blcvo lillbakaslaf{na mcd föl'luster. Dc V~J'H, sam 
Li]1 följd av hrisl på a\11nnmiLioll intc hart, tillfälle tili skjutövllingar 
oeh VOI'O ovalla vid skö lseJn av hel'dangevär, llade SlOl' förtrcl av 
al1- gevärslåscll inle löpte i kölden oeh gcvärcn Idiekade. Mcn det 
oaktat avlopp all t viii, och ill gcn bland dc vå rn slu padc. 

Från de l'ödas sida hÖl'des snar\. l'Opcl: J)l<ni](ki miehet pois!). 
Stor oenighet n\dde blalld dem, Illan hörde svoJ'clomnr och protestcr 
Illo t uldclnde order. SilJa kulsprutol' sköttc dc röda iIln, L)'dligcn 
vaI" sel'viscll in te inövad. J{ nnollservisen arhcl nde därClllOl mcd 
fackkunskap. I<olllmandot skcddc ph l\yska. Undcr cn cxpedilion 
hadc löjtnant Liljcberg kOllllllit kanonen på ,Jungfruhcl'gct på 5 
minutcrs avstånct l\Ien ej hunnit ingl'ipa, iunan han blev tvungen 
att dl'nga sig tillbakn. Löjtnant Liljebcl'g hadc velat fÖl'll ya cxpcdi. 
lionen med skidlöparna röljandc ll1orgon, mell stabclI tillöt det. into. 

, , 

I 



, 
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Fl'ån Kval'lIby ulsiindes spaunre ål ).[ustijärvi sidall, elät' ingcn-
tillg oroande kundc fÖnlläl'kas. 

J posiLiollcrna vid ingcls vaI' det jämföl'clscvis lugnl på löl'-
dagon. I lvflan lågo andra plutoncns män, Jäderhohn 111. fl., i t.rcan 
H005 Illcd sinfl skyttar: B. Lindberg, JahnssoII, Lindholm, I-Iornborg, 
l3lömqvist. JlI. n., i fYl'an löjlnflnL Wnl'd mcd kulsprulskompnnicl, 
TCllnbcl'g, Leo Nyberg o. a. Sexan upptogs av FOl'sclJcs oeh hans 
kaml'ntcl'. FOl'scllcs Idältradc upp i 011 tali föl' alf. f:'t on övcrblick 
av silualiollcll. Men de röda måttade på honOlll, oeil hall blev 
~\'UllgclI aLt Idiva nol' igon. Kulspl'utscldcn f.ol'lfol' en hulv !"immo, 
c\äroftcl' ljödo cllstaktt skot.t. En del skytlal' SIUllll'adc in, undra 
inkllogo do livliga mCSal'llfll i 1:l'ä- I 

don o,vanförq, oeil on kal'clsk kVflr~ ,~ 

t~eLL utfördc nhgl'll hllrtiga sån~ 
gCl', Mcn slälllningclI byttes plöts~ 
ligt i dju]l!lstc allvar. En bland 
skyl1.al'llll, AI'lex 1310mqvist;skullc 
bcgivH sig HPl> tili folkskolan i llå~ 

goL iil'cndc, Han lräffadcs avo en 
khlH i bakhuvlldeL. Hjårlsltiirande 
voro hans rop på hjälp, alla insågo 
atl han blivit mycket svarl sårad. 
En ordollllHns, Enghlom, skyndadc 
tili hjälp Illcn rick ena annen 
gcnomskjuten. Stlarl a1l1ände 
cn sanitär, förhand Engbloms 
sår oeil förele Blomqvist tili 

TALOOX!: 

sjuksLugån,*) Eflcr en sLund, kJ. 3,20, vidtog sflsom ni\Jnnls k<ltlo~ 
nnden; diirjöllltc lcnallradc kulsprutorna otlpphörligt, oeil gevärs~ 1 
skolLcn smälJde ilLan avbrolL. De röda sparadc inte på ammlllli~ 
Lionoll. Ft'an vaI' siela sköts det därelllot mycket spnrsamL. Klllorna 
kommo fn'\n CIl skogsbaelw, knappa 300 1lI fråll posiLiollcl'na, Ällllll 
cn bland dc vål'a, Strandbcl'g, bIcv sårad. Från tallarnn Yl'dc J{\'is~ 
taI' ner över lllänllCIl i löpgl'avarna. 

De röda v[sade sig s(undom i skogsbaekell, skymtHnde mellan 
trädCIl. På dell~ . avIossades ett tjuglltal skott från ))ku lspru1skol11~ 
J}ulliet.t i fjlirdc posilionclI, oeh man kunde se hUrIl f1cl'c bJand dem 
stupade, 

.) B1orlI(J\'ist i\\'Jl!d ·1 <hlgar seIUl)'(' (IV d(,1\ crhålln(l hll'ssyrcn. 

• 

[ 
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1 första positionen lågo FOllSelius och hans män. Däl' inlräffade 
inte något anmärkningsvärt lltom alt en shrapncll kreverade all· 
cieles i närheten av positionen. 

Mellan kJ. 6-7 drogo sig ele '!'öQ.fi tillbaka. De hade avlossnt 
74 kallonskott. Etthulldrafemtio mun tågade långs vägen Illot 
slalionen , bland dem rätt mycket miUtär. ;\'[åncn gick upp lil<solll 
Jwällen förut; vflkthållningen j posi liollCrJlfi blev därför jilmföl'clsc-
vis lätt. 

Vid 7-8-liden på aftoJlclI gingo skyttarna i 1111' och ordning 
tili foll<skolan, för alt få sig något Lil] Uvs. 1 cxpcditionsl'Ulllmc-l 
diskuterades dagens händclscr. Spålllli ngcn hade gjOl't mAngen 
8ft tI'ött, atl hall dignadc ned på första häsla Jäger och IOOlll 
kart insollll1ade. 

• • , 
Tidigt på söndagsllIorgoncll slodo dc röda åler mcd sin l.;,anOIl 

vid Jungfrubcrgct. Kulsprutoi' uppstfilldcs mot håde lngels (Joh 
I(varnby. Tack varc kontakt i telefonlcdningen erfol'o vi, atL 
cndast fyra av deras kulsprutol' funl{tiollcrade. De l'cl(vil'crndc 
däl'för nya från Hälsingfors . Åyenledcs per tclefo ll orfo!'s a'tt phuH'!' 
uppgjorls pA elL allfaJl också frän L ojo sidan. Från nOIT och öster 
planerade de röda lilUlledes anfall. HC$erven för!ade de vid Sjundcå 
statio n, Det säg alltså ut, som Jwmmo dc att angripa oss frän all a 
sidor. Deras lAg avgick tiJl Hälsingfors, fÖI' all hämta shrapnellcr, 
vid stationon lågo järnvägsvagnal' lastadc ll1ed gcvär. Vi haclc 
alJtså att emotsc en het dag. 

Alla vAra posiliollel' besaUes lidigt på lllorgollcn. Hy ttarc ut-
sändes i olika l'iktningar. Löjtnunt Lilj ebcl'g förctog CII juing-
gåondc l'öl'olso llorrut. Han vai' bcrcdd att mottaga anfnllet no rr-
ifrAn vid ändan nv Storträsk. Spanarc ulsändcs t ili l\'Iustijäl'vi 
borget mot Sjundcå sidan. På bCl'gct ovanför Kvarllby postcl'adc 
cn skyltekcd. Sjukstugan i Vohls utrymdes, och de sål'ade, som 
lwällen fÖl'ut lransporlerats dit, måste förRs dels lill Sigurds, däl' 
den svårflst sål'ade rick plats i sjul<stugan, <Icls till :\'[ustijärvi tor]>. 

I-Iuvudangl'cppcn riktades Illot ](varl1by oeh Ingols, 1<1'1.110-
naden vidtog kl. precis 8 f. m. mcd tr(> lill fyra l<anoncJ'/ däribland 
en 6 tUIllS kanon. Ansenliga röda slyrkor sågos i synnerhet vid 
Kvarnby, och löjtnant Hast befal'Hde, alt dc komme all företaga 
011 stol'mning. l<:anonaden vOi' yLlcrst hMtig, inallcs HvJossade do 



röda undcr dagens lopp 104 kallonskott. Efler två timmars bom-
hardcmang lräffadcs ladugården i Kvarnhy av Oll proje,<til, varvid 
tolv kOI" hlevo dödacle. Ellligt de I"ödas cgna uppgifter, vilka lomde 
uppsnappns per lelcfon, ledo de svåra förlustcl'. n e tyektes dock 
vara överlygade om al l vinna seger, hlotl arnmun ilionen intc log 
slut. Klo 12 al"belade fem av del'as kulspl'utor på Ire ski lda s lällcn. 
Vår ]mlsprula, som sköttes av löjtnant Liljcbcl'g, transporteradrs 
fråll del ena slällel tili det andra . På eftcnniddagen träffade eli 
granat köket i Kvarnby, som ögonblieldigell uLrymdes. Något 
scnm'c sköts el1 lada i l)]'and. Dcn ståtlign brnsan upplys te fälte! 
lållgt in på naLlen. 1 Kv arnby säradcs Armas Thilen svårl. 

Positiollcrna 'vid Illgels voro u lsat ta för häfLig eld. 1 skogs-
baeken mitt cmot 1.roan oeil fyran arhclade ollJlphörligt en kul-
spruta, oeh en kanon fnunsläpadcs t.ill e lL torp som liggcr vid VägOll 
UI! Kyrkslätt 300 1ll frän posi l ioncl' na. 1\'1011 det sköts jämförelsc-
vis häftigt också fdlll vår !'.ida, Från tvåan aviossades cndasl eLL 
par skott, IllCIl fn\n lrean ell femtioto.l, från fyran något mera, 
fn'\. n sjuan elva skoLL. FÖl'stärkningar !\nlälldc undcr dagens lopp, 
röjlna nt Liljeberg I)csöl,tc löpgro'varna och nppmllntTade skyt-
lama. Kec\allför sjunde posilionen lInde lIndc!' natLcns lopp och på 
morgoncn grävls en ny löpgrav, som hlev färd ig j ust i det ögon-
blick, då ficnden besalt.c den mitt cmöt liggandc höjden. Löpgra-
VCIlS fÖl'svarare voro lVllngnR att staulla elär hela dagen, ty ingell 
rc\.rålt vaI' möj lig. 

De röda slupadc i sl:orl antal; en IHllspruta bragtes UI" funklioll, 
och så snart nägon röel visadc sig vid den igen, b lev ha ll ncdskjutcn. 
Oel,så ·kanoncn nödgmlcs elc 'draga längre borl ur synhåll för- oss. 
Vi ringo lilet and rnm, mOIl skjulandct fOl'lgiCk doek hela dagen. 
På vål' sida slupadc ingcn. 

ALL döma tlV de I'ödas cg na rHPI)()rh~ r, vilka tnek varc den redan 
olllllillllnc\a konlaktcll i telcfOlilcdningen lHlllde uppsnappas, hadc 
s triden ett för dem lllyckct ogynn.samt rörlop p. De bcgärde för-
bnndsmatcrial frän rcservcn i Sjulldeå oeh läto [örs1.å, att det fanlls 
lIlånga döda och säradc. På eftel'tniddagen bcgärdcs frän H älsing-
fo\'s slörrc kallolle\" oeh <Jc .I'öda lycktes förbc.'eda s ig på att fort-
säUa angreppeL na l len igCIIOIll, ty de best5J1de pälsar, mekar, uU· 
skjortor, ski nnmössor, vanlar, sl:ru mpor oeh pcngm' för åtminslone 
fy ru dagar fralllåt. Li kaså hörde vi, hurll de undcl'rättade I'escrvcn 
nlt vara befästningnr VOI'O stul'karc än de fÖI'Jllodat. Angreppcl 
skullc göras änllu hiiftigarc rölju nde dag. 

'; 

• 
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De skador den IllOt folkskolan rik tade clden åSladk olH, \'01'0 
bctyd~lIdc. Kulorna inträngde oupphörligl in i kökeL, smaltrandc 
omol spiselns plålbeläggning. Ali !,okning av mal omöjliggjordes, 
Tvenne granaler Hedslogo på skblgArdcll, dlcrföljda mcd korl.a 
Illellannllll av I.re andra dylika pj~is(>r, av yilka eli genomträngdc 
\'äggen lill den invid köl<ct. belägna hundkalll1\larCll oeh gellO~ll 
köket trängdc in i matsalen, krossande ell skåp, tnldumpan oe11 
fönstrel. 1 det illVid lilatsalclI belägna expcdiliollsrummcL bcfunllO 
sig () a 7 perSOllOI', av vilku illgClI suraucs, ne fingo docJ< en· över-
sköljning av glasskärvoi' oeh peLrolell1l1 [rån den IO'ossadc 111k-
lampun. De Lvå s()narc granaterna gCllomtrång(\e övre vö,ningell 
(lV slwlhuse\'. Spisen JO'ossadcs, ett llHlvlIllllun lUlO Ljockl lagcr av 
1l1u!'bruk bet:äel{Le golveL 1\'[el1a!lväggcI~ val' gCllolllskjulell, fönsL-
rOll spliLLrudc. DessuLolll slogo flere granaCcr ned' runt olllkri"ng 
skolhuset, och brandbomber IO'evera(\e llled skarpn skriillar tiLan 
at.l åSladkomma slmda. 

LöjLnant Lilj cberg, so!n cmellertid anliint lill ' Ingcls, kommCII-
derade aIJa, som ej varo heväpllade, all söka s]{ydd i eli viilvcl Idl-
Inre lInder byggnadclI. Där hc&SJ'"1.c kökspersonalcn i siikerhet för 
Imlor oeh grall alcr ftiligt skala potalisar för alI. följand~ mo rgon 
l<lInna undfiigna skyLlarna IIIcd en närandc kötlsoppa, vii ken skulle 
lillredas uti del i slugall vid vägen brfint.liga köket. Då dcnna 
sLuga em.ellertid vaI' hclägen alldcles bakolll skyllcgraven N:o 11, 
blov lLIutlagningen in te heller där u tan sina faroJ'. Skyllul'na i I.våan 
blcvo nvlösla nv u1.yilat munskap kJ. -129 på l{viillell. Någon vila 
Illlnadcs dem dock intc, ly de måslc hela nallen griiva bomhsäkr~ 
kascmatler tili sRydd i samma pos ition. Avsiktcn VHI' atl göra fyra 
sådallfl skyddstal< för sallllllanlagt 28 IlUl!l, lIlen cndasl tvåstyekcn 
Jllcdhnllllos. 

J(\' II G. 111. kOlll en l<llrir tili posit.iOllell N:o III ocl! omtalade 
otl. rykle alI. ' löjt:nHnt Liljeherg sltullc gCllOlll skogcn företaga dl 
fl ftllb ng!'epp på elo röd;:t. Mcn del visad'c sig alI. l'yktct ill'Lc t.alat 
sH!llling. 1\1'all linde hoppals att skjuUllIdcl. sl<llllc upphöl'u på 
afloJl CII lil,sOIll dagcll I'örul, Illon dcLla skcddc oj. De uLLröllac\c 
skyltal'l1l\ slälldc så myclwl mcra silL liopp tili deJ~ fönl1cnta eXllC-
ditiollCll. Under c\agcn hadc snö Ia.l1it, lIlcn på kvUllen ldal'llade 
det, målll'll gick llpp oeh köldcll tilltog. Situa ti ollcll btcv aili svå~ 
rarc. UllIll aLt några som helsl vidarc uuderrät.lelsel' crhöllos, IIÖ(\-
gadcsskyUllJ'JUl tillbringa nall.c!I i löpgravellutan Illat, ända tili påföl. 
jandc n)orgon kJ. Y2~, då ele blcvo avlösla av frislUl skyLlar frtlll Sigurds. 
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SI<yHUl'IIU i löpgravarna lcdo myckcL av bristcll på Illat. l\leo 
så myckcL störrc lacksamhct mottogo dc därför bevis på upp-
offrandc välvilja från kamraternas sida. Elt sådanl bc.vis på kalll-
ratlighct ådagaladc mcd. stud. Tallberg, som av cgcl inilialiv om-
besöl'jt två kannor mcd varml kaffc, som han själv bar ned tili 
tvåan mill lIndel' kulrcgncl. Unga Oskar Skogslröm, l<ökspojkclI, 
kOIn lllcd ctt lcumbar och tcnnmuggar, lllorsk och Illodig. Ett 
sl<oll I.räffadc t.eämbul'cl, som dock inte gick söndcr. 1\'lcn sjiilv 
kOIll h011 oskatld ur dcn fal'liga lekell. Intc mindrc lllod ig vaI' ].;uri-
rCII Elvgl'cll, en gossc på 16 i'tr, som fördc gröl oeh bl'öd \.ilI skyl-
t"arna i tE'can, 

Vic\ Sigmds hade IIndc!' dagells lopp byggls ctt blocldllts, i vllJ<ct 
dc obcvupnadc kundc söka skydd undån dell hiifliga kanonadcll 
oeh cvcntucllt härbäl'gcra sål'ad'c, om man )J! cvc , tVlIllgcn alt ut-
rymma ·sjukstugorna. Någl'a förlustcr föreJwllllllo ej "id Sigurds. 

l.öjlnant Liljcherg hade hUllnit vara lllcd !itet vmslans. F ien-
dens kl'ingrånningsförsök hade lIlisslyckats. j7iendcn hadc lidit 
s"åra förluslcr. Vi kommo undall för jälllförclsevis goU: pris. 

Naltcn förflöt under forlsalt eldgivning från dc rÖ,das sida, 
(' nl igt en gjord bcräklling eLL parhundra skotL i tillllllCIl. Fri\ll vår 
sidn aviossades l'j elt enda skolt. Våra vaklcl' spcjadc Illcd Idka rc 
ut ÖVCI' dCl llIf1nbclysta fältet. Samllll\ kväll bl'gav sig löjlnanl 
Ward lill slabell oeh förklaradc, att mansl<apct vaI' ulmaUut och 
inlc orkadc hehålla positionerna fängl;e. Han för(',slog dårfö]', ali elc 
lllåltc lämnas och all man skulfe dl'aga sig tillbal<a tili Sigurds. De 
ncsta av slabells medlcllllllar voro lllcd Olli förslngct. Mcn SOlll 

llIi1i1'ärlcdare gay löjtnant Liljebcrg in le silt bifnll hiirLiIl. Inle 
hellcr s!.abcns ordfö]'andc, haron \Vrcde, biträddc förslagc~. Lojt-
nunt Liljebcrg gay ol'dcI' alt hcllAna Ingcls. 

Mot mOI'goncn slcg en svng dimllla. Sedall sl{yUarna avlösts 
kJ. %6, sågos dl' i gåslllarsch med långa mCllanrulll slllyga lå lfgs 
sl\Ogshrynct, l"örbi Ingcls foll{skola ö"er dalsänkan llIellnn denna 
och sjukstugan och vidarc långs strandell i riklning lllot SigUl'ds. 
Den sisla dagcll av bclägringcll, !'nåndagcn, gryddc. Den dag, clå 
vi skulle se vårt. llIotstånd hrnlcl oeh l;iöka vår räddning i cn ol'dnad 
rcträlL 

, * 
• 

• 
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I LOPORAVEN 

På målldagon bÖl'jadc kallond ulldret t'cdan vid 8-tidcn pa mol'-
go nen. Någon vil n vaI' inLc aU tänka på, val'l<en för dem som an-
Iän ~ tilI Sigul'ds för ntt söka en sådan elleI' än mindrc föl' dem, som 
hcvakadc positiollel'na, Elden rildades mot I<varnby oeh i sYllner ... 
het Illot Ingels, mindrc illlensivt mot Sigurds, Doek vaI' man lvun-
gen aU utrymma sjukstugan elär oeh åtcl'flytta dc sårade tilI Vohls, 

Kvarnby försvarade sig tappert, tills hela gål'den fram emot 
cftermiddagen sköts i brand, Undcr fÖl'svarct sårades H arry Olin 
dödligt oeh avlcd kort därpå undc]' operatronen, 

Det gi cJ,; heLl tili v id Illgels. I-läl' intogos 1Tcdje oeil fjärde posi-
Lioncl'oa av fÖl'sla pllltonen linde!' J-Iägerstl'öms befäl, fyran av 
första oeil fjärde gl'Uppel'llfl Illed Flcmming oeh Kläl'ich sam gl'Upp-
chefel', trean av andl'a, tredj(( oeh femte gruppernn. Som gl'up P-
chcfel' i tl'ean tjänstgjorde Osvald Hehnbcl'g, Kalle Lindström oeil 
Uno Hilden. Positionel'lla II, V oeh VI besattes av Sigurds andra 
pluton, sjuan av 18 Illan lI nder Snclhnalls berä\. Dessa sistnämnda 
nvlöstes vid 9-tiden nv löjtnant Liljebcrg, som mcd jägal'plutonen 
bcsatte denna posilion för att nogg.'ant kunua följa med slagcts 
gång. LöjtllfllltCll bcfaradc nämligen att fienden komme alt kring-
gå alla sju po~iLioJler fl'fln vänsLl'a flankon, 

Av dem, sam rh\ läll1uadc sjuan, kOlllmendcl'udes 9 man t ill 
1, vUl'llby bergen, Kvarnbyborna drogo sig därifrån tili det mcllan 
](vul'Ilby neh Sigurds liggande bergcL Med dem förenade sig den 
bcsättningsked, sam bevakat berget vöst.er om Kvarnby, 

Men vi å tcrvända t.ilI att skildra hä ndclserna i t.redje oeh fjänh' 
löpgravarna, vilka VQro värst utsatta föl' bombardemallget. Däl' 
vaI' stämningcn t:ill en början den bästa, Skyttnl'na roade sig Illed 
att på en s lållg hängn upp en Väls, som allt emellanåt Iyftes tlpp, 
så att den blcv synlig ovanföl' vallen, Tili a.Jlmänt jubel rÖr de vAra 
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bcsköLo de röda llIed förLvivlal1s energi pelscn. i\ len varjc gåug eli 
röd blev synlig i skogsbacken rnitt emot, riJ{Lad-cs clt lllördandc 
vapcl1 moL honOlll frän löpgraven. .Ju längrc det led, d('sLo ivrigarc 
blev skottväxlingen. 

De röda hade, som vi crint'a oss, fäu siLt förråd av a mmunition 
öl{at med shrapncller. De sYlILes nu ha skjutförnödenhetcr i övcr-
f1öd. De åLLiofyra första kanollskotten hade I'il<lats moL Kval'llby. 
neL åLtiofcmle avskö ls JOoL trean vid Ingels. 1 Illolsals tilI vad 
fallet vnrit dagl'n förul, hade de sin kanon sU\ltd så, atL den inte 
kunelc obSCI'Vel'HS frän löpgravcn. DeLta blev vAI' olyeka. DeL sköts 
IIlCel gl'ovt ar tilleri. Det fÖl'sta (åttiofemte) skotlct giek övcr oeh 
träffade marlccll. De Irc följanele skotten gingo i det näl'lnaste 
samma väg. FemLe skoUet träffade vallen, som J'Hsadc llcd i graven 
utun alt docl< skada lIågon. Det sjette slwUet 'L!'äffade marken 
på yLtre sielan om vallen. Nu följde nägra spännande ögollbJick. 
Alla l<ällde. aLL en olycka skulle intl·äffa. Det sjunde sJ.;otlet för-
störde eLt ristak, som unde!' natten byggL<; över gravcn. Det följ-
des omcdclbart flV ell åtLonde skott, SOlll åstadlwm en stor öpp-
ning i vallen, dödade Hchnbcrg och Rask salll't dödIigL såradc Gro-
tell. Svår l sårades jämväl Lindström och Lemström, 1illdrigt sårad 
blev Karl Westerlund. Del höll på att utbryla panik; den ödc-
läggelse de lvå sisla skottcn åstadkommit, ]<all ej beskrivas. Andra 
gnlp pcn had~ fö l'l oral si n ordinarie och vice gruppehcf, trcdjc grup-
pens chef vnl' svårt sårad, oeh de.<;s vice cher A. Enstl'öm rÖl'lol'udc 
bådc syn oeIl hörsel, begraven som hall blev lj.nder det ovun om-
llilmnda ristakct. Vid deL nionde kanonskoLtet, som fö ljdc efter en 
korL paus, sårades Aug. Lindberg i huvudet och svimmadc. Alf.·ed 
Damen och Georg Öslerman begrovos under stennr och sand utan 
atL dock skadas svåral'c. Det vaI' uppenbart, att kanonen VUI' in-
riktad ral{t på posiLionen, och att dennft vilket ögonblick som helst 
kunde fullståndigt förstöras. De väldiga stenarna övet'st på vallen 
VOI'O Sllat'are till skada än tili nytta. De splittrades nämligcn linde!' 
projckLilerna, spridande död oclt förskr.äckelse. 

El! pnus uppstoel, oeh kanonaden ril<tadcs IllOt fjärde posi-
tionen. Dock fortfor kulsprutsclden utan avbrott. Hilden insåg, 
alL ställningcn vaI' ohållbar, varför hall anhöll om besked av Hä-
gcrström, vad som borde göras. Han fiek besked: tReth'era l» Skyt-
tama begynte luypande söka sig tiU folkskolan. Grotell försökLe 
åll en gång Iyfta pA huvudet. men det föll ned igen. Rehnherg hadc 
fått huvudel avslitet, Hask hade ävenså Ijuti t en ögonblicldig död. 
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För nl L kOlllma helskinllatl UI' graVcll, VUl' man tvulIg~n all in-
vHllla cn palls i jwlspl'utsclden. Så lämnade dCIl olla eHer den 
audra löpgravcn, Ivar Dalllcn korn som dcn sista*). 

1 salllband Illed episodcn i ll'cdjC'" H1})gravcn förljänur åler Oskar 
Skogsll'ÖIH ctl särski lt olllnäm nande. Trots kuh'cgnot kom han 
skjutandc en khlkc nlcd mal fl'amför sig. 1 soppsån fUllnos flc ro 
hlil, sOln kulol'lla åstadkoll1mit. Skogslröms kalllraL htlde välll 
OIli på halva vägen, Kanonelden hörjade, medan skyttarna höllo 
p:\ rned ~in m:\ltid, FÖI'SL cHer del nionde kanoJlsltoLlcl dl'og sig 
SI(ogslrölll LiJlbaka. Ingels sjukstuga vaI' ut'saLt för eld frän kano-
nCl'llU, varvid m\gra gi'anat:cr Lräffadc 'byggnadcn, Sjukhuspcrso-
nalcn såg sig därför, lvungcn aU söl,u sin t ilIrlykt i den tidigarc Olll -

nämncla välvdn stonkällaren ,unde)' folksko lebyggnllclcJl. 
Vid fo lkskolan sågs Häger$tröm sitta oeh vi la sig eftor ele llPP-

l'örandc scencrna. Ollgrcn, S01ll blivil skickad fÖI' alt hämta sani-
tiiro!', hade sårats, d:\ han liimnadc sl(yttegravcn, Skyttama drogo 
sig så småningom till Sigurds. 

Hyklct Olli aCt lngels ulrymts, nåddc Sigurds och l<val'llby. 
~ I tln trodde allmänt, alt löjtnant Liljeberg, SOlll ej synles 1ill, 
stupat lIled s ina män i sjuan. På order av löjtnant l-Iast drogo sig 
Kva rnby gossarna tilI »vink~positionem lllcllan Kvft]'nby oeh 
Sigurds, Liljeberg rörsvarade emellerLid sjuan och hela lngels, lUis 
hall olllsider vid halv tre liden nödgadcs I'elirera, ensam lämnad 
som han varit. 

Vi rörflylla oss tili dem, som tidigt på morgonen läll\nat Ingcls 
för aLt i Sigurds få njuta en välbehövlig viln, Det ble\' illgell vila 
ula\', ,«1. ~8 kommenderades: Alla i geviir! AlIc man skullc bc-
giva sig till »reträLlplatsen» bal<OllI det 1l0lTOlll Sigurds hcliigna 
bc!'get. Där crhl;HL'<; litot Illat , oeh provisoriska bäddal' av granl'is 
inl'ecldcs i drivorna, På denna samma plal.<; samlades {.l'osscn, alla 
häslar, obpväpnade oeh elame!'. Man hadc knappL lagt sig tili vila, 
c!å det I'om en rapport, aU sexhundra ['(ida slodo vid Vohls. Av 
elossa sexhundra 'Skllllc enligt uppgift tvåhundra skicl{fts Illot Si-
gm:ds långs slrandvägen vid Mumaljä l'vi. Etl annat !'yl{tc Q.1l1-
Lnladc, alt cttusen röda voro i antågande frän Evitskog sidan, Vid 

*) FÖI'lllom ovan ntlmnda sArade lorde röljnnde erh(\l1it hICs.<;yl'cJ' i slri(L('rn ll 
\'id fiigurds, Ingels oeh l(vnrnby (S, 1. K,): Berglund lJcrlll, Sjund~li (1), Såf(Hl 
i punnan; Flyl$lröm, Nes/()r, Degcrby sArad i läret; Holm, Hugo, lng:\ (8); Lindfors, 
under rn ~Jlllnarrru'd rr:\u Kvarnby; Lind~'i$t Axel, l ngl\ sårlld i fingrct (I{); 
Ollgren Alllm, l\ul'is (1);, Th!meberg, Hltlsingrors, lindrigl i rOll'll (KJ. 
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Vohls sjukhus hucle i sjiUva verket set.ls Lvå l'ödn IOlllskap"ure vic! 
kj. l- Liclen på dagöJl. 'l'vå wmmar senare uppcnbul'ude sig en t ropp 
på omlq'ing fellllon Illan lill fols, till hiisL ooh pft skidor. De visi-
Lerade de sål'adc Odl' [1'ånLogo dem patrollcr och MIlen. De hade 
emcllcl' lid loval, alL Vohls inle komme all indragas inoln s\.l'ids-
linjcn. Vid 4-tiden infunno sig 10- 12 r)'ssal', vilka sporde. om Illan 
sclt tili de röda. 

Alla bcrgsposilioncr bcsaltcs omcdelhart. Vid 12-tidell sprec\ 
sig ryktcl om Ingcls utrYllll11ande. En del rick ordel' att intaga 
»POI·tpositiönCrtH\l) \rid Sigu r<ls. 1\ lellan kj. 1- 2 bÖl'jade flyktingar 
unlända från Tngcls. Vid porten samlades ell Ljugutal män, sval'ln 
av I'ök, fnllkornligt uppgivna av nöLthet, blodiga oeh med fasa 
avspcglad i anlctct. Eli del dignade neo på markeu; Catani, SOlll 

visude ~lorl mod. släpade dem i säkcl'het nndan lntll'cgnet, som 
fo rHor utan avbl'ott. 

Kanonelden riktadcs 1lI0l Sigurds. Dl'iyhuspositionen t l'iif-
fades av en projeklil, som begrov en ma n i grus; cndast bajoneLt-
speL<;Cn av hans gcvä r syntcs stieka fram, 1\'[cn hUll blev · oskadd, 
Omcdelbart därpå ulrymdcs positionen, men I fyUdes ållYO av några 
lllodiga skyttar bland dem, SOIll anlänl från l ngels. Flere pl'Ojcl{~ 
tHer slogo ytterlignre ned lätt invid positiollC,rllå. Löjtnant War~1 
stcg moäigt [ralli och komlllcndcl'adc: )Pöl'$iktig l'eträLt, en nHln 
isänder, till sll'andposit ioncma.» Taek vure den ovullllämnda' 
fnlska rapPol'ten aU Ingels vaI' förlorat, uppstod stor . villervalla. 
och ordcr gavs att alla skulle draga sig tillbaka ti li reträttplatsell. 
Det såg hotullde ut. Stämningen vaI' rätt hopplös pu många håll. 
Alla drogo sig småuingoill lIlot torpet nära Stort räsk. 

1~1I fanns ciock, som inte tänkte på l'etrält. Det vaI' en ynglillg: 
på t jugu år, som lJwlll tlled dc flyende från Jngcls, I-Iun stod utan-
för porton vicl Sigurds, alldclcs obckymrad orn Jwlregl1et. oell fo[' 
ul i häfliga ordalag mot sina kamrutcl': )Med viikon räU ha' guh-

\ barna lämnat posiUoncl'na vid Jngels? Hctl'ällcn hal' f6refagils 
utnn tl'ängandc Ilödvtinoighe.t. J ag gål' cnsalll lillbaka till lngcls~. 
Fcmlc gruppells cher F'onselius sändes upp tili löjlnant Ward Illcd 
anhållan alt hela gnll?pcn bleve ditsänd. l'dcn Ward, SOlll fort~ 

farande troddc att Liljcbcl'g slupat, riskcraq,c ej en sådan ålgänl, 
speciellt Illed hänsyn t.ill den depression, som syn tcs gripit flel'talel. 

1 dcnna brydsamma sll)nc! uppenbarade sig plötsligt löj tnanl 
Liljcbel'g vjd ld. 3-tidcn p~ e. 111. Lugncl blc\' hlcl's täll t sam genom 
elt lt·oJJslag. Slrax erter sitt ankolllst till Sigurds sanlt[la~l<al1ade 
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löjLnanL Liljeberg den [tL olika häll spridda slab(~I1. lIun anhö lJ 
Oili rrdogöl'else övcr orsakcn, varför 1ngcls bliviL övel'givct oeh 
val'föl' slaben inte stiillL sig i förbindelse med lIonOIlI. Som eli för-
ldaring, om ocl,så inle ur5äkt:, fl~rrfhölls aLL telcfolllcdll ingen varit 
avbl'lI\.en och alt slaben f!'l.tt trc [alska rapporlct' aLt löjlnanlcn 
oeh alla man hade slupal vid lngels. I)essulom hade sLnbell fUll 
pi\tl'yckning frän det i positionen N:o XVU posterande mansknpel, 
som, jämväl vilsclclt genolll de rnlska rapportcrnu, yrlHldc på rcträll. 
Löjtnant Liljcherg insåg, aLt slällllingen dålllel'n vaI' ohållbar . 
Dock fÖl' cnade han sig inte om stahens heslul atL skillgra Id\rCll 
på s tället. Haroll Wrede, som städse upptl'äddc lIIcd slor beslul-
sumhct, uppmanadc löjtnant bljebcrg aLL föra MI'on gellom ricn-
dens Jinj e l'ill skärgården, e1äI' den sedan kUllde upplösas. Löj Lllunt 
Liljeberg åtog sig denna uppgift pä si'ldant villkor, aLt han ensalll 
finge ulstaka plaJ1ell för rcträLlen oeh leda dCllsamma. 

9Alla l illbalw i positionerna», Ijöc\o löjtnunLcps kommando-
ord. Situutiollen \'ar allvarsam. Posit.ionerna bcsalles inom kor I. 
SkjulandeL fortfor. Det blev ei något anfall frän norra sielan, var-
ken frän Vohls eliel' Evitskog. De i ele yLtcrsLfl posilioncl' na 1ll0t. 

lngels Iiggande skyttarna fingo order aLL ull(\e1'hålln en svag eld. 
l lärundel' gjordcs allt klart för rclrätlcll. lHislnrna kördcs ncd 
p/\ den rörbi Mustijärvi torp tili Vohls ledandc vitgen. SkyUarna 
i po1'Lpositionen avlöstes på afLonen av åLla l'yLtal'e, vilka skulle 
stanna kvar oeh besvara de rödas eld för alt hålln dem i den lron, 
att lägret forL[arande vaI' besal\.. Köldell vaI' rält skarp, en 5\.01' 
del av manskapct vaI' iIla försedd ]l\ed kläder, VaI' oeh en försökte 
ombona sig så gott han kUJlde, en del lllcd filtar, andra lllcd lös· 
läekcll, gardincr och vad de fingo tag uti. KaI'avuncn utgjordes 
HV ett sju ttiotal hästur. Slädar na fullpackadcs lllell sake]', oell fYI'a 
LiII felli personcr togo dessutom plnts i dem, i en del ringo endasL 
elt par Lrc rUll1. 1 spetscn för tägel synles slddlöpal'llU, iförda vi ta 
kåpor, i ked, Efter dem fiiljde löjtnunt Lilj eherg mcd kulspl'utall, 
eflc)' hOllOllI e'lt kOInpani under löjtnant Wfll'ds lcdn ing. SJuLligen 
hela den långa trängen. Det vaI' klul'L månsl,en. I sträng ordning, 
tysl oeh stilla. satte sig täget j rörelse vid IO-Liden på kvlillell. Mol 
ol<å l\dn ödcn. lngcn fl111aJl än löjtnanlell oe11 stabcn vissle, varl 
kosan sUi.lldes. 
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V IT. 

RETRÄTTEN. 

Lik;t tys'l! som tågct satt sig 
i rörelse vid Sigurds, lika ob~~ 
märkt skreel det frmn långs en 
sko'gsväg till Vohls. Efter ett 
kort uppehäll elär gick färden 
ned tilI Humaljärvi sjö, på 
vars mjuka snöt.icke dimfigu-
remu gledo fram, smygande, 
ljudlöst. Man visste, att röda 
spanare fllIlllOS i omncjdcll, 
det gällde alt vara försiktig. 
Prån Tngels hÖl'des ljudet av 
(\e rödas skott alldeles tyd~ 

1igt; enstaka skurpa knallar 
eiler dova smällal'. Endast 
skogstopparna syntes som spö-
ken på sjöns Illotsatta strand, 
ty en tät dimma lagrade 

sig näl'mast sjöns yta, skymmande utsiktcn ät alla häll. Ovanför 
dimbäftet lyste fu ll mftnen kl8 1' ot;h visade oss vägcll.; unllars hade 
det varit svärt all finna sig tillrätta. Det fanni> nämligen iugell 
uppkörd väg. Vid midnattstiden lämnadc vi det dimhöljda träsk.et 
och åkte upp i en skogsbacke, som ligger mt;}l1 an de öppna fä ltell 
vid Smedsby och l-Iumnljärvi. Mellan snöhöljda grannr slillgrade 
vägen fram genom skogen. 

Komlla ut i skogsbrynet sammandrabbade våra spanare med 
en avdelning av en fientlig trupp, soni vaI' förlagd i Smedsby, }(loc-
kan precis 12 ljöd det försla skottet. Alla, som hade gevär, sprungo 
llpp UI' slädarnn och deltogo i förfölja lldet av fie!'lden, som l'c ti-
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reradc tilI Smcdsby. Några av .dc röda söktc skydd i cn källal'c 
samt i clt undcr byggllad varande stenfähus och bakom byggna-
dcrna. Resten flydde tili lIäl'mast~ skogsbuckar. Skjutandet fOl't-
gick utan avbl'ott en kvarts timme ...... Vål' kulspl'uta kOIll tili all-
vändning, och handgranalcr kastodcs in gCllom fönstcl' ouh dÖl'rur. 
Fiendcn kval'lämnade si u döda på slagfältet. Pä vär sida sål'adcs 
Lauri Enzio Takolandcr dödligt. Ha ll hadc !"Opat Oli CII röd: ~Kädcl 
ylös!), rncn fick i samma ögonblick etL skotl" imagon. Skellbart liv-
lös låg han på drivan invid vägcn. 

Medan ingeniörerna kapade tclcfonlcdningal', forl:sattes fäl'dcll 
förbi Smcdsby. Ryttarc bildade ~ftcrtrupp ell. DellAnga tåget hadc 
knappast hun nil io i skogclI, förl'än ryttarna blevo påskjlltna. Här-
undet' sål'ades dock ingcn. 

Episod('n hade gjor t ett uppsknkande inll'yck på dc mAnga 
vapenlösa, som följde Jlled t.."tget. Nya olyckol' tycktes blott hopa 
sig över vära huvuden. Vi hade ej hUI111it färdas långt långs den tili 
Masaby ledande landsvägen, innan löjtnanten nåddes av budet. 
att lrc pansarbilcr voro på väg frän Ilälsingfors och all ett tåg mcd 
röda hade avgått frän Kyrkslält tili Masaby. för att möta oss 
där. Vi voro därföl' tvungna att taga en genväg genoll1 :;kogcn 
rakl Illot järnvägslinjell, för att ej sammanstöta med fienden och 
för att så forl som rnöjligt kunna passcra järnvägcn. Färdcn gick 
långs en ouppkörd skogsväg i djup snö, tills vi närmade 055 Ing-
valdsby, en halv km ål Masaby frän Jorvas plattform. Ilman järn-
vägslinjen nätL') gjordes hait. Ett ny tt ävenlyr vaI' j uppscgling. 
Spanarnn hade upptäckt ett femtiotal röda vakter, vilka vandl'ade 
långs linjen i riktning mot JOl'vas. 

- Det här kommer att gestalta sig lill clt cirkusspektnkcl, sade 
löjtnant Ward, som fann situatiollen mera nöjsam än farlig. För-
lu\llen eI' tysta! Vi skall bilda skyttekedcl' po. ömse sidor om vägcll, 
låta kulsprutan spcla och jaga på hästarna övcr jä'rnvägslinjcll. 

Mcn skidlöparna läto dc röda passera, tills dc försvunno mol 
Jorvas. Skyllckcd fonncrades, och trossell kuskadc i väg övcr 
järnvägslinjen. Märkvärdigt Ilog hnde de ' röda inte en aning om 
vAI' existens. Inte ctt skott blcv avIossat. 

Medan vi passerade jäl'lwägslinjcn, stod de röda,s tåg, ctt loko-
motiv och två v~gnar, vid Jorvas. Dä vi voro i säkcrhet, bl'usade 
det fram förbi övcrgångsstället. I-Iade det anlänt några minuter 
tidigare, hade det kunnat bereda oss mycket obehag. 

Det &romantiska äventyret» sam en bland våra bchjärtadc da-



" 
mer l<allade det, vaI' lyckligen utagel'ut. I<lockan 4 på 'mol'gonen 
anli'lndc kåren lill LiJlhollskas, där elt uppchålJ gjordcs. Vi hade 
genomleval nere ansträngande daga!' och nälterö det vaI' därför 
mcd en ,!cl'klig tillfl'cdssläUelse man träddc in i en urdcntlig bond-
gård med välmöblcrade, stora rum. Milt på salsgolvel ställdes en 
väldig $llIjölkflaskfl», som inom Iwrt tömdcs på sitt inllclu'\. lI, suurt 
ålcr eli och så ylterligarc en . Dessutom crhölls vannl karre. VlIr 
svårl sårade kamrat, Talwlander, kunde ej rnera njuta av ele vedm'-
Itviclwnde dryokcl'lla. Hans Inaftcr voro uttömda, oeh han följde 
oss inte längre. TakolaiHler nlandadcs i Honskas gin sista suclc 
Pör fi\dc1'Ilcslalldet. . , 

• 
EftC!' två timmnrs rasl fortsatLes fäl'den. ](årcn unkom tili 

Friggcsby 1\1. 8 f. m. Dagcn tillbragtes där ända till Id. mcllan 3 
och <1 på e. 1TI. De rI esta sökte en slunds vilu teiter marscher, sLorm 
oclt stridcrJ), oeh värdinnan på stället, fru Johansson, hade dess-
ulom anordnat mat- och kaffeservering för hela kåren. NaLLen 
förul hadc lio röda gjort bcsök i gårdcn. hotat frll .1. mcd revolver 
oeh borlfört en mä llgd maLvaror. Del fanns doek J{var mel' iln llOg. 
för aLl kunna dela ut bland kdgal'l1a, vad hjärtat bjöd. Bland dcssa 
befullllo sig oekså lre av gårdells raska söner, dl' V. F. Johansson. 
stabens viceordförande, saml Ture oeh Birger Johansson. 

När vi allliindc tili Friggesby, önskade löjtnant Liljebel'g, atL 
kårell enl igL övcrenskommelse Skllllc upplösas. Men uppmunb'ade 
a" den lyckligl genomförda reträttell, vjJle alla fOl'lsilLta i samlad 
tl'0pp. 

Bombardemanget vid Sigurds, som pågått hela den dagen. 
hade upphöl't först vid 2-tideri på eftermiddagcll. Med eli viss 
skadcglädjc hadc mal~ Iyssllat tili kanondundret. Del hade alltså 
lyekats oss qtt förH ficndcn fullständigt bakom ljuset. Vi hade 
rått liLet andru1l1 igen. 

Vederkvickt uv vilan och maten fortsattc kårcn sin fäl'd på 
cflcnniddageu med det s. k. Stenbrottet på Obbnäs som närm8ste 
mäJ. Väderleken hade slagi t om tili blidvädel', nära stränderna 
I{ vällde nödvaltncl fram. Det långa tågct slingr::tde mödosamt 
framåt långs södl'a stranden av Tavastfjärden och övcr Obbnäs-
fjilrdcn. Vindarna bläste friska frän havet, oeh skymningen svepte 
I'cdai\ ÖVCI' kobbar oeh skär, när vi anlände t.ilI Stenbroltel. Voro 

• 
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vi förföljda av röda? Def uppgavs. att så var fa llet. SkulJe dc 
samla s tora sty rkor på Obblläs oeh tvinga oss tili stl'id? Vcm ku ndc 
veta? 

" Undcr vägen tilI Stenbrottet '1tom en kvinna med ett brev. 
i vilket det stod att vi borde omcdelbar l besätta Makilo, ty det 
bevakades endast av en rillga styrka, elt sextiotal mali; i an nat. 
fall lwmme de röda att bemäktiga sig rästni ngen röljaQdc dag. 

, . 

, 

\ 
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Ullderh undlingar ungående inköp av vapcn hnde av utom kåren 
stående pcrsoner bedrivits iskiIda rcpriscr under febniSl'i mAnud. 
1 Porkala lraktclI vistades bl. a. en marinofficer Gro'l!lUscn, som 
visserligcn cj bodde i fästn ingen meu ändå kundc l äukas förmcdla 
köp av vapen. J-Jan Iät titulera sig »baroll»; enligt ryssarnas lIpP-
gHt vaI' hall en lägre funktionär vid ryska lotsvcl'ket. Själv sade 
han sig vara hoUändsk adelsman; han up pgav sig ej kUlllla tala 
tyska, mcn alldra påstodo, att han hösten 1916 assisterat vid häk t-
ningell J av en finsk mcdborgare och J A taIat tyska. Att rcsulta tet 
av undcl'iuwdlingarna måste bliva mcra än klent. förstås sålunda 
tilan vidarc. GroUluscn avrådde ocl(så på det beställldaste ifrån 
alt ounde!' krigstid befatta sig med så fa rl iga sake!' sam vapeninköp~ . 

Då GrotllUsen el'höll vetskap om aU försök blivit gjol'da alt 
köpa va pen ävell inom själva fästningcn, före tog han sig atL varna 
Illatl'oskomm issariatet per tclefon frän Frasabacka i Porkala. Han 
hadc bland annat up pgivit, att i socl{llcn funn os tretusen v itgar-
distel' - snn nolikl för atl därigenom giva sin val'uing stöl'fe efter-
\.ryek. 1 verkligheten kunde skyddskåri~tcma l'älmas snaral'e i 
hundratal ä n i tusental. 

F abeln om ele kolossala vita styrlwrna hade injagat sk räck 
i ryssarna. De rekvi rerade isbrytaren Ta1'l110, som giek upp en. 
rällna j isen runtomkring fästningen. Några kanoner l'iktades också 
IllOt lundsidan. 

Undcl'handlingarna avbrötos doek inte fullständigt. Men rys-
sama fordrade för gevär 500-1,000 mark, kulspru tor ville de i ingen 
händelse avstå. Utbytet hlev därför l'inga eller intet nils. Dock 
lovade ryssarna sk icka beväpnqt manskap för ntt vic! behov skydda 
befolkn ingcll, i händelse de röda kOJnme att ofreda dcn.(I) 
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Den 21 fcbruari inryeklc Jo röda i soekllell. Att de t {[IIUIS per-
soner, som höllo dem uncterkunniga om vAra planer pä Mal\ilo, 
stär utOlll um l vi veI. Den inhelll:<;ka fYl'bctjäningcl.1 säväl som dc 
ryska matroserna på Hönnskär VOl"()~ så vilt Illan kunnat bcdöllla, 
inte farliga. i\'!en en letl "jd nam n Ebcnhard t, anställd vid ryslw 
lotsverket, V<l1' ej slo l"l aU Iita ph, Och vidare fanns det en ri nsk-
t alandc tjä nstcflicka, som tordc fö rl'ålt vål'a planer för röda ar-
botarc, vilka infunnit sig på i\·lak ilo. 

1 Måndagcn den 25 febmari, donna för oss så ödcsdigra dng. vm' 
solig oeh vneket'. Det fnnns mänga personer, SOIll ehuru längt borln 
frän Sigurds, Jevde mcd oss oeh följde mcd händelsefllHs gång. Pii 
berget invid POl'kala båktorn sågos några av Sigurds-kårcns vän-
ner, ängsliga i hågen, spann utåt havet. Med blotta ögal oeh än 
bättre med kikare kunde de se nere eldsvådor: på NargÖn. i Heval 
m. n. släJlen. Den ryska flottan, beståcnde av slagskepp. kryssn rc, 
transportfm'lyg oeh mindre ångare. ill allcs 28 vimplar, nalkndcs 
frä n Reval i riklni ng mot Hälsingfors. Anledningcll tili denna f1ykl 
över havel var tyskarnas snabba fl'amryckning på den estländsJ<a 
sidan. Sålunda lltbreddc sig I"ör åsl<ådal'llas blickar elt helt I(rigs-
panorama. om val'S innebörd gllisttelegrafcn höll dem ulldcrklln-
niga, Frå n nOIT hördes eli häftig I<anonad, och den på fl erc ställ ell 
uppstigande rö \{ ell lydcle pä aU elelsvädor härjnde också elä r bortn. 
Det vaI' budskapen frå n Sigurds, där vårl öde som bäst avgjordes. 
Den fö)'ut omnämndn Ebcnhardt hadc cndast skämtat åt nJll vad 
hall såg oeh hörde, Vå ra vänner utc på berget vid Båklandel 
genomlcvde därcmot stunder av stm'k spällning · oeh dcltagandc 
för Sigurds-kårcns öde. De lyekte invänarna i Rcval varo lyek-
liga i denna s tund; ingen kunde jll veta, vilket öde vi alla här i södra 
Finland skulle gå tili mötc, sedan Sverigcs rcgering vägrat ati lämlla 
oss den hjälp vi anhållit om. 

Ungefär så stodo sakerna, näI' Sigurds-kåren tisdagen den 26 
februari anlände tilI Obbnäs, där plats därförinnan ,'cservcrnts 
i militiirbnrnekcl'Ila vid Stenbroltct, Myekcn trevnad erbjödo de 
kaila bnrnekcl'Ila minsann inte; llIcdvetalldcl att ryssar senast 
innehaft dem oeh vilat på britsarnn gjorde dem inte mcra inbju-
dande. 

• • 
• 
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Eftcr ankomsten tili Stcnbl'ottet erhöll löjtnant I-Iast i upp-

dl'ag atL I'ekognoscera lrald.en ),ring rvlakilo och om möjligt själva 
befästningarna. Löjtnan"L I-Iast besöktc i sådant' syfte en fiskarc, 
tilan alt vcta atl denne vaI' röd. oeh anförtroddc honom skyddsM 
kårens pian atL samma natt s lorma fästningcn. Det uppges. att 
samma fiskare, omcdclbal'l eftcr det löjtnant Ilast avJägsnat sig, 
underrättat de rödas siab i Hälsingfors om sagda pian. Löjthanl 
J-Iast hade inte Iycltats få några näl'mare upplysnlngar rörande 
fästningeH. Stabcn anhöll då att löjlllHtrL Liljcberg måtte över-
tnga befälct under den tillämnade expeditionen, Men löjlnq.nt Lilje-
berg ville ej göra detta, då han ej själv vmit l1Icd om rekognosee-
I'ingen oeh inte kändc trakten, Hall 
gay därför löjtnant Hast order att 
ställa sig i spetscn för etthllndra-
femtio skyttar. vilka redan frivilligt 
anmält sig tili Makilo-expeditionen. 
och medtaga kulsprutan. Löjtnant 
Liljeberg bcsattc därpå alla vägar. 
som ledde tili StenbroLlel och bergs-
htijderna runtoll1kring med vakl-
manskap, beväpnat mcd hagelgevär 
neh kulgevär av gammal modclL 

Startcn tili Maldlo skedde tidigt 
på morgonen den 27 februal'i mcd 
löjtnant Hast som cher. Underbe-
fälhavare blevo herrar Roos och LOJTNANT IIAST 

Snell man, 
Löjtnant l-Iasl dolde ingalunda faran för sina följeslagare. Hall 

rörbcreddc dem lviil'tom på', alt röretagct kunde kräva oHer. Om 
ett par gossar frålll'äIOlaS, vi lka intc rllllföljde I'csan tili Makilo, 
startadc dock alla vid etl gott humör och röljdc mcd ända fram. 

Scdan deltagal'lla j cxpcditioncn fåLt litct bl'öd oeh mjölk tili 
livs. samlades de på iscn nedanför stol'a bryggnn, där de instuva-
des i ett fyrtiotal slädar. Dessutom medföljde ryttare. l(lockan 
vaI' redan fyra på morgonen, dA tåget sattc sig i I'örelse. 

Del var uppenbart.. att fataljerna försutt.its . det började näm-
ligen redan att ljusna. Under vägen kapades tclefonledn ingen tili 
MakUo. och tre Illan ställdcs som vakter rÖI" att bevaka den fcm 
man starka förposten pA Träskö. Ledniugen på $lor-Träskö (J)Stor-
landet») kapades likaså, och en man s~lldes på vakt. Tili Rönn-



• 

" Me HI,MOT ( • . \IAKli,o.) 

skär sändes tio Illa n för att besätta cen lntlpullkten för den ~ tråd

lösa*, vii ken bevakadcs av sex å åtta mall'oscr. Också däl' 
förstördes telefonledningen och telegrafkabeln. Matroserna av-
väpnades. .. .... 

Vägvisarna, som stabcll stäHt tili löjtn8nt )-Iasts för rogande, 
visstc bcrätta alt fästningen bcvakadcs av cirka fy ratio matroser. 
Oessulom torde ,där funnits ett untal ryska, cslniska och finskn 
arbetul'c. Tidcn hnde lidit, så alt kloekan vaI' Yz 6, innan dc nödiga 
förberedelscrna undanstökats. Det ljusnade mer och mer, och ctå-
Illcra kunde mu n inte mnka på ett öppet anfall. I-Iun~ pålitliga 
meddelandcna om fästningens besättning än kundc Vfll'a, verkadc 
det något avkylande. då man betänktc att fästningcn, byggd som 
den äl' för c:a 2,000 man, måsto vara r ikligon försedd med allt s lags 
krigsmaterieJ. ss . kanoner, kulsprutor oeh ammunition i ÖvCI'~ 

flöd. En annan pIan måste därför uttänkas. 
De lappra gossarna hade redan ordnats i ked på iscn rör alt 

rycka fram. Hästarna och med dem sex man och s8111tliga ryttarc 
hade kvarlälllllats i skydd av Stor-Träskö. Skyttarna fiIlgO order 
att hAlla sig väl dolda och avvakta närmare meddelanden In'l.n 
löjtllanten. Själv begav hall sig. åtföljd av ett paI' bla ll d deltngarna • 
frnm tili rästningen. 

Komnn tili Makilo,' möttes ·I.;rigarna av tolv vnklpos ter, est-
niska arhetnre. Löjtnanlen anmälde sig sinnad att köpa mj QI och 
grisar - soJdaterna hadc tidigare lätit skärgårdsbefolknillgen veta, 
att sAdant stode att få. De beväpnade esterna visade i början stor 
01'0 oeh miS!lcll.nksamhct, mell en tillkallad rysk matros fann sakon 

,nils inte misslänkL, oeh så fördes vår »handlandet inför ordföranden 
i fästningens solda tråd. Han blev väl emottagel1; ja det fanns verk-
ligen åltio säekar rågmjöl, trettio säekar vetemjöl oeh eirka fyra-
tio grisar tilI salu. Soldaterna såvo änllu', oeh underhandlingarna 
fördes, . medan teköket puttr adc. 

Löjlnanl J-I ast hade under samtalets gång kommit tili den upp-
fattuingen all matroserna i fråga om part:iställning voro social~ 

revoJutionäl'cr, icke bolsheviker, de es lniska arbetarna jämte fin-
nnrna avgjort rödgardister, Av hela anUtIet matrosel' torde endast 
en varit bolshevik. 

Teet skulle just servel'as, då ,aJarmklockan började ringa. En 
matros fattade tag j. lurell. 

- Trehundra vitgardist.er allfall a ossI Alle man klara! lydde 
ordcrn. I \ 



Situationcn vaI' kritisk Cör löjtllant Hast. Han hade intc gett 
någon order tili anfall. I-Iuru skulle det minst sagt vågade tilltagct 
förklaras? 

Löjtnallt Hast hadc i själva verket sänt en av vägvisarna till-
baka till skyttarna med hemlig orderrat~\ dessa fortfarande borde 
hålla sig väl dolda bakom Stor-Träskö. - Atgä rden att sällda väg-
visaren förldarade löjtll81lten för ordföranden i soldatrådet med 
alt manIlen skulle hämta cn stolpkälke för forsling av mjölet. Or-
derll haele elock av vägvisarcn m.issuppfattats, och måhända hade 
den illle varit tydlig nog. Mannen framförde elt bud, att alla skullc 
begiva sig i väg 1\10t fästningen, ~med hästar och aIlt». - ~Mem, 

hudc hall t.ilIagt, »varen försiktiga, ty tio å fcmton ester äro hals-
slarrign och vilja cj sälja fästnillgen. De andra äro nog med om atl 
göra det». 

Glädjen blev stor, det föreslogs t. o. m. att mau borde hurra, 
vilkct dock ej blev ulav. En del ansåg det vara riskabelt att 
»skrällll\1a ryssarna». Emcllertid började det olycksdigra anCallet, 
och hästarna kördcs i flllI far t mot Makilo. Ett mcllanrum av cirka 
10 m bibehölls. ty isen vaI' svag och l tiliät ej en stormning i samlad 
lropp. 

Ryltarna kommenderades av Ture J ohansson. Färdcn gick 
under skärnt och glam, tills på elt avstå.nd av omkring 300 m Crån 
fästu}ngcn gcvärsskott blandade sig i lcken. Efter några ögonhlick 
illstämde kulsprutorna, en ligt uppgift tre tili antalet. Skyttarna 
kaslade sig genasl ned på isen. Hästal'l1a svängdcs 0111, i en del 
slädal' låg endast kusken kval', i andra flere man nere på släd-
botLncn. Några bland hästal'lla rusade j vilt skcn mot land, Daisy 
.- ctl fullblodsslo hörandc tilI -, Sevals vagnspar - satte av utåt 
havct u"tan kllSk. En ryttare gjorde ett fö rsöl< att rida fatt henne. 
mcn det visade sig vara frllktlöst. Det pftstods, att hOIl gått ned 
sig i farlygsrännan oeh elär omkommit. 

Anföl'arcn fö l' ryttarna, som än så länge suttit tilI häst, såg sig 
snurt tvllngcn alt sitta av och vända hästen Olot Maldlo [ör atl 
göra träffytan mindrc. Skyttarna på isen lågo ol'örliga. Denna 
anblick hade inj agat en sådan skräck i en ry.ttal'e. att han jagade 
i sporrstrcck i riktning mot Stellbrottet som en vettskrämd. 

Så farligt var det dock into som det hade sett ut. Några av 
skyttarna söktc sig i skydd av en kai kobbe. andra tlrogo sig längrc 
ll t på isen. Ingell enda haele blivit sårad. Inoln kort begynte kano-
norna dundra, 8" oc11 14" pjeser. Löjtnallten gjorde sitt bästp 
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fö r alt få c l t uyLL bud tili skylLarna, och deL lyckadcs hOll om atl 
skicka i väg en man. Men dcnna framlwm aldrig, - sannolikL 
hadc hall gömt sig någonstädcs inom ffistningcns områdc. 

I<anonslwttcn tJ'äffadc cj mål,'- ~ndnst någrfi få av ele projc]{-
! iler, som avskölos. slogo ned på ison inom synhåll för ele vål'a. Någrn 
f1ögo ä ll dn fmm UI] StenbroLteL; därav antagandet att detla he-
sköts med kanon av de röda. 

Det blcv en panikartad flykt med häslar ll a. J ohansson bc-
gynte ana oråd. befarande att kuskm'na komme alt fortsätta ändH 
fram tili Slcnbrottct och lämna de andra i s ticket. Han steg alllså 
Ull häst och salle av cHer flyktillgal'lla, vilka upphunnos oc11 ringo 
ordcl' all ftlc rvä nd a. Ett par hadc docl{ ' redan hunnit u10111 I'äcl{-
häll och försvllllno mol land . 

Undcr Uden hade en av skyUarna, Valtcr Bcrgström, blivit svftrt 
sårad. pft eftcrmiddagen samma dag sågs han änJlu skenbnr t l(ry 
vid Stcnbro ttct, men hall dog selHl re av det sår han erhåll il. Dcss-
utom sårades Zcllcrsfröm och Oskar RO$clUlal. 

På Makilo funn os redan någ ra fångnu Sigllrds-gossar. En tropp 
hade nämligcn sänts i förväg frän Sigurds för a tt undersöka ställ-
ningcn, men blivit tillfångatagen, De röda hadc hart för avsikt 
att mÖl'da dem alla. HllfJO l..aml'Ofll (Sj undcå) och BrunQ Bcral lll/ ({ 
(Snappertuna) blevo misshandladc och dödade. De öVl'iga und-
gingo dessas ödc och blevo senarc eftcr svenska bcskickningcns 
underhalldlingar med l'öda gardc t övcrförda tilI reallyceet i H el-
singfors. 

En rytt arc sågs oförskräckt !'ida av och an i kulregnct. På upp-
ma ning av honom red J ohansson i sporrstreck tili Stellbrottet för 
att avge rappol' t . Emellertid hadc den tidigare nämnda vett-
skrämda kuriren redan hunnit meddela, att allt vaI' förlorat, ai! 
alla blivi t nedskjutna med undantag av hOllom själv och en an nan, 
som följt med, Rapporten avläm nades ej ens tili staben, utan ut-
basunades sft aM: alla kunde höl'a don. Denna I'apport slog ned som 
en bomb i JägJ'et, jlil värre än sft.' Det behövdes inte mycket, lör 
att de uttröltade gossarna skulle tappa kuraget. Födan u{;gjol'des, 
som någon skämtsamt uttryektc sig, av snökotlett och vatten. 
Stämningen vaI' i nedan, olycksblldskapet gick som en löpeJd genom 
barackerna, Man såg endast modsiulna anleten, många kastade 
gevären och sökte sin räddn ing i f1ykten, andra bidade, ovissa om, 
vilka öden man komme att gå tili möte. 

Johansson redogjoJ'de då föl' den vCl'kliga situationen - redan 
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ctårförinnan hade löjlnaut Liljehcrg. förgäves försökt förklara dcn 
lidigarc I'apporten SOIll fulsk och manal tili bcsiuning. Ingcnting 
hjälplc dåmcra, De utslåndna lidandcnH och övermåtlan ansträng-
ande strapatserna hade ],;nfickt de flesta mer cHer minelrc, Dess-
utom sprcd sig elt ryklc, atl Slcnbrottct vai' omringat, vilkct yt-
terrnCI'H Vai' ägnal aLL spl'idn lIlisslröstan inom lägret.. 
, UndCl' kanonael{'n vid MakUo l1adc dc flesta slagit tili l'eträLI 

Illot Stcnbrottct. Löj tllant Hast togs lill fånga och kvarhölls i 
fästningen av ryssarna. 

Bland ryssarna fanns vid tillfällel bl. a, en rysk marinlöjlnant 
Wassilij Larin, som förtjänar elt omnänlllRnde i delta sat!lnlan-
,hang. Det uppges nämligcn att samma Lrwin mcd fara för eget 
liv lagt sig ut för vål'a fångna kanirater och räddal dem frän att 
bliva m'kebuserade. Även i annat sammanhang omtalas Larin 
såsom en IIlOt den fredliga befolkningen välviJligt sinnad man. 
Då matroserna någon tid efter angreppet på Makilo lämnadc fäst-
ningeu, luule ele hafl föl' avsikt att bombardcra fastlan,det omln'ing 
POl'kala hy till en »avskedshälsning», Löjlnaut Larin torde ml'-
hindrat cM så huvudlöst företag gcnom ult för dem förldat\u, alt 
någl"u skyddskårister ej funllOS j trakten. 

Alt l,anonaden under angreppet ej åstadkom slörre skada torde 
å ter få tillskl'ivas en löjtnflnl Ribaltovskij, som hude blivit Lvingad 
all servera kanoncrna; han hade riklal dem så, att de ej kommo 
någon skada åstad, 

, Mal(ilo-episoden vaI' utagerad, De bäs'lu skyltarna sutto fängslade 
i fästningcll *). Stämningen vid Stenbroltet lwnde inte fås utt stiga. 
l-Iadc del varit Lapperhet att fortsätta stridcn? Visscrligen. mell också 
ett bevis på dumdristighct, De fleste blanc! oss voro obcväpnadc, och 
del hade variL näslan omöjligt, alt I'ädda hela lrossen under en cveu-
lueU re l.rält. Det hade vaI'it detsamm a som alt of[ra många lif utan 
möjlighet att vinna seger, 

*) Do fångna voro röljande sex lon: Hast, R008, Granlund, Elis Holmberg, }{od 
Holmberg, Lindfors, Löf, Malmström, Morrlills, Nygren, Sahrbm·g, Söderberg, 
Takkula, Åberg, Georg Öslerman, Lennarl Österman. ~ 
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IX. 

I<.APITULATIONEN. 

Star ovisshct kännclccJwade stämuingen vid Stenbrottet på 0115- , 
dagsmorgonCll. Man såg skyddsMrjster vandl'U av och an från den 
ella harackcn tili den andra; läget diskutcradcs Övcrallt. Ryklen ei!'-
kulcrade att vi vorc omringadc, Makilo-cxpeditiollcns misslyckandc 
vaI' känl av alla. Många, blulld dem två IIlcdlcmmar av st.abcn. 
hade lämnal kåren. ViJIcrvalIun vaI' räU stor. Dcssutom VOI'O Illat-
förråden 8ft gott som inga. Kool. hördes på alla häll och kantcl'. 

Stabcll hadc då redun besluiat, atlltårcll skulle skingra sig. LöjL-
!lallt Liljeberg hade för Ekcnäs-borna uppgjo rt en reträUplan viistcr-
ut. oc11 dcssa drogo sig Y2 km frän Stcnbl'otlct för aLt där invänlu LiI-
jeberg. Vid l 1-tiden på f. Jll. inträffadc cmellertict eli händclsc, 
som djupt ingrcp i kårcns vidarc ödcn. Dr. anländc nämligen två 
ryttarc jämtc en rcp\cscntant föl' svenska beskickllillgen i I-Jälsing-
fors, bäl.'andc en blågul och CII vil f1agga. 

Vad kunde detLa hetyda? Först antogs dct allmänt, alt del vaI' 
cn svensk hjälpkl'tr som kommit OSS tili undsättning. Det blcv elt 
hurrande och elt viftande med armarna. Mcn glädjen förhyttes ly-
värI' 5nart i allmän förstämning, då man er[or, att dct vaI' dc l'ödas 
parlamcntäl'cr, som kommit lllcd förslag att vi skulle kapitulera. 

Den svenslw l)cskickningcn hade tagit tiIJ sin uppgift att för U11CI-
vikande av så lllyckcn hlodsutgjutclsc försöka media meJlan ele s'll'i-
dan de partcrna. Redan på lisdagen, d. v. s: dagen förut, hadc cn dess 
reprcsentant, samme man, som HU 8nlänt tili Obhnäs - besökt Si-
gurds i saJlima ärende, men dä han fUllllit alt där vaI' öde och toml, 
hade han sökl upp oss vid Stenbrottet. 

Huru skulle cn sådan åtgärd frän svcllskarnas sida bcdömas? 
Pör det första: gellom besöket i Sigurds hade alltså de röda. vilka gIa-
dcligen fOl'tsatt med l<anonaden ännu pii. tisdagen och bland annat 
skjutit huvudbyggnadcll i SiguJ"ds i brand, blivit uppmärksam-



KAI'ITQf,I\TIONI(N " 
gjorda på, att Sigurds då redan var utrymt. Och för det andra: velll 
hade befulImäktigat beskickningcn att taga sig talan i denoa reot 
finländska angelägellhet? Därom visstc vi intet. 

Så motbjudandc det än var att träda i undcrhandlingar med de 
röda, lämnade i varje händelse närvarOIl av den svenska konsulats-
Ljäns temanncn garanticr iär, aLt korrckta former komme aLt iaklCngas, 
I<apitulationsförslaget framfördes alltså till staben. f.'örs laget illne-
höll följande bestämmeIser. Skyddskåristerna nedlägga vapen och 
utrustning, vilka överlälllllas i röda gardcts ägo, Före kapitlllationcn 
avlägs nas eller oskadliggöras alla mi nor, sam utsatts av skyddskåren 
inom dess nuvarande vistelseort. De vilo. äga i gruppcr om tjugu man 
infinna sig på en av röda gardet närmare angiV'cn plals, där de fångs-
las. Röda gardet lovar taga hand om de vi las såradc och döda. 
Röda gardct allsvarar för fångarnas oantastbarhet och tillförsäkrar 
dem en sådan bel)andling som jämlikt inlel'l1ationeU rätt tillkomn'ler 
krigsfå'ngar. Sveriges charge d'affaires i Hälsingfors berättigas att 
övervaka förhållandclla i fängelset. Svar skullc lämnas inom två tim-
ma!'. Vår' stabs ordförande, baron Wrede, samlade skyddsk~}'isLerna 
t ili övcrläggning i denna viktiga angelägcllhet, Det framhölls däl'vid, 
att vi intc hade klal't för oss, huru stora dc röda styrkor voro, som 
omgåvo oss. Det vaI' inte tapperhet utan fastmcr oklok du mdris tig-
het, om man gav sig i strid med en ficnde, om val'S resurser man intc 
hade en riktig föreställning, så mycket mera som vår egen utrustning 
vaI' mer än bristfällig och krafterna för t il1fället u ttömda. Vi hade 
gjor t vad vi kunnat, ja mcru än så. De flesta blan d oss voro ju med-
borgarc, vilkas verksamhet låg på helt andra områden 1\n det militära. 
Vi hade atL ansvara intc allenasl för våra egna liv tltan iör de talrikn 
vapenlösa, SOIll spkte skydd inorn kåren - för att inte tala om, a"tt det 
fanns så många familjcfäder bland' oss. Vi hade åtminstone formellt 
garanlier lör att kapitulatiollsvillkoren komme att respekteras av 
våra motståndare. Det rättaste och det klokaste vorc tvivelsutan alt 
kapitu lera. 

Ordföra nden ville ej taga på sitt allsvar all undcrteckna etl ka-
pitulalionsfördrag, om blottl en enda av kårens medlemmar önskade 
att vi fortsatte striden. Dct taltes visserligen om att vi borde stå och 
falla tili sista man. Och vi betvivla ej att alla gjo rt det, om det blott 
gäll t att visa prov pA tapperhct. Men som det redan sades, hade vi 
många skyldigheter, sam talade emot en fortsatt s lrid. Det hade varit 
oklokt att fort<;ätta den. 

Löjtnant Liljebcrg. barOJl Wrede och dr Johansson rcdo tili de 

• • 
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I'ödas lager, bclägct 3 km hän Stenbrollcl. för aLL fOl'tsätta uHder· 
hUlldlingarna. De röda hade förklal'at. aU tiolUSCIl mali ollll'iugat OSS, 
alt de voro försedda med kalloller och kulsprulor. och alt ingclI I'ädd-
ning vaI' möjlig. Mun beslöt att på nyltlsummanll'äffa kJ. 142 SUlIlma 
dag. 

Under återvägcll hade löj1:nant Liljebcl'g förklaral, al1 del för 
hOIlOI11 som officer vaI' omöjligt alt kapitulcl'n. Oå de utskickade uu-
lände tm StcnbroUet diskuteradcs lägeL. IngclI Yl'kactc på alt stri-
den borJe for1sättas. 

Vid VCl'kstäJld omröstning fattade kårcn beslu tet alt kapitulera. 
För vinnulIdc av tid gjordcs dock frän vål' siJa särskilda UlIägg 
till kapilulationsvillkoren rörande utbytc av krigsfållgar ävcllsom alt 
våra damer fingc rätt alt idtt begiva sig VUl't de önskade. 

Vid ett ny tt besök i de rödas Jäger framfö l'dcs vAra yl'l{andcn. 
MCIl do röda gillgo ej in på några ändringar, och kapiluJatiollsfördra-
gcl undcrtccknades sådant det var. D eL avgörandc stcgct var taget. 

Löjtnant LiJjcberg, som på anförda skäl ej kunde biträda bcslutet 
om kapitulationen, begav sig då tili ekenäslruppcn, som vänlade 
honom % km frän Stcnbl'ottet. Hall upplästc för den kapitulatiol1s-
vilikorel1 oeh uppmanade den att allsJuta s ig tili den kapituJerandc 
kåren. Själv styrde hall jämte aderlon man, vilka ville röJj a hooom, 
kosan västerut.·) 

Kapitulalioncn vaI' el1 beslutad sak. Gevärcn samladcs alla i eli 
hög pä drivan och lämnades liggande där. Hästarna kördes fram, och 
k1. 6 e. lll. salte sig det länga tåget i rÖl'elsc långs vägcn tili KyrksläU. 
Det vaI' redan mörkt, dA kå ren anländc tiJl dc I'ödas Jäger, vilket såg 
ut som ett zigcnal'läg(~r. Vid flanllnandc eldar förrältadt?$ visitering-

.) LöJlnanl Liljcberg ville ej riskcra all laga lllcd sig en slörre lrupp 
och ulsälln den för furan att bli nedgjord; dessulOIJ1 snkrHldes livslllNle] 
för en större trupp. Efler en lvå dagars resu ulllände han rncd sin lilla skara 
tili Ekenäs skärgård, elii!' hfln slmmade på en holmc, Tovö. Oå tyskarna 
scunrc lnndstego i l-langö och dems spallarc besnlle Ekenäs, lftgndc Iran dil 
U1ed siua m!in för alt forLsälla rensningsarbelel. . P!'r. vllgcn nedgjordes Iv!'r. 
Illfllroscr, hörande tili ell·band som hllrjade vld Jussarö fyr och den lråd-
lösa telegrafslationen under r·eträtt tili de röda. Då Liljeberg anli'r.nde tili 
Ekentls, bildade hau i samr!'r.d med överslelöjlnanl Hirn en skyddsk!'r i Ekc-
nils. Tnom et.t. par dagar var kårCll organlserad, och rensnlngell av lraklell 
vidtog omedelbarl. Löj.tnantell erhöll sedlln av gr·cvc Schimmelllllllln of 
Lilldborg order at.t. låga tili Hälsingfors skyddsklir. Efler sin nnkornsl tili 
J Jiilslngfors blev löllllant Liljeberg kompanil~hcf i nndra jUganegeDlenlels 
lrcdje balaljons niondc kompalli. 



I(A 1'ITUr,ATIONIlN 63 

en, varefter färden fortsattes tilI Kyrkslätt statioll. Genom starka 
röda kordonger stego skyddskåristerna i de viinlallde järnvägsvag-
118I'n8, skymfade av de röda, som syntcs finna elt särskilt nöjc uti 
alt utäsa sin gall a över ~porvarib>, bland vilka funllos t. o. m. Ilågra 
av äJ,ta typ, taika porvareita!), llIed isterbu k och glasögoll _ »möhö-
mahOj a ja vielä lasit nenässä~. ,Vi lIade ej behövt se de röda på 
så nära hä ll föruL Det första intryck Illan rick av dern VaI' obehagJigL 
iVlftn visstc allL<;å, vaI' man hade dem, och frän försla stulldcn hadc 
mali klal't för sig, aU det vaI' nödvändigt alt skapa ett Illodus vivcncli. 
Den eIlcIa utvägen alt få en Ilågot så när dl'äglig tillvaT'o, vaI' att hä-
danefte!' bell'nkta t'ödplI'distcrna som lu ft, Inte inlåta sig mec! dem 
på Ilågot meningsllthyte. DeL nännaste lllålet IöT' fl'amtidcn bJev 
alltså flLt uppehålla livshankcn. lngenting annat, Alla en kultul'tlläu-
skas mållgahanda större och mindl'e krav på bekvämlighct och trcv-
llu<J måste skjutas dt sidan. Varje lättnad i dcssa villkoI' kommc 
atl Illottagas SåSOlll en alldelcs specicll fön nån. Vi skoJa få se, al.t 
fångenskapcn i Ilte blev sä vidrig som Illan i början tänkt sig dc nsnrmna . 

• 
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FANGENSKAPEN. 

FrAll Kyrl<slätt anlällde de 
I fångnu skyddskåristcl'Ilu tilI Eäl-
singfors l\lcd Lvå Låg. det ena kl. 2, 
det andra klo <1 Lm. den 28 febl'uuri. 
Färden frän bangården tili fängelsct 
_ Svenskå lyccc l - skcddc till ,fots, 
i ol'dnadc leel. Illcd vaklo!' på alla 
häll och kanlcl' och eli pallsul'bil i 
täten. Alla inlogcradcs lill en höl'-
jan i den rYlllliga gymu[lstiksalcll. 
Det fa ll llS blaud de fånglla en hei 
del som vari t eli el' voro clcver i 
skolan. En bland läl'ovcrkcts nuvu-

OVMNASTlKSALEN rallde lärarc syntcs ock i hopen. 
Med en viss frimodighct sågos dcssa 

i skolhuscts lokalitet:er helllvana göra ansalscr atl på nytl orientCl'fl 
sig. Mon det klarnadc rätt snal't, alt cnvar haclc sig en titen plats 
på golvet anvisad, ingcnfing vidare. Man Vai' fångcn. Då alla lade 
sig, blev golvel fullständigt täekC av sovandc Yllgrc oeh äldrc ~gub
bal'». lntc en tom fläck fanus kvar på golvylall, oeh ville JlIan l'öra 
sig, var man tvungcn att stiga IIlcd rörsiktighet, föl' att inte tra~npa 
på dc sovande kamraterna. Det var mcllan fem oeh sexhundra fån-
gar. vilka sålunda inhystes i gYIIIllasliksalen. För den följandc nat-
ten anordnadcs logement också i skolrummen, så aLt i gymnastik-
salen kvarstannade endast omkrillg 200. vilket anlal sedermera 
växlade något. En del kOIn till, andra fördes tili fÖl'hör eiler f1ytta-
des tili andra rum: 

Från rörsta stundcn oeh intill den dag, då Jångurna lämnadc fäng-
clsct. voro de svenska konsulatstjänstcmännen, i all synnerhet kap-

• 
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[{'nen ar Ekslröm, deras mäktiga sLöd. Tack varo hans praktis lw 
laggning infördcs en fömuftig organisaLioll i ele olika logclllcntcn 
mcd vaI' sin nlll'lchef. Och vad som vaI' än vikLigul'c. den rcspekt 
hans person ingav, intc mins! de röda, förlänndc fångarna en viss 
tl'ygghetsl{ällsla, som bchärskadc dem intiJl bcfrielsclls timmc. 

Första dygnct vm' lålamodsprövande. Nlnt erhölls fÖl'st kJ. 6---8 
på nrlOllcn, deL Iläst föregåcnde målct, kall mjölk oeh dåligt bl'öd, 
hade intagits i Stcnbrotlet på Obbnäs kl. 12 p. d. DCllna paus på 
trclliotvå timmar vCl'kade allt anuat än uppiggandc, Illcn mun hadc 
annat aLL lällka på, oeh en val' teg oeh led i tysthcl. Första Jagell föl'-
Lccknadcs samtliga fångul'llus namn pä en lista i bokstavsföljd. J 
gymnastil{salcn utsågs pomologcll Lindberg tili l'lllnehef; han fyllde 
sitt värv med stor uppoffring av egen bekvämlighet oeh Jncd ell bClIml-
ransvärd lnkt. 

Hednll andra dagcn cl'höllos sängkläder, i mycket hcgl'iinsat anlal 
visscl'ligcn; oeh frän vänliga givarinnor oeh givarc ule i stadell anländc 
rakeL mcc! olika slags läckerhetcl', som fyllde do fångnas sinnen 
mcd glädjc. FÖl'sändclserna frän anhöriga, vönnet' och bakanla, vilka 
jämte brev dagligen uLdclades, blevo för frumtiden de käl'Uste oell 
nHsL måltidel'Oa most crtcrmngtade avbroLtell i det onformiga fällgclse-
livcL Aven litloraLuI' erhölls i stora mällgdcl', oeh urbcLurbladcn 
- Työmics, Nolisbladet, Ticdonalltolchti oeh Al'beleL stlldcl'udes iv-

rigt. 1 början spelades på hunllonika oeh konvcntsflygeln, ävcn korl-
spelct florcrade. Illcn ganska 5nart utfärdades av de I'öda förhud lIlot 
allt slags spei. Gymllaslikredskapen anlitades f1itigt de fÖI'Sla da-
ga!'na. men inlrcsset för detta slags övningar avt.og småningolll fnU-
sländigL Vad som i stället tilltog, vaI' tolJaksrökllillgcll, som höll på 
aU antaga sAdalla proportioncl', alt läkarcn slutligcu Inåslc inskridn. 
])et fa!;tställdcs en röktid frän kl. 9 f. lll. till 9 c. 1]]. 

Hcdall den 2 mars meddeladcs fångul'llu, att pl'ivala maLförsän-
delscr kommc aLl bcslagtagas oeh fördelas bland samtl.iga fånga]', 
l'::ndasL mindre försiindolscr av kakao. te, sockor, hOllllng oeh mall-
cxtrakt tillätos passcra ecnsnrcn, Illcn j praktil<en gestaltnde sig sa~ 
kcn sft, aLt man into vaI' säkel' på att erhålla någonling nIls. SOIll 

vaI' iHbarL. Mångcn bcsvikelsc Hngo fångarnn crfal'a i detta avsccndc, 
(Joh mycken förbitLring åstadkom godt)'eket utt beslagtaga ele privala 
J'Ql'sändelscl'lln, vilka dessutom med all sannolildlet oeh i en del fall 
bcvisligen hamnadc i dc rödf1.s hungl'iga magar. En viss kontroll över 
vad som sänts oeh intc lwmmil f!'am utövades gcnolll kot'respondens 
i fÖI'Läckta ordalng. Det cnda, som kOIn fram, vaI' tobak oeh buljong~ 
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tärningnr, det övJ'ign vaI' berocnde nv lur och tillfällighctcr. J':;]I gång 
frambefoI'drades t. o. m. en blomma till adrcssalen, eli' påskhälsJling. 
Men det betonades, atf det VaI' e1.t undantag. l';'öl' fl'umtiden skullc 
någon blomstel'hylllling inte lillåtas~ .. 

Brevskrivningen vaI' ('II slor fÖl'mån oeh tröst föl' fltngal'lln. Till 
en början skl'cVOS brev och korl i obegränsal antal, lUen senm'c gjol'-
des den inskränkningen, att bl'cV ringc skl'ivas endast 1re gångel' i 
veckan, elt bl'ev åt gAngen. Ccnsul'en vai' alldeles godlycklig, en del 
bl'cv konfiskerades skenbal't uian anlcdning, mcdan alldl'a tiliä los 
passcl'a, vilka gärnn kunde ha stämplnls som »fal'ligm. l 'ack varo 
kOl'l'espondcnscn cl'höllos mcddelanden I'örande händelsc)' utnnför 
fängelsct, och mlln k1;lnde ävcn, ehul'U bristrälligt, följa med juigsopc-
rationcrna ocb lägets ulveckling. De ilJa redigcrade tidninglll'llll läm-, 
nade indirckta upplysningar låugt mel'H än de röda själva synt.es 
kunna ana. I 

Matfrågan trädde snart i fÖl'grundcn. Maten vaI' dålig de fÖl'sla 
dagarna; mcn sedan förcningen föl' bispringande av fångna lnndsmän 
tagit matfrågan om hand, blev det annat avo Matcn vaI' uimät'kt, om 
oek något knapp. 1 synuerhet tyckles den. inte förslå för lantgub-
barna, vilka varit vana att mäUa sig med rågbröd: mjölk, slllör och 
fläsk. De som' kun de sätia sig in i fÖl'hålJandena och uppskat.ta de 
svårighctcr, SO)1'J. voro förbundna lUed matanskaffningen och stads-
bornas egen nöd, voro doek mer än tacksamma för vad som crhöUs. 
Härtill kom, att vi ju voro krigsfångar, nugot som de rIesta alls intc 
tycktes räklla med. 

Maten, scrverades kl. 10 f. m. tili I e. m. oeh kJ. 5- 8 e. m. Det 
vankades havregrynsgröt eliel' potatis l11ed s lrömming oeh sus och eli 
bit bröd tili frukost, ärtsoppa, köUstuvning, kålsoppa elleI' gl'Yll"ill~ 
lillg med potaUs och litet köttflisor tili middagell. Däl'emcllun sel'-
v6rades en mugg kaffe 'med utmärlcta' smöl'gåsar, vilka tyväl'l' ofta 
nog bul'o spår av de I'ödas granskning i fÖl'väg. Påläggcn funnos oftn.. 
inte kval' vidal'e än i små l'ester, och äVCIl av de härliga smörgåSal'UH 
vaI' den ena ofta utbylt moC en !iten bit dåligt bl'öd. Ransollel'llu blcvo 
även tili följd av vårdslöshet vid fÖl'delningell av köttstyckena aHde-
Ies olika stora. Det berodde på tUl', om man fick en rundlig portion 
eliel' en mindre. De I'öda togo inte den sakcn så synnerI!gen samvets~ 
grant. Sellare tillkon~ linfrösbl'öd tiU middagcn. Måltiderna intogos 
i grupper om femtio 'man vid långa bord,i Iledl'c kOl'l'i dol'en. Morgon 
oeh kväll erhölls kokt vatten i rummen. En vaI' kunde dricka te, ka-
kao eliel' .tbuljongo efter råd och lägcnhet. Det vaI' sed att spara en 
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bit bröd från Illåltidel'ua ti li afton- oeh morgonleel oeh stu lldom clt 
par kaila polätcr. 

1 gymnasLiksalen höllo lvå man av de vAra vakt nallelid, i de 
mindrc I'umman ansågs delta vara övcl'flödigl. Lugn illtl'äddc i 
salen vid lO-tidclI på kväUen, oeh kJ. Y211 släektes lamporna utom en, 
sam brann hela nalten, På mOl'gonen begyntc cn oeh allnan röra på 
sig kJ. 6, und,'a något scnal'C, dc flcsta sovo liU kl. 9, Sedan rUllllllen 
städats, vräktc s1g en &lol' del av fångarna på s111a bädda rdagclI lång. 

Besöken övel' gArden skedde 1 grupper om flere Uotal man, oeh varje 
gång eftel' llppställning i salen, Sådalla regelbulldna besök skuUe ju 
skc från alla \'U1I1, VUl'föl' det of,ta gällde att vänta långa stll nder, tills 
LUl'cn kom, Vid tcvaltensstånkorna bildades Iikaledes kö, oeh upp-
sU\llning skeddc också varje gång man skulle begiva sig till målti-
dcma ut j kOI'l'idoren, På samma sätt mAste fAngal'lla ställa upp sig 
föl' alt gruppv1s i tur oeh ol'dning begiva sig ut på gål'dsplanell att 
hämta frisk luft ellei' för besök hos läkarcn ciler i dusehruIHmeL, Alla 
avbrotl i cnformigheten voro välkomna, oeh man fÖl'sökte få tilI stånd 
omväxling på alla möjliga sätt. Svcnskarnas bcsök motsågos slädsc 
med slor tillfrcdsställelsc. De hade aIJtid nAgot ]mgncsnmt alt med-
deln. 

1 gymnastiksalen lågo fångarna i sex rader i salcns längiIriktnillg. 
Dcssulom voro ändal'na upptagna av sovplatscl' utmed bela väggcn, 
oeh mot öStra ändan lågo yttcrligal'e fAngar i två rader tväl's övel' l'Uffi-
met, Ihunchefcn oeh hans närmastc kaml'ater hadc etablel'at sig vid 
väsLrn kOl'tväggcn, däl' podiet fl'amfJyttades ett styekc ulAt golvet, 
så alt däl' bild!tdcs eLt avgränsat rum för sovplatscl'lla, Katedcrn 
tjänslgjol'dc som skri"bol'd, 1 salen funnos några pulpctcr, vid vi lka 
cn dellittcl'äl'L oell vctcnskapligt inlresscrade fångar kunde ägmi sig åt 
sin älsklingssysselsfj,ttning, studium oeh skl'iftställcri. Alla gymnastik-
s tällningar, ss, ldättcl'skl'anken vid väggarna, bal'l'erna, bockarna 
osv. voro bclamrade med klädespersedlal'. De få bänlwl', som fUll nos 
i ,salen. VOl'O alltid upptagna av läsandc g'Ubbar, Språldådan vaI' 
ständigt i gång, dagens händelscl' diskuterades ivrigt, kJ'iganninnena 
passeradc rcvy, man gjol'dc bekantskapcr, tl'cvliga oeh mindl'e trcv-
liga. Det inll'äffadc slundom smärrc skärmytslingar. Men i stort sclt 
Vai' kaml'atskapet gott. 

- 1-181' ni läst Tiedonantolehli för i dag? yttl' ade J., uLan aLt säl'-
skilt adl'csscl'a sig tiU någon. H alonen kungör, älslwärt nog, att aIJ4 
mänhclen ägcr tiJlåtclsc att sända matvaror tili fångal'na, alldclIstund 
I'öda gUl'dcts matrörn\dcr äro knappa. Slugt, inte sant? 
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- Hall vet nog vad han skriver, inföll någon. Det är ju synu(']'-
ligen bekvämt för de röda, aLt få fångmat frän fAngarnas allhöriga, 
oeh så litet extra tillskott LilI dcras egua malsäekar. Sieknu slllga 
kanaljer. c. .. 

- Vet du, aLL vi inte längre få rekvirera ft'ukt? 
- De' vai ledsaml. Varför inLe? ! 

- Ja, säj de'. Där kOtllnlCr rumehefen med pos.ten ... 
Lindberg kommer, biträdd av elL par gubbar, mcd postsäckarna 

och b.reven. SnarL Ilppropas den ena lyekliga adressalen efter den andra 
oeh får sitt pakel eiler brev, .Andcljn, Selimh ... »J a», ekar deL dät' 
borta; »Siggberg, \Viljam»; ·»ja». »Sjöst~d t, Alberto ... Det taI' en runr! 
halvtimme, junan pakcteu äro utdclade. 

- S. fick eLt brcv från sin sysLcr, i vilket hOIl underrättaI' hotlolll 
om, att hOIl sänt en thermosflaska lllcd ka,frc, vidal'e bröd och andru 
goda saker. Ingenling har kommit fram. 

- Jag huI' på två skilda håll försökt ut.verka alt jag finge igen min 
kappsäck, vii ken jag inte hann få med mig i Kyrkslätt, förklarade II. 
Det helte nog, att alla kvarlämnadc saKer blivi~ förda tili Hälsingf.ors 
och komme att ~terfås. Men däl'av ,vart in"tet. Ja, vad står aU göra? 
Jag har ett tiotal gångcr beLt om alt få tala lllCel· lwmmissaricn, vak-
Len loval' och lovar, men han gör ändA ingenting. Nog ä' de' tl'åkigt, 

RUffichefen säger, att samtliga paket, trois övcrclIskoml11clse, 
öppnas utan att adrcssaten elleI' något ombud för honol)l är niirva-
randc oeh att Illat, cigarrer och cigarretter bcslagtngas. Kaffe oeh 
socker kommu inte hellcr fralll. 

- Jag förlol'aelc min präktiga häsL i 1(yrksläU, tilladc f:>.; det 
var synd om det ädla djul'et, alt det skullc råka i händerna på dc 
röda . .Jag kall knappast tänka mig att jag återfår hästen. 

- Ja, mun mAstc finna sig i det ena uch det ~l.It dra. Vi ska' mill-
JHlS aLt ele rödn förbundit sig alt ålerlämna alla våra privata lillhö-
righetel', vapnen undantagna, De iiro intc att Iita på, d~ röda. Ollt 
Ilättol'lla röra sig stundom röda patruller genom 10gcl'Ilentct, en Ilall 
l. CX. tolv å femton man, en annan gång fern man. Dessutom uppträda 
dagUgen blalld oss enskilda persoller eiler hela grupper utan några 
som helst synliga igenkänningstecken. Va' ä' meningen? 

- Det måste alllllälns för svenskarna. De röda spionera naturligt-
vis på oss. Och vcm garantcl'ar, a.tt de inte $mussla in någon brow-
Iling eiler andra far)iga saker i vårt rum; och där stå vi. 

- Ledsamt l10g förhålla sig inte heller ele vårn kOITekt i alla av-
scenden. Det har L ex. hän!' att eli oeh anoall listat sig två gångcr 
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Lill salllma mållid. 1)e sJtyldiga hn bliviL uppläckLa, hela matlaget fär, 
cnligL tidigarc gjol'd ävcrenskommelse, sota för dcssas brist pä soli-
daritct. »I(ulturfrihctcl1» gör sig mäl'kbar på mångnhanda sätt. 

Humchefcn bchandlndcs som eLt slags antomat. Den ella oeh den 
andl'R trycktc på kllappen: än skullc det vara cigarl'er, än cigarretter, 
äll åLer ett mug- elleI' hostpulver elleI' skrivpapper eiler frimärhn elleI' 
en jordbrllkslära ellcl' multcxtrakt ell eI' honung ... ja, vcm kai; säga, 
vad allt hall bordc kUllnat skaffa. Och obcroende av om hall rodun 
lagt sig tiJl vi la för nalten elleI' togsig en välbehövlig Lllpplur om cla-
gen. Jämnt ooh sländigt härdes dessutom ropet mllllchefen» frän 
Lt'nkLctl av ingångsdöl'l'cn. DeL "UI' någon av ele I'ödn kommissaricl'nR, 
som ville träffa honOIl1. En del kom fram oeh uppsökte honom i hans 
»IUHlS!i», andra togo saken cllklq.re oeh ropade på hallom. Och SOIll 
rurnchcfen inte hörde bl'a, gick ropet likt ett llpprcpat eka genom 
sulclI) tills det nådde hans Öron. Han vaI' VCl'kSfIIll frAII morgon Lill 
kväll mcd aLt uppgöra I'ckvisitiollslisLol', sjuklistor, badlistor, utdeJa 
ele rekvirerade Val'orna, fÖl'ordna om vakthållningen i Jogementet 
och med tusen andra Sillä sysslor. Hall ställde och styrde om alll, 
ingen annan än hans nännnste kanll'nter visste varpå det beroddc, 
nl t allL gick S0111 efter noleI'. Det vaI' tilI stor del L- s förtjänst. 

De röda Lidningal'na togo Ileder oeh ära av ele borgerliga. Sina egna 
skurkstreck bemantladc de med beskyllningar mot aHt borgerligt. 
En nagcl i ögat på dem syntcs den i nOITa Finland inföl'da väl'nplik-
Lell vara. Det hindradc dem dock inle all samlidigl nnllOtlSera, alt 
alla arbetare i åldern aderton tilI femtio år omcdelbarl bordc anmäla 
sig för inträde i l'öda gardels led. En vägl'an 1<Olllme alt bestraffas 
med att ingen arbelSföl'tjnnst skulle el'bjudas de tredskande. 

Språklådan kOIn åtcr j gå)lg. 
- Jag rick vetcllskapJig littcra~ul' frå(l profcssol' P., sai doktorn. 

Dcn hedel'smallllenl Nu fi' de' ingen nöd längrc. 
- Jag har intc hafb öppning på sex dygll, klagadc l'umcll'efen, 

Vore det llol'mala fÖl'hållandcn, skulle mali taga ricinolja; men tag 
llU I'icinolja och slå scdnn i kö ..... 

- Vem ä ' mannen där borta? Hall tycks vara väl försedd med 
både kaffe och socker och annat. Han stod alltid i köket i Sigurds, 
vägrade oss en gång hett vatten, dä vi hemkommo från en längrc cx-
pedilion under förcbärande att han inte tfålt ol'dcl'». 

- .Ta, de' vai ett oeh varjc att anmäl'ka på maten oeh ordllingen 
på kök~sidan. Oeh så snuskigt det val'! De bctö'nl{le alls intc, dessa 
]{ocJ\I1I', att ele hnde sina skyldighetcl' liJ{som alla andra. Om gub-

, 
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barna röretogo livsfarliga expcditioncl' elleI' lågo i löpgravarna, borde 
väl solidaritctskänslan manat kQckarna att förse dem mcd mat, 
oberoendc av lmlregnet. Men det ,gjol'dc de into. I-Iampf i J ngcIs VfU' 
den enda ljuspunkten. Han gjordc .... vad hall kunde. 

- Ja, Il1cn hao kunde into föl'må ele andra alt lyda, inföll en som 
varit mcd i löpgravarna. På måndagsmorgonen den 25 fcbruuri 
såg jag det med egna ögon. Jag smög mig frän löpgraven upp tili kö-
ket, som elä vaI' inrymt i den lilJa slugan vid Iandsvägen mitt Olllot 
Ingels. I-Iampf hade kokat mat, men ingen vågade frambcfol'dra den 
tili löpgravcn. Vi ha' inte fått något nämnvärt på 24 timmm', sade 
jag. Men jag möltes av tveksamma uppsyner. 

- Ja, och huru vaI' det sedan pu dagcn, elä alla samladcs tilI 
en stunds vila hakom herget nOIT om Sigurds, bannade J. Vi shlle , 
få buljong och mjölk. Det kom gröt n1en så litet, att cndast halva 
antaIet fick nAgot tilllivs. Samma vaI' fallet med buljongen. Den hadc 
fÖl'läl'ls ' j Sigul'ds, och oekså där fingo inte alla av den livgivandc 
drycken. 1 kökct stod ett bord dukat för några utvalda. Dcssa ringo 
bådc SIllÖI' och f1äsk och annat, vi undl'u ringo stå i kö oeh se., på, huru 
de å lo. Det tog, som cn lantgubbe yttradc sig, på naturen. 

Milt under diskussionen an lände dl'. S. frän sitt mottagningsrulII. 
- I-IUI'U många patienter? .....,..;- Scxtiotvå. Jag är alJdcles yr i n;ös~ 

san. - Pår du Illat fÖl: bcsväl'et? - Ja, cn kopp kaffe och en lilcn 
smörgås. - Nå dctsamma få vi också. 

- Såg ni Roos, han sAg nedstämd ul, upplyste F. Oli jag vill!? 
taIa med honoIn, hötte vakten tili mcd kQlven. Vaklerna Iye-
kas vara ncrvösa i dag. 

~Första gruppen uppställning~ , Ijöd mecf detsamma Petters kOlIl~ 
mandoorel. Och sedan J)framåt, marschl)) mcd en typisk accclltuering på 
den scnare stavclsen i fmmåt oeo ett llwgt r i den försla. Första ~r\l p. 
pen vandradc u t till kaffcbordct. 

$Gubbarna» voro städse vid c~t g,olt humöl' ericr måltiderna. 
Man mumsadc på någoll läcke,· smörgås, som serverats tili karret och 
som man sparat. Om Jllan inte ätit upp den genast. 

Apoteknren läser i ett arbetal'blnd en uppmaning lill de borgel'liga, 
. alt .i humanilelens namm säga elt fÖl'soningens Ol'eI, l\'[en, lillägger 
hall, vi hava jll intet språkrör. Ä' de' meningen, alt vi skall bÖl'ja 
ulöva plIblieistik i Työmies? - ElIel' Ål'betet?, inföll någon. 

Dl'. S. fOl'lsättei' att bel'älta om sina iakttagelscr frän moltag~ 
~ ningsrummct. \ 

- Däl' fanns oc'kså en rysk lälutrc j SOlll pl'alaUe så I'ysligt mycket. 
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lI an sade sig bchöva pl'aktik och lön, och dc röda beiala bra. De föl'-
söktc engagera mig oekså. 

- Jag ä' så hungrig just nu, infön B., en lrädgårdsmästare frän 
landsortcn. De' tycks vara så med mig, alt jag har ömsom lös, ömsom 
hård magc. Min hund på landct har det nog bäitrc i matväg än jag. 

- Jag skuUe intc vilja ligga lat hät·, inföll en av sanitärel'lla. Vi 
borde. iyckcl' man, redan frigivas. Jag vet, vad jag gör. så s,nal't jag 
hlir fri. Jag gå r och hälsar på en siupad kamrats moI'. 

Gubbarna sitta eliel' Iigga och l'Ö' 
ka. 1 gl'upper om två man vandra 
någl'a av och an på gångal'llu. 

- Jag har inte fålt undcl'räi-
telser hemifrån änllu, sägcr N. T 
dag fick jag f'läsdukar och en bit osl, 
I11cn asken synes vara fÖl' tullad i öv· 
I'igt. Några cigul'rettel' IH~va inlagls 
i ställct för matvarorna. 

- Kun dol{torn säga mig titcln 
på någoll hirobok i logik? frågade 
P .• som. läste djupsinnig Iitieratur 
fnln morgon tili I{väll, då han inte 
tcck nade intcriöt'Ct' . clle(sydde på 
stt'alllalj. 

- J a, läs V'lunells Völkerpsycho-

-
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logie eHcr Elsenhans' logil{, I'ådele honotll doktortt. Den förru iil' 
visscrligen något vidlyftig. JUe n vi vcta ju inle. huru länge vi skola 
stanna här. 

F'cmte gruppen unländcr från miclelagcn. . 
- Vacl fick ni?, fråga alla nyfikc l. - En portiotl vattenhaltig 

kålsop pa, oeh två slllå hitar lorrt 1Jl'öd. Del blir sätllrc dag lör dag. 
- Ulidra på dc'. De röda behöva oekså mat, oeh ele blanda vatten 
i soppan. ,. 

- Nå, mun fyll et· ut tomrummet i magcn mcd rökverk. Ät du 
ditt smöl', du har ju Htet. - Ja, mell j ag har ingen brödkant tili teet. 
Man borde lägga sig, innan Illan blir alltför hUlIgl'ig. 

- }-Iär hal' jag Htct d<;sscl't, skrytcr P etter med ctt belåtet leellde. 
Den skaffade jag redan i fÖl'I'går. Oeh så bjudcr han torkade 'körsbär 
övcr glatta laget. 

Gubbal'ua lägga sig. Man hör ett dämpat sorl fn\n ana häll. S. 
ögnar i Alma .södedljelms Napolco lls syskouh doktorn ligger oeh 
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ruvar på fåglarnos flyLLningsproblCll1. E,fleJ' ell sLund släclws latllpOl'ml, 
endast. en nUnnast ulgållgsdölTcn spridcr cLL svagt, gulakligt siten i 
gymnaslil,sfllen. Eli d~g lir åtcr UI), i~lCla. 

• • 
• 

Ongen därpå, den 7 m~rs, l(Om mateli soul. Det v[lr gatt Olli Lid 
för kannslöpcl'icr, och disk ussioncll rördc sig tili övcrvägande del orn 
maten. 

- Tio mark [ÖI' en smörgas, bjöd någoll. - Jag Lyckcr dock det år 
hjärtlöst alt Idä sina kamrater ... : .. 

- gn mflrk rÖl' två karamcller. - Låt gh, nu hal' jag rAd HU röka 
en god cigarl', sade karamelJhandlarcn. 

- Ska' vi inte tala om annat ilEl mal? Tukihusfångal'lll1 Icva ju 
fyraLio dygn pii vaUen och bröd Illcd rctt Vai" rcmlc. dag, 

- Näl' månue tyskarna komma? Det vaI' ctt önskemÄl, som de 
all ra flcsta hyste. Men ämnct synlcs cj moget än för diskus.<;ion. 

- Gårdskarlurna hava femhundra mark i månaden. Jag kOllllllcr 
Ml bliva gårdskarl, bara jag slippcr härifl'ån, försäkradc ;\'[oPPc. 

- I-Iurudan ä' den där En kärle!,sdröm? .,- Vel inlc, jag- kOllllllCI' 
l'J ihåg mera. 

- Ge li Lct l<Ul'umcll. - Nog lrol' man de', två llHlI'I< stycJ\CL 
- Jag ska' ge' för en mUl'k stycket. Nu ska' man sälja, blotl JlIall 

kommor i tillfällc atl göra gcschäft. - Moppe elelnr ul gl'aLis llftgl'U 
kUl'amcUcr föl' alt förskaffa sig en god marknad. 

- Vad tyckel' du om För mycket guld av J ack 'London? - De' 
ä' en trevlig bok. - Stol'hertigens finanser av Heller? - Den ä' hl':I. 
Det fi nns i elen riktigt hUlllorisLiska sl,ildl'ingar. Den ft' cngelsl<. 

- Nej svensk. - Ä' den svensk? - Ja, oeh tillägnad Rudyal'd 
Kipling. 

KommissHl'ien ulunäler, aU alwdemiska bol,hundeJns persollul 
sänl elthundrasjuttiosex böckel' av olika fÖl'fattare (25 öl'es böc]{t'l') 
tilI de nllvarandc »reallyceisterlla». Det vaI' vänligt gjOI't. 

J gymnastiksalen spl'ider sig clt ryktc, utt man ämnal övcrfalla 
vaklerna och l'ymma. Det stämplas som vunsinnc, oeh ett förmllnings+ 
taI av innehåH ali alla böra förhålla sig fu ll komligt lugna ålersUU ]('1' 
jämnvikten. KJ. Yz ~ dricker »bolageu te, dl' S. hjuder på kakao oeh 
det blir småningom sängdags. 

* , 
* 
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Tyskarnas landstig ning på Aland, som skedde den 7 mars, blev 
et L känt fakium. Arbclurtidllillgal'lla diskulcradc läget och gay OSS 
del av dl' opinionl'l', SO lll rördc sig i de röda l';l'clsarna. F å ngal'lla kunde 
alltså följa merI händclscrnas uLvcclding. Det blcv ctt omiyckL älllllC 
för kannstöperi, ati hedömn bl. ,a. ålänningal'llfls hänvändning tili 
Sveriges regering och den finländska regeringell j Vasa i syfte. ait få 
tili s tånd en fÖl'cning av Hinet Illed de t for lln moderl andet, landshöv-
dingens i det nybi ldadc länet lu''tllni ng, den svenska och finländska 
rcgcringells hållning, Lyska ]wjsarells hållning ocb slutligcn tidningarnas 
hållning. Det vn l' jll känt a Ll Sverigcs regcrillg, glölllSl< rör allt det 
rinländska blod, som i ronta tider f1utit för Sverige, Jänlllut Finland 
tlt sitt öde j deL ögonbliok, elä vi häst behöv t dess hjälp. Vi fingovidfll'e 
rcda pä, atL Jc svenskn höger lllånllen ansågo tidclI vara inHe aU 
bemäktiga sig dell ålUndslw ÖgruPpCII, därvid länkandc endast på 
eg<'ll säkel'het gentcmot H)'ssland. Vid sin landsLigni ng. som skeU i 
('nbar L ~humallitä rL syf t c~ , hadesvenskarnn avväp nat vita gal'det oeh 
lämnat dl' röda i bcsiLLning av sina vapen. Vasal'cgeringcll uppmanade 
öbefol k llingen lil1 lojalitet Illo t landet, och det gjol'de landshöv~ 

(\ingenockså. Sverige hade föryerkat allrätt till aLt cl'hålla Aland, lä l 
sft vHI'a aLt befolkningen elär an hålli l om att bli illkorporerael Illcd 
Sverige. Tyska kejsarcn tl Lor vaI' rörd över öfollw ts fÖl'lroende, Tysk~ 

IHlld avsåg ej aLt ingl'ipa i vårt statsl'ättsJigc liv, önskade enbart 
vcrk a därhän , att mcllan a ll a pmter en deras inLl'csSCll motsvarande 
överenskommclse ficJ,s tili stånd, och dcL komme alt ullderhandl a lIIed 
Mde den svenska oeh Vllsa-l'egel'ingcn oeh fästn tillbörligt avsecnde 
vid bcfolkningcns önsl.;cmå l. De röda bJadcn anadc emellcl'Lid ol'åd , 
protestcradc energisl<L Illot tyskamus l andsLigning, på samma gång 
fångarna i den lyska landstigningell sågo en bÖl'jall till befl'ielse l'rån 
dl'l röda vAldot och förll'ycke t. . 

I cke mind re nedslåenelc på de rödn verkadc de svellska socialis~ 
tcr.lln Lindhagells, Möllel's, Böhmers oe11 T hol'bol'gs b csök i Finland. 
Doras intryck av vår »socia ldclllokrati» vaI' allt allnat än föl'delaktigt. 
])e påpekarle öppot, aLt vära I'öda godldindc tel'l'ol'n, och klandradc 
dem för aU dl' indrugit ele borgcrliga tidningarna, i\lanners förklal'ing, 
aLt indragningcll vaI' nöelvillldig föl' aLt motal'bct'n ele »borgerligas 
pl'ovokatoriskn vel'ksllmheb t yckt.es inLe nppsh:aLLas a" de svens ka 
soeialistcl'na. 

Det blev lIlel' och mcl' heLt om öronen på de röda. Deras tai Oili 
frihet, revoluLioll, llppfatl.ades av alla t än lwndc, lIpplysta ll1änskor 
SOIll en ren bluff, oeil del ldamade säkel'L ocksl\ rör dc I'öda, att dl' 

JO 
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stodo på en irrecll grund, som bcgyntc nlt vaekla. 1 sUlllma mall 
insiktcn om donna de rödas osn,kcrhet växtc, liIltog fångarnas för-
I.röstan på framtiden. Alla förhö!J.o jiig lugna, flllJkollllig~ lugna, i 
medvetandet om den sluUiga scgern. En tanke göt dock ctt grand 
av ovisshet i den allmänna glada sUimningcn : vael blit· fångarnas 
öde, då tyskarna angripa de röda? lI1en det vaI' blott en förflugen 
tankc. Knappast ultalades den högt en gång. 

Vår röda öve!'l<ommissaric, Antti Haloncn, vidtog sina försik-
t.ighetsåtgärder. l-lan måtte anat oråd; oeh i själva verkct begyute 
plancn på. vår bcfl'ielse moglla 'llte i stadcll. Vi fingo bäeker mcd 
underslrcekade bokstäver, vilka salllmanställda gavo följan de texl: 
Behöver ni vapen? Kan ni rädda or? Men käJlan vaI' obckant, oeh . 
det cnda vi beslölo, vaI' alt förhålla oss lugna. Halonens nkungö-
rclscfl) voro som dokumcnt alltför roliga, för att inte räddas fran 
glömskan. Fångarna uppmanas att ~i så fall, att om skottväxling 
inträffar utanför fängelset, inla silt läge å sin bedd. Den somförsöker. 
aU genom dörr eller fönster undkomma fätwelset skjutcs genasb. 
Dagorderna diskuteradcs vid teet oeh vid de alhnällua ~avlusningal'lla». 
Mindrc hotfull vaI' följand(( kungörelsc: »När det visat sig, att fang-
arnas egoa oeh den borgerliga. nllmänheten velat förse fångarna Illcd 
sölSaker, sasolll mannelader, chllkuladc, karameller tn. Jll. vilket ej j 
normaJa tidet' den arbctande allmänheten heller Imnnat erhålla. Nu . 
rltdande svåra socJ{crbrist lillåter 'jckc. detta slösande. Ser jag mig 
tvungen att förbjuda fångarna söt~al<er. Mat av vad slag som hälst 
fM fållgarna clllottaga, m(>1l delas maten rältvist bland fångarna. 
Datum. Unicrtccknat: Antti Halonen, Sotavankien komissaari, 
Helsinki, A. V. Selin». Ett av ele i synnerhct i språkligt hänseende 
mest humoI'isliska dokumenten var följande Hegler fÖI" fångarmu: 
»När det har händt ntt fångarna brntit omot rcglerna oeh spelat kort. 
ser jag mig tvnngen att använda all männn straHatgärdcr, hvilka an~ 
vändas a aJltllänna Strafr fängelser. Om fången bryter mol hOllom 
girna regler oeh han blir påmilld därom haI' han gjort sig skyldig tilI 
siraff, hvilket Fångarnas komisari beslämmcl' eHer eget be ... ;~g med 
minsknnde af matl'anson för en dag eiler flcre. HehtinJd 12/3 1918. 
A. 1-1., A. V. S.~ Alla dcs.<;a dokulllcnt tyddc på en viss nCl'vositcl 
hos det röda befälct, oeh Uven vaktcrnfl. rörhöllo sig olil{:\ i dcn måll 
stämningarna växlade. Det uppgavs t. o. 111., att skolhusct vaI' 
underminerat oeh att det vid behov kunde sprängas i luClen. För-
hållandet undersöktes av svellskarna, vilka på dct hestämdastc de-
Jllcntc radc det skrätnwande ryktet. 
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.- Hurudana ä' vakterna i dag? var eli v3n lig fråga. - Jämfö-
relsevis hyggliga, eiler myckct ncrvösa. BCl"oende på. 

Vasa-regcringcns hällvandning Hll Tyskland med anhållan om 
hjälp betraktudes j aI'betarbladen som ott - .dt: finsl<a herrarnas slav-
kOlltrnkt mcd T)skland», Överenskommelsen med Tysklund beteck-
nadcs som »den mcst nedriga handc1, som Finlands kontral'evolutio-
näru herrar balwm Coll(cts rygg bedriver om dcss framtida Jiv och lycka. 
Och vad 1\1" lflntarbctarbcfolkningens åsikt i saken, de vilkas (1) 
på doHa sätt helt t:nl<c1t blir sålda som slavar?» 

Vi kunnu i della sammanhang lämna å sido innebörden och be-
tydclsell av överenskommclsen me.d Tyskland. Oss intresscrar den 
endast. för så vitt den utövadc inflytande på de rödas hållning och 
lrygghet, Det var uppenbart, att dessa kändc sig alltmer osäkra. 
ehuru de i sina tidningsspaltcr bjödo' t ili att uppch~ lIa modet hos de 
]< äm pandc bandilskurbrna. 

Förhflltandct t ili de ryska anarkislerna. vil ka dl'cVO sitt spel ävcn 
mot de röda, blev s1undom rätt svårl att uppklara, 1 dem hnde 
dc röda ju sitt bästn stöd, det var alltså en dclikat frågn aft bel"öra, 
I en artikel Front mot anarkien talas om, hllrn det »gcl11ensammn må-
Ict hotas av en stor fara, anarkiem, »Den slörtade borgarklassen hal" 
kvarlämnat anarkist.isl,a clement (1). Det har. Icdsalllt nog, inlTäffat, 
atl ryska I<amrater blivit lidande på grund av inträfl"ade oordningDr 
eiler mis..c;tag, Mcn låten inte dC&':>3 händclser ('lIer dessa i provoka~ 
torislct syfle spridda iJlvilliga förtal och bcskyllningar förbittra eri· 
sinne genteTTlot 055. Varen övert.ygade, kamtater. om atL finllclls 
rcdliga natur är lika J'ättvis mot såväl ryssar som mot nndra och att 
vi kommor aLt tili rällsligt slraff befol'dra alla de nnnar som göra sig 
skyldiga tili orättrådigheter mot rysl<a kmnralcTl), Artikeln var un-
dCl'tocl,inad K. M, Talvio, Edv, Nyqvist, Eero Haapalainen och A\l~ust 
Wcsley, 3Jla apokl"yfiska figllrcr, vilka sedermcra i farans ögonblick 
lämnade både vänner och l'15ka »lullorateru i sticke"t. Manner, Tokoi 
och! Sirola pl'otesterade enel"giskt mo t tYSkUl'IHIS landsligning. I De 
förctogo sig att för tyskarna tklargöra sitllutioncm. Genom en »sc~ 
gefl'ikt förd rcvolutiom hadu ele s"töl'tat scnaten ooh omhändcrtagit 
statsmakten . Dessa Ilen'ar syntes vam av den upnfattningCll alt en 
obctydlig ~minorit.ct uppbar det &störtade fåväldet., Manner et con-
sortes voro inte represenianter för en I ti Ilfällig upprors- eiler rövaJ'-
trupp, 50111 Finlands kontr8rcvolutionärer lMit. göra troligt föI' ut1an~ 
det, ulan dc röreirädde landets poliliska och facldiga arbetal'rörclse, 
Föl' alt giya sitt upprop »till alla!) en Än störrc auktori"t ot, framhöllo 

, 
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me sili!. tidrigare fnnk;tion SClJnijl »tahnällil 0ciil vicetahiläm ~ 'Finlands laIT~
dag», Öa 1];'(j)k(i)t lirade ä~en imle'laaiit viceo1'cl.f0li'aJ!.iJ'deposten i: !FtinlwliIJds 
seNait. D(il [för1\eg0 visl:igen SiIUl ap(i)ifu14y~~ka a,niieeedeliltia. i[)(il iil0ppa-
<!les »aU TysktaNds reg'eiing av:siflå1' från sitt 8J'Bfa~'l HH)t väri!; folk» 'el,ler 
i händ'el'se den det inite geir, att »arbetarrörelsen i EUI10pas länder och 
men upplysta opinionen (sicl) Hfrdömer eit sådant angl1epp» ... 

Al'la sådaua fföll1oli>pningar, vilkas orealiserbarhet stod. Mr öppen 
dag, ~erkade nöclrop odl fyllde fåNgarnas hjärtan merl ny tt mod q€h 
~i?r:tröstan. Malil khde, at't d(il't röda ~örtrycl{et nännade sig sitt slut, 
ocbr man diSkjlte'Fa: sal<len i »)s'}ilr~dda giUell» samitidigt n1.ed att nU!litlöverli 

. 1 ölls l!lppe. D·elil. optimis\[iska s:tläBl'l}liH.gel1'~gga~e til[ Hvlig'f sa.1Rspråk, 
0ch ~al!lserlil:a iftrtfyllldes llileGl! a:i':IDete eHer läsni ng ,av 1.j.Mte~atl!lE, $(i)1]'11 , 

I l' , t 

'fa~ms ~ 0verf4'öd. ' . . ~ " 

- Jag haI' 'läst 1 Oas BU~fl der seHsaJ.nen Gesd~ichten av Norbert 
Falk, sade T . . ~örtjl!lst, en hist0ria Der D0pp'e1mord. in der rue MOl'gue 
av E<dgard AHanPoe. Händelserna ut~eckla 'Sig så natl!lrligt Dcn 10-
giskl;; att liJilan ingentililg k!Vl'l inV:and'a moifi Dupins slutledFiingar. 

- Ha1' du läst i SuomeN Kansanvaltuuskuli1nan tiedonantolehti, 
thl1iÖ'11 S·., u1tan att fäs,ta storne upp,märksanlhet vid iDupims ski1ldriHg, 
vill1~en tfreneraktig iveI,' €h~ /röGla ll'tveekla i siU @m(i)rg.aH,isa1ti0ns!Vrbeife. 
·]Jel'l'lUl! ~å;lil,g gä!ller deE 'särskilt ~(i)lksk(j)t(i)rlla. 'iRaligioHsNmlerv4snililgel 

' skaH s[o~-as, liU' lä'F(i)'IDÖ,dterlil1a i lQ1,oderSI;JilMet sköla s~cl:alil:a Srtycl<len 
1'1'1leläuimas, vUka så-ra a!1betarl{~assen. Mwn bonle infe Nippanil1uua 1'>a1'-
1!1enS s~ughet - ä1' det hllte praktfullt! Kuugar och kyrkofurstar ha 
ilillle't annat gj'Ol't äl1 kl'iv1t sina lilamn under handlingar, s·anlktio:nerat 
det organi~el'ade förtrycl<let. , rnbi:irdes kdgen 1>0ra flrailll1stä:Ilas i. S0-
ei'alt ljus. . . ' . 

- Vad m.an ändå ltommer att rÖlka lJ)'yol{et hår, sade unga K., 
l'nan iJ)(iJl'de i~ålla (i)pp någO'lil trd' J f 

- Ja så, du flör tiH de da'l' @p1d1ilijjs1\e:F1iJ'a, SQlill t1'o aRt na:an I{a:.n al~iIi 
va~ liliJialil viln, 1i,1QMI!l S. V,i,I:; fH'CiJi[ilositi te'lilax '! , /' 

- !HeI' lili skerlYt ij>å gataR? ~rå~a:d'e JI., d.etär -JäI de fuei'rge.r1[ga [91'0-
,~okatöli'erna, SOUl skv-ämroa sl'ag på de ».l'edliga f~lilnarll'a» elleI' ryska 
kamrat~rlla. ElleI' äm .det $a~l!l~ lned a'lll.ledni.ng av revolutionens års-
cl.ag? L-S fick i dag S\g tiUsänd en tysk bolt. meGl 'uil1d'e'rstreoldlde bok-
stä-ver, en antyrlan' om att hj·ä:1li>en kornmer, förrän vi kunna ana det. 
Ha l'li hört någ(i)t nä1'li).1!V1'e o-liltyskarn~s ankqmst? 

-- Bet bel'ättas, att <-Te lanmstigit vid Abo, K0;blta (i)ch F.l1~driks
h.al11U. !De ['ödw stämpla 1'yl~:tet Som provokation från de borgerligas 
sida. Nöcll'owen i m:belat'bbclen bliiva a~~t mer i@g0Hel1lfal'lancle. De 

, . 
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vi:\!nda sig nu 'billl ®önderna, som cle fr@rsöka 1T:m~a. 13(jHildelil haI' i deUa 
1allld fMt känlila R\!lg av [~e),Famas iIlYI'an!l1~. E0rde illlte };).(i)n<!lell ocl~ 

aJL'fle;karel\t a,nse sig S0lN @ly«i~sl{,.abl1'rate.r, <!lessa, SOlin suclca('t lillllclel' e'l~ 
Hem.ki Renwal'~ @cro. aucl:ra lika<!Iana. . . Någ~m läser l'lögt li\i;iljJUJnde 
prakrtlbit: De vi~a r@val'1la'! [lt)elt iät orbroliigt, a~t Manlllermeililil. i b0rja'lll 
~~k en vit rövm!?:öViding i gI'ymhet överträffade sig själv, när li1arLl Vät 
nedgöI'a: ~yväp'llade krig:;fångal1. De Fåaste befälhavare pl.äga dock 
'brygga sådana tiH livet. Tltl och med alldeles neutI'ala, obeväpnaoe 
b0ndeI' haya Nedgjorts av Malilnerheim. Alla: dessa gräslig,fu"ete~' ger 
oss el~ IDillil arv <!le wirtas lägerliv .... 
I 

- ~a' vi änd;å äro gi1'Y~ lil\).a:, inMlll. F>. IDe l!'Ma göra: sYlilba:rlige~l 
iPl0Ck 111' gan'l:la ~@l1ged'ga .ti:d.ninga~· @CQ ä'lil<ilira tiellE enlteLt )}de rÖ@la» 
'E~111 »)de ' vi;fl~)}, tililsätia I~ägl).·a Itrafibiga ailtri'b,ttt, 0ch bn:bise'ra iih0[il em 
heI mel saker, ®0hJ så är kakan ~äf~ig. ' 

- Har" tli<' JJ:öI't 0111 dem sä11sWRta Hy,tffågeln C(i)l'l!l.J11ba geI'li11;a'Rica , 
erhleifera:, Iilen torde ha IDbvilf; sedtcll1å.g(mstams, ~ag ;Er0l' i HälsiNgfors-
tllakten. Sj@1ar'ten äJr öpplilacl, dess f@rekomststår måhända isamha!ld 
med delilna Olllsiliälildighet. 

Mel1 d.iskussi0nen 11'l.åste avstanmi. Tiden 1lia:de re.dall överskri-
dits, neIl inO',m l{[(j)r rfi släck;tes la.l~"porna ~dl i'nil;erne:r;;tra S6WQ [g@Vliihopp 
(i).mJ aU ~öilj and'e €llag få l1ya rUlJi>p(i)I'ter on!)., sälQsYlil!ta' ~'J.,yU:liåg~a.r. 

, " " r • , 

* 
* . ' 

VaI' cl:e-t l1'led:ve;(ma 1i6g)il,eI', de 11'iiid1as' ledare serv-erade siq{a: -firllLIfJ]ltw? -
Eli!. tänkande, läsare a'V arbetaL'b~aden klblilde ijn:lie ~å Oåg,011 m;lilan töre-
stählning OJiIli situati~nen ä.lil att delil blev mer oelil ni,er hO.flpl@s Mr ele 
riiida . . iDet :nn,ätite väI, redarna @0kså itnsett. l\'fen cle.ras eg~n np-pfimtt-
R'i~g" av läge:tt vw liläI'~äthibe J;JH,e-r eliler mindre 01<1a'1', I\l1YCke1i a'\9 y,ad S.@;Ii11 
tiflil'lIa\de fiiirsrtJ0.fl0 me i'nme och i synlilerhet i,rute' 'betydelseR a~- ruil @iIis;tåil~
darelils mdHtti;il'!1aJ @\pera'liio~ler. D'Ii V,Oll'Q heli: e,n~<;el,t så ~(;)g21J , v:ux.na sin 
I ecftal'u[li>Jj>gi,tit, aU Iil~ M:ud'e ~;i.l!l,a i\JrhllRl.pel1 bakom l~useif; clelsaw ~leJil. 01{1!lT!-
nighet mels ernedJa,n Gl,e visslte, att de satt ani(; på e'bt kOl't' @Gm. att, meri; 
barnför am gällde att l!I.}!)pe!hå:Ua: Si{(~lil~t. ~ndirelct ~I(jjll~ de fl\l@\f;s,tån-
darlila alU ()(i)unmt med. sin egen No,pplösa Sifiä'1!)1l'lilil1g. Så QsJd:01digt V(i)I'O 
deras rapporter avfattade, 'att 11l~11 !b1IJ.de läsa mellan radema ~n.ång-t ' 
och mycklFt, som måtte undgått de röda: skarOI'lila. Hade me lmuFJat 
läsa mpp0ribeFNa rilk;Dj~t, hame ,de vW! ill1,t e låtiit IUJ'a! sig iwtm olet , 
~~. t 
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Del fördöll l'Cut av som etl narrspel, aLt fångnrna forLfaralldc 
undcl'kastadcs föl'höl' med uppmaning bland annat alt inLe framdelcs 
deltaga i någon väpnad aktion mot dc organiscl'nde al'hetul'na samt 
alL crl{änna »folkkommissul'iateu sont Htndets lagliga regering. Un· 
dcrsökningsdomarna vcrkade halvbildade föl' att inte såga ohildade, 
ehuru do ansträngde sig att i sätt och laLel' ge ett intryck av bildning, 
FörhöreL gestalt.ade sig ungcfär på följande sätt. 

Talar ui finska el,ler svenska? - Båda språken, mcn hellre svcnslHl.. 
- Det tycks ju gå bra pä fillska. Vi taJa finska. - El' ålder, födclsc-
ort? När blev ui anhållen? ben ~anklagadc» lämnar do äskade upp-
lysningarna. - VaI' fick ui vapen? - 1 Ingels. - Vcm vaI' eI' närmaslc 
ohef? - Jag vaI' frivillig och höI'de till ingen särskild avdelnillg. _. 
Vilka personer hörde tili staben? - Det vili jag inte upplysa örn. -
Ni visste, att ni kä~npade mot dc organiscrade arbetarna? - Tvärtolll, 
jag liksom alla mina kamralcr hadc den uppfattningell alt vi slredo 
mot bandiler, rebelIer. - Ni yisste dock om revolutionens utbroll? -
Några exakta uppgifter kunde jag llalurliglvis inle sWda'mig på. Mf!n 
hörde hlott om de rödas mord och plundringar, oeh jag kände detsom 
en helig pIikt alt anslula mig till skyddskåren för alt värna eget och 
andras liv. - Erl Yl'ke och slånd? - Vetens"apsman oeh pedagog, 
filosofiedoktor. - Det var dock eLt betydande avsteg från eI' bana, 
att.gripa tili vapen? - lngalunda, jag är liksom varje anllall medbor-
gare berätligad atl fö rsvara nvt,t Iiv. Ni kan cj anklaga mig för det. 
- Nej, en hederlig kamp är tillåten, lIlen ni har uppträtt som en kOIl-
trarevolutionär! - Jag haI' bevifat motsatsen. Jag medgcr att några 
sk"ibenter i edra tidningar bcmöda sig att simulera en viss ideaJileL, 
men det är i bäsla fall den teoretiska sidan. 1 praktiken gest.altar sig 
hela eder taktik såsom fullkomlig anarki, ni har .stÖrtat Iandcts lag-
liga regering. Eder uevolutiolll) ä,· liktydig mcd anarki, jag är natur-
ligtvis intc I'evolu'lionär, men ni kan intc heller anklaga mig för det. 

Domaren blev svarslös för ett ögonbJiek men fortsatte snart igcn 
som 0111 ingenting hänt: Våld oeh anarkistdåd fördöma vi. Men ni kan 
väl inte ställa OSS tili svars för i revolutionens namn begållgna mord. 
Manncrheimarna spika medlemskorten i pannan på sina röda fångar. 
- Det tror jag inte. Aien även om så vore, kan ni väl inte görn 
Mannerheim än mindN mig ansvarig för sådana handlingar. 

Det inträdde åtcr eli paus. 
Ordföranden tog vid: Om ni IlU bleve fri, skulle ni alltså åler gtipa 

tili vapeo? - net ha!' jag intc sagt, Men så myekct kan jag säga, alt 
jag tänkCl' försvam mitt och undras liv mot bunditer. Det hm ui väl 

• 
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ingcnting emol? Erl parli har ju lcoretiskL lagil avståtld frät! dc röda 
banditligorna. lnle sarlL? - Om ol'ganiscradc arbcLnrc infinna sig i 
cr bostad, äro de aIllid fÖ,l'scdda lIled IcgitimationskorL frän ledningcn. 
På des.<;a kort kan ni skilju dem från oorganiSel'fide banditer . Ni kunde 
ha slannat hemma som många andra överklassarc gjorl; dem har intet 
on l vcderfarits. - Vad föI' garantier huI' jag att röda ink räklare äro 
organiserade? Nyligen läste jag i edra egna tidningar om huru dl'. 
Hoscnqvist blev anhål leu i si lt hem av fcmton ' beväpnade miin, 
släpad ut på gatan och Illördad. Hans mördare kUllde sannolikl 
ocksä prcstcra bevis föl' alt de kommo l)i lagcns nurnll». 

Efter en pinsam paus fortsätler &domaren»: Ni, som läst historia, 
måste ju ha reda på, at't sådant allticl i11it'äffal' i kri g. Ni är nog kon· 
Irarevolutionäl'. - Della är en oriklig slul5ats. För övdgt kommer jag 
att åtcrupptaga min vCl'ksamhet, så snart no rmala fÖl'hålIanden in· 
trätt. - NOl'lllala fö rhållandenl (Vändande sig tili sina kolleger yttrur 
domaren&): H all åsyftar natul'ligtvis en tid, dä bOl'gama äter kommit 
tillmakten. (Tili den ta nklagade&): tGodld\llucr ni folkkommissal'iatct 
sOlll landets regcring? - lLn underlig fråga. Ni vet, alt jag svurit ,min 
rcgerillg trohet. och nu fOl'dl'al' ni, utt jag skall bl'ytu dcnna ed? 

~Domal'e[ll) fruml'äckcl' till den ~altklagade» lvcnne dokument och 
frågul': Vili ni undcrlecknn dcssa' fÖl'bindclscr? Den lallklagade» ögnar 
igcnom dem och finner, aLt dct gälIer en förbindelsc att el'kätllla folk~ 
kommissariatet och utt into bära yapeu JUot de .organishade al'be~ 
lama. 

- E)l sådan förbilldelse Rnscl' jag belydel' föga. Jag hänvisul' till 
mi n lidigarc verksamhct och vad jag häl' framJu\lli t angåendQ mitt för· 
hållallde tili röda ballditel'. HUI' ni inte lagt märke tili alt ull andcls 
rep l'esentanter hos oss prolcstem mot elo l'ödas framfart? Några för-
bindolscr tilI röda gal'det vilJ jag inle ikläda mig, har inte CI)5 räLL 
därtill. 

Förhöret vaI' slut. Det framhöJls att det in to vaI' något tvång att 
Iltldertcckna förbindclscma. Och så fick den )anldagade~ gå. 

Upplysande i sitt slug voro de alluso.risltn bt\cv vi fingp mottagn. 
Ehuru tämligen ngonomsldnliga», tycktes ccnsol'lls al'gusögon inte sc 
någonting fa rligt i dem, JlIcdan däremot bt·cv av vctcnskal>ligt slag 
antingen alls intc framhcford l'ades elleI' tfö rkol'tades' . 1 ömmandc 
fall hjälpte en hänvändning tili svenska k0l15uln, som kaptcn af 
Ekström gemenligcn kaUades. 

Rurnchefcn i gymnastiksaletl, såsom nätllttls pOJllolog till Yl'kct, 
rick mottaga långa 1)I'cv t'öl'andc potatisodling och ft'öodling m. lll. 
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])å do åro upplysunde för iägel..<; utveckling, oel! vo ro av sLol't in-
tressc rör fångarna. vilja vi ~l1l[öl'a utdrag UI' ett par sAdana brcv. 

J ag hal' nu, skriver en korr('spo~dent, bÖl'jat med din mctod alt 
oella potatisar i sLrlltar. Det är myckct<;tor brist på potaUs, mell Illan 
siiger att tili vi\sLra kulturskärgårdcn anlänt treLlioLuscn kal'tofflar. 
Vi veta ju alL sorlen är den bäsbl och a~l jordclI blil' väl bercdd förriin 
såddcll bcgynllcr. . AVCll till 1 logland 5kola de fätt kartoffJar. 

Stor bloll1slcrvän som du iil' hn jag meddcla dig, alt de i Sverige 
IlAgon tid modcrna I'öda tulpancrna visat sig vara av omöjlig kvaJi tct 
och intc lällgre lämpliga för lundet. De personcl', som ståttispetsclI 
röl' holaget, ha nödgats slryka på foten, och cn annan sort, som ele 
kalJa weisse, har kommit i mar!owden. Vi måste också bÖl'ja al'beLa 
med denna nya sort, ty den är mera inkomstbl'ingallde både i no!'1' 
och i söder. Vi LOl'de på detta sät.t snart få i gång en stÖl'l'e odling och 
kUOlla upptaga Iconkul'rensen llled de andra tulpanel'lla, ty vi äl'Q ka-
pitalstarka, medan det andl'a bolaget är totalt barskrapat ... 

Lägct på Tammcl'fors~fronten karaktel'iserades gcnom följandc 
IIlcddelande oln Madanncs målardillc. 

Marianne hållcl' nu på med att måla en tavia - motivet äl' fnln dl'L 
imc av landct. J milten ett mäktigt vattellfall, vid fnlle t fJel'e fabri-
I<cl' med höga skol'stennr och längl'e utåt en järnväg. ÅJ<l'arnn kring 
järnvägen äro ej i växt, hOI1 har målnt dem som väldiga gravgål'dar. 
I)et hela kanlns nv en stnrk vit rnm, som ger tavlan kraft oehstyl'ka. 
Den lIärmar sig sin fullbol'dan, Illen det bchöves IlOg tålnmod ännu. 

Samtidigt IlIcd att man lästc så,dana bl'ev, el'höll Illan i arbetnrNa~ 
den näl'mnl'e upplysningal' om slaget vid Vilppula. ])e röda voro ui-
IlIHLtade, hnde svullna ben, oeh febersjukdomal' häl'jade bland dem . . 
Men det oaktat bjödo de fienden spetsen. »De vila rackarna hava 
etab lel'at sig i ett fattighus, i villwt l'öda sjuldingD.r och åldl'ingar äro 
inhysta. Av humanitära skäl hava de röda natlll'ligtvis inle kunnat 
bcskjuta fal\:ighuset. ty då hacIe sjllklingarna och å ldringarna I'åkat 
ul för deras cld. Däl'föl' gick det litet pfl. tok; dessutolll intl'äffaJieocl{sl\ 
andra smäl're missöden. TroIS allt detta avancern de l'öda trupperna. 
Segern är givcll». 

Motsägelserna i de I'ödas rapporter måtte dock öppnat ögonen på 
en del bland vAra väktare. Vi kunde nämligen konstatcl'D., att de 
knslade i[l'ån sig ele I:öda banden oeh rose"lterno, och vi fingo reda på, 
att två av vaktcrna lämnat sino. gevär och nylt och all andra hotat 
att göra sammaledes. Flel'e hnde sag t, alt de inle lWll1mc alt skjuta 
på oss vito., äYC'n om de fing<, bcfallning dtirtill. 



FöI'S~ dell 27 mars ingick i Notisbladet J(ullclYO i\[anMI'S offi~ 

ciella erkännande av motgångarna på Tall1mcl'rors~fron ten. Men äVCII 
dctta märkliga aklstycke bevisar, huru föga den röda lcdningell I'äk~ 
nnde. mcd fakta oeh huru den framställdc fö rhållandcna i en falsk 
dagcr. l)Fienden hadc sargfälligt und\' ikit en avgörande dl'ubbning') 
hett'c det.» i\l<m en sådan snigelgång var into i de l'evolutionäl'Q trup~ 
pernas sll1ak. J synncrhct vid Vilppula ryektc dl; envist framåt. 
Omsländigheterna gjorde, ait denna fl'amryekning fick forlll av skarpa 
ltilar. Fl'onten bildadc en hästskoform, ble.v alltför myekct utLänjd 
oc11 fÖt'tUlllHl,d ! Dellna fÖI' oss oförmånliga posiLion begagnacte sig 
fjeHden llli\\~, Gardcts avdclningar oeh en del ledarcs lugna omdö~ 
llH'sförlllnga (1) förfclade inle sin vel'kan. Den materiellfl förlusLcn 
l{Unoc doel, into hefL oeh hål1ct undvil<as, tnCIl ele. röda skl'edo trols 
ai li tili all'fall oelh oet med frmngångl). Märkvärdigt nog taIat: Manner i 
salllma nldstyoke om »del hårda slaget på Tam1l1erfol'<;~rl'onLCll, salli 
dock inte krossaele Finlands arbetares sLl'ic1skraft.» '!'rols ?CIl dc.l le~ 

oar{'s lugna ollldölnesl'örmnga», hade enJigt samma källa »etL opåliL~ 
ligt bcmJ ersaUs mcd ctt av manskapet valt oeh dess fö rtrocndc åt· 
njutandc beräl satu L Icdningoll i öVI:igt förstärkts. Lögnare, belaekal'e 
oeh provokaLöl'el' hava körts i Väg. Den rcvolulionäl'a ol'dllingell 
IO'ävcl' dcLt.a, I),.'lrför framåtl Fl'amryekning betyder en biHLI'C fram~ 

lid, reträU Lräldom oeh död~ . 

Hedun dcn 20 mars hade i Työmies illgått en arLikel av Innari 
Hant amala llIale r l'ubrik Tuho ovella (förödelsen föl' dö rrcu). ArLi!{eln 
vaI' eLt nödrop. J)Vid porten står, i skepnaden av det Lyslta väldet. 
den föröflclse borgarna frammana't över oss . Pien den står I'cdan utan~ 
för mU!'Hrna. Just i det ögonbliek, då frilretens dag gryddel Arbctar~ 

llas hiinoer 5.1'0 nll bundna av dcn blodiga Mannerheim., Henvall oeh 
(lIlOt'lI. VaI' fin na h jiilpen? Om ögonen på 'folkets bästa' iillllU JHlnJc 
öppnas, v61'c hoppd illLe ulc. Om vi kunde få böndcl'llu atL inse be-
~ydclscn uv våra nödrop ... Om dc, som kallat hit ficnden, Himuades 
e.nSHtllIllH. Då Jnllldc intel'nationella orel oeh isynllcrhcl proletarintels 
orel ÖVCl'rösla Tysklands mäktiga ord. Nya politiska konstellationcr 
iiro ju alltid möjliga ... Men, forlsättcl' förfaUarcl1, förödelsens varsel 
uppLriida ocksft på andru häll». Han syftar på anark istdåden, l)SOIll 

synas J)örjaL smyga i revolllLiollens spär. Revp[utioncll hotns ocksft 
av en inl'c förödclsc» ... 

Ett lydligarc blottställandc av dct vcrld iga lägct bchövdcs inlc. 
Vi fftngal' voro al Us!'\. lacksamma mr de upplysningar vi fatl oeh kundc 

II 
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Mel' i lugn oeil 1'0 hnngiva oss i\l "åra dagliga syssclsiitLningnJ' t'lkr 
däsa hOI'L dagen, i förvänlan på befrielsclls tinullc. 

Påsknyhclcrna fyllde fånganm mcd ny tillföl'sikt. På clL tlH1Skin-
skl'ivct silkcspappersblad, som på någol ulldcrbnl'l siilt l<Olllmit oss 
tili handa, slod al.l läsa, att segcl'H Ilorr om Tammerfors hart som di-
rcl,l följd »upprivandcl av ficndens hela fronL lIlCllfln HoLlniska vikt'1l 
oell PiUjiinnc samL alt stridslillJcn bcgyntc dragas moI. Toijala Ta-
vns t.chus. Manncrhcims kringrällningstakLik hudc s](Ö\'dllL en n~' 
II'iumf. H alls Intppcr hade crövl'aL Luopioincll, Pälkiinc, Vnll,cakoski, 
TYl'viintö Dell H au ho. Hall hadc uppnålL fÖl'cning Illcd <te avdclningaJ', 
50111 iivcl'skridiL bfllldelclI BjörIlcbol'g - TU!1lIllCl'fol'S 'Vic! [(arkku . 
Tyska lruppcr hadc landsLi giL vic! Riifsp utanföl' iVIiinLyluol:o. Dcn 
nya huvu(\sUillningcn måstc llUIllCl'a sö1<ns bcLydligt niil'lll!lrc Hiihi~ 
JIIiiki. FicndclIs Illol.offensiv i 'dclI gnH\([a bågcn nQrt'()1ll Lahti' hadc 
ej leU, tili någoL resultnL Vid Heinola vaI' förriidnrgnrdl'L inne-
slällgl i cn bågc. På den karclska fronlcn hnde de vilu IruppcrJlu höljt 
sig Illed ftl'a oeh Illcd framgång Hngl'ipiL dc förcnndc r'ödn 0('11 rysl<a 
styrkol'Jlfi. Dc knl'ctska, lnrppcl'Ilns sli liga [l/,('stnliorlt'r lrndc i hög 
grad hidl'agil tili scgrat'lHl vi'istcr om Päijiillrw, errlcdnrr de hundit 
stora fiontlign truppcr vid Vuokscn-fronteru 

1 privata hl'cv undcrräuades vi om, all »Cul'l Gustaf plocknL vit-
sippol' i TnvnsLchus\), cller ntt »lnnt Gustava iinlllndc sig på l)('sök 
lnndvågcn f r'ån T oijnla med alla småLtinganHl». 131'cvskrivnrinnan ~ 
cn ung mamma, föl' viikon naturligtvis talet om srnållingnl'lla låg 
näl'llIast tili lHmds - undradc, hUl'udanL förellWlJde vant oeh hel'a-
radc f\ltvi finge vänta något, iunan tant Gustava !\Otll tillllälsingfors. 

Vi kunde na turligtvis intc taga all a ele 1l1{'!' e ll eI' rnindre dunlda 
nnlydn ingul'llfl föI' konLunt. Vi måsLe l'iikuH rn{~d, atl ocksä våra vila 
vän ne!" ooh bl'evskrivarc rcsp. brevskrivfll'inllOI' i sina mppol'tel' sna-
ffl)'e gåvo ullI'yek för rykten oeh sina eg nn inn el'stn önsknillgflr iin 
fö r ltiindn raln,a, ~1'en elä vi kombincradc fil'bel'nI'hladens »hopphr ll-
hcu IIll'd de undcl'I'ät1..clscr vi erhöllo frän våra egna, hnde vi åtrnins-
lone ingen anlcd ning att oroa oss, Tvärtom lyddc nlll på, aLt vål'a 
ulsilder VOI'O tJc bästa; oeh humöl'cL Vai' gott. 

HUI'ud an är matscdeln i dag? - ](öttsoppa oeh lIlemJlta. -
Det kan into vara sal}t. , . 

Del vaI' ju oförsiktigt alI pa eLl så våldsalllt siitl viicku den SIUIII-
rnn de hjörncn - hnngcTII, 

- ~[an kOllllllcr at.! hli i god spol'tkondition tili sonunflrcn, ~lin 

fl'nck hör passa v id dct häl' laget, dcn vaI' fÖI' tn\ng föruL nel är ingen 
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idi! aLL HU låLn göra sig cn ny kostym. Efler någon Lid passar den 
inLe lällgre. 

- Vi dröja häl' fjortoll dagar ålH~u. Aven om de vila nu iiro vid 
Tammcrfors, så dröjer det länge att släpa fram arLilleriet. J ag h'ol' 
vi kunna vänta dem vid Riihimäki efter en vecka. De behöva inte 
kvarlämllu så mycket folk i Tammerfors. - De måsle fö rsöka atL 
s!{yndn på, i april hava dc svårt att utiöra några krigsopcraLiollcl'. 

- Det taI' oc!{så tid, innan tysk,al'lla kUil ua kOlllma hit med sina 
skcpp, - Jag ll'or inte att lsen general' myeket numera. - Man bordc 
skl'iva LillnågoH ule i staden oc11 fråga, huru delll'yslta floHan ligger, 
De' ä' viii mcd den de röda skola fly. r Mannedlcim måsto svälta ut 
Tammerfors, det är starkt befäst. - lnte tror jag det äe så stark t. 
Jo, l)å llorl'U och vUstra,sidan k un det nog vara starJ{t s~yddat, mCI) 

då taI' lVlan llcrheim dct frä n söder och öster. .. 
- L. lovadc ju arrangera en tillställning i l'es"talll'an L Gambl'ini, 

om vi komma ul härifrån före den 1 april. Så den middagell få vi 
allt fö rsaka. . 

- Läs4:. ni en mä rklig artlkel i Työmies? Den skal'psi nniga föl'-
fattal'cn skl'ivel', alt allt vore bra för de röda, om Tysklands röda IIU 
hittade på a'lt rcsa sig; cHer om vi kunde sluta fred inbördG$; eiler om 
vi ku nde enas om att inte Qnlita främmande hjälp . Mell allt det elär 
blil' ju ogödigt, ty Renvall och Mannerheim äro så omänskliga ... 

- Hal' l1i hÖl't, aLt et t tyskt flygskcpp flugit övel' stadell i jämn-
höjd IIlcd Nik~lajkyrkan, samt att de röda beskjutit det? Tyskarna 
ligga med sina skcpp ulanföl' Hälsingrors, ryssarna kunna cj kOlllllla 
uL härifrån. 

- HuI' vel du det? - Jo, J,- s har fått ett-brev /llcd tydliga upp-
lysningar hUI'Olll. - I-Iuru haI' det kunnat slink,a igcnom ~cllsuren? 

-- Vet nL att cle I'öda ha en kulspruta placerad j frukostruIlllllct här 
i skolan? Dell be\'akas av två este!' . Vakternas ant~l uppgår l} u tiJl 
et~hllndratolv. Mycket bevänt är det dock in to mcd ordn ingcn, dc 
skdva själva sina passersedlar och dröja borta IlOla dagcll . 

.:.... Vem huI' sagt det? 
- De hava själva taiat om det föl' den däI' H - m, SOlll alltid s tAr 

och pratar med vakterna. De vita skola hava ollll'illgat Kal'is. 1 mor-
gon skola de röda Mlla ett stort möte för att dryfta siLuationen. 

- Börde ui om uppträdet i andra korridoren? 
- Nej, va' vai de'? 
- Jo. H- t hade snäst tili en av vaktcrna och upplysl honoln 

om aU dellllc illgenting hade alt göra lllcd en 8ak, varom fråga vaI'. 
12 

, 
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Jag vet illte vad del gälJde. Vnktcn hucle holat honol11 med gevärcl, 
I-!...-l-t hnde ryok l. det l\l' handen på hOllolll IHOII liimnadc del tillbakn 
igc ll. Två andra vaktor linde lillkalln,1s. H-t hnde sluckit folen i 
dörröppningcn. elå val(lerna vela t slänga dörrcll. Det där iniräffadc 
rod an för några dagar scdan. r':tt pur dagar scnm'c li nde I-I- t blivit 
IwllHd inför ll aloncn, som \ arilmyckelmorsk oeh bl. a. sagt tili ho-
110m: så myckct l<u n jag säga, nLl ni inte kommer mcd livct härHrån. 
- Det spelar iugell 1'011, hadc H- l svarat, mcn elä dörncr ni också 
sam Lidigt eI' själv, om ni tm' li vet av mig. 

- Del hel'äHas, aLL Eero Haapalainen bJivit skjulcn oeh att två 
hans näl'll1nsle män äro häk tadc. Tack van~ den oms tändighetclI aLt 
do HimlH\t sina ]o'ignrc falslw rapportcr i fr:\ga om stä llningen vid 
fl'onlerna ..... . 

- J ag huI' inle hört något diil'om. Mcn llervösn iiro de I'öda, deL 
äl' inte alt undra på. Det iil' under sädalla omständigheter mindre viii 
bctänkl att göra som mango. fångar gjort: ele hava blanc! de sm utsiga 
kliidernn, som slwllc skickus tili lVältcn, instucldl brcv, i vilkn de 
lämna dclaljcrndc anvisningar horn HUlII ka n sllluggla över tili oss 
förbjudn~l varoI'. Följdcn ii!' nulurJiglvis clen ult ccnsu!'en ytterligarc 
skärpes ... 

- Vad tjännr det tili all rela dem? Dc inse ju nllarcdall, att dcrns 
sak [i I' förlorad. Det giillcr rör 058 cndas l atl förhålla oss lugna och 
läta händelserll a ut-vcckla sig utan aLl pA m'\.gol suU själva ingl'ipa. 
Jngripa vi, är det vAI' underg{lllg, Uistc ni, vud Nolishladcl skri\!cr? 

- Nej, bCl'ätla, 
- J o, där står uuder rubrik Borgarllas oförson liga klasskamp. 

at<l den borgerl iga koalitiollan borde inse, att det UI' tid all räcka ar~ 
belul'klnssen fn:dshandCIl och avstå fnin sitt oförsonliga kl'ig. 

-- De' va' vackert! Det belyder på ren svens!<a, alt de iiro för-
fiirligt rii.dda nu. De försö1<a docl, ali uppchålla SkCllct i dellängsta. 

, , 
* 

Från och mcd den 6 april utvecklade s ig händelscrna suubb l och 
följdrikligt. Vi voro numera övcrlygade om, alt det gällde enllasl 
några dagar. Planer på fcstf rul(ostar IllStakadcs, lUan bcgynte samla 
sina tiJlhöl'ighetcr. Postgången västeru t blev alltmer osi\kcr, alt döma 
nv att brcv !lnlände ol'egelbunc\et från det hållet. Det berältadcs. 
att en del av ryska Hottan srni tit. De skepp, som illte flytt, hade his-
sat ncd den l'öOa fl nggan och CI'Satt den Illed den l'yska. Visshcten om 
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lilf.(cL nhddc sin kullllcn, elä en Lysl( Taubc sågs flygn ÖVCI' gYJllllusLik-
salcn på en höjd IIV högst 200 m. Den 7 upril sågos yltcrligarc flel'c 
lyska flygmaskillcr. Den 8 publicerades i Työmies cLl IWll\promiss-
rörslag lilI krigcts avslulandc. 1 Icdul'cn sträckte ele l'öda vapncll and-
ligen, erkännande nlL arbetarnas sali vaI' förlo rad. Men inte föl' al l-
lid. »Avcn Olli vi nu förlora, skola vi snart åtcrup ptaga kampen, och 
då ... » 

Vnktcrna bcrättade, att Tokoi oell Manncl' flyH på de ryska skep-
1)('11. 1 blnden publiecrndes en telegramväxling mellan ryska utrikes-
kOllllllissarien oeil tyskn regerillgen. Den förl'n pl'otesteradc moL aU 
Lyskal'llfl lundsaU 11'1Ij)per i finska hamnal'. Den scnare svarade Illcd 
aLl upprordl'a I'yssarna aLt före elen 12 aprilld. 12 på dagen draga bort 
den rysKa floHan frän finsl<a hamnur. DeL skeddc oek ulan pruL. 

Den 10 april kom kapten af E. oell berättadc, aLt hall vuri t rcsL 
\'iisteru\. H ans låg hnclc närn Käla blivit pAskjutet av e1c vita, vilka 
lill fö ljd av lokomolivl'öken inte scLL den blågula flaggan. Så hade 
han »köl·t i diket», bnnan hade nämJigen blivit spriingd på eltsliillc. 
)) 1 går giek det förbaskat heit till», tillade ]{aptenen. 

SamtidigL med aLt vi fingo del nv dessa t ilJ dl'agelser, illnehöllo 
Liclningarna mectdclande om nU de röda »fl'amgAngsrikL avaneerade 
I'rån Lojo lJloL ]{aris, . Det verkade föga övcl'lygande. Työmies fö r-
slng tili fredst raktat, underteeknat av AI'LLuri Aalto, Julius Ailio, 
Lauri af Heurlin, I\Iiina Sillanpiiä 111. n. diskulcrac\cs oeh bcfanlls Ofln-
tagligt. De vita hade tagit Lovisa oeh tyskaJ'na aVflnecradc Illot ' läl-
singfors. Frågan var alldelcs rör senl väekL 

På onselagsafloncn, den 10 apri l, hcclradc kOll1ll1issarien Halo nen 
gymnastiksalen med elt bcsök, Hall l'äckLe l'\Imehefen hallden, nå-
gotsom illLe inLråffnl vid tidigHre hesök, oeh beräLlade om aLl vålcl-
samma s'Ll'ider ägt l'um i Tammerfors. (1) I Hälsingfors l\OlIlIllc del 
cj aLL bli några strider. Hall uppmanade oss alt vara [ugnfl. RUlll~ 
chcfcn svarar, aLt vi äro ))kolllgna oeil bara vlinta, tiHs vi få bud om 
atl llIflrseherfl ut härifn'\.n». - Det gå r vilda rykfen i stadell, fortsatte 
kOlllmissariell. Vi däl' uLe ha det också Icdsarnt ... 

Den naHcn vakLa<!l:s vi av lniliMI'. De I'öela vakternn voro rö]'~ 

svunna. Följan(]e dag, P}l torsdagen, voro de förra vaktcma åter p1\ 
sina posler. yi förstocIo inte rält inncbörden i de LLa al'rangemang. 

GCIIOIll gynlllflstil<salens föl1s'Lel' )(Unde vi se, huru pappersblad 
Ilcdkastacles från flygm3skillcl', ROIll allt emellanåt Sllsade fram över 
rcalIyccet. Stämllingell VHI' ll1ycket in'Lensiv, Il1cn ulmanande kUllde 
mun inle upp\.l'iida, ty del vaI' Jdart, aLt sit.uaLiollell i?llspetsadcs i 

.' 
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den måll vål'u chanscl' ökades. Vcm kundc hindl'a dc röda altskjuLa 
llcd oss vid minsLa oförsiktighcL frän vål' siela? 

Samnw aflan inlräddc en av dc..SVCIlS]Ol hcrrarna i gYllllll.lsLiksa-
len oell hadc följandc ll1ärldiga Illcddetundc aLt gÖl'a: 

- Om ni fål' se eiler höra något i nalt, som ni inLe försl1l.r, skall ni 
ändå förhålln eI' lugllu. Behöver jagsäga lllcra? Eliel' har ui försLåLt JIlig? 

- Ja, svarades det i korus. i\lUI\ vänlade sig en inlressant natt. 
Mell ingentillg inlräffadc. 

Följandc dag, fl' cdagclI den 12, gl'yddc uudet' alldelcs säl'cgna 
omständighc tcl'. Det vaI' som före clt slarkt åskvädcl'. Mun kunclc 
vtintn skrälIcll vilket ögonblick som holst. P å någonling ovunligt 
Lyddc deL ,ock alt brödbitnl' sLrux ]JA lllorgonen bul'os omk~illg i 
korgal' fn'm man tilI man; skllUe det inLe bli någon måltid del! dagen? 

nyktct om slagct vid Älberga hacle nåLt gym nasliksalen. Vi visstc 
vidarc alt de röda inte antagit några kap itulationsvillkOl' ulan be~ 
slutat all fortsätta krigct. 

Vi hördc kunondunder kJ. 1- 3 e, m. Riktningcn, frän vUken lju-
det ko01, ku ndo into mcd beslämdhet fas~lås. Det Iät som om det 
kommit från Norra och Södra hamne n, andra lyckte sig höra dundcr 
från-·väslcl'. Suart hördes också kulsp ru tsl<nattcr. Vid %4-tidcn hör~ 
des skolt alldclcs invid skolan, på skolgål'den oeh i portgången. Fång-, 
ama intogo sina platscr, ovissa ,om vad SOlll kommc att inträffa. 

Klockan %9 på kvällcll hördes enstaka skott frän Vinkclgalan. 
SkoLlväxlingcn tilltog, snarL u!'skiljdc m;lII tydligt klllsprutans ljud. 
KJ. \l.5 lnlllde ma n genom fönstrct se, huru ljuf;et flämtade i 9.nc!J·a 
korridoren. Det sAg ut som hade någon försökt släcka lampoma 
gcnom att kl'Ossa dem med bajouettcll och som hade dc därigcllolll 
bragts i gungllillg. Plötsligcn blev det mörkt dä !' uppe, och skottväx-
Hugcn upphördc för en stund. 

Hade dc vitn inträngt i slwlall, och skö-[:s dcL inne i korridol'cl'na? 
Så Jät det i själva verket. 

Kloekan 9.25 Hi.ndes lalll}lom9. Atcl' i 9.11dra korridorcn. Dct hör-
des häftiga bullningar på någon dör!' och högJjudda röstcr. Tystlla-
den i f:,tymnustiksa len avbröts endasL av enstuka hostningar. 

Skottväxli ngen fOl'tfor med smärre avbrott hela natton. En 
del av fångal'lla ~ sovo. andra IAgo vakna. KI. 7 f. Ol., på IÖl'dagcn. 
hördes: ljudcl av7cn kulspl'uta i närheten. Gymllustiksalen bevaka-
de.s nu av två I'öda vak tel'. KI. %81jöd dt kanonskott, kulsprutan 
knaltl'udc och gevären smii.lldc. J<anonskoLtcll följdc på vnnuJ(lru 
IIIcd korta mcll nni'ulll hcla mOl'goncll. 
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Det undradcs och frågadcs. l-Iac\e tyslHu'na ollll'ingal hela stac\cn? 
Skotlviixlingen blev ali t jntensivare, del slniillde på alla häll och kan-
tel'. 

Bl'öd utdelades åtel' i IWI·gal'. En kOlllmissul'ie lllcddclade, all 
kanonadcn fÖl'siggåtti ÖstCI' och södel', på m'l.gotskcpp, röl'lllodadc hall. 

Klockan % 11 L 111. berättade 
cn av vakterna, ati JIälsingfors vaI' 
omringat. Galustrider över allt. 
~Vi äro fånga]' häl' lil<som ni. J ag 
öllskar, ait vi alla kunde gå härifrån 
som vänner. AIIl är l?dal'llas fel! 
Folke'l bordc slnLa fred och tv inga 
ledanla tili undel'l<astelse, Varkell 
dc vara' eliel' de edra komma att 
})cskjuta reallyccet mcd kanoner, 
vi iiro många här, ni ännu flere. Vi 
vilja eI' inLet onL, vi endasl vaka 
övcr cr säkcrhet, varen lugna.~ 

Gcvärselden fOl'lfol', likas.1 kano-
naden. Kulsprutan ljöd som truIlI-
virvlar, i dem blandadc sig den me-

~ÖDOARDIST 

\ 
l 

Lalliska, svaga klangen av japanska geviil's-skolh .(jch bcrdallgevä]'ens 
elova smällar, lika ljuelet som uppst.:1.r, elå milll hiiftigt slar igen en 
tung elörr. 

f\ån gatan hördcs hUl'l'arop. Det vaI' (liiga röslcr, Vad bctyddc 
de? 

Vi granskade omgivningal'l1a och kundc se skotthål i erkern i 
anelra våningell i skoJhuset. .1 de angränsandc husen sågos sönder-
skjulna fönstcr och märkell cHer kulor, som träffat väggarna. 1<1. 
1.20 e. m. begyntc kanonaden ånyo. En timmc senare in trädel' en 
svcllsk parlamcnlär j gymn3s liksaJell och pl'esentel'ar sig som vit. 
H an fl'ågar, llUl'U ele röda vakterna behandlat 033, att de vi ta mä ve-
ta, huru dc.skola bchanella sina fangar. »Göl'cn cr i ol'dning! Om cn 
timllle äl'cn 1 fria!~ 

Det vel'kade som en clektrisk stöt. Ett aJlmänt gaudium ut})l'öl. 
Leverop höjdcs för våra befrial'e och för vål'a ,svenska beskyddare. 

Fångcnskapen vaI' slut. Man vandradc i fYl'lnans led utmed 1\13-
riegatan tili Salutol'gcl och generalguvcrnörshusct, Det vaI' en vand-
l'i ng som i '(lrÖmmell. l'lh torgct stodo ele I'öda fångarna uppställda, 
bland dpl1\ kommissal'ien Halonen. Vid gcncralguvernöl'shuset uL-
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delades smöl'gåsal', stora, dubbla smöl'gåsur. Vänllcr oeh bekanla 
Lryckle CllS Il ände!'. Man kutlcle gå hcm tili siLlo Känslorna, SOlll Illan 
varit tvungen atl ullderLl'ycka lIndel; h~la riUlLåget oell i fångcnskapcll, 
vaknade ånyo tili liv. 

ELl nylL liv mcJ nya sll'ävUlldclI, nya förhoppningal'! 

• • 
• 

Sigurdskål'CllS viirv vaI' fyJlL. Mun hnl' hörL dCll l.is iktcn ultalas, 
alL hela förclagel vaI' huvudlöst. Del kun sYllns så. FÖI' den, sorn linde 
Iyckan aLL strida i det vitu Finland. Yör oss hill' i siidra Finland fanns 
det ingcn annan ulväg, än aLt bjuda Handen spelscn mcJ ele I'csu]'· 
ser, som stodo oss till buds. Under gYllllsammare ,förhå llulldcn, 8ft/'-
sk il t om kårcn rhU mel'u oeh bäLlrc vapcll, hado ulgången sfinllolikt 
blivit CII annan. En är dock säkerl: sigurdskårens medlemllHlI' he-
själades av samma hänförelse föl' den fostcl'ländska sakcll, som miillc 
livat Manncrhcims segrandc lruppel'. UI' den synpunklcn sett hadc 
sigul'dskål'cns upptl'ädande on slor betydelsc. Dcss inHigg i fl'il1cts-
stl'iden ar en lilen episod. i\1CIl lllcdbol'garkl'igcls historia Illan dcnlln 
episod skullc uppvisa clL tomL hlad för vi\sLl'a Nylallds vidkommandc, 
som inte skulle hcdl'a trakten. Nu kan också väsll'a Nyland säga: 
vi voro Illcd, vi gjolde vad vi kundel 

• 
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Dr. STUPADr.S MINNE.·) 

SBknad och vcmod hemäJ<liga sig "lecknaren av dessa minncn vid 
tunken på de unga miin, SQm offl'ade sitt Iiv i den blodiga leken. Sak-
nad, ty jag kändc en del personligen l. o. m. mycket nära. Två nv 
dem, ArJex Blomqvist och Osvald Rehnberg, hude jag haft nöjct att 
1I11dervisa i reaJlyceel, oeh Pokka Gustafssons studier hade jag lett 
i cgcllsl<up av privallärare sommaren 1916 och 1917. Vcmod, ly flera 
av do slupadc VOI'O IIcll unga män, vilkas lovande studior sft plöts-
ligt nvbrötos och vilka lämnade föräldrar, syskoll, vällner och kalT1-
raler sörjande. Men i dessa känslor blanda sig också känslor av glädjc 
och stolthet över del vackra fÖI'cdöme de givit, Utan ali tveka. utan 
dagtingan fylldc de sin plikt Illot fostcrlandct. De tänkte inte på sig 
ej heller på ele sina. Endast på vad pliklen bjöd. Därför kröner ärans 
lager deras kallnade hjässa, oeil fosicrlandet välsignal' minnct. 

Det första offret Vai' Emil Sundman, sam deltog i en expedition 
frän Svidja den 10 fcbruad. Han vaI' son till ägarcn av Nyknuts hcm-
man i Hemllll by av Borgå sookcll oeh elcv vid Västank..varn jordbruks-. 
skola. Sundman vaI' 21 år gamma\. De närmarc omsländighetcl'llu 
vid hans död äro inLe kända. Han hade förJorat kontakten mcd sina 
knmrnler,vilka återvände tili Svidja, oeh gått vilse. Hans lik unträf-
fades 3 km norrom Svidja vid Tupala. 

Några dagar scna!'c begåvo sig tvcnnc heI t unga män, studentkan-
didnlcn Wif[i{/m Harald .Rafael Furubjelke ooh lantbrukshögskoJe-
elcvcn Oskar I"ar Holmslröm fl'hn Sigurds löI' ali bcsöka sina hcm i 
Ekenäs, De kammo aldrig frum, ty llnder vägcn blevo de i Holkila i 
Degerhy övcrmannadc av cle röda oeh märdadc . 

• ) FIlIIt tillförlilHga IlJlllgirt(l r rÖl'ande alla slllpade hava tiJIsvidare illle slått 
,.1 t tft . 
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Ell sorgligt öde ringo studeranden Erik Gustaf Alal'ili lIcrnbcrg*) 
och jordbrukspraktil<anten HCIIl'ilc /(Ol'/;'mall, vi]ka nalLen tili den 20 
sändcs tili Sjundby gård på rcJwgnoscel'lng. I-fcrnbcrg och Korklllall 
hadc, inlcl on1 anandc inträtL j inSI)(!fttorens bostad, som bcsaUs av 
rödgardistcr. De blevo förda ut på gården, misshandladc oc11 mördadc. 

U ll dcr en expeditioll till Sjundcå, SQm förctogs naUen tili don 21 
fcbruari, sLupadc j(lIu! 111'(//11/(/1' La(f. HUll hada ]{ämpat som Oli 
hjältc. Flore stupadc rödgardister bittadcs j näl'hctcll av den plats 
elä!' Hjalmar Lags Jik scuare antl'äffades. 

I Under cxpeditioncll tili Evitskog. SOIll fö rctogs nallen tili den 22 
februari, stupade yngiingen Claes-Eric ElglI. H an vaI' elev i åttondc 
klassen av Ekenäs samskola. Elgh kvarlämllal' eLt hjiiltemiJlnc. 
Oförskl'äckt rycktc han an vic! stormningeJl av Nybondas, som en 
bland ele första nådde hall fram tili gål'c!Cll, mcn t['äffades av en elö· 
dande kula. 

De sWrsta förluslcrna drabbade kårcn under de rödas belägring 
av Sigurds, Ingels oeh Kvarnby. Den fö rsla sam blcv träffad, vaI'. 
Arlex Blomqvisl, son tilI lanthushällarcn Frans Blomqvist frän l(re· 
jans i Sjundcå. Arlex Bl0mqvist, SOIll genomgåLt sex klasscr vid svens-
ka rcalIyccct och slutade skolan för ett par Ar sedan, vaI' en framst.o\-
endc, framför allt vaken oeh hurtig clev. Han haclc tagit vcr]{sam del 
i bildandet a,v skyddskären i Sjunclcå och dcltog i slagcl vic! Svidja. 
1 lngclsgj orde han sig strax cHer sin ankölllst dit ])cmäl'kt genolll sin 
bcställsamhet. sitt glada vHscn och sitt behov aLt få tili stånd elt gott 
kamratskap. 1 löpgraven stod jag vid Blomqvis1s sida. Hall bjöd mig 
på en bit bröd, sam han fätt hcmifrån, och en Fcnnia cigm'clL Kort 
däl;på bcgav han sig, i något ärcnde till folksl<olan nicll träffades av 
en kula uppe i skogsbackcn, ett tjugutal mclel' frän löpgraven. l-Iall 
hade, sOl.'glös sam han va1', inte iakttagit nödig :förSiktighet. 

Blomqvist VUl' f1itigt vcrksam isin hembygd, elä .. ,han med liv 
och lust deltog i ll ngdomsföreningcns strävanden. Jag hal' ett j)ar 
gånger varit i tillfälle att se Blomqvist upplräda som talal'c. Vid så-
dana tillfällen vaI' hall lika fl'imodig som allti(l. Han hade goda för-
utsältningar aLt utföra ett vackert arbete tili homma fÖr sin Ifem-
bygd. 

-) llornberg val' rödd 1899, son tili jurisdoklorn Aladk Hcrnbcrg, hler sllldcnl 
från Brobergska samskolan 1917. lIan var en bcgåVad yngling och ortcrlnmnnr 
o(t vackort minno hos sina många kamrat.er, hvilka livligt uppskntta delorrC'l' 
han mad sitt liv bragt roswrlandet. 

• 
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Osvald Torstell Rehnber(l ]{iinde jag SOlll en ylterst salllvctsgl'lllln 
eJev. Sedan 191,1, dft hall utdilllitleradcs frän renlly('('ct, hnde jag för-
IOI'nt kontaktcn tllc!! hOllom . .1ag Hek sellarc voln, aLt hall vari!: illcd 
om bildandet av HiiJsingfors skyddskår OcJl i lil<Handc vc"'{samhct i 
sin helllsocken Sjundcå, r Svidja blev hall chef för en gnlpp av svidja-
k.\rcn oeh deltog liksOlH Blomqvist i försvarel av den historiskn bOl'geJl, 
:\led svid jagossarna an Jändc han tili Sigurds, däl' han VUI' sla-
tiollC'l'ad ända tili lIlåndagsmorgonen den 25 fcbruuri, då h~l.Ii jämtc 
sin gl'upp fick ordcl' nlt intaga eli posilioll viet Ingels. Trois den svåra 
beliigenhetcll häll hall 1l10det uppe intiJl del siSLlI och sl{ämtade med 
100Jllrntcrna, MCIl så kOIll dct ödesdigm »ållondc skol.tet», som ra-
sCI'ndc vallen oeh dödn(\e bland andra Hch nhcrg, j;örhls1:cn av Osvald 
Hehnhcl'g syncs slarJd gl·jpit IOlJllratkl'c1."icll. iUOJlI villecn hall vaI' 
uppbumll för sitL glmla oeh ti Jli ka fl'idsalllllla vitsen, 1 sin gumla 
slcoJa eftcrlälilnade hall c LL Ijust oeh gott )ninnc, Ilans hcmbygd 
sörjcl' honol11, oeh foslel'lalldct för vjll{(~ t hall gay sitt liv, skall hcdra 

, hans minue, 
Vid Illgels stupadc vidare Jlllius l __ l'IInarf lJäcksfrum - den Hllge 

hjältcll vaI' bIo tt 19 år'; Ar/hllr Henri/( Gro/eli, född 1891; mjöJnaren 
IIja/mar Hask; Elis Nikander, född 1881, svfl.rt sårac1, avlcd av sin 
bJcssyr den 3 marS, sörjd närmast av maku 09h barn; saml A.tcl 
Ddrrf ,T,cmström, iivcll hall cftcl'lämnullde malHl, född Sonck. 

Vid KVfll'llby stupadc /larry Olin. föcld 1892, och vid Sigurds stu-
dcnl'kandidatcn Pehr Wilhelm Gustafsson, PekJ,a Gustafsson säg jng 
dL par gångcl' i Sigurds oeh hördc sedan ingentillg om hOllom, tills 
jag llnde!' fängcnskapcn i reallyceet rick budskapl't att oekså hall 
stupat. Hans Jik hade anträffals utanför Sigurds; när detta skedde. 
hm jag intc fått nä rlllare rcda på. Pekka Guslafssoll VIli' en inbundCIl 
lIatur, självständig tili si n liiggning, Han giek SOIll del hctcl' sina cgna 
v1igar, oeh ävrJ] vid Siglll'ds iorde han föJjt egna intcntioner, Hednn 
ticligt hadc hall stiftat bckan'tskap Illed del olllul:liga livet - huns 
fHdcr omlwm vid jiirnvägsolyekall i SockcnbacJea lDIO. PeI.ka Gu-
stafsson ansIöt sig tili fl'ihctsl'örelsen st!'ax i dcss bÖl'jan. I-Iun hördc 
liII dem, som reste ut t.ilI MOJlllllila för att vä,l'na gårdcns iigare Illot 
banditers angrepp, Gustafsson härstamm,adc på mödcrnei frän kri-
gnl'släktcr, Adlercrcutz och Myhrbel'g; det fanns hos den ullgc källl-
pe n knraktärsdrag, SOIll t:ydde på aU han var danad för stora uppgif-
tCI' i livet. Näl' inan såg hOIlOI11 med gcvär i hand, iföl'd en klädandc 
sportkostym, hadc lIlall föl' sig en nng hjältc. l-Indc han f:'ttt Icva, hade 
hall säkcrt gålt långL 

• 

• 
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])å kårell heslöt alt övergiva Sigurds, sändes en mindl'c tropp 
tili POl'kala. och Makilo föl' aLt recognoscera. 1 c1cnna tropp 
bcfunno sig också HlIgo Lamroffl <.Ocj). Bruno lJcl'!llwI(J. Samtliga 
dcltagarc i ex pcdi lioncn blevo övermannadc och tillUmgalagna. De 
röda hadc bcslutat ati mörda dem IUcd bajoncltcl' Illen full gjorde 
sit.t uppsåt cndast på Lamroth och Berglund. Bruno Berglund 
vaI' född i Snappertuna den 18 januari IS{l5. Ett par ;\1' efLer 
Vål'ldsJo'igcls utbl'olt hacle han rest tili TysJdand, däl' hall i 
Aitona .ltnjutit mili läruppfostrall. Hall måstc dock snarl ätei'-
vllnda tili hcmlandet för att övcrlaga skötseln av hemgårdclI. 
1);\ 1l1)prOl'et utbl'öt, nllsIöt hall sig tili kyr!{Sllitt:lu\\,(Hl, däl' han 
gClIOlll sitt friska hUllIör tillvann sig kalllraLcmas sympaticr. 

HugoW ilhclm Lamroth var född den 8 augusti 1886. Han 
hadc genomgå tt Söderkull a jordbruksskola och prakLiscrat i 1)an-
mark. [ hemlandet hacle hall cfter att hava tagit kontrollassistent-
examen och innehaft plats som jordbruksinspektor övertagit sköt-
selu av sin Jädcrnegård i Sjundeå. Dessu,tolll dcltog han ni.ed liv 
och lnst i ortcns ungdoms-, sång- och gymnastikförenings vcrk-
samhet. LallIroth dcltog i striderna vid Svidja och Sigurds och 
fmlll såsol1l nämnts, sin död vid ~ I akilo. I-Ian eflcrlälllllar ett 
lljältcminnc! 

(lnder återtåget fl'ån Sigul'ds sLupade 1,alIri Enzio 'J'akolwuler i 
träffningcn vid Smcdsby. Takolander stod lllcd i ft'ämsla ladet och 
blcv SVål't: sårad, Han låg skenbart livlös invid \liigcn, diir trängcn fär-
dadrs fram scdan striden upphört, omhiindcr togs av snnitärcl'lla oel] 

• fördcs l11ed tilI Honskas. Där lllldergiel{ den dödligt ~åradc kämpen 
operatiol1, men kunde inte riiddas åt livet. 'l'alwlandcr bcgrovs i 
dC'11 gemellSalltma skyddskåristgravell söndagen den 28 apriL 

Vid slornlningen av lvrakilo såradcs Gm/av \Valtel' Bcrgs1rÖnl. 
Bet'gstri,im a\'lec\ sedcrlllcra den 5 mars i l<inu'giska sjukhllsel. i Häl-
si ngfors, 

Under få ngenskapen i rcaliyceel. illsalllladcs medel för resande av 
en lllinncsslod över ele faUna kalllraterna och fl'ihclshjilltarna, Sto-
den skaU resas viel lngels i den skogsbackc, som omgavs 'av våra löp-
gravar. Den skall för kommande sUiktctl bärf\ vi LLne om Sigurds-
l{{l.rens modiga kam}) för värnande av frihct, lag oeh riHt på fäd-
rellS jon!. 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 
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