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FORORD. 
Denna broschyr har närmast tillkommit med anledning av Hr Renvalls 

"Skuggornas Sok", men ä r dock icke avsedd att vara en apologi för mina 
eiler mina kamraters ålgöranden de minnesvä rda februaridagarna 19 18. 

För del första anseT sig väl ingen av Nystadskårens medlemmar på 
minsta vis Hr Renvall räkenskap skyldig, fÖT det andra ha r kårens Alands-
färd rätt utförligt och objektivt skildrats i de Ivenne (på Schildts resp. 
Söderslröms förl ag ulkomna) verken "Finlands Frihelskrig", och slutligcn 
har det av Hr Renvall i hans ovannämnda bok skarpt förkätfrade "freds-
fördraget" jämte alla därmed sammanhängande omständigheter den 1-9 
mars 1918 synnerligen ingående behandlats av den Overkrigsdomstol, in-
fÖT vii ken kapten Fabritius på egen begäran blev ställd, och vii ken på ge-
neral Mannerheims befa llni ng härför enkom till sattes, DenS3mma bestod 
jämte sekreteraren av sex personer, därav fyra högre militärer och en 
framstående jurist, oeh hade li ll gång tili alla nödi ga dokument, vittnes-
mål ete. Som känt lydde dess anhälliga dom på kapten Fabritius frikän-
nande från aili ansvar. 

Om jag del oaktat nu framlräder med ett gen mäle moi en bok, som 
en ligt de flestas mening ä r av den art alt den borde lämnas ät glömskan, 
är det pä grund av uppmaning frän några häll , där man anset! alt det lör 
framtida historieforskning mähända dock ej vo re ur vägen at! åtminstone 
en del av de osanningar och förvrängningar av fakta , som Hr Renvall i sin 
bok gö r sig skyldig tili, i tid bleve vede rlagda, då man kunde länka sig at! 
en frall1tida hislorieforskare, som inlresserade sig för dessa spörsmål, skulle 
komma att ha en viss möda alt orien tera sig i de irrgångar av ovederhäftiga 
oeh osanna uppgifter, som Hr Renva lls bak tyvärr i sä rikt mäti i tenden-
siöst syfte bjuder sina läsare, 

Jag har haft så myckel större skäl alt i det längsta slä ll a mig tveksam, 
huruvida det vare mödan väri alt utgiva denna braschyr, sam Illan på så 
mänga häll uppmärksamgjorl mig pä Hr Renvalls, före publiee ringen av 
hans bok lör mig okända, egendomliga karak tärsegenskaper oeh säregna. 
lyn nesart, vilka vid så mänga tidigare ti11fälJen torde ha manifesteral sig 
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uli en utomordcntlig oppositionslystnad, en malli att angripa a lU och alla 
och framföra lll i en obetving lig önska n all offcnlliggöra sina cgna åsikler 
- varvid luslen att fralllhäva sig själv ofta är grundmotivet. 

Denna mln tidigarc obckantskap med bcrörda tör Hr Renvall karaktäri s-
tiska egcnskaper 1) förkl a rar '6cltsA varJör jag på sin tid, Af 1921 ; troddc 
mig endast bevi sa Hr Renva ll en tj änsl, dA jag siäll cte tili hans förfogande 
l11 i ll3 skrivna dagboksanteckningar frän Frihetskriget oeh Hden närm asl 
därförinnan. 

Orsaken här till var att Hr Renvall, vilken synlcs skänka NystadskArens 
historia sitt stora jntresse, redan lidigarc i lidningspresse n publicerat en 
del uppsatser, i vilka dock tili en del icke hiili kor rekla uppgifter ing ingo, 
val fö r jag vid elI sa rnma nlrä ffande med hono nl förkl a rade mig villi g till åta 
honom atf för kollationering av en del uppgifter genornläsa de "Minnen 

' och Anteckningar från 1917 och 1918" jag ege ntli gen blolt för min egen 
rä kning nedsk rivit, och förband sig Hr Renvall atf efter några dagar å ter-
ställa desa l11ma. Samtidi gt betonade jag uttryck ligen, a tl dessa l11il1a pri-
vala an teckni nga r icke utan mitt tills tå nd finge publ iceras eiler delgivas 
an nan person, vilket jag dessutom ytterliga re underst rök genom särskil da 
111 a rg i nalanlec kn ing ar . 

Hr Renvall sade sig vara tacksa m för lä net och lovade bestämt respeklera 
det av rnig gjord a förbehå llet. Vi öve renskommo som sagt alt dessa llIina 
anteckninga r skull c av honom å lerställ as in olll eli pa r dagar. 

Della skeddc emellcrtid icke, utan först efter det fl cre veckor förflutit 
och efter pålllinnclser å tcrfick jag min egc ndol1l av HT Renvall. 

Saken hade emellertid hos Illig Tcda n för lä ngc seda n fallit i glölllska, 
då jag - ulan att sedennera all s ha sal1llll anlrä ffat Ill cd Hr R. - liII mi n 
stora förvå ning vid gCllomläsande av Hr Renvall s scnaste höst ulkoilma 
"Skuggornas Bok", 0111 vilken jag tidiga re icke ha dc en a ning, omedel-
bart fann all Hr Renva ll Irols sill g ivna ord tili lIIig synba rligen lagit en 
full ständig avskrift av dessa mina a nteckningar, vil ka ha ll icke blolt oge-
neral och efter ege l förgottfinn ande i sin bok offentli ggö r, ula n dcss utoll1 
ännu på eli synnerligen iII ojalt sätl begagna r sig av i sina perso nliga ul-
fall moi mig, dä rvid icke ens skyendc alt med ur <! esall1ll1a på måfå lagna 
och fullkomlig t tlr sitl sa lllmanhang 1ösryckla eila t försöka bibringa en itke 
initierad läsare uppfa ttnillgen, a tt jag hyst åsikler fullkomlig l 1II0tsa tla 

') Man har sedermera uppmärksamgjort mig bl. a. på elt i Pedagogisk Tidskri ft 
( hä ft. 1-2 för 1921) av Hr Renvall publ icerat oerhört ska rpt ulfalI mot hans egna 
kolleger jämte !ektor i del läroverk Hr Renvall är anslälld uli, vidare dennes an-
g repp i tidningspressen på Dr Lai tinen i Hr Renvat!s egcn La pplandsexpedi lion vA-
Ten 1918 m. m. 
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dem jag i själva ve rket i dcssa mina antcckningar för fä klat - i 5311-

ning elt något egendomligt utslag av löftcstrohet och lacksamhct fö r 
lånetl 

Dell a Hr Renva ll s tillvägagå ngssätt s täll cr cmcllertid ha ns karaktä r och 
uppfattn ing 0 111 heclerns fordringar i ctt helt a llll a t ljus än det, i vilket han 
själv i sin bok så ofta söker framställa dem. 

Vad så Hr Renvalls bok i sig sjä lv angA r, ka n det nal url iglvis ifråga-
sättas, huruvida den övcrhuvud på ll1insla sält befordrar den sa k den av-
seT aft behandla. 

Vissa vä nsterelcTlIcnt i väri land å ro lack vare dCl1samma bl. a. i till-
tä lle alt II1 cd lillfredsslällclse kO l1 statcra, alt del icke alllid var så alldelcs 
vä l beslä llt ~lled den inbördes cn ig heten på den vila sidan unde r Frihels-
kriget. Del fö rcfa ller som om Hr Renva ll - S0111 gärna dä relllcll an vili 
gä ll a rör roste rlä lldsk - fortfara llde på a1lt sä lt öllskade vidma kthå lla 
denna oenighet. 

Ulan alt skänka nödigt beak lancle At den ulolllorde ntl igt svåra slällni ng 
och ömtåliga situation S ta ts rådet G ripenberg befann s ig u li försöker Hr 
Renva ll i s in bok blott skada den ne, excmpelvis ge nom ogran nlaga eHa l 
ur hans ieke för publieering avscdda rap port tili Wasaregcringen, vilket 
jä mte Hr Renva ll s tili formen ocrhört ska rpa a ng repp pä Sverige knap-
pas i kan anses gagna vä ri la nds intressen, Dctta synes doek icke be-
kym ra Hr Renva ll det rninsla, bloll ha n därige nolll kan full fö lja de slark t 
tendensiösa oe h polellliska sy ft en ha n sYllba rlige ll uppstä llt SOIl1 det enda 
egen lliga mot ivet i sitt opus, 

leke lör ro skull har det ofla sagts atl et! ögonvittne uppväger tio 
his toriker och Hr Renvalls bok jävar minsanll icke della pAstående. Hr 
Renva ll bcvistac1e aldrig slabe ns iör Nystadskå rcn sarlllnankollls ter oe lt 
övcrläggn ingar och 'avsände eIler tllottog inga teleg ram röra nde kårcn va r-
ken i Nysta d eile r på Alan d (vilka teleg ra rn JUS! voro av den mest ingri-
pa ndc bctydelse fö r kArens öde), Hall deltog i inga underha ndlinga r oel! 
enligt kArens ehef, kapten Fab riti us i tidningspressen publieerade förkl a-
ring i vc rklighete n ej heller i några strider , Hr Renva ll ka n sålun da knap-
pasi a nscs äga} ill räekliga förutsä tl ningar fö r a tl g iva en skildrin g av Ny-
stadskå rcn och dess Alands färd, vi lket ha n det oaklat oombcdd företagit sig, 
oeh är del redan på dcnna grund intet unde r alt mången f. d, med lcm i 
Nystadskå ren slå r spörja nde och häpclI inför Hr Re nva lls " historics kri v-
ni ng", i vii ken det så betänkl ig t briste r i fråga 0111 den korrckta framställ-
n ingcn av personcr och härrdelser, 

En sa klig kri ti k av Hr Renvalls bok försvå ras i avsevä rd grad av dcn-
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nes egendom liga och troligtvis avsiklligt begagnade skrivsält, bestående 
i atl icke skildra förloppet och händelserna i den följd de i verkligheten 
inträffade, ulan i stätlet lösrycka de olika episoderna ur deras vcrk liga sam-
manhang och framställ a dem pian 'hänsyn tili vare sig logisk eiler krono-

~ 

logisk ordning. Därigenom happas Hr Renvall tydligen kunna förmå 
läsaren alt omfalta de av honom med mycken ponclus framförda påstå-
endena och de därav dragna slu tsatserna, fÖT vinnande av vilket ändamål 
Hr Renva ll samtidigt på elt myckel vå rds]ösl sätl handskas med san-
ningen. 

Så t. ex. citeras telegram på ruMA, samma tclegra m upprepas ibland på 
en mängd olika slällen och i alldeles olik a salllmanhang, vissa telcgram 
uppgivas vara avsända fråTl kåren, ehuru de härstalllt11a från personer stå-
ende helt utom densamma, viktiga, på saken ve rkande ornstäncllghete r 
uteslutas i ski ldringen helt omotiveralj allt detta blol! i syfle att giva 
stöd och relief åt den engång för alla av Hr Renvall utstakade ten-
densen. 

I della hänseende har Hr Renvall tvivelsutan uppnåll en belyda nde 
skicklighet. En frodig fa ntas i får dessulOTll ulfylla en he i del s lällen, där 
en sannfärdig relation av lillgången icke lämpal sig eller där fakla icke 
varit honom bekanla. Fö lj den har elll~ ll er tjd i båda fallen blivi t aft det 
sakliga tota lt lämnats åsi do. 

Helhetsbi lden av de hä ndelser Hr Renvall ger sig i kast med aft rela-
te ra blir nalurligtvis här igenom yllerst skev och överskåd ligheten gå r för-
lorad. Eli bedöma nde av Hr Renvalls skildringar förefall er under sådana 
förhållanden ofla tämligen Irösllöst, enär samma sak egentligen borde be-
mötas .på alla de olika stä llen i boken dä r den upprepas. Dessulom har 
Hr Renva ll isin iver alt angripa vissa personer ofl a låtit förlcda sig tili 
direkta motsägelser, vilket med någ ra exern pel tagna ur högen sena re skall 
påvisas. 

Då jag såvi.tt möjligt velat töl ja Hr Renval1s frams täll ning, bl. a. genom 
hänvisning lilI motsvarande pagina i hans bok, fÖT alt punk! för punkt 
kunna bemöla honom, ha tyvär r. upprepningar i denna broschyr icke heli 
kunnat undvikas. 

De i Hr Rcnva lls bok rikligt förekommande personliga srnädelserna moi 
mig hava sjä lvfallet bemötls endasl i de fall då della vari l nödvändigt i 
samma nha ng med sakl iga upplysningar. 

Vad så slutligen det av ryssarna och svenskarna Nystadskåren påtvi n-
gade " fredsfördraget" beträffar, synes Hr Renvall ha svårt aft finna ord 
nog skarpa för detsalllllla. Han går så lång~ alt han för alt ska pa til1-
räckligt underlag för s in kritik eiler rätlare s itt fördömande mä ler hä n-
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delser och personer med Ten! av världshistoriska målt,') ulan att fästa 
det ringaste avseende vid de omständigheter, under vilka händelserna in-
Iräffade och pcrsonerna fvungos till handling. 

De lcdande personerna i Nysiadskåren kasiades, som var man vei, kori 
efter frihetskrigets utbrott ur sina vardagliga sysselsältn inga r ulan för-
beredelse eiler skol ning jn i ett högpolitiskt inlrigmakeri (eiler "falskspel" 
sam Hr Renvall själv benämner det) av dem övermäkliga dimensioncr. 
De kunde överhuvudlaget då icke ifr ågasätta eiler ens ana alt en "moi 
Fin land vänskapligt sinnad makt" vid ett sAdan! tillfäJle - Fin lands kamp 
fÖT sin ex islens - ville iscensälta och genomföra ctt program fullsländigt 

. i strid Illol Finlands statliga inlressen. _ 
Kårens ledare försökle ä rligl oeh efter bäsla förmåga fullgöra det svå ra 

uppdrag, som de själva ingalunda eflersträvade, ulan tvärlom livligt åstun-
dade atl bli befriade ifrån. De leddes därvid endast av en slrävan aft 
söka ernå det, som dd syntes dem del bäsla. 

Hur man då hade bort handla kan nu efte.rdt ett fo lkskoleba rn 
säga oss. 

Därlill behöver man itke, som Hr Renv all gjort, sätla sig ned oeh för-
fatta en bok på 236 sidor, vars innehåll , - fyllt av ordsvammel oeh fras-
makeri - möjligen avsiktligt gjorls osamrnanhängande samt späekats med 
förvrängningar av fakta, lömska lilIvitelser oeh osann ingar, så Ml den indi-
reki blivit en skymf moi hela Nystadskåren, denna heli frivilliga orga ni-
sation, som förulsältes ha låt it sig ledas av några enskilda personer ulan 
atl kunna taga sitt öde i egna hände r. 

Den efterkloke kritikerns självtagna roll ä r i vi ss mån lika tacksam 
- ålminslone i hans egna ögon - som de persone rs arbete är oiacksamt, 
vilka, då andra undandraga sig, under ulomordeniligt svåra förhållanden 
av pliktkänsla påtaga sig ansvaret. 

En saklig kritik, gjord med vederhäftighet och verkligen "med sa nnin-
gen som ledtråd", bör ju - hur än densamma utfaller - naturligtvis an-
ses vara tili fromma för forskningen, men då det sakliga helt oeh hA llel 
tått ge vika för personlig fö rföljelselusta, nedsjunker det publicerade tili 
en pamflelt av lägsta klass oeh av inlet värde. 

Del är detta man vid genoml äsande av Hr Renvalls bok nödgas konsta-
tera, så$om oekså av det töljande borde framgå. 

') Han pästA.r bio a. att en dylik "kapi tulation" annars aldrig någonsin förekom-
mit, ehuru han icke rimli gtvis bort glömma ett sä närliggande exempel sam Tysk-
lands, vi lket rike, sAsom envar vet, ju även blev förlett att ingA. på vapenstille-
ståndsvillkor, sam ledde tili dess fullständiga avväpning, eh uru riket var obesegrat 
i strid och dessutom i besittning av vä rldens förnämsta militära ledarekrafter. 
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De mcd anledning av li r RCllva lls bok publ icera de protcstcrna fTäTl Ny-
stac.lskårcns Il1 cdlclllll1ar in gA i slulcl av delJTla brosc hyr 50111 bi !. l och II. 

Slull igc n viiI jag lillägga att en myckc nhct av andra görornå l tyvä rr i 
hög grad förscna l nedskriva ndet av dcssa sidoT, vilka därför naturligtvis 
nUll1cra fÖT Illången sakna aktualiteisintrcsse. 

DCll lla broschyr, som b1011 Iryckts i eli bcgränsat anla l exclI1pl a r, är av-
scdd för pcrsoner, på vilkas omdömc i hithörande angelägcnhcter - Imr 
dclsa llllll <l än utfall er - jag sä tler vä rdc, närm3s1 na turliglvis en del f. eI. 
della gare j Älandsfä rdcll , vilka änllu ku nIl a tä nkas äga eli vissl inlrcsse 
för de hälldelse r den behancll ar. 

Åbo i novclllber 1923. 
FIJRFATTAREN. 



INLEDNINO. 
Vi skola i det följandc så kori SOIll il1Öj lig t söka klargöra i vad mån 

Hr Renvall i s in ski ld ring anset! nödig t " följa sanninge n salli ledlråd". så-
som han i förordet tili s in bok utlovar. Vi kOllllll a dä rvid Iikväl mycket 
s llarl al! nödgas kOlls lal era all detta sanningssökandc tyvärr icke pä lAngt 
när gcnomförts lika kOllsekvcnl som undvikandet av den "malplaccrade hän-
synsfullhct" , vi lken Hr Renval l redan i förclalet ulan orn svcp förbe red~ r 

oss på atl icke kot1ltllcr alt vara tillfinnandes i hans bok. 
Vi komma här nedan såvitt möjligt alt följa Hr RCllvalls skildring ge-

IlOllI all hänvisa tili molsvarandc sido l11l11l1l1cr i hans bok. 
Åbo Skyddskårs slab får av Hr Renva ll orlovssedeln "humbugartad oeh Krlliken Q'D 

teg, SOm ingenting a nna t gjorde än samlade penga r". Abo Skydds-
Eh uru veterligen Hr Renva ll själv icke tog den min sta del uti Frihels- kdrs Stab. 

krigcts förberedelser,l) vare s ig genolll vapenanskaffningar eiler genom Sld. J$- t J. 

a ll överlmvudtaget ulrätl a någo t SOIl1 hel st positivt tili frOllllua för vär fri-
hetskall1p, skulle Illan doek tyeka all Hr Rcnva ll av andra personer, vilk a 
icke såsol1l han slä ll t s ig på s idan 0111 händelse rna , undc r de fcm år, salli 
förfJutit tili dcss han ut gav s in bok, 11Icd god vilja oeh mcd hans synbar-
liga vc tg iri ghc t hadc borl hilma inhärnla en del Iäti till gä ngli ga upplys-
nin gar, va rigcnolll ha n å tmi nsto nc 1I11J/wra kUll nat hava klart fö r s ig, dels 
vilka a l1 s trä l1gnil1 ga r som j sjä lva vc rk et på den fiden ävclI i A.bo gjordes 
fö r anska ffande av v<,lpen oeh amlllnl1itioll och dels all de bctydand e sum-
mor, SOIll av en ha ndfull pcrsoncT uppoffrades fÖT v3pcnköp 111. 111 . just 311 -
vändcs så, a ll bl. a. de va pen so m här de Jaeto s todo all få - anskaffa-
des, oftasl under rätl s tor pcrsonli g risk för dem som slodo fÖT denna 
an skaffnillg. 

Vad Hr Rcnvall därcl1lot rcda n på den Hel en bort hav,\ reda pä - l1len 
likv,'i l iekc i sin bok med cit ord Oll1 närnner - är all de cirka 125 gevär 

' ) Enligl elt av Hr RenvllIl s.\ sent som i Icbru ari 19 18 i Nys lad fä lJI ytlrande 
hade han egentligen länkl slälla sig "heli neulral" i Fi nlands Fri11cfsk .. mp ulan .. II 
laga pa rli \'a rken för "si na vlI nner" bland socialislerna (\'arOI11 han lalar å s ido 13 
j sin bok) eiler de vita. Först 1l1ordel på Antti Mikkola den 30 jan. hade kommil 
hOll0111 atl änd ra åsikt. 

• 
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jämte patToneT, som Nysladskåren var utrustad med, tili all ra stö rsta de-
len just hopbragts av Abo Skyddskårs slab, T yvärr hunno på grund av 
den ytterst knappa tidrymden - som känl förflölo endast några dagar 
mellan Frihetskrigets utbrott-!Xh kåTens avfärd tili Aland - icke alla 
de i Abo anskaffade gevären fors ]as tili Nystad, utan en del kvarblev här. 

1 deUa sam man hang fäsler man sig emellertid vid atf Hr Renvall g löm-
mer alt berätta på vii ken grund han jämte son föred rog att heli överlämna 
omsorgen om dessa gevärs trans port tili Nystad ål andra, "odugliga" per-
soner, ty hade han och hans son på fä rden dit medtagit åtminslone var 
sitt gevär hade antalet ju blivit tvenne sAdana stÖrre. 

Enär Hr Renvall redan åtminstone en gång tidigarc - ehu ru ula n äsyf-
tat resultat - ansett lämpligt kritisera Åbo Skyddskärs stab, della i en 
skrivelse ti li den under general Ig natius ordförandeska p fungerande Ko-
miten fö r Frihetskrigets historia, är det mähä nda i detta sammanhang av 
intresse att erfara vad denna stab i eli den 27 ok lober 1921 tili sagda 
Komite riktat svaromål anför, vilket här tili lämpliga delar mä citeras: 

"SaHa i tillfl111e atl få del av en av Doktor T. Renvall uppsatt skrift, av-
sedd alt utgöra kritik av red. Yrjö Koskelainens, i arbelel "Finlands Frihels-
krig", ingående uppsats "Vita ga rdet på Åland", få undertecknade f. d. med-
(emmar av staben för Abo Skyddskår intill krigsutbrotfet härmed inlämna 
en bestämd gensaga mot de orikti gheter 'och beskyll ningar Dr Renva ll gör sig 
skyldig tili uli si n skildring av skyddskå rens i Abo verksamhet intill krigs-
ulbrotlet. Doklor Renvalls skrift skulle rättvisligen böra avfärdas med att 
den ä r et! av de vanliga fantasifoster, som gjort dess upphovsman ökänd å 
denna ori, men den möjlighelen alt Doklor Renvalls påståenden, om de icke 
bemötas, i en avlägsen framl id av någon forska re skola åberopas, Ivingar 
oss ali avgiva et! bemötande. 

Dr Renva ll påstår: " Den av staben hopsamlade penningsumman, betydligt 
över en milj. mark a nvändes antagligen ti\l atl betala den tili slörsla delen 
av ukrainare bes!ående g rä nsbevakni ngskåren, som stabsmedlemmen Edgar 
Orönblom köpte för vaklhå ll ning i staden". - Härti ll kan genmälas atl av 
de för kåren insamlade pengarna in tef användes för det av Dr Renvall an-
givna eiler liknande ändamål. Vad användningen av skyddskårens pengar 
beträffar så basera sig Dr Renva ll s påståenden i denna punk!, ~om i flere 
andra fall, dels på illvilligt förta l av personer, som av en eiler annan orsak 
anse sig mi sskända, dels på fantastiska rykten, som cirkulerade under en 
upprörd Hd. Det har ei ens falli t Doklor Renvall in aft kontrollera dylika 
påståendens sanningsen lighet.') 

" Initiativet med träbattongerna utgick från Helsingfors redan tidigt på 
hösten, under en tid då skyddskårernas uppgift ansågs ligga uli ordningcns 

' ) Vad det ' av Hr Renvall åberopade sanningsvitlnet styrmannen Donald Pock 
beträffar, har Abo Skyddskårs Stab även härutinnan avgivit en fullsländig förkla-
ring, som ställer del hela i et! heli annat ljus än vad Hr Renvall avser. (Min anm.) 
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upprätthållande. Redan ctärförinnan, eiler genast efter del Abo Skyddskå r 
grundades, begynle slabcn i Abo anskaffa koria vapen Af skyddskårcn och 
denna anskaffning fortgick tills c:a 300 pistoler jämte flmlllllnition genom 
köp jörvärvats. - Ävenså och jämsides med koria vapen och träbattonger 
anskaffades mililärgevtir i den män sådana stodo ali fA. Hr Renvalls rela-
tion om dessa saker är sAledes fullkomligt skev. Vad som än kan hava för-
summats frän vår sida i detta avseendc så var del icke, såsom Dr Renvall 
pAsIAr, på grund av rädsla frän slabens sida sam skyddskåren icke i tillräck-
lig grad blev beväpnad med gevär. Vi hänvisa blott tili atl del fanns samma 
möjlighel atl göra detta i andra släder i Finland, och dack kunde en sAdan 
beväpning i slörre sli l ieke genomföras. Som känt varo fö rhållandena i detta 
avseende svårare i Abo än i de flesla andra släder. Cirka 150 gevär och en 
kulspruta anskaffades Irols delta oeh gömdes å olika ställen i sladen. Ty-
värr kl.lnde ieke mer än någo! över 100 gevär jäm!e kl.llsprulan oeh en del 
av de koria vapnen fås med på färden tili Nystad." 

"Vid krigsulbroltel kvarblev i en bank i Abo slörre delen av de diltills in-
samlade penningmed len oeh omhändertogs efter kriget av en komite, i vilken 
ingen av underleeknade ingår sam medlem. Denna komile har sedermera 
utrett oeh likviderat Abo Skyddskårs oeh Nysladskårens affärer." 

"Abo Skyddskårs oeh dess slabs förhållande undei storslrejken i Abo i 
november 1917 samt vid de s. k. butikplundringarna karl före jul är föremål 
för en "sakkunnig" krilik från Dr Renvalls sida. Vid tiden för storstrejken 
var kåren, frAnset! at! dess ehef oeh en del av s!aben voro häklade, ännu 
så Ii tel organiserad oeh obetydligt beväpnad all det hade varit eli lättsinne, 
som kunnat hava svåra följder för stadens innevåna re, om här oeh där en 
aktion inlelts från spridda skyddskå rsgruppers sida. Slörre delen av kåren 
hade i varje fall icke kunnat deltaga av brisl på vapen. De röda dä remot 
hade redan då flere fullt aliga oeh med mililärgevär beväpnade kompanier oeh 
närde endasl önskan at! de borgerliga skulle giva dem någon anledning alt 
gripa lilI vapeno') Dessulom lågo invid Abo de ryska kryssarna "Rossi ja", 
"Oromoboj" oeh "Diana" med si na starkt bolsehevikiskt sinnade besättningar 
om inalles e:a 3,000 man. Allt delta gjorde att de longivande oeh ansvars-
medvetna borgerliga elemenlen i sladen absolut voro emo! ett ingripande från 
Skyddskårens s ida. Envar länkande person lo rde därför medgiva alt stabens 
order, att ieke någo! enslaka aklivl ingripande fiek förekomma - vartill möj-
ligen några medlemmar sku lle haft lus! - , var tulit riktig. Vår hå llning 
härutinnan har ej heller oss veterligen klandrals av någon annan än Dr Ren-
vall. Vid de ökända buliksplundringa rna i deeember kände sig kåren redan 
någol slarkare. Ej heller nu ansågs eli öppet ingripande kunna lyckligt ge-
nomföras. Eli sådanl var ifrågasatt inom skyddskåren oell staben, men vid 
et! för klargörande av situalionen sammankallal möte, bevistat av ledande 
personer inom alla borgerliga partie r i staden, framgiek aft partierna bestämt 
önskade alt. skyddskå ren ej skulle få uppträda, då utsiklen för alt den skulle 

') Major Fabritius hänvisar i en den "/ .. 1922 i A. U. införd artikel bl. a. tili för-
hållandet i Viborg, där skyddskåren genom !ör tidigt ingripande åsladkom mera 
skada än nylta. (Min anmärkn.). 
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Iyckas var minimal. Däremot samladcs kåren i olika gårdar oeh lokaler i 
stadcn och inrätfade sig för försvar, som även framgångsrikt genomfördcs 
oeh av allt a li döma sa lte rcspekt i de röda, eftersom de ieke gjorde något 
allvarsamt försök alt bryta motstånde!. 

På den av Dr Renvall Olmlämnda befäl sfrågan, striden mellan övcrste 
Forsell å ena sidan och kapten Fabritius oeh ryttmästar Bergh å den a ndra, 
anse vi oss icke behöva ingA, enär denna sak är tillräckligt känd. Vi konsla-
tera endas! atl Dr Renvall hela sin läggning likmätigt lager parti för överste 
Forsell. 

Doklor Renvall log, oss velerligen, inH II kri gsulbrottcl själv intel som helst 
iniliativ för främjande av skyddskårsiden eiler tili skyddskå rens fTomma. Ej 
heller ulrällade ha n nAgot positivt för kåren inlill krigsulbrottet. Ha ns kritik 
är därför hopsatl ulan personlig kännedom om förhållandcna oeh baserad 
endasl på rykten m. m. 

Då Dr Renvall dessulom gö r sig skyldig tili eli ä rerörigt skrivsäll, anse 
vi oss icke hava skäl att vidare bemöla honom för del Jall alt han sku lle 
önska forlsätla med sina beskyllningar." 

Abo den 27 oktober 1921. 

Alpo Oka. 
W. Jörgensen. 

Toivo Piintilä. 
John Engblom. 

Berndl Orönblom. 
S. Ja nsen-Slorbacka. 

Å sido 19 isin bok utslu ngar Hr Renva ll en ful insinuation mot mig, i 
det han viII lå la påskina, ali jag skulle ha förmålt den av ukrainare sam-
mansalta ridande s. k. gränsbevakningskåren all " lI1ot kontanl betalning" 
åtaga sig den av densamma utförda va klh ållningen i staden. , 

Med denna sak förhöll det sig heli enkeli så, ali efter del de s. k. bulik-
plundringarna i dee. 19 17 lInde r tvenne nälter ostör! ägt rum, det s. k. 
Välfä rdsutskottet (vilket då beslod av vicehä ra dshövding Jon Hartman, 
in g. Fo rsen, red . Koskelainen , apolekar Wahlberg, dircklörerna Engblolll 
och Merimaa och mig) försökte 0111 möjligt finna någon utväg alt stävja 
dessa plundringar och därigenom skydda liv och egendorn i stadcn. Oc-
nom i denna "gränsbevaknings kår" Ijänande fin lä ndare (Priewer l, Carpe-
lan) erhöll Välfärdsulskoltet vetskap om all sagda kår synnerligen resolut 
log parti mot de fin ska röda, vilkas vå ldsdåd den så slarkt fördömde, att 
den förk larade sig beredd tili eli myc ket skarpt uppträdande t. o. 111. moi 
ryska matroscr, ifa ll dessa ertap pades med plundring, varfö r denna kår, 
enl. vad vi så lunda visste, endast behövde eri IIppmaning från. någon kor-
porations i staden sida för att frivilligt åtaga sig alt bevaka li v och egcn-
dom. Det var då som inom Välfärds utskottel förslag väektes alt upp-
mana sagda kår a tt ins krida, viI ken uppmaning del ansågs lärnpligt forlllu -
lera i härvarande sju utländska konsulers l1amn, oeh blev jag då sent en 
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natt anmodad att framföra sagda uppmaning. Kå ren lltförde som känl 
llppdraget s! vä l a lt några plundringar icke vidare ägde rum.') 

Ndgon betalning i penningar lIarken ijrdgasattes eiler erlades all Väl- En os~rJ-

järdsutskottet. f ) Herr Renvalls påstående alt gränsbevakningskårens H:f:'lnf1~tl. 
tjänsl mot Abo samhälle skedde moI "kantani betalning", vii ken betalning 
Herr Renvall i förläekla ordalag dessulom insin uerar all skulle ha verk-
ställts av mig, är Således en av de i hans bok ingående m!nga osannin-
gama, oeh det ä r synbarl igen, ula n spår av bev is, blol! oeh barl utlä nkt 
av Hr Renva ll för all nedsälla mig personligen. 

T il i bestyrkande härav kan fö r övrigt hänvisas liII här ingående " För-
klaring" (Bi laga 111 ), underteeknad av medlemmarna i sagda utskott: Hart-
man, Forsen, Engblom, Wahlberg, Koskelainen och Merimaa , varav bl. a. 
framg!r att utskottet vid sagda tid (dee. 1917) övcrh uvudtagel ieke dispo-
nerade öve r några penningemcdel. För övrigt kan ti ll äggas all jag var-
ken d! eiler senarc omhänderhade förvallningen eiler användningen av för 
skyddskåren insamlade kontanter. 

Såsom tidigare Ilämnts måste vid Frihetskrigets ulbrott en stor de l av 
dessa medel kvarlämnas, oeh om.händertogos de av en korn ile, bcslAende 
av sex medborgare i staden. Hr Renva ll torde sedermera p! särskilda hAll 
ha framslällt ins inuanta antydni ngar angåendc användningen av dessa 
resterande medel, men synes nämnda kom ite rned rälla ieke ansc sig i 
något avseende räkenskap skyldig genlemot Hr Renvall, så myeket mindre 
som denne veterligen a ldrig själv på något sält medverkat vid hopsam-
landet av medlen ifråga. 

' ) Tili belysande av den ståndpunkt sagda ukrainska Gränsbevakningskår lak-
tiskt intog tili de av de röda huligancrna i Abo verkställda bu tiksplundringarna, må 
här i översättning et! protokoll vid et! av denna kår hAllet möte citeras: "Enär tili 
divisionen inlupit allarmerande underrältelser om en lörestående ny pogrom i Abo 
Qch på grund av den oklara ställning som verkställande (Soldat) komitCn och finska 
K~volutio!lära Komiten härtill intaga har kommandots allmänna möte i betrak~ 

tande av: 
1:0) atl sådana stölder och grovt övervåld, som undeT sken av kamp lör soci ala 

ideer ågått ortsbor, itke vidare lär tillåtas, vilken klass dcssa ortsbvr än må till~ 

höra, ävensom 
2:0) stadens fullkomliga skyddslöshet, beslutat aU p1l. det beslämda proleslera 

mot det redan skedda och ylterligare väntade övervåldet mot Iria medborgare samt 
al! anhålla hos verkslällande komiten och finska revolutionära komiten, för den 

händelsc att bevakningen i staden övertages av Gränsbevakningskåren, att lämna 
åt alla i staden varande truppdelar och andra beväpnade organisationer beslämda 
instruktioner atl icke blanda sig uti Oränsbcvakningskårens patrull tjänst." 

') Det enda som kåren senare torde ha erhålHt va r et! pa rt i cigaretter skänkla 
av en härvarande tobaksfi rma. 
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1 NYSTAD. 
Det har berättats mig ali Herr Renvall redan under de förs la dagarna , 

då kåren samlades i Nystad, ådagalade elt så egenclomligt oeh arrogant 
uppträdande, alt han av någon kårm ed lem - okänt av vem - bti vit t ill-
sagd ali ieke intränga i det H irn, där kå rstaben höll sina överläggningar. 
Måhända bör Herr Renvall s slarkt person ligt färgacle krilik av med eli 
ord allt, som staben förelog eiler enlig t hans uppfattning unclerlät aft göra, 
ses mot bakgrunclen härav. 

Jag vili i det följande ieke trötta lä saren med en berättelse om kårens 
bi ldande eIler orga nisation i Nystad, ulan hä nvisar i detta avseende tili de 
i de båda verken " Finlands Frihe{skrig" ') ingående skild ringar na, oeh är 
det för varje inlresserad så myeket större skäl atl läsa clcssa ovan-
nämnda sak liga relationer, som Hr Renval1s berät!else är fullkomli gt osam-
manhängande oeh utes lutande ful1 följer vissa tendensiösa syften. 

Endast den av Hr Renvall relaterade lelegramväx lingen mellan kårsta-
ben i Nystad och Stockholm må i korihe! berÖras. 

Den 6 feb r. telegraferade sålu nda slaben (som efler ankomsten tili Ny-
stad tagit den över Nystad ti li Sverige gående kabcln i sina händer) tili 
Finska Legat ionen i Stockholm med anhållan a tl legalionen vill e hos gene-
ral Mannerheim förfråga sig vilken väg kåren borde välja för sin lilläm-
nade färd norrut tili den vila fronlen. Det ti11ades i telegrammet atl vår 
kå r uppgick tili e:a 500 man, mcn kunde belydligl ökas ifall vapen 1) erhöl-

' ) Söderströms förlag "finlands Frihetskrig Ar 19 18": 111 bandet häftena 6 och 1. 
Holger Schi ldts förlag: "finlands Frihetskrig" sido 135-210. 

') PA sido 28 talar Hr Renvall om de "lösa grunder på vilka staben byggde sin 
Iro" om den vänlade vapensändningen. Härigenom blottaf Hr Renvall ofrivi11igt sin 
fullkomliga okunnighet om förhållanden, som han det oaktat tvärsäkert kritiserar. 
Upplysningsvis mA här inskjulas, alt kArens koncenlration i Nystad byggde på 
en IAngl tidigare i början av december 1911 av Aktiva Komitcn i Helsingfors upp-
gjord pIan all å ön Edväinen lossa en del av de vapen, som vid sagda tid å en tysk 
vapenbåt voro pA väg tili Finland, ehuru deUa genom eli misslörstånd icke kom 
t ili utföra'lde. Eiler det "Sampo" den 26 jan. avgAtI frAn Åbo för alt assistera va-
penångarena hade de i saken invigda Fabritius, Jörgensen och jag emellertid grun-
dad anledning atl hoppas a lt vapen i förrn hällten av fe bruari skulle las tili Ny-
stad (Edväinen). Se f . ö. sido 314 i "finlands frihetskrig" - (Söderströms fö rlåg). 
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les, vilka i så tali skulle sändas ti li öo Edväinen utanfö r Nystad, eiler om 
detta icke vore rnäjligt, någonstädes tili iskanlen vid Enskärs fyr. 

A detta telegram, som enligt stalsrådet Gripenbergs uppgift i rätl lid 
kom legationen i Stockholm ti ll handa, erhölls emeJlert id inlet svar. 

Eli av oss därpå avsänt telegram tili tyska regeringens ombud i Stock-
holm Dr. Steinwachs, som hös!en 1917 varit en av de ledande på tyskl 
håll vid vapcnsändningarna tili Finland, Tönle samma öde, beroende på -
som vi senare erforo - aft Dr. Steinwachs just då befann sig i BerHn i 
oeh fÖ T ordnancle av frågan angåencte ele vapen, som tyska regeringen sc-
dan stä llde tili det vi ta Finlands förfogande. 

Det sista telegrammet tili Stockholm som vi avsände innehäll elt l11ed-
delande tili Icgationen att kåren avtågar tili Aland och att en vapenbåt 
om möjligt borde sändas oss tili mötes tili Kumlinge. Om svar anhölls tili 
Ma riehamn under en av oss uppgiven adress (Starck). l} 

1 sin relation av dessa händelser säge r statsrådet Gripenberg aft han på 
grund av ovan nämnda av oss avsända telegram, vi lka han mottog, telc-
grafiskt begärt närmare uppgifter om "kårens stä llning och operations-
möjligheter". Emellerlid moffog kdren, dtminstone sd vitt mig lir bekant, 
IInder hela sin Nystadsvistels.e intet enda felegram frdn ndgot /IlW, vilket gi-
vetvis fö r de ledande i hög grad försvårade en överblick av situationen. 2 

Ur det sist anförda tclcg rammet från slatsrådet Gripen berg drar Hr 
Renvalf (sid. 28) dcn överraskande slutsatsen "a li någon hjälpexpedition 
(i vapen) tili kåren av ingen i Stockholm ens var pålänkt", och anser Hr 
Renvall tydligen mig nai v som kunde Iro eiler hoppas på något såda n! 
som en dylik hjälpexped ition. Ali planer i denna riktning likväl faktiskt 
förefunnos i Stockholm bestyrkes bl. a. av Dir. Amos Anderson, då han i 
sin bok ("Dcn svenska Alandsexpeditionen", sido 23) bcrällar all dcn i 
Stockholm verksamma finländska organisationen - som Di r. Anderson 
till hörde - på aftonen den 7 februari efter erhållande av kårens telegram 
från Nystad samma nkom och allvarJigt dryftade möjligheterna för avsän-
dandet av en dylik exped ition tili Nyst{lds Skyddskår. Härvid enades man 
om aft utförandet av en dylik expedifion borde överlämnas tili en fackman, 

') Beklagli gl nog ha konccptcn tili dcssa lelegram gAII förlo rade, entl r de vid 
kArcns avlärd IrAn Nystad av mig ltlmnades tili en person därslädcs, som dock icke 
riskerade all Ilppbeva~a dem, ulan vid de rödas inlAg i staden förstörde dcsamma. 
Därigenom är jag icke i tillfälle Atergiva de frAn Nystad avsända telegrarnmens 
exakla ordalydelse. 

' ) Ett undantag utgjorde cndast dcn tclegraliska fullmakt atl ftln gera som Ny-
stadskArens ehet Kaplen Fabritius personligen mottog dcn 2 febr. hän högkvarte-
ret i Wasa. 
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som var i stånd alt bedöma situationen och handla efter omsländigheterna. 
Man vände sig då tili genera l Theslöf (sede rmera överbefä lhavarens stabs-
chef), som då vistades i Stockholm och utan tvivel hade varit rätte man-
nen för en dylik viktig exped ition, och vilken skulle ha blivit en självfallen 
ledare för hela Nystadskåre~. *' Tyvärr blev general Theslöf samtidigl helll-
kallad, men hann dessföTinnan ulskriva en order, däTi han lämnade en redo-
görelse för ryssarnas förläggni ng på Äland saml meddelade all den pla-
nerade hj älpexped itionen tili en bö rjan sk ulle ål oss medföra 250 gevä r 
och 2 kul sprulor, varutöver så snart underrättelse ingålt om alt överrump-
lingen av den ryska garnisonen lyckats mcra vapen samt radiolelegrafister 
skulle sändas. Dir. Anderson fortsäller isin bok: "Denna (general Thes-
löfs) order skulle jrambejordras med det jortyg som vi lIoppodes kUrlna 
uppbrirlga lör all översärlda tili Nysfads skyddskdr." 

Ehuru Hr Renvall själv (sid. 28) citerar Dir. Andersons ovannämnda 
bok, som han så lunda läst, oeh ur vii ken tydligt fram går huru hänned , de 
faeto förhöll sig, djärves han - direkt mot bältre vetande - påstå "att 
någon hjälpexpedition i Stockholm icke ens var pålänk!", oeh försöker 
därigenom få fram atl de i staben - närmast jag - som hoppades ei ler 
trodde på atl en sådan vapenexpedition låg inom möj ligheternas gräns -
voro oerhör l naiva. Ä andra sidan medger Hr Renvall sjä lv (å sido 34) 
"att var och en av oss hyste dessutorn en fas! förtröstan att Sverige mer 
eiler mindre öppet skulle understödja oss." . 

En dylik hj älpexpedition ficks - såsom läsaren vet - ju faktisk l tili 
stånd, i det att ångaren "Hero" redan jöljande dag, den 8 febr. var färdig 
att avgå från Stockholm. Della bestyrker t. O. m. Hr Renva ll själv å sido 
122 i sin bok, där han !ydligen totalt glömt bor t vad han påstått å sido 28. 

överraskande nog betecknar Hr Renvall å sido 122 kårens telegram, dä ri 
hos Jegat ionen anhölls om sagda vapenbål, som "olycksa ligt", ehuru just 
delta telegram påskyn dade "Heros" utrustande och avsändande. ' ) 

Ytterligare kommer Hr Renvall med del märkvärdiga och absolut orik-
tiga påståendet att kårens stab, vars avsikter och motiv Hr Renvall Ivär-
säkert och slädse Iror sig känna bältre än slabens egna medlemmar (ehuru 
Hr R. a ldrig bevis!ade dess sammanträden), i Nystad hade beslutat atl kå-
ren sku lle kvarstanna på Äland, och at! staben så ledes överhuvudlaget alls 
icke hade för avs ikt aft söka föra kåren tili general Mannerheims front i 
norr, vil ket sena re a lternat iv enligt Hr Renvalls åsikt 'va r oklokt. 

Emellertid förhöll det sig så alt kårstaben i Nystad absolut enhä ll igt an-

') AU " Hero" pA grund av de svenska myndigheternas ingripande sedermera bJev 
stoppad i Furusund är naturligtvis en sak för sig:' 
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såg, att en vapenbåt tili Äland var ulomordentligt vikt ig även ur den syn-
punkten att man, sedan den ryska garn isonen på Äland fåtts avväpnad, 
kunde bli j tillfälle a lt jämte de erhåll na vapnen med bAlen begiva sig norrul 
tili general Mannerheims fronl, vii ken ulan tviv'el då föresvävadc hela kå-
ren som dess enda mdl - oclt torde Hr Renvall vara den enda människa 
som fi nner något orätt härut i. 
. Hr Renva ll vei i själva verket utmärkt väl, att alla kårmed lemmar från 
olika håll samlats i Nystad j ust i avsikt att gemensamt taga sig fram Ii!! 
den vita fronten i österbotten, och atl Nystad långt tidigare av skydds-
kårsstaben i Abo just utsctls tili sam li ngspunkl fÖT della ändamål. Då 
Hr Renvall nu viII göra gäl1andc alt meni ngen var alt alls icke begiva sig 
norrut, ulan i ställel blol! li1I Aland, vittnar deUa endast 0111 hans egen-
dom1iga oppositionslusta, då det icke ens för hon011l torde vara obekanl 
att det hade var it omöj ligt ali få de til I a ll ra störsla del finskata lande 
medlernrna rna alt medfölja til I det svenska A[and (en del, bl. a. 'Ra ull1o-
borna skiljdc sig just på denna grund från kåren och sökte sig rakt norr-
ut), ifan icke för dessa ultryckligen förk larats, alt Aland endast var cn 
etapp på vägen norrut, och al! avsikten var alt snarast möj ligt förena sig 
med den övriga finska armcn. 

Planen alt tåga tili Aland i sl. för direkt norrut från Nystad synes emel-
lerlid ha vunnit Hr Renvalls synnerliga gi llande. 

Därför är det helt naturligl att han absolul viII til lskriva densammas 
llppkomst, viI ken som helst annan person - blolt icke rnig. Hans vaI 
har härvid stannat på Dr Kr. v. Alfthan, S011l känt numera av liden. Ehuru 
ju \ den otllständigheten, vcm av oss som fö rst kom på iden alt tåga tili 
Aland, numera icke borde ha någon som hel~t betydelsc, gör Hr Renvall 
härav eli slort nummer. - Faktum är alt staben den 7 febr., först några 
timmar innan avfärden frAn Nystad var bestärnd atf skc, ryggade den tidi-
gare planen om en färd direki norru l och bes löt ali ställa kosan tili Aland, 
och alt Dr v. Alfthan ickc ens var närva ra nde vid det sammanlräde då 
beslu let faltades. 

A sido 34 citerafHr Renva ll elt teleg ram 1) som dcn 8 fcbr. kom finska 
Icgationen til1handa och vil ke! han ber läsaren hålla i minnc!, enär han 
därmed ämnar bevisa alt de n "Alfthanska åsikten" (som ingen ens hit-
tills hö rt talas om, men som enl. Hr Renvall alltså gick ut på alt vi efter 
ankomsten tili Aland icke skutle begiva oss vidare) "var rådande i staben". 
Tyvärr måste vi emellertid upplysa Hr Renvall a1l della telegram, som Hr 

') Telegrammet lydde (enl. Hr Renvall): "Om undsättningsexpedilion med vapen 
och manskap kunde sändas borde den dirigeras tili Eckerö." 

En orlktlg 
uppg ljt. 

Sld. J~. 
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Renvall nu med spärrad stil och med sAdan pondus citefar, afls icke här-
stammade frdn Nystadskdren, ulan, sAsom senare i denna bok utförligt 
kommer atl påvisas ,avsändes av några mariehamnare per den direkla ka-
beln frAn Mariehamn tili Stockholm vid en lidpunkl (8 febr.), då Nystads-
kåren redan I)efann sig på 'inårsch tili Aland och hade varkcn telegrafisk 
eiler annan förbindelse med yttervä rlden. 

För öv rigt generar sig Hr Renvall icke alt vid citerandet av detta tele:' 
g ram förvanska detsamma genolll att eHer ordet "sändas" inskjuta orden 
"tili Nystadskåren" (inom parentes). Frånvaron av dcssa ord bevisar f. Ö. 
även ati telegrammct alls icke härstammade frAn kåren. 



TAGET TILL ALAND. 
Vid den forlsalta läsningen av Hr Renvalls opus frapperas man av den 

uppfinningsrikedom hart utveckla r uli utfinnandet av nedsällande lillvitel-
seT moi särski lda namngivna personer. 

Att min yngre bror Gunnar vid et! senare tillfälle (pA Aland) på grund 
av Hr Renvall s oförsynla upplrädande ~ varvid jag icke var närvarande -
såg sig tvungen att taga Hr Renvall i handgriplig upptuktelse, utgör nalur-
Iigtvis en förklaring tilI Hr RenvaJls mindre vänskapliga känslor moi vår 
familj. 1 sin pamflett, vitken alltså bör belraktas som fruklen av den vid 
sagda IiIlfälle av honom uts lungadc hotel sen om framtida revansch, frall1-
kommer Hr Renvall med en massa osa nningar, i Iran alt han därvid på 
något sält kan nedsälla min bror och mig. Jag vili med någ ra exempel 
här nedan belysa hur Hr Renvall nu handskas med sann in gen, som ju en-
ligt förela let skulle utgöra " Iedtråden" i hans bok. 

Vi d tåget över Skiftet den ödesd igra natlen mot den 9 febr. trodde sig Flere osan
några kårmed lemmar bällre kunna vägleda sina eflerföljande kamrater nlngar. 
genom snöstormen genom all upplända eldar och avskjuta några revolver- Sld. 43-<14. 

skoll i luften. 
Detta benämner Hr Renvall nu "eli fånigt påhill av bröderna Grön-

blom." Emellert id uppUinde bevisligen varken min bror eiler jag någon 
eld, ej heller avskölo vi et! enda skott vid detta tillfä lle eiler II ppmanade 
andra att göra det. 

Uppländande av bål under nalten på stranden för alt vägleda de efler-
följande 'prakliserades redan föregående naft under färden från Nystad tili 
Lokalaks och var tili utomordentlig ftjälp för de efterföl jande, vilket lätt 
inses då man tager i betraktande aft vårt tåg var flere kilometer lång!. 
Den person (h r Engblom), som under tAget över. Skiftct uppgjorde en eld 
i detta syfte, har därför a ll heder av denna sin välbetänkta åtgärd. 

Vad Hr Renvalls relal ion av min brors och min färd över Sk iftet belräf-
far, är den av honom avsiktligt förvr:ängd. Min bror och jag gåvo oss 111 01 
kvällen i väg över Skiftet som friv ill iga kunskapare någon timme före kå-
ren, varför vi förrän de öv riga råkade in i den fruktansvärda snÖslormen. 
Vi tappade tota lt bort vå r kurs och märkte slutligen att vi i stora cirklar 
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irrade på mM! på ele isiga vidderna. På grund av den starka kölden åkte 
vi ej ula n färdades mestadels tilI fol5. Slulligen, moi lIlorgonsida n, hitl ade 
vi, redan ganska uttröttade, på en strand en ruckJig lada, vari vi tili vår 
glädje tunno en del av vAra kamrater frän kå ren, vilkefl alftsd delv is r'edan 
!Wllni( jörbi oss i mörkret ocl! snöyran. Hr Renvalls relation 0 111 bröderna 
GrönblOIll "som hittades i en koja på Björnlandet där de slagil sig tili TO 
fÖT att sova ui stormen, och ei behöft göra något uppehåll under färden" 
är sAlunda en Ten dikt. 

" Reda n 5å här i bö rjan hade sann ingen av mi n spådom om dera s (d. v. s. 
bröde rna Grönbloms) olärnplighet visa! sig som ett so rgligt faklum, i det 
de ej del aUra minsta insetl vad en kuri r är skyld ig under vidriga nalUT-
förhå ll anden" - så lyder Hr Renvalls dystra omdöme om min bror och mig. 

HurHrRen- Samtidigl delgiver Hr Renva ll den antagligen en ligt ha ns egen Iro i andlös 
fJaU sj4l'O spänning varande läsaren detaljer hur det g ick med honom själv vid della 
hade det. tillfälle - jo, han var väl instuvad i en släde och insvept i en sköh persisk 

Sld. -#J. filt , och li kväl får man veta att han länge efteråt fick hall udna tioner, - han 
såg både rosenbuskar oeh myekel annat vid en Hd, då mln bro r oeh jag 
redan för lä nge seda n varo på spanarfärd vidare tili fasta Ala nd. 1 ) 

6tterste 
Forssell. 
Sld.46-19. 

Politlska 
rddet. 

Sld.49-51. 

Hr Renvall anser sig böra bryla en lans för övers le Forsell, jag viI! dock 
avstå från atl närmare ingA på om della är motiveral. 

översle Forsell, som gay den något oöverlagda ordern om tåget över 
Skiftet na llen mot den 9 febr., varti lI knappasl skäl förelåg, då ju kåren re-
dan varit på marsch et! heli dygn, och inga fiender torde påkallat et! sA-
dan! sleg, ansåg lämpl igt några daga r senare heli och hållet lämna kå ren 
åt sift öde. Hr Renvall lovprisar nu övers!e Forsell på kaplen Fab riti us be-
kos!nad, sam!idi gt som Hr Renva ll pAstår alt det va r Nystadskårens stab, 
som utnämnde Fabritius ' tili kårens ehei. Kap'ten Fabritius utnärnning 
stödde sig i själva verket på en telegra fisk fullmakl av den 2 febT., ulfäTdad 
av genera l Manne rheims slabschef Welzer. 

Vad vale! av det "politiska rådet" beträffar, utsågs detta på gru nd av 
atl kapten Fabrit ius själv önskade et! sådant vid sin sida (Se " Fin lands 
Fri hetskrig" sido 162). 

' ) 1 delta kapitel (sid. 48) talar Hr Renvall om något slags "instruklioner", som 
min bror och jag skulle erhållit för den spanarfärd vi lör kårens räkning löretogo. 
Hr R. g!ömmer alt upplysa om vem som givit 05S dessa "i nstruktioner", enär han 
i själva verket mycket väl vet alt vi 5å gott som omedelbarl efter ankomslen tili 
Brändö (där kåren stannade ett dygn lör atl vila ut) på egct initiativ och lu \lkom-
ligl friviIligt rned stabens gillande begåvo 055 på väg på denna rekognoscering tili 
lasta Aland, varvid vi bl. a. hade lör avsikt atl i Mariehan1l1 efterhöra om nAgot 
telegram an länt tili kåren irAn Stockholm. 
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Vale! skedde vid ett möte i Kum li nge den 12 febr., varvid kapten Fabri-
Uus återinsaHes i sina rättigheter som kårens chef av de församlade kå r-
med lemmarna, varefter dessa utsågo Koskelainen och mig tili medlemmar 
av ovannämnda "poliliska råd". Ehuru varken redaktör Koskelainen eiler 
jag ens voro närvarande vid sagda valti llfäll e, generar Hr Re nva ll sig icke 
att på ett insi nuant vis på detta stäl1e isin bok antyda ali vi mer eiler 
mindre valde oss själva tilI våra befattningar. I själva verket befunno vi 
oss båda nämnda Hd långt därifrån, och försl da gen efter det Kumlinge 
valet ägt rum fick jag vetskap därom på Vårdö efter min återkomst irån 
min spanarfärd tili Mariehamn. Hr Koskela inen och jag kunna följaktligen 
icke beskyllas fÖT att i kåren ha intört något "rådssystem". 

Den na i och för sig icke betydelselösa omständighet känner Hr Renvall 
också mycket väl tili (bl. a . har jag omnämnt densamrna i rnina "Minnen", 
vilka Hr Renval1 eljes nog, när han anser detta för sina syftemål lämpligt, 
citerar). Han föredrager emellertid att h. o. h. förtiga detta fakturn för 
aft redan nu så mycket ivrigare kritisera och förhåna oss båda "självkloka 
medlemmar av Abo Skyddskårs sorgligt ryktbara stabs execu tiva utskott." 

Samtidigt som Hr Renvall (å sido 50 i sin bok) själv omtalar aft han 
var närvarande vid sagda möte å Kumlinge, omnämner han å föregående 
sida aft något vai alls icke ägt rum, oeh att Iwn sjiilv aldrig under hela 
sin vistefse pd Äland ens lwde reda IIärpd, utan förblev det "en hemlighel 
inom slaben".') 

SAsoll1 ocksA Hr Renva ll själv omlalar lill frågades Kapten Less vid sagda 
Kumlinge "valmöte" huruvida han ville inträda som med lem i "rådet" (eil er 
staben som det ju egentligen var), tili vilket han ju kund e anses ha betin-
gelse r i egenskap av gammal mi litär. 

Det är på den grund icke mcd sann ingen överensstämmande, dA Hr Ren-
vall A föl jande sida isin bok säger: " Det är betecknande för NysladskA-
rens inkompetenta stab. att ocksA denna utbi ldade militär (Kapten Less) 
hittills skjutits Af sidan och även nu ansågs väl kunna undvaras" . 

Tvärtom försökte bl. a. jag, sA 5naf! jag - 50m ova n nämnts - i Vårdö 

') A sido 52 isin bok försäger Hr Renvall sig, när han berättar, ati då Engblom 
icke blev invald i\"rådet", han ålerfordrade sina pengar och de gevär han tidigare 
anskaflat, varvid Renvall tör Engblom förehö]] det ofosterlllndska häruti. AlItså hade 
Hr Renvall likafullt t. o. m. redan $arnma dag vetskap om rådets exislens. 

Enligt en uppgift i "Finlands Frihetskrig" (Söderströms förlag sido 392) deltogo 
i valet av detia "politiska rM" minst 15 personer, alltså en slor del av kårens bil-
dade element bJ. a. v. Alfthan, Engblom, Jörgensen, Neovius, A.hman, Piintilä, Heine-

I' mann, Ka rlström, Bergelin, Fredrik Aminoff, Korkela, Nikkilll, MlIkelä, två bröder 
Kyrklund m. fl. 

Kapten 
Less. 
Sld.61. 



24 

erfar om mitt va i tili denna slab, på det enträgnaste överla la just Kapten 
Less att inlräda i mitt ställe, ehuru förgäves. Som känt begav sig Kapten 
Less jämte överste Forsell omedelhart tili Sverige efter kårcns ankolllst 
tili Vårdö. 

Då jag på intet sätt ansä'g '-'m ig kam petenl fÖT del mig givna uppdra-
get, förnyade jag sedermera försöket ävcn hos andra kårrn ed lemmar, och 
kan jag försäkra, att både Koskelainen och jag varit synnerl igen glada om 
vi sluppit detta, som vi redan på förhand visste, synnerligen olacksamma 
värv, vi lke! vi under vär frånvaro ulsetls tili. 

Innan vi avsluta della kapitel, kan det måhända vara skäl alt omnämna, 
aft en stor del av det, som Hr Renvall å sido 52- 57 isin bok anför utcslu-
tande måste tillskrivas Hr Renvalls uppfinningsrikedom och fantasi. Så 
är exempelvis Hr Renvalls historia om de 30,000 mark, vilka Kapten 
Fabritius å Kum linge skulle ha "uppräknal" åt EngbJom, som "Jånat" 
della be[opp åt truppen, men nu "återfordrade" be[oppel, nonsens från bör-
jan till slul. 

• 



, 
,FORBEREDANDE OPERATIONER". 

1 ovanciterade kapitel av Hr Renvalls opus (sid. 58- 69) möter man pä 
engång otroligt många uppgifter, som alls icke äro med fakta överensstäm-
mande. 

Sålunda utgör innehållet å sido 60 ett sAdant men ings löst sammelsurium 
av likt och olikt, att ett utförligare genmäle är överflödigt. 

Det är til lfyJles att fastslå, att det alls icke - såsom Hr Renvall viii 
göra troligt - med herrarna Rotz frän Mariehamn var fråga om något 
51ags underbara strategiska planer i stil med vad Hr Renvall nu fan tiserar 
om beträffande Andershöle eiler någr-a andra berg, vilkas namn Hr Ren-
vall icke ens kan nämna. Vid min bror Gunnars och mitt tillfälliga möte 
med herrarna Rotz (som vi tidigare aldrig ens sett), den 11 fehT. i Marie-
hamo på vår spanarfärd dit, försökte vi väcka dessas, i likhel med andra 
ålänningars, som vi sammanträffade med, intresse för ali fä en allmän 
jolkresning tilI slånd på Ala nd (ungefär efter det up phöjda föredömel är 
1808-1809), och uttryckte vi heli enkelt en fö rhoppning om atl nämnda 
personer även isin män ville vara kåren behjälpli ga för planens utförande, 
synnerligast då vi mäsle förulsätla att de som ortsbor väl kände tili de 
loka la förhållandena. 

Dessa herrar visade sig visserligen alldeles ointresserade för en dylik 
allmogeresning, men della borde väl icke utgöra någon anledning för Hr 
Renvall atl fabricera långa utläggningar riktade mot min bror och mig, 
utan atl man här ens fär någon riklig kla rhet uli vad Hr Renvall i detta 
sammanhang egentligen vili beskylla oss för. 

Det .är emellertid betecknande fö r Hr Renva ll , att medan han på detta 
slälle isin bok endast försöker förhåna våra planer om en dylik allmoge-
resning, han litet längre fram isin bok (sid. 70-80), där han talar om 
sina egna bedrifter, varmt understöder precis samma sak. 

Min bror Gunnar, vi i ken den 11 febr. på kvällen forlsalte sin resa som 
kunskapare från Mariehamn tili Eckerö, den vänlade vapenbåten ("Hero") 
t ili mötes, klandras av Hr Renvall för att han företog färden omedelba rl 

Br/Jderna 
Rotz' dag-

o. nattresor. 
SIdo 6(). 
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på natten j 51. tör alt vänla tili följande dag, då en l. Hr Renvalls ås ikt 
dagsresor .'iro mindre riskfyllda än naltresor. Hr Renva ll åberopar tili 
stöd för sin åsikt Atcrigen bröderna ROlz, 50111 tydligen av Hr Renvall be-
Iraktas som något s lags cxpeder4lpå deffa gebil. FrAnsett del faktullI aft 
det tör min bror absolut gällde aft icke förlora någon lid, då vapenbå lcn 
ju väntadcs redal1 följande dag, den 12, fram slå r hela ski ldringcn 0111 brö-
derna Rolz varn ingar {ör (esa på na llen så mycke t cgclldoll11igare, SOIll jag 
ännu mycket väJ erinrar mig, att bröderll3 Rolz Ivärlom avrådde mig ifrAn 
aft lInder dagen (den t 1 feb r.) visa mig utomhus i Marieharnn, - för a tl 
icke bli häktad av ryssarna - vilket jag dock bctraklade som en onödig 
farhåga. Hr Rolz sjä lv, 50111 medföljde mig tili Vårdö sanllJla dag, nekacle 
fa ktiskt aft avresa förrän mör kret fa llit på. 

Ma n kan emellertid länka vilkel klander Hr Renva ll skull e ha rikla t mot 
min bror, ifa ll denne faktiskt begagnat sig av del olvivelakti gt bckvämare 
sätlet att resa på dagcn oc h därigenol11 icke hade hunnit fram tili Eckerö 
i tid, och om " Hero"-expedition en på denna grund scdan skulle ha miss-
Iyckafs. 

För aft i korthel påv isa sanningsl9shelcn av flere av ele av Hr Renva ll 
å s id o 61-62 framslällda påslåendena är del måhända nödigt aft något 
relalera ele hä ndelser, SOIl1 slå i sam band med den av Hr Renvall 111 0t min 
bror och mig riktade kritiken, vii ken utmynn ar i den i Hr Renva lls egel tyc ke 
fruktansvärda an kl agelsen, atl vi skulle ha väntat "en HJ ä lptrupp" frå n 

. Sverige via Ec kerö. . 
Såsol11 tidigare av mig Olll nämuts (se s ido 17) innehöll det s is ta , av 

kå ren den 7 febr . fr ån Nystad tili vår legat ion i Stockholm avsända tele-
granuuel en uppmaning aft avskeppa vapen med någon båt, som borde 
vara kåren tili möle i Kumlfnge, och a nhöll s SOIll tidi ga re nämnts 0111 svar 
ti li en av oss uppgiven ad ress (Starck) j Ma richalll l1 . l ) 

Då min bror och jag på vå r tidiga re (se sicl. 22) onmämnda spa na r-
färd anlände tili Mariehamn senl på kväll en den 10 febr. begåvo vi oss 
omedelbart till "den ovan nämnde Hr Sta rck, SOIll emellerHd itke var hcmrna, 
men trä ffade vi i s tä llel fillfälligtvi s Bankdirektör Tamelander, SOI11 churu 
oss obekan l, älskvärt inbjöd oss tili sig. Med dennes hj älp kommo vi också 
ä nnl! samma kväll i kon ta kt med Hr Starck, som dock meddeladc oss alt 
något sva r frå n finländska legationen i Stockholm pA kArens lelegralll fr An 
Nystad icke an lä nt under hans adress. 

') AIt anlöpande av Kumlinge för en vapenångare ulan isbryla rhjälp va r vanskligt 
kände vi ej Si\ noga tili i Nystad. Vi länkle oss också möjlighelen av "Sampos" 
bistånd. 

, 

I 
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,Vi erforo emcllcrtld samtidigt tili vä r stora Bverraskning av hr Tamc-
lander och några andra i hans hem samma nait församlade ålänninga r, alt 
en fjnUlndsk komit6 var verksam i Stockholm j syfte alt sända . hjälp tili 
Ala nd i lorm av vapen och lI1öjligen även manska p, beståcllde av sve nska 
och linlä ndska fri villi ga , och aft nämnda komite t. o. 111 . reda n hade eli åll-
gare ( " Hero" ) förhYTd fOr ändamålet. Man berä tlade oss vidare atl eli 
del pcrsoncr i Mariehamn sedan någon tid tillbaka slåt! i telegrafisk för- ' 
bindelse II1cd kOl11iten beträffande bl. a. frågan om den punk! på Äland 
dit ångaren skulle dirigcras, och hade ålänningarna föreslag it Geta-Äppelö 
eiler Eckerö-Torp, varcftcr frAn Stoc kholm crhå1lits IIlcddclande aft bAlen 
skulle sändas tili det sislnänmda stället. 

Hr Renvall pAstå r i s in bok (sid. 61) dels aft jag den 7 feb r. vid kA-
rens avtåg frAn Nystad telegrafiskt frän Stockholm begärt en å ngare (med 
manska p) tili Eckerö, dels aft Nystadskå rel1 (cnl. Gripenberg ) dcn 9 febr. 
medel cla! fr An Ma ri ehan1l1 " att dcn erhAllit telegrammet om vapnens av-
sändande sam! trä ffat anstalter 0111 inlotsnillg av Hcro" . Dessa päståen-
den å ro full komligt orikliga. 

Della bevisas rcda n därav, att kå ren ju und er sin Nystadsvistclsc hade 
inga skäl a lt begä ra va pen tili den mest avlägsna punktcn, ' Ec kerö, utan 
anltöll 0111 dessa tili den nä rm as! Iiggande orten, som Illan a ntog a ll kunde 
anlöpas, nämligen Kumlinge. Beträffande så ovallnä mnda telcg ra m av 
dcn 9 febr. frå n Ma riehamn mäste var och en förstå, aft detsa mma icke 
härledde sig frä n kå ren, d A vi jll sagda dag jlls t a nl ände tili Brä ndö cfler 
den äventyrliga ma rschen övc r Skiftet oclt vo ro helt avskurna frAn alla för-
bindelser med yllervärlden, ännu mind re hade nägon av oss dä en a ning 
0 111 aft en båt med na mnct " Hero" ens exis terade eiler aft pl aner för av-
sända nde av en Anga re övc rhuvu d voro å. bane i Stockholm. 

Hr Renvall viii vi dare göra troligt att ja g vore själva " upphovsmannen" 
tili det telegram, SOIl1 dcn 11 februari anländ e tili Stockholm - och som 
Hr Renvall i11ed spärrad s tH 'eitcrar och sedan pA fl cre s tällen i sin bok 
upprepar - dä ri anhöll s om, föru!om vap en, avsä nda nde tili Eckerö av 
400 Illan . 1) 

Del absurda i detla pästäende in ses ulan vidare, ciA Illan e rinra ... s ig alt 
pä Alancl tanken om hjälp i en eiler annan forl11 h än Sverige ex isterade 
redan före Frihetskrigets utbrott, vilket t. o. m. Hr Renvall sjä lv i allllat 
salllll1anha ng omnälllner (s id. 122 isin bok) på tai Oili den Al ä ndska dcpu-

') StatsrAdet Orlpenberg uppgiver 1 en uppsats i Hbl. alt lelegrammet hä rslam-
made frAn "okänd avsända re". 

Felaktlga 
llppgijter. 
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talionen, som med bön orn hjälp sälldes tili Sverige från mötet i St römsviks 
folkhögskola den 29 dec. 1917.') . 

Jag åtcrgå r emeller lid tili sammankomsten i ban kdirektör Ta melandcrs 
hCIIl nallen den 10-11 febT . ... ' DA min bror oclt jag vid detla till-
tälle ertoro, atl frivilligt manskap frAn Sverige inolll ,å lä ndska kretsar a n-
sågs nödvändig t lö r Ala nds befriandc, genmä lle vi härt ill att vi naturligt-

. vis varken ville eiler ens hade Täti att motsälta OSS frivillig hj älp IrAn 
Sverige t), men atl enligt vår Iro Nystadskårcn med hjälp av ålä llTlingarna 
själva nog borde kUlIlla befria Aland, om blolt vapen i tillräck liga mällgder 
erhölles IrAn Sverige och bör san ningsen lighcten av atl vi vid dclta tillfälle 
framfördc en sAda n åsikt av dc då närvara nde pcrsoncrlla ä nnu kunna slyr-
kas. - Under den härvid skeende rådpJägn ingen föreslogo vi, atl de vän-
tade vapncn natlctid skulle transportcras genoJll !lorra A.la nd skyddskå rcn 
tili möte, varv id vi som sagt förutsallc effck tiv hj älp frå n dcn ålälldska 
bcfolkllingens sida. 

På basis av denna lI1in åsikt j fö religgande fråga sände jag följa nde dag, 
den 11 fcbr, tili fi nska lega tioncn i Stockholm eli telegram ,*) underlcck nat 
"Nyslads skyddskå r" - mcd vil kcn underskritt föt övri gt a ll a av mig av-
sltnde fc lcgrall1 förseddes - däri jag mcddelade aft vapnen (om hjälp i 
forll1 av manskap näl1lnde jag ingentin g) om möjligl borde a nlä nda tili 

') Hr Renvall gör mig alldeles tOr slor ära, då han sålunda indi rekl vil i göra tro-
ligt att jag genolll ovannänmda, av hOllOlII mig tillsk rivna telegrl\m, vore inilialiv-
lagare tili 1>lanen om sändande av väpnat manskap IrAn Sverige tili Aland. - I 
Hr Otto Andersons bok .. Bidrag lilI känlledolll 0111 AlandsfrAgans uppkolllsl" (sid, '62) 
linna vi all IvA medlemmar av den Aländska depulationen, herrar Björkman och 
Eriksson, redan kort eiler uPI>vaktningen hos svenska konungen, den 2 lebr., i Stock-
holm "begyn le arbeta lö r uppställandet av en svensk hjä[pkAr lör alt rädda A[and 
undan den ryska soldalcskens vAldsrcgemen lc", - I Hr Amos Andersons broschyr 
"Den svenska Alandsexpeditionen" (sid. 21) 1115a vi alt man löre NystadskArens an-
kOlllst tili Aland i en dcl fin ländska krelsa r i Stockholm plau erat en friL'iIIig expe-
dition IrAn Stockholm "som skullc bestA av sAväl svenska r $Om linnar, i vi lket löre-
tag även en del ålänningar voro initierade," 

Stu tl igen linna vi av doktor Gyllings ta i i Marieham liS Stadsfullmäktige den 2 april 
1918, all lörrän den svenska rcgeringen utsä nde sin hJälpexpedit ion, stora penninge-
sum mor hade hopbragts i Sverige för utrustning och överlörande tili Aland av en 
Irivi/lig hjti/ptxpedilioll om 500 lIIall under vaket och dukligt militärbelä[ tOr atl med 
vapcn i hand belria Aland frAn dess plAgoris, den ryska so[da tesken, 

' ) Det belröves väl knappasl tilläggas att vi, lika litel som nAgon anna n i kAren, 
vid denna tid hade nä rmare vetskap om en del Alänningars "separatis ti ska" tendenser. 

') Existensen 'av della mitt telegram medgives av Hr Henva ll, dA hall· i annat 
sammanhang (sid. t24 i sin bok) skriver : "Den 12:te anlände eli telegram Irån Ny-
stadskAren 1'1 11 vapl/tll sA forl SOm möj li gt borde sändas." 
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Hellmans fyr utanför Eckerö tisdag kväll (den 12 feh r.), oeh begärde jag 
samtidigt att få veta huru många gevär som vore atl påräklla. A della 
mitt telegram hade jag glädjcil att kort därpå erhålla sva r av innehåll alt 
ångaren skulle anlända tili det utsalta stället vid den önskade tidpuilkten 
medförande 350 gevär. 1 ) 

För att organ ise ra mottagandet av den väntade vapenlasten avreste så 
Olin broder Gun nar jämte tvcnne Alän nin gar tili Eekerö, medan jag Atc r-
vände tili kåren, SOIll följande dag an lände tili Vårdö. 

Denna min broders Eekerö-färd natlen moi den 12 febr., vii ken res~ 

på elt hår när hade slut at med atl de ryska matroserna samma natt hade 
arkebuscrat honom på stället som spion, fö rlöjli gas av Hr Rcnvall lItan 
fog pA olika vis. 

Lämnande Hr Renva lls meningslösa förtal At sitt värde mAstc i sanniu-
gens intressc denIles fullkomligt förvrängda relation av tillgAngen vic! mill 
brors oeh de tvenne alldra dcltaga renas i expeditioncll, sjökapten öst röm 
oeh folkskollärar Ahlqvist, häktning pA Marsundet här korrigeras. Hr Ren-
vall pAstAr atl dessa blevo anropade av posten och vettskrämda kastade 
ifrAn sig medhavda kartor m. Tll., vilket observerades av ryssar~a, som där-
för häktade "hela sällskapct". Faktiskt blcvo de vAra omringade i skydd 
av mörkret av en frAn Frebbenby kasärn på snabba hästar utsänd patrull 
om 15- 20 man, varvid eli motstånd från den enda beväpnadcs sida, min 
brors, hade 'varit fruktlöst. 

Av Hr RCllvalls kritik måste man draga den slutsatsen alt han tydligell 
anser, aft överhtlvud taget ingen niänniska bort resa den av a ll a så ivrigt 
väntade oeh eftertclegraferade vapenångarell tili möte, utan hade den å 
priori bort lämnas åt sitt öde, eftersOJII Hr Renvall helt kategoriskt benäm-
ner delta företag "barnsligt dåraktigt". Resan företogs av min bror som 
nämnt i sä llskap med tvenne aktade män i åldern 40-50 år, män som 
voro medvetna 0111 risken, men vAgade ställa sig tili disposition, dA dct 
gä llde alt genom uppbAd av den loka la befolkningen 111. 111. organisera 
emotlagandet av den vänfade vapenlasten. 

Expeditioncns; så nära målet, misslyekandc liksolll all den väntadc 
"Hero" a ldrig an lände äro blolt exempel pA huru liknande planer och 
delvis djärva företag under Frihetskriget ofta inisslyckades. Ali så skeddc 
också i detta fall, bcrättigar därför knappast Hr Renvall tili hans yttcrst 
övcrmodiga och sann in gs lösa krit ik. 

') Som al10m bekant stoppades sagda bAI, "Hero", av de svenska myndigheterna 
på utgående i Furusu'I1d. Enligt uppgift hade den ombord 15 frivilliga, 250 mauser-
gevär, 50,000 patroner och 2 kulsprutor. 

Ett sa,,
nl"gsUJs 
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Vad sä slu tli gen betra ffar den av Hr Renva ll mig päbördade, i hans 
tycke oerhörd a försyndclsen, alt jag skul1e ha väntat en friv i11ig hjälp från 
Sverige (via Eckerö), viii jag endast framh åll a följande: 

Pör det törsla behövcr ju ljlott päminnas 0111 att Fill lands regerings-
ehef Svinhufvud anhöll om "väpnad interventjon" hos Sveriges regcring, 
vilken anhållan officiellt framfördes av Finlands sä ndebud i Stockholm tili 
stalsminister Eden, något som Hr Renvall f. ö. sjä lv omtalar å annat ställe 
(sid. 120) i sin bok. - Detta skcddc den 4 lebr., alltsä endast nägra da-
gar förrän NystadskAren avtAgade tili Aland.') Vilken mClling iigger det 
väl uti at! - som Hr Renva ll - göra et! stort nummer utav 0111 nAgon 
"väntade en frivi11ig hjä lplrupp ftä n Sverige", dA Fin lands regcrillg vid 
sagda tid t. o. 111 , offieiellt al/MUU just 0111 en sAdan? 

För del andra glömmer Hr Renvall totalt a lt hall t. o. 111, sjä lv hyste. en 
sAdan lörhoppning, SOI11 han nu klandrar, vilket bl. a. ftamgåt på många 
slä llen i ha ns bok, exempelvis å s ido 34, däri han ordagra nl säger : " Var 
och en av o oss hyste dessutom en lasi förlrös lan tili a ll Sverige mer eiler 
mindte öppet skulle understödja oss oeh härmed brocletlanclct i cless 
kamp". " 

Salllm3 tanke ftamför ha n vidare ä sido 94, dät han yllrar: "Sä snart 
tyktet om rik ssvcllskarnas ankomst. 1i11 Eckerö visade sig vara sant, trodde 
ej bloU ålänningarna Ill an ävel1 Nystadskårens slab, bcfäl och manskap 
att de kOlJllllit lör att som vänncr hjälpa ' ) oss vid vår uppgörclse med 
tyssa rna" - ele. 

För det tredje måste vi pAm inna Hr Renvall 0 111 alt "Svenska Brigaden" 
och dessutom en icke ringa del av Wasa Ba la ljon ulgjordes av rikssvel1skar, 
utan a tt det hittills tallit nägon männi ska - utom de röda förslås - in 
alt som Hr Renvall betrakla tedan biolla tanken å dcnna svenska hj älp 
som ett brolt. Och hjä lple icke Iyskarna - som förresten också la nd-
slego på Aland - vArl land i nöden? Hela Hr Renva lls ta nkegång i dcnna 
fråga ä r obegriplig, För alt loch för utfyllande av angteppet moi mig 
ytterliga re s lyrka, alt jag "väntade en hjä lplrupp frå n Sverige" genetar 
Hr Renvall sig icke elt dugg alt citcra elt fullkomligt Ut sitt sammanhang 
taget uttalande i min a "Minnen", dä ri Jag IInder en myiket senare perlod 
av kArens historia än nu iftågavarande biträder Kapten Fabritius Asikl 
(framförd av honom inför Ovetkrigsclomstolen i Seinäjoki en månad se-
nare), a lt "kåren icke i längden kunnat motstå ryssa rnas och de rödas 

') Alf mä rka ä r likväl aU kårens medlemmar ända frAn den I febr, ända lill an-
komsten tili Sverige, den 24 lebt. hade nästan Inga möjllgheler all fA vetskap om 
det $Om skedde I den övrlga delen av väriden. 

') Ku rsiverat av mig. 

• 
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anfall". Oenoln Hr Rcnva lls sä ll att cUera kan Illan ju s lutligen vindiccra 
sig tili vad som helst. 

Dl Hr Renvall pA 51 l1Iål1ga sUtllen isin bok, t. ex. å sido 74 och redan 
pi ta i om kårcns !örbcrcdelser i Nys tad och ~C I1 elär förda telcgramväxlin-
gen angående vapncn (sid. 28) på ett högst ironiskt sätt talar "om sla-
bens naiva Iro" atl undsällning både i vapen och Ill,anskap 11g inom lI1öj-
Iighetcrnas gräns, mä det här inskjulas alt - ulolll vapcnångarcn " Hero", 
SOIll ju fakliskt avgick frAn Stockholm med vapcn tili oss, chunt den se-
dan sloppades i furusund - en allllan hjälp i själva vcrkct var oss när-
marc än vad någoll av oss dA anade och närmare än Hr Renvall änl1l1 i 
dag vet, eiler ge r sig sken av all källna tili . 

PA väg JrAn Tyskland tili Wasa Illcd "Sampo" i spetsen s lävade änga-
rena "Mira" och "Poseidon" lI1 ed 13,000 gevär och 25 lI1ilj oner palroner 
förutom eli mängd a llllat krigsllla tcria l jämle 70 jägare IInder major 
Ohqvisls befäl på dagen den 14 febr. (a lltd sa mll1a dag kärctl övergiek 
tili fasta Aland) Illot norr, ute i Bottenhavet pä höjden av Nystad. Det 
var jus t en del av dessa vapen SOI1l ursprungligcn hade pla nerats alt lossa 
vid Edväincll IItanför Nystad, oeh omöjligt är icke, alt ifa ll överbefäl hava ren 
i detalj haft kä nnedom 0111 s itua tioncn, ha n beorclrat en del krigsvana jägarc 
att landstiga pä Aland tili kärens biständ oeh avstätt nägot vapen ät de 11-

samma. Försl sedan ovannä mnda ä ngbätsflottilj, ombo rd ä vi lken även 
- i förbigäende sagt - en av mina bröder befann sig, kOl1lmit et! gott 
s tycke 1I0rr0ll1 Oefle, finga de ombordvarande genoll1 uppsnappade radio-
telegrall1 klart för s'jg a tt allvars<\lllllla s trider ulkämpades pä Ala nd . 

A sido 63 uttalar I-I r Renvall den äsi klen al! "cn kraflig not" hade borl Hr Renvall 
sä nd as tili ryssarna lIled a nled ning av våra t re la ndsmäns - min broders ger rdd. 
och de Ivenne ålänninga rnas - lid igare omtalade fä ngslande på Marsun- S/d,63, 

det. Delta gjordes också i forll1 av elt lelefonagram, som omedelbart, den 
12 febr., dikterade,s i telefon tili Sotdatkomitcn i Mariehamn. Hr Renvall 
anser de&sulom, aft ryssa rna av oss bort få vela, a ft samma öde som kOllllllC 
all drabba min broder ävell skulle kOlllma alt öve rgä de hos oss Jångna 
Präs lö- ryssarna. Hr Renvall synes emellertid icke ha reda på aft detta 
hans IIU givna råd ieke kunde följas, helt enkelt emedan vi dä telefono-
grammet avsändes ännu ic ke hade några fångna ryssar i våra hän der. Hr 
Renvalls förl6jligande av mitl de fado i ska rp form framförda telefon-
meddela nde tili ryssa rna, åsyftande a lt 0 111 möjlig t rädda l11i n i uppenbar 
Iivsfara s tadda broder, är dä rför fullkomligl malplacerat. 

Å sid o 64 gör s ig Hr Renvall skyldig tili en lågsinthet, då han fram- Ifr Remmll 
kommer med det absolut osanna päståendet, aft lIIin svägerska "vridande f,;::~~~ 
sina händer bönade" och försökte påverka slaben eil er enskilda kårmed- osannlngar. 

Sld,6#, 
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lemmar lör sin svågers (min broders ) befriande ur den ryska fångcnska-
pen. Att detta Hr Renvalls påslåcnde är h. O. h. falskl kan nä r SO Ill hclsl 
ännu styrkas. Min svägerska gjorde ic ke Ilågra som helst försök i denna 
riktning, icke ells gen lclIlot mig . ... 

Lika liIel latlade jag "på egen hand" beslutet a lt inleda IIl1derhandlill-
ga r med ryssa rna angående fångarnas ulväxlande, Däremot beslöt slaben 
enhälligt atl godkän na Solda tkomitens i Ma riehalIlli förslag att sända en 
represenlanl Irån kåren tilI Godby lör all ordna fråga n 0111 fångutv lixlin-
gen, va rtill Dr V. Alflhall utsågs. Denne rnedförde på si n fä rd dil en sk rift-
li g, kategorisk uppmaning frAn kå ren tili ryssa rn a alt fodersallllll ast ul-
rYlllllla Alalld. På della sä lt uppstodo de första under handlingarna. 

A sido 65 riktar Hr Renvall i eli tAngt andraga lldc eli angrepp på mig 
lör alt det av någon inonl kå ren väckta förs laget om sä nk ni ng av Murtaja 
medcls " hcmgjorda" minor icke kOIl1 tili IIlförande. - Tili della viII jag 
endasl Iillägga, alt jag alls ingen vctskap hade om hela dcn na pian, som 
kOin tili min kännedolll försl långl senare, då vi reclan lämnat Aland, varför 
åtminstone jag är fullkomligt oskyldig tili 'a lt della i Hr Renvalls tycke 
gen iala förslag icke rea liserades. Jag ha r för lI1in del cndast relaferaf 
denna pian i mina "Minnen", va rlör Hr Rcnva lls tHltag att, i överenss lärtl-
melse med hans bekväma vana, åter giva mig skulden ä r fullkomligt fog-
löst. Belräffande sjä lva planen ha alla, l1Ied vil ka jag sena re taiat härom 
ansell all densallllll a va r anlinge n outförba r eiler all å tgärden gjorl ri nga 
Ilytta . Sjä lv befann jag mig då den var avsedd a tl sätlas i verkslällighel 
(den 17 febr.) i Mariehamn. 

A sido 66 säger Hr Renvall alt Dr V. Alfthan "fanliserade och inbill ade 
sig aft ryssarna genom hans prat bleve livade atl lämna Aland ulan strid." 

Som känt är Dr v. Alftha!1 nU1l1era av liden, varför man kunde tyc ka aft 
! tminstone denna olllständighet bort förpli kta Hr Renva ll atl yllra sig 
mlndre övermodigt och deciderat, men något mera hänsynsfullt om honom. 
Delta synes emellertid icke vara Hr Renva lls uppfaftning. 

Det .'t r visserli gen sa nl, a tt de lla Dr V. Alflhans förslag aft genolll un-
derhandlingar nå det mål kåren ai li från bö rjan föresatl sig, ryssa rnas av-
väpning, slutli gen ledde tili eli renl 1lI0tsa ft resultat. Ernellertid kan TIlan 
ingall1mla frånkänna honOJll den red liga viljan all göra eli försök a tl lIIed 
mins ta möjliga förlu st av människoliv nå della mål, d. V. s. delsamllla 
som b1. a. uppn åd des på många stäl1en i österbo llen i början av Frihets-
kriget, dA flere ryska garnisoner liian svärdsslag, heli enkeli genom "bluf-
fande" fingos avväpnade, ulan a lt slrid behövde ifrågakomma. 

Att slutligen Dr von Alflhans idl! hade fog för sig vela vi också, både 
genom general ,Mannerheillls per radio gjorda uppmaning tili de ryska 
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garnisoncrna och Voroffskijs av Hr Renvall sjä lv å sido 67 cilerade tele-
gram frAn Stockholm till den ryska garnisoncn på Aland, varoIII närmare 
i kapille! "Underhandlill gar" (sid. 34 i denna broschyr). 

Här finna vi Hr Renvall Aler drasliskl utfrycka eli av bokens ledande Hr Renvalls 
ideer, salli må cilcras: "PA della sält kOIll en fullkomlig bagatell, fråga n 1I1skUflgs-
0111 Gunnar Grönblotlls frigivandc eiler ickc, aft bli den närrnasle orsakcn tema. 

SId. 61. tili Nysladskårens misslyckade fälttåg på Ala nd". Uisaren, som rcdan har 
bokcns tcndens klar för sig. blir ofrivilligt av hela andan i dcnsalllllla fres-
tad alt tro alt Hr Renvall hels! skulle vilja ulbyta ordcn "frigivande eiler 
icke" lIlot "arkebuserillg eil er icke". Ty della var en l. Hr Renvalls åsikt 
en bagalell , som synlJarligc/1 icke skulle ha berört hO/1om, Hall den av löpl 
i en viss lJestämd riklning. 

Men al! på oval1nämnda .grunder draga de mest vittgåcnde sl utledninga r 
kOllllllcr en osökl på tanken al! de s islnäll1nda äro på förhand givna och atl 
del endas t gälll för Hr Renvall att med alla tili lJuds ståencle medel söka 
sloff för uppkonslruerande av cn "lJcvisföring" . 

• 
1 det följande kapillet "Daglösa kaflonema oc.1I Boxös lait" (sid. 70-80) 

ordar Hr Renvall synnerligell vidlyft igt om sin egell stora insa ts genom 
sin två dagars (14- 15 felJr.) färtl tili 1I0rra delen av fasla Aland. Sin 
"vikt iga och i alla avseenden Iyckade expedition", SOI1l Hr Renvall själv 
lJenämner densamma, uppmanades han av kårslalJen alt förclaga i själva 
vcrket närmast för al! densalllllla åhninstone för några dagar skulle få 
vara i ro för honoll1. 

Även i detla kapilel vore åtsk illi gt al! beriktiga, men då Hr Renvalls 
av honom själv med iögonenfallande tillfredsställelse relaterade daler må-
hända icke i högre grad intressera någon slörre läsekrets må dessa berik-
tiganden tA ulgA. 

Hr Renvalls mAJ aft liksom Julius Caesar leva j historien icke 1J101I genom 
si na dåd, ulan även gcnom si na egna kOIllTllenlarier övcr dessa, tror han 
sig sYl1barligen genom si n "Skuggornas Bok" hava nåtl. 
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"UNDERHANDLINOAR· . 
Tili en början kOllstalerar Hr Renvall (se sido 90) all Dr v. Alfihan 

"kOllllllit tiJI den barnsligl naiva IrOIl al! ryssa rna ulan vidare bråk oclt 
besvär självmalll skL~lIe läll1l1a Aland blolt fartyg för överlransporlen kunde 
anskaffas" . 

Vi ha emellertid icke an led nin g att ells uu efteråt ulan vidare betvivla 
atl den ryska garnisonen självmant kunnat förmås alt evakuera Aland. 
Allraminst kan Illotsatsen påstAs i.en så kategorisk form som Hr Renvall, 
i mäslrande ton , gör det. Della bevisas bl. a . av del telcgram den 
ryske bolschevikministern i Stockholm, Voroffskij den 14 febr. liII sä nde 
den ryska garnisonen på Aland, och vi lket tclcgram Hr Renva ll {ör övrig t 
sfä lv citerar (sid. 67). Telegra mmet lydde: "Ej nödvänd igt alt ryska 
soldater kvarstanna längre på Aland, vi lket endast kan medfö.ra onödig 
blodsulgjutelse. Jag kan lIIed svenska regeringens hjälp bortföra militär 
jämte utrustn in g. KOlllll1er i morgon llIed svensk båt lör att ordna saken. 
Representanlen lör ryska Kommissariernas råd. Voroffskij" . 

Ytterligare må hänvisas tili den i "Finlands Frihelsk rig" (Del 111. Schi ld ls 
lörlag) ingående redigt skr ivna skildringen, vari påvisas alt sjä lva upp-
rinnelsen tili planen a ll genolll underhandlinga r {örmå ryssa rna alt god-
villigt utlän1lla' si na vapen och utrymma Aland, vii ken lancerades av Dr v. 
Alfthan, och å vilken pian kårens fredsdclegerades i Mariehamn förslag tili 
fredsöverenskollltJlel se Ill cd ryssarna baserades, ursprungligen utgjorde eli 
tili de ryska garnisonerna i landet, bl. a. i Björneborg, adresseral telegrall1 
Irån General Mannerheim, som vi fingo del av genom atl det publicerades 
i tidningarna "Uudenkaupungin Sanomat" och "Aland". I sagda tclcgram 
tillförsäkrades ryssarna. av General Mannerheim fritt avtåg "om de ul-
JänlOade sina va pen, vilka skulle b~talas tili silt hilla värde eiler åter-
lämnas så snarl garnisonen lågade övc r finl ändska gränsen". Enligt min 
åsikt, vilkcll lör övrigt även andra initierade dela, skulle ryssa rnas a'vväp-
ning kunnat åvägabringas genolll snabbt genomförda underhandlingar, 
ilall ingen frälJlIllande påverkan hade till slölt . Det hela gick i sär gCllom 
svenskarnas oförmodade inblandning och genom aft dessa utcslutande ar- . 
belade lör sina egna speciella sy flemål, för vi lkas uppnående första bc-
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lingelsen var Nysladskårens avlägsnandc frA II Aland. 1 ) Della bevisas 
bl. a. dä rav alt ryssa rna vid det fö rsta s311lll1anträdel i Marieha nlll IIIcd 
kårens undcrhandlare acccpterade förslagct alt avläTlll1a sina vapen. 

Som känt höll kåren elt vik li gt möte i sitt högkva rler i Haraldsby fre- Miltei l Ha-
dagen den 15 fehr. på kvällcn , där icke blott s tabclI, ulan ävcn s tö rre de- raldsby. 
len av kårens övriga något ä ldrc medlcmmar, tillhöra nde den bildade klas- Sld. 94- 9I. 

se n, varo närvarande. Kåren uppsöktes vid della tillfäJle av en svensk 
offieer, 01108011, vilken som reprcsentant för den nyss tili Eckcrö anlända 
svenska krigsmakten uppmanade kåren all skrida tili underhandlingar JlIed 
ryssarna i Mariehamll lInder svensk! presidiulll, oe h sekundcrades 01l0son 
därvid av den i sällskap lIIed honolll a nlä nda svenska vicekoJl suln Tame-
lander. Eflcr en lång diskussion faltades så det för kåren skickclsedig ra 
beslulet all acceptera svenska rnas förslag 0111 dess~ underha ndlingar. 

Som bevis på Hr Renvalls yttcrligt tendensiösa skrivsä t! ka ll icke läm-
nas oanmärkl, huru Hr Renvall i s in relation av sagda möte i Ha raldsby, 
oavbrutet inbl andar mitt nam n för alt bibringa läsaren den uppfa tlningen, 
atl jag genom alt påverka de öv riga vid della tillfälle n1irvarande s kulle 
bära skulden tili det därvid fattade beslulet. 

Likväl vet Hr Renvall myckel vä l (bl. a. ha r han sett det omnä mnt i 
mina " Minnen") aft jag icke hade en a ning 0111 hela möt et eiler ens 0111 
a lt svenska krigsfartyg ankOlllrnit tili Aland, enä r jag sagda dag låg rätt 
ilIa sjuk i F inby. 1 s tället för atl i della sa lllll1a nha ll g ideligen ta la om 
mina "fö rvända åsik ter och uppjagade fanlasi" - för viIka "ha n hä r icke . 
kan framdra ga eli ellda bevis, då ha n som sag t, väl vet atl jag icke a lls 
var närvarande vid mötet - borde enkel anständighetskänsla ha förbjudit 
Hr Renvall a tl på della sält vil seleda en icke initierad läsare av hans bak. 

Som vi minnas gö r sig Hr Renvall tidigare i sin bok (å sido 50) skyldig 
tili alJdeles liknande beteende i eli a nnat, a nalog t fa ll , då hall rela lerar 
det betydelsefulla mötet i Kumlingc, varvid "det politiska rådet" valdes. 
Aven hä rvid dominerar mitt lIa llln i hela Hr Renvalls skildring, ehuru det 
väl rätteligen borl få stå utanför, då jag varken var närvara nde eile r ens 
hade kän nedOIll 0111 mötel. Dessa fakta kä nne r Hr Renvall ulmä rkt väl 
tili, bl : a. har han, om ej på a nna t vis, erfarit härom ur mina "Minnen", 
vilka han eljes nog åberopar. 

') T. o. m. Hr Renvall nledger della, då han å sido 135 isin bok sll.ger: "Nej, vAr 
farligaste fiende utgjorde nog den svenska regeringen, viI ken under vänskapens mask 
arbelade moi oss. Oärför Ar det denna regering, oc::h cndl\St den, vi sist och slutli-
gen ha atl lacka för Alandsexpedilionens snöpli ga utg:'lng och skymfliga slul." 

Jämför ocksA K. Kapten Starcks telegram tili sjöminister Palmstierna : "Skydds-
kArens snara avlägsnande förcfaller aft bliva den vikligaste frAgan för lu gnet pA 
öarna". 
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Vid ovannäm nda möte j Haraldsby ut sågos som bekan! tili kårens repre-
senla nter tö r de bcslulna undcrhandlingarna Dr v. Alflhan, rcdaktörern a 
Koskelaincn oeh Lilius sa m! jag. 

Då jag vid ankolllsten tili Ha i"a lt'tsby på fö lj allde dag, dcn 16 fcbr. , er-
tor om kårens beslut, vändc jag mig omedelbart tili flere personer tör atl 
förlllå dem atl som undcrhandlarc Iräda j mitt ställe. Herr Rcnvall fram-
kommer i della sa mma nhang (sid . 91) mcd den gamla beskyllnin gen och 
ttpprepar samma sak å sido 100, att den "verkliga faekkunskapen" lörbi-
gåtts vid valet, oeh skyl1er dctta återigen på mig, ehuru jag som sagt icke 
ens var närvarande vid valtillfällel. 

Vad det av Hr Renvall påtaladc faktum beträffar, all ingen av de valda 
var jurist, kan jag bloU för min del i förbigående omnämna, aft jag un-
der mina försö k aU finna någon som kunde träda i rnitt stä ll e bland anna! 
också just uppmanade tvenlle av de tre juriste r Hr Renva ll i sin bok re-
konunendera r, näll1ligen Herra r J. A. Nikki lä och T. Becker (Herr Piinti lä 
Iyckades jag icke tå tag i) all å laga sig uppdrage! i mitl slä lle - men 
förgäves. 

Varföre gjordc Hr Rcn vall s jälv ingenting tör all lönn å mera kompc-
lenla persoller all övertaga della värv, då han ju synes Iro all dessa kun-
nat öveTtalas därti1l? 

Härigenom hade kå rens underhandlarc bespara!s myeke n otack ellerå! 
och jag personligcll sluppil all bClräffande lir Renva ll konslalera rikli g-
hclen av det av honol11 s jälv på ta i om ålän nin ga rna citerade ultryckel ; 
"Självuppoffripg är någol som borde förbjudas i lag. Del vcrkar så demo-
raliserande på den Illan uppoffrar s ig fö r". 

Personc r som - Irots där lill upprnanadc - neka all laga någol ansva r 
{ör a ll eftc råt kunn a spela klandrarens och kritikerns bekväma oeh tack-
samJlla roll har det ju alltid fUllnits. Hr Renva ll är cn av dem. 

Sa lli är atl jag högst 1I10tv illig t gay vika iör tili mig riktadc uppma-
ningar all resa ti li Marieh:ulllI , sY llucrligas t SOIll jag bev isligen var emot 
underhand li ngar på den punk! sakcrna då stodo. 

När den oväntadc IIndcrrä llelse n om dcn svenske officerns bcsök före-
gåcnde kvä ll j vårl högkvarler nådde mig vid min ankOll1sl tili Haraldsby, 
mollog även jag densalllll1a lIled de känslor SOIll så trä ffande karaktäri-
seras i arbetcl "Finlands Frihels krig" (Schi Jdts förlag sido 176). "A ena 
sidan fönnodade Illan all bålcns (Pa llsa rfarlyge l Thor's) ankolllsl ul-
gjordc eli tcckcn på akliv hj ä lp från Sveriges sida i Finlands Frihetskrig, 
å a ndra sidan skall det icke förnekas, all händelsen väckle an in gar 0111 atl 
en {ara på något vis hotade Finland". 
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Det ä r emell ertid förvånansvärt, vilka 1I10lsägelser Hr Renvall isin iver 
att per las ei nelas genas t frå n början angripa kårens delege rade gör s ig 
skyldig tili , då han (s id. 103 i s in bok) ironiskt ta lar om dessas" oskuld s-
ftllla , barnatro. att svenskarna a nlänt för all hj älpa s kydelskåren", meda n 
han kort förut (sid. 94) på ta i om precis samm~ sak själv synes dcla samm a 

·"Iro", elå ha n bl. a . deklarerar: "Så snart ryktet Oili rikssvenskarnas a ll-
kOllls l tili Eckerö visade s ig va ra sa nt, trodde ej bloU å lä nni ng arna, ula n 
även Nystadskårens både stab, beläl oe/! mallskap alt dc kOllllllit fö r all 
SOIl1 vänner hjälpa oss vid vår uppgörelsc Il1cd ryssarna". 

Hr Renva ll s fram sHillning av gången av de av kåren bcs llllna under-
handlingarna i Marieham n mellan oss och ryssarna ä r osall1l11anhänga nele 
och i må nga s lycken lörvrän gd och san ningslös, var för en i så samrna n-
trä ngd fo rm som lIIöjligt gjo rd korrekt relation här tordc vara på s in plals, 
sA mycket l11eT som en läsare av Hr Renval1 s lIttryck "våra delegerades 
evinnerliga tol ka nd e oc h pralande" Iäti kan fa dcn uppfattnin gen alt sa ll1-
manlrädena voro legio, ehuru i s jälva verket e ndas l tvenne sallunankoms-
ter höHos i Mariehamn/) den ena av fö rbereclande karak lä r lördagen dcn 
16 lebT. på eftermidda gcn, den andra "officic ll " under svensk t pres idilllll 
påfö lj a ncl c dag, och vilken räckle endas t un gefär IvA til11111 ar. 

Dcl officiella sanunanlrädet vidtog, SOIll sagl, söndagell den 17 febr. 
på fönniddagen, och nä rvoro dä rvid irå n kA rens sida tidigare nämnda fyra 
represenla nter, irå n svenskt håll kOllllllendörkapten Akerlllark och kapten 
Elliot, vida re Voroffsk ij och några a ndra ryssar salllt s lulligcn en del å lä n-
nin gar. Till ordförandc utsågs K.- Kapletl Akerm ark. 

Ordct begärdes till försl av Dr v. Alfthan, SOIll i e li mycket tempcra-
mentfullt andragande protes terade mot aft å lä llningarna lingo bev is ta sa m-
manträdeL Dessa ut gjordes av medlemmar av Mariehamns s taclsfullm äk-
ti ge saml de båda med lem marna av dcn "Alä ndska deputationen" tili 
svenska kungen, och gay Dr Alfthans ytlrandc nalurlig tvis a nledning tili 
en hels ig replikväx ling. Ulom hä radshövd ing Björkman y lt rade s ig bl. a. 
även bankdireklör Ekma n, som iramhöll a lt å lä nningarna ö nskade varken 
NysladskAren (e iler "vita ga rdet", som kAren dA allmänt benällmdes), 
röda garclet eiler ryssar på Atand. Angående den sve nska mililärens när-
varo nä rnnde hall vis ligen ingenling. 

Sedan emellertid K. Kapten Åkerma rk Iyc ka ts få s täll1l1ingen nAgot all 
lugna s ig, framkommo vi, kårens delege rade, med eli av oss salllma dags 
mo rgon utarbelaf förs lag till fö rdrag (som här ingAr som Bi!. IV) , i vilket 

') Tidl ga re hade Dr v. Alfthan SOIll lörut nämnls sa mmanlräffat med ryssarna 
lör ordnande av fångutväxlingcn. 

Hr Rellf.lall 
IIfQtstJger 
slg sja/f.l. 

Sido 94 O. IOJ. 

Ullderl/alld-
/ll/garlla . 

Sld. 103 - 1M. 
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belonades principen att ryssa rnas evakuering av Aland uteslulande var en 
fråga mellall Nystadskåren i egenskap av finländ sk regeri ngstrupp oeh den 
ryska garnisoncn. Vi förcs[ogo att ryssarna skulle avresa via Sverige 
inom en vccka (punk! I) och atj deras vapen, amlllunil ion Deh annan krigs-

~ 

utrllstning icke finge utföras 1rAn Aland innan därom övcrenskommelse 
träffals mcllan Finl,ands och Rysslands regeringar (punkl G). Svenska 
regeringen ställdc f. Ö. i utsikt fartyg för ryssarnas överförande direki tili 
rysk hamn. 

Voroffskij samtyckte å ryssarnas vägnar tili della väri förslag, dock 
med den rnodifikationen, all varje Illan vic! avresan sku ll c få mcdlaga gil! 
handvapcn, medan allls! övriga förråd av krigsfömödcnheter, (vilka SOIll 

känt voro ofantliga) skulle kvarbli pA Ala nd, Della förs lag kom icke un-
der diskussion, enär Voroffskij samtidigt framkastade spörsmAlet huru IAng 
tid eIler det ryssarna avrest NystadskAren borde.lämna Aland för atl över-
lämna ögruppclIs försvar At dcss egna inbyggare i enlighet med dessas 
härut innan ultalade önskan, 'Han betonade därvid som sin Asikt, att vår 
avfärd borde ske 2 vecko r senare, - Härtill sva rade vi alt vi icke hade 
rätl atl avgör.a della ulan Gencral Mannerheims order. 

Att märka är atl vi, sA lä nge diskussionen rörde sig om ryssarnas av-
resa, hade elt visst medhåll både frAn svenskarna och Alänningarna, men 
så snart frAgan om vdr avresa upps lod, ingen längre IInderstödde vAra 
åsiktcr. 

Under en paus i sammanträdet kori förut hade emell crlicl K, Kaplen 
Akermark förevisat oss eli tili honolll frAn svenska sjöminis lern, Friherre 
Pahns tierna, anlänt telcgram . Iyd ande: "Underrätta skyddskAren aft 
svenska regeringcn förlllcdlar telegram tili Gen eral Mannerheim", 

Fö r aft JA eU slut pA diskuss ionen föreslog K. Kaptcn Akermark nu 
alt å vA ra vägnar telegrafera tili finska Icgationen i Stockholm 1) med 
uppma ning att 110s Gencra l Mannerheim telegrafiskt efte rhöra huru vida 
han godkäncle förslaget aft Nyslad skAren sku llc lälllna Alancl 14 dagar 
ette r del ryssarna avrest. 

Hä r bör inskjuta s att den enda sä kra befordringsvägen fö r telegram tili 
Stockholm var den av svenska rna erbjucl na. - Den direkta kabeln frAn 
Mariehamn tili Stock holm var i ryssarnas händer, ehuru SOIll tidigare 
nämnls en vid telegrafs talionen anställd finlä ndska, i obevakade ögon-
blick clå och dA kunde utsmussla telcgram , likväl var denna befordringsväg 
högst osäker. 

') Telegrammen fOrmedlades frän Mariehamn per telelon tili EckerO och sändes 
sedan per radio frän et! av de dll.r liggande svenska krigsfartygen tili Stockholm. 
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Emellertid hade vi dä ingen som helst anledning alt misstänka att 
svc!1skarna, vilka ju självmant erbjudit sig att hjälpa OSS i vår telegram-
korrespondens mcd vAra överordnade, icke ävcn lojalt skulle göra delta. 
Så hade också ulan tvivel skett, ifall icke - såsom vi senare skola få se 
- General Mannerheims svar gAtt i en helt annan riklning än den sven,.. 
skarna själva föreställt sig. 

Ilman vi gå vidare bör ännu tilläggas, alt vi, kårens delegerad e, rcdan 
kvällen förul som villkor för väri deltagancte j undcrhandlillgarna tör rY8-
sarna uppstäJlt följande krav : 

1) att vi fingc hitl passera de ryska Iinjerna när helsl vi önskade Aler-
vända tili kåtens huvudkvarter ö 

2) aft några förstärkningar frAn fastlandet icke finge anlända tili ry5-
sarna 5å länge underhandlingarna varadej 

3) atl kAreus demarkationslinje sku ll e framflyltas frAn Strömrna-Tjulö 
- Tingsö tili Unjen Tingsö-Bamböle. 

De tvenne första punkterna hade ryssarna också. godkänt. 
Den ttedje punktell sammanhängde med vapenvi lan, vilken förlängts och 

utgick' kJ. G e. m. ifrå.gavatande dag, den 17 .febt ., före vilket klocks lag 
vi hoppades aU underhandlingarna skulle vara slutförda. . 

En kort stund efter det ovanämnda tclegram tili finska Icgationen av-
sänts, anlände plötsligt underrättelscn att " Murtaja" va:r på väg tili Maric-
hamn med 200 rödgardislet ombord och redan passerat Degerby, vilken 
nyhe! "som en bornb slog ned i församlingen". I 

K. Kapten Akerrnark blev synnerligen upprörd oeh framhöll - li ksom 
naturligtvis vi själva - för ryssarna aU delta var stridande Illot överens-
konunelsen. Dessa pAstodo alt de finska rödas ankomst var för dC!1l en 
överraskning, och förbundo de s ig alt ge order om aft "Murtaja" skulle 
slanna i Ängö sund sam~ framvi sade kori därpA lelefonogram alt sA hade 
skett. 

Sammanlrädet avbröts omedelbart. DA jag cmc llcrtid ansåg det av vikt 
alt hava en avsk rift av dcl vid detsalllma förda prolokollel, anrnodade jag 
sekreteraren, en rysse, <;tU omedelbart färdi gstä lla detsal11111a saml giva 
mig en kopia därav, vilkel han lovade ombeslyra. 

Redaktör Koskelainen (salli icke var kunnig i ryska, på vilkel språk 
samta len tili stor del fördes) avresle genast efter sammanlräde ls avbry-
tande tili högkvarteret, sedan han av ryssa rna snabbt nog erhållil sill be-
gärda lejdebrev. 

Vi övriga tte dclegerade kvarstannade emellertid, i vänfan på det ut-
lovade protokollet. 

NAgot senare uppringde jag vår slab i Haraldsby oeh föreslog Kaplen 
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Fabritius å mina tvenne kamraters och mina egna vägnar att vapenstille-
ståndet skulle 0111 llIöjligt framskjutas med eli halv ti llllllC, allts! tili kl. 
M! 7 c. 111., för alt vi, salli varo fördröjda genolll väntan på vAra Icjdcbrcv 
oeh det utlovade protokollet, skulle"tlinna passc ra de ryska Iinjerna inna n 
fienlligheterna åtcrupptogos, vilket Kapten Fabritius samlyckle tilI. 

Undcr tiden vAra lejdebrev voro uie på cirkulation i sladen i och tör 
undertecknande av särskilda mcdlclIllllar i ryska soldatkomiten, vilka cfter 
salnmall lrädels siilI skingrats ål olika hä ll , f ramkorn emellerlid K. Kapten 
Akermark mcd eli förslag t ili en "Y övercnskOlllll1clse IIlcllan oss oeh rn-
sarna, gående ui på alt " blodsutgjutelse skulle förhindras genom atl Ny-
stadskåren skullc inställa ett tillernat avancemang, Hall de röda icke de-
barkerade frAn Mmtaja". 

Den föreslagna vapenvi lan sku ll e forlfara liII s svar hunnil anlända fr An 
General Mannerheim och under förutsättning att de röda och ryssarna 
fakliskt kvarsta l1u ade i sina ställn ingar. 

"r Renoalls Della Akennarks förslag, som endasl undertecknades av honolll själv 
tlppglJler och vilket jag genast insAg vara dödfött, lägger Hr Renvall el1lell elticl i 
orlkllga. sin bok utan lIlinsla anledning tili grund för eli hätskt angrepp 11101 mig. 

Sld.IOS-I(I6. Han säger ulan spå r av bevis al! Akermark Iyekades överla la mig tili 
ovannämnda "stllpida överenskornmelse", oeh att jag "stoll över min 
diplornati ska förmå'ga" telefonerade tili staben oeh "befa llde samtidigt i 
egenskap av kArens leda re aft dcmarkalionslinjell ej fAr överskridas innan 
de delegerade Alervä nt" .') 

Sakens rätta sallllnanhang lorde vä l framgå av ovanstAende. Ali den 
"slupida överenskommelsen" endast existerar i Hr Renvalls fanlasi be-
visas väl bäst av al! jag med Fabritills överenskom alt framryckningen 
endast med en halvtimme sklllle jramskjlllas, (vilket jll f. Ö. Hr Renvall 
själv omlalar) alltså alls icke h. o. h. IIp/)skjlflas. pd obestämd tld, vilket 
en överenskommelse skulle ha fÖrutsalt. 

En allnan sak är al! vi nalurligtvis ingenting hade emo! alt ryssa rna 
möjligen voro i den Iroll,' alt Aketlllarks förslag var för oss antagligt, enär 
de rödas kvarslannande på "Murtaja" endas! va r kåren lill fördcl oeh vi 
sjä lva önskade 'li nna tid för hel1lfärden. ~ ) 

' ) En1. en uppgift i "Finlands Frihetskrig" (Söderströms förlag sido 418) skulle 
även Dr V. Alflhan kl. ~5 e. m. ha per telefon uppmanat Fabritius al! uppskjuta 
anfallet, och hade hall tydli gen därmed samma avsikt som Jag, nlhnligen atl vi skutle 
hinna passera r)'ssa rnas linjer vid Gölby innan striden började. 

') Å sido 179 isin bok upprepar Hr Renvall på nyt! sin fik tion om den "stupida 
överenskommelscn". Mi g synes Hr Renvall sJälv tämligen slupid, dä han kke lör-
stär eiler viii förslå aU jag, då jag i mina "Minnen" talar om överenskommelsen, 
endast begagnar Voroffskij ord. 

J 
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Dl Hr RCllvalls ski ldring av v. Alfthans, Lilius' och min färd frAn Ma-
riehamtl på väg tili Haraldsby i l1Iål1ga avsccndcn är förvrängd, må en kori 
relatioJl härav Iillåtas. 

Scdan vi änlligen fålt vAra lejdeb rev oclt sam ma dag på kvällclI hunnit 
tili Gölby, blevo vi omringadc av en massa ryska matroser, salli va ro 
synnerligen upphelsade och fråntogo oss vAra pass . . Ett ögonblick scna re 
började skott falla frAn olika häll, och vi märktc slIar! alt vi befunllo oss 
emellan tVCIlIIC eldar: framför OSS i lIlörkrct hadc vi ele våra, SOIll riktade 
sin eld rakt llIot det stä lle elär vi stannat, och bakom oss föllo ryssarnas 
skott bio a. frAn några kulsprulor. 

Det visade sig sedan att de vAras framryckning börja! redan klo 6 e. m. 
En stund scnare ladc en rysk matros 311 11101 mig med sit l, gcvä r pä 

endast några metcrs avstånd, oeh jag hör pä ryska utropel: "Spioner böra 
skjutas på stäIJ ct". 

Ryssen bomrnacle oeh eli ögonb liek scnare Iräffade jag Dr von Alfihan, 
SOIl1 kOllll1lit ätskils frän mig. stäende mitt pä den fö r elden rätl expone-
rade landsvägen blödande ur eft Iyekligtvis ofarligt sä r ova nOIJl ögat. Han 
beräftade mig clä att en ryss lagt an 1I10t honOTll alldeles lätt intill , lI1ell 
oekså bommat, men atl hall kort därpä träffals av elt annat skott, okänt 
varifrän. 

Han hade knappt slutat sin berättelse iör mig. dä vi bäda på lallcls-
vägen blevo omrillgade av eli anla l skrikande och geslikulerallde beväp-
nade ryska matroser, som på eli hänsynslöst sätt kastade oss pä eli s. k. 
"fJaksläde", pä viikelI vi i karriär Iransporterades tillbaka tili Mariehamll. l ) 

Vår kusk .var försvunnen, medan Lilius, som själv kuskat den häst hall 
äkle eHer, av oss återfanns i Mariehamn, Ungen Iiksol11 vi. Avslutningen 
pä den färd tili nämnda stad, SOI1l vi ursprungligen på svensk inbjudan 
företagit, slutade alltsä med vår häktning av rysk soldatesk.·) 

Etter ankolllsten tili Mariehamll blev jag ensam fOrd tili soldatråCtets 
lokal, medan en lannande hop l1latroser utall{ör yrkade pä min arkcbu-
sering. Å sido t 79 i sin bok framför Hr Renvall som sin äsikt all tillfället 
hade varit särskilt lämpligt valt iör mig alt härvicl uppträda allnor lunda 
än jag gjorde. I själva vcrket tillbakavisade jag Jungt Voroffskijs beskyll-

') Hr Renvall fanti serar om alt jag blev "funnen j en lada", ehurtl han hafl till-
gång tili en korrekt relalion av det passerade i mina "Minnen". 

") PA grund av sitt egendonlliga skrivsält att upprepa samma sak ålskilliga 
gånger, ålerkolllmcr Hr Renvall på nyll tili vår häklning å sido 179 i sin bok. Sam~ 

tidigt idisslar han sin fixa idc om den "stupida övercnskol1lmelsen", som han redan 
kritiseral å sido 106 och som i denna broschyr belysts A sido 40. 

Vdrl "tng~ 
slande. 
$(4. 101. 
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ningar. Att vi fångna voro "snopna och slokörade" är Hr Renvalls egen 
uppfinning. 

PA tai om vår häktning i Gölby .. som mycket Iäti hade kunnat betyda 
slutet för 055, deklarerar Hr Renvall (å sido 106): "a tt det va r en Iycka 
och alltid skall räknas Fabritius tili förljänst" alt han ej väntade på vår 
återkomst. 



f 
• 

"FÖRSTA GODBYSLAGET O. STRIDEN VID GÖLBY. 
Della kapitel i sin bok inleder Hr Renvall TIlcd aft å dess första sida H,. Remmll 

(108) göra sig skyldig tili en l1Iedvelen osanning, då hall pAstAr atl min gDr slg 
broder Gunn ar "undandragit sig att tjäna som man i ledet '~. Della på- $k~~:!f,,!lll 
ståcnde är så mycket oförsikligare Liikasia! IrAn Hr Renvalls sida, som han Qsannlllgar. 
borde fö rstA a lt a lla, som känna tili förhållandet, kUllna intyga Ill olsalsen. Sld. f(JI- IIO. 

Min broder, 80111 lidiga re fungerat salli va pcnmästare ända till s den tidi-
ga re näm nda sp,ana rfä rden fö relogs, inlrädde S31l1l11a dag ha ll fr igavs av 
ryssa rna vid artille riet, vid vil kel han tj ällstgjorde såvä l på Aland som vid 
Sa ta ku nta 111, fl. 'Toll ler ( bio a. vid Tammerfors intagnhlg) , och befordra-
des sena rc under frihetsk riget tili troppchef vid eli fä ltka nonba tter i. 

En för Hr Renvall typi sk osa nn ing av analog t slag gör han sig 
y tterJiga re skyldig tili i samma kapitel. A sido IlO försöke r hall gö ra 
troli gt aft Friherre Claes Ami no ff si ll1Ul erat en knäskada för atl hall -
ehuru gruppchcf vid 3 kompal1 ict - skull e s li ppa strid i fö rsta Godby-
slaget. AlItså en beskyllning för fa nflykt täti och slätt. 

Saken fö rhöll sig i själva ve rket sålunda, a ft Baron Ami noff någoll dag 
tidigare vid stormningen av Prästö ådragit sig CII svårare klläskada, för 
vilken han erhöll yA rd vid kA rens ambulans. 

Såsolll känt deltog hall senare i kriget på fastlandet bl. a . uli stridern a 
vid T am merfors. 

Hr Renvalls egen stora insa ts på Aland ha r hall emellerlid lidigare i 
ka pill et "Daglösa kanone rna och Boxös fa ll" ingåe nde skil d ra t. I de lla 
kapitel beha ndla r Hr Renvall forlsättningen av s ina bedrifter. Det ä r 
ernellertid icke al1ttör ägnat a ll förvåi1a, om även hä rvid liksom ti diga re, 
dA det gä llt Hr Renvalls skildringar om sig sjä lv, andra personers uppfa tt-
ning, vilka närvarit vid omordadc Iillfä llen, lämligclI bjärt kontras tcra r mot 
det vad Hr Renva ll an för. Exempelvis skriver Major Fabriti us hä rolll: 

"Renvall glve r si n skildring en prägel, vilken framhäver honom själv sam 
en hjälte. I ve rkligheten - vilket även för en uppmä rksam läsa re ur hans 
bok framgår -, deltog han ej i striderna oeh höll slg undan än under en, 
än under en annan rörevä ndning. Ej nog hä rmed. Han erk änner I sin bOk, 
alt dA han 1 slaget vld Gö lby (av rMs!a?) ej själv vågade sig fram tili ställel 
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där strlden pågick, han dessulom förhindrade det enda dugliga maskingevä-
rels sändande tili mig i cldlinjcn i trois av a ll ordern, Iydligt nog, om alt 
maskingevären oel! man skapet skulle ·följa ml g, var känd Jör honOIll, Della 
uppcnbara broU moi krigslagen, som han helt oskyldigt benämncr sil! " tak-
!iska fel" lIade ödesdigra följder tOr ~lagets utgång i Gölby, oel! kan bestraf-
fas cn l. § 100 illOIn. 2 i gällande strafflag mcd mins! 8 års tuklhusslraff. 

Har en person, som begAr sådana brott rlllt a ll sälta sig tili doms i militära 
frAgor? 

Vllka förulsättningar fOr övrigt ha r Hr .Renva ll a tf gOra sig tili militär-
kri tiker, då hOln ej ens kännet innebördcn av orden "taklik" och "stratcgi", 
vilka ha n stä ndig t blandar ihop?" ') 

• 

') I en lidningspolemik hänvisa r Hr Renvall tili eli in lyg som Major Fabri lius ul-
flirdat och underlecknal, och vari den ne inlygat alt Dr Renvall "deltog i slriderna på 
Aland vid OOdby 111, m. under fienllig eld". - Hr Renvall glömmer emellertid all 
berälla alt della inlyg gavs honolll sA senl som Ar 1920 sedan han lörsl hos Major 
Pabritius lorde ha anhAltit om elt förord för erhAllande av nAgon medalj, viI ken an-
hAllnn Major Fabritius icke ansAg sig kunna villfara då tlr Renval l veterl igen icke gjort 

. annat Iin mAngen annan, som för sitl arbete icke ens Iålt et! tack. Han nnhöl1 se-
dermera entrIlget av Major Fabrilius om elt inlyg all hall dellagi t i s triderna på 
Aland och sk revs della intyg på g rund av Hr Renvalls egna uppgifler. Erneller-
l id framgår del Ju nu av Hr Renvalls bok att han år 1920 fö rde Major Fabrilius 
bakom Ijusel. 



HR RENVALLS MOTSÄGELSER OCH UPPRI':PNIN-
GAR AV TIDIGARE FORVRÄNGNINGAR. 

1 de följande trcnllC" kapitlcn "Den fal ske vännen" och "Den fal skc 
vänncns draksådd" saml " Falskspelet 0111 Aland" kriliserar Hr Renvall den 
hå llnillg Sverigcs rege ring bek lagJiglvis intog Illat ele,' vila finl a nd i dess 
ödes limma, otit giver han oss en del dctaljer angående sagda regerings 
handlingssätt moi elt av den Jag li ga finska regeringens organ, Nystads-
kåren på i\land. 

Då dessa ka pitel alla bchandla precis sa mma sak ska ll jag hä r ncdan 
beröra dem i ett samm3nhang. 

Hr Renvall återkollllll cr bl. a. på ny tt mcd en kritik av kåTens telcg ram-
väx ling IlIcd Stockholm, SOIll ha n redan fl eTe gånger tidigare (se bl. a. 
s ido 28, 32- 34 oclt 61 i hans bok) relalcral och utförligt kritiserat. 
Vi skola cmc ll ert id i det följande endast i s lörsl a korihe! uppehå ll a oss 
vid ele av Hr Renval l gjorela pås!åe ndena, enä r desaTllm a tili slörs la de len 
ulgöra upprep nin ga r av sådana, vilka av mi g redan förlll punkl för punkt 
ingåendc bcmötls och belysls. 

Hittills har Hr Renv all i s in bok, däri han å . ovananförda sidor berör "HerQ" 
kåre ns telegramväx ling med Stockholm belrä ffande begä ran om va pen- Sld.l21. 

hjä lp icke med eli o rd a ntytt det faktum, alt del jusl var tili stor del p:\ 
grund av kårens teleg ram (bl. a. del av den G lebr. frAn Nystad se sido IG 
i denna broschyr) , som den isgåc ndc å ngaren " Hero" av finlända rc i Stock-
holm II pphyrdcs och lastldes med 260 gevär, 2 klll sp rlltor och 50,000 pa tro-
ner, med l('ilken last fartygel va ro färdigt att avgå den 8 lebr. 

När nu lir Renva ll än tli gcI1 å sido 122 i sin bok anser sig böra rela lcra 
fallet" " Hero", och fö rsöke! atl med denna Anga rc bri nga undsä tlning å t 
"Alandscxpeditionen" - vilket hä r ä r Hr Rcnva lls egcndomligt dunk la 
bcnämning på Nystadskå ren -, sker detta i tydligt hopp frAn Hr Renvalls 
sida atl läsarcn möjligcn i della sOl1llllanflollg icke skall påminna sig alla 

.. 
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de mänga tidigarc sUl.l len j hans bok,l) där han förlöjligar Nysladskå-
rens "Iedare", som voro i den "barnsligl naiva Iron" , all överhuvudlagel 
någon hjä lp av vad slag det va ra må kunde läukas erhållen väslerifrån. 

Samlieli gl som Hr Renvall sål,unela kOl1sekvenl glämmer a ll omtal a, atl 
det tili icke ringa del just va r på stabens för Nystadskärens an hå l1 an som 
" Hero" utrustades oe h avsändes, övcrraska r hall oss åtcr med en av sina 
många absurda konklusione r, elå han dekrelcrar alt slabens (Hr Renvall 
kallar det naturligtvis "Grönbloms") telegram av den 7 febr. från Nystad 
var "olycksaligt", i vilkct tclegram vi SOTII känl anhöllo aft en vapeflbdl 
skfllle dirigeras kdren tili möte i KllIlllinge. 

Det "o lyeksaliga" i eletta telcgram var cnl. Hr Renvalls åsikl atl lele-
granunet sku lle ha omnämnt alt bålcn av oss vorc avsedd lör "kårcns av-
hämtandc". Tidigare har av mig redan påvisa ts a lt kårcll a lls icke hadc 
något särsk ilt behov av eli "avhämlande", <lå, såsom ur kårens ti<liga re 
telcgram rcdan fran~gått, erhdllullde ov vapell var det väsentliga för all 
därefte r handla efter omstän<lighelerna. Stabens avsikter i detta avseende 
ha också i annat sallllllanhang redan ulförligt bchandlats (se sido 18- 19 i 
denna broschyr) varför jag hänvisar härti11. 

A sido 124 återkommer Hr Renva ll också på ny tt ti11 dct av honorn re-
dan å sido 61 isin bok påtalacle tclegrammct, som dcn 11 febr. på f. 111. 

anlände tili Stockholm frän Marieham n, däri ulom vapen även .. avsän-
dandct av en hjälptrupp Oili 400 man" begäres. Då tidigare i dcnna bro-
schyr (se sld. 28) tillkornsten av sag<la telcgram redan ulförligt behand-
lats, tordc et! närmarc in gåcndc på Hr Renvalls å den ne sida gjorda påstå-

. enden va ra öve rflödigl. 
Vi skola 11U av I1cdanstående exempel finna huru Hr Renva lls outlrötl-

liga iver atl utfundera - i hans cgct tycke - graverandc "anklagelser" 
mot mig van ligtvis leder tili för honom själv fatala motsägelser. 

Vi ha tills dalo alltså funnit atl Hr Rcnva lls beskyllningar moi mig 
huvudsakligen samlllanfatlas i tvenne punktcr: 

ulf det telcgram som jag (d. v. s. de facto ick.c cnsa rn) den 1 fcbr, frAn 
Nystad avsändc tili legationen i Stockholm var .. olycksa ligl" erncclan 
vi begärdc far tyg tilt" .. Kumlinge" oeh dessu tol11 (enl. Hr Rcnvall) 
för kårens "avhäm tande"j 

') Se t. ex. sido 28, där Hr Renvall hAnful1t frAgar "pA vilka IOsa grunder" Slaben 
byggde sin Ir~ om en vapensändning, och sido 74, där han ironisk! talar om vapen-
bAlen "som hägrade för slabens inre syn". - Uall bAlen icke blivit sloppad AV 
svenskarna i Furusund - vilket vi omöjligl kunde veta - skulle den nog i alla 'ali 
ha hägrat fö r allas vAr yttre syn ocksA. 

, 
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011 jag Iika ledes hos finländska lega tionen telegrafiskt anhållit 0111 hjälp-
sändning av vapen oeh manskap tili Eckerö. 

Då Hr Renva ll å s ido 13 1 beskyJler Stats rådel Gripenberg tör godlro-
genhet ge ntcm ol den svenska rcgeringcn, åberopa r han nu också dessa 
lelegram och meddelar dessulo1l1 den rik liga upplysningcn, all båda dessa 
telegram samma dag den 7 lebr, anländc tili Stockholm. Hoppas I-Ir Ren-
val1 verkligen a tl få någoll förnuflig llIänniska a tt Iro att vi alUså somti
digt dels skulle begära alt sjä lva bli avhämtadc frAn KUllllinge ') (östra 
Aland), dels anhålla om va pen och manskap .till Eckcrö (A lands västli-
gasle del) ? 

I s in iver alt a nklaga Sfalsrådet Gripenberg glämmer Hr Renvall sålu nda 
att ha ll Jl U själv ofri vill igt bevisar rikti ghetc ll . av mitt påstående, at! var-
ken kåren eiler jag i dess namll någollsi n begärl hjä lp i form av monska/J 
tili Eckerö eil er a llnorstädes . Såsom tidigare nämnts frarnstä lldes denna 
begära n av en del Mariehanlllare rcda n långt före Nyslaclskå ren anlände 
tili Aland. 

I s lulet av s itt kapilel "Den falske vännen" berör Hr Renvall, som V3 11- U/lder',a"d~ 

li gt åsidosä ttande all kronologisk följd, på nyt! underhandlin ga rn a j lltlgarlla 
Marieham n sa ml i övrig l likt och olikt. Han säger ävcn b l. a. att det för dterlgen. 
honom ä r ofattba rt, hu ru kårens underhandlare i MariehanlTl " und er hela Sid.I$3. 

den tid unclerhandlingarna vara ele kllnde vara så s tarrblinda, a lt tie icke 
kunde förstä att det rikssvcnska folkets ' ) och dcn r ikssvenska regerin-
gens tä nkesätt voro Ivå heli skilda sa ker" . 

Hr Re nvall fordrar så lecles aft kå rens underhandlare, ehuru a ll s icke i 
tillfälle at! fTiIl kommunicera rned yltervärlden, skulle gCl10mskåda elt 
diplomatiskt intri gspel som det ifrågavarande. Dcssa kå rens rcpresen-
tanler svävade ju i full kolll lig ov isshel 0111 ailI som skedde i den övriga 
delen av värIden, de kä nde icke ens tili atl Fi nl and s regering hos den 
svenska a nhållit, men fått avs lag på s il1 begäran 0111 hjälp i farans s lund . 

Denne Hr Renvalls fordran på clairvoya nce .hos oss alt genomskåda 
"vänskapens mask" (Hr Renvalls benälllning ) ä r så mycket mer överdri-
ven , då tnan tagc r i belrakla nde alt icke ens Stats rådet Gripenberg, IIl cd 
vii ken vi va rken i fr åga 0 111 å lder ellcr erfarenhct kunde mä la oss, oclt vil-
ken ju icke var avskuren från ytte rvä rld cn säsorn vi, "itke ansåg sig kunna 

') I samma andedrag pAslAr Hr Renvall all jag i ntina "Minnen" (vilka Hr Ren-
vall olovli gen cilerar) skulle "förnekal ordalydclscn" av tclcgr:unntet. Enl. mina an-
teckningar hade telcgrammet den ordalydelse Hr Renvall å sido 32 i 51 n bok citerar 
ur mlna "Minnen". 

") Jl mfOr Hr Renvalls slulrader sld. 236, där han bl. a. talar om förföljelserna 
och trakasserierna I Sverige moi svenska brigadcns medlemmar. 
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hava anlcdning betvivla de uppg ifte r som officielll meddelades" hOIlOI11 
(Hr Renvalls eilat· sido 130 ur Statsrådet Oripenbe rgs berättelse ) och vi-
dare "icke kunde länka att et! dylikl bedrägcri vore 1I1öjligt CIIS illom, 
diplomalin Illot ett lalld, salli. lUed hundraåriga, gcmcnsalllllla his toriska 
band va r förenal Illcd Sverige" (Hr Renvalls eilat sido 146). 

Hr Renvall dck larerar för övrigt själv sin egcn ståndpunkl och IIppfatt-
ning av denna sak, dA han på eli annat ställe (sid. 229) säger: "Att 
svenskarna därcmot gcnas l JrAn början varo Nystadskårcns fal ska vänner, 
det hade ingen kunnat tänka sig", 

Faktiskt förhöll det sig sA, att kåre l! för s l vic! s in ankolllst tili Sverige, 
då dess medlcmmar fAtt sanullanlräffa med pcrsoncr frAn fin ska legatio-
nen , fick situationcn klar fö.r sig, varoll1 närmarc längre fralll. 

, 



TELEGRAMV AXLlNGEN. 
Då det för bcdömande (IV I-Ir Rcnva lls bok är nödvändigt alt ännu bc-

röra en del fakta bclräffande Nystadskårcn, som i Hr RCllva lls bok av en 
eiler a nnan orsak an till gen uleläl1lllals eile r frarnstäl1cs vilsclcdandc, har 
det synts mig önskvärt atl i kronologisk ordll ing eilera det huvud sakliga 
i den kårcn berörandc lelegramväxlillgen, enär I-I r Renvall ingenslädes i 
sin bok citcrar dcssa telegral11 i /ldgot som h('lst sammanhang, liian ! Iel-
geT eli ensta ka tclegram enclas l tlA dctta passar in llIcd den av honolll på 
förhand j hans bok ulslakade Icndcnscn. 

De i ncdanståcllde relatio n g jorda kurs ivcringarna äro mina eglla. 
Tidigare har i denna broschyr (se sido 16) relatcrals ele telegram som 5-7 Jebr. 

kårcn den 5- 7 avsände frän Nystad tili Stockholm med begä ran om va-
pen, liksom atl kåren i sit t sis ta telegram av den 7 febr. underrä tta de lega-
tionen a tt den beslnlat av tåga tili Aland och stod i bcgre pp a tt avskära 
kabeln. 

A in tet av alla d cs~a telegram erll ölls svar. 
1 Stalsrådet Oripenbe rgs relation (bl. a. i HbL) säges: "Den a febr. Den 8 Jebr. 

meddelade kåren alt om undsätlningsex pedition med vapen oeh mans kap 
kunde sä nd as, borde den dirige ras tili Eeke rö. SanlIll a kvä ll telegraferade 
ja g all en ångare med vapen oll1edelbart skulle sä ndas till kåren." 

Della telegralll härledde s ig SåSOlll tidiga re berältats icke alls fr ån kå-
ren, va rför eli lllisstag {rån Slatsrådet Gri pen bergs sida hAr föreligger. 
Kåren hade redan föregående dag avtågat frå n Nys tad (varolll legat ionen 
som ovan näulIlts und errättades) oeh befann sig nällln da dag, den a febr . 
i Kivim aa på marseh tili Alalld. Del av Stalsrådcl Gripenberg kårcn till-
skrivna lelegrammet hä rrörd e {rå lL en dcl Mariehamuare, vi lka - ula n atl 
kåren under s in Nysladsvistelsc hade någo~ velskap därom - även s todo 
i telcgrafisk fö rbindelse mcd Stockholm i oe h fÖT. erhållandc av vapen ele. 
Se 1. Ö. s ido 27 i denna brosehyr. 

"Den 9 {ebr. Illcddclade Nystadskå ren - en l. Sta tsrådet Oripenbergs Den 9 febr. 
relatiotl - via Marie/wmn, alt den crhållit telegramlllet om vapnens av-
sä ndande samt träffat anslaltcr för illlolsning av "Hcro". 

Icke helle r della telcgram härstammade från kåren , vilket rcdan omta-
la ls i allnat sa lllmanhang (se s id o 27). 
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Vic! nedskrivande av sina art iklar i Hbl. (Af 192 1) syncs Statsrådet Gri-
penberg tyvärr ej haft kännedolll om dcssa omslänclighcter, ehu ru kårens 
sista tclegram frAn Nystad barl lälllna en vi ss Icdtråd härutillnan. 

1 ovannänmda relation läscr·va.vidare alt vapenångaren " Heros" avsän-
dande frAn Stockholm uppskjöts "cnär följandc dag, den 10 febT. inga 
meddelandcn anlällde frAn skyddskåren". 

Att käTen , som just clä anlän! tili Alands yttersta skär Illot Ö5IcT, itke 
hadc någon tnöjlighet att nämnda dag komlllunicera mcd Stockholm (för-
utOIll atl vi ciA icke ens vissle 0111 della va r möjligt via Mariehamn) äf l1og-
sam! känt. 

... Emell ertid blev dröjsmålet Illcd "Hero"s avsändandc f~ r Nys tadskårcn 
av ödcscliger belydelse, ty när "Hero" äntli gen deti 14 febr. på kvällen 
sku lle lälll na Furusund, bl ev den dä rstädes SOIll kä nt stoppad av de 
svenska lIIyndigheterna, vilka under tiden hade beslutat alt sjä lva sända 
en expcdition tili Aland. 

För övrigt kunna vi redan nu IJl cd beklagande konstatera, att vä r kår 
ai li frän lJörjan förföljdes av en oerhörd olur ifråga 0111 a ll t vad lelegral1l 
hele r. Det va r ju också en egendomlig tillfällighet att samlidigt SOI1l kä-
ren befann sig på Illa rsch tili Aland tili Stockholm anlände telegram från 
"okända avsändare i Marieham n", vilka telegram antogos här röra från kå-
ren, rnen i själva verket voro avsä nda av personer, SOI1l icke s lodo i någon 
som helsl konlak l med densanuna. 

Del! II febr. Den 11 febr. ankolll ett ny tt telegram tili lega lio'nen, vars avsända re i 
Stalsrådel GripenlJergs relatiOIl bclecknas SOIl1 "okänd", innchAlla nde en 
anhå ll an 0111 vape n jämte 400 man. 

Såsoll1 lidigare i ,an nat salllll1 anhang närnnl s (se 's ido 28 i denna bro-
schyr) härlcdde sig icke heller della telegrarn frAn kArcn. 

Den /2 febr. Slutligen ankolll tili lega lionen den 12 febr. eli av l1Ii g frAn Mariehamn 
salllllla dag vid min ankoms l dil avsän l lelegram, <läri jag påskyndade 
avsändan<let av de i vArl tclegram fr An Nystad begärda vapnen. Tele-
gra1l1ll1el und crtecknades av mig "Nystads SkyddskAr", varför även i Sta ls-
rMct O ripenbergs relation "kAren" slAr ang iven 50m avsändare av det-
Salll ll1 a. 

Såsom tidigare i annat sammanhang (se sido 37) omnäll1nts, vidtogo 
underhand linga rna i Mariehamll mellan kåren och ryssarna under svcns kt 
presidium den 17 fcbr. 

En li gt den telegramväx ling som efleråt publicerats finna vi alt K. Kap-
len Starck liII sände sjöministern ett långt lelegrarn, som av denne mottogs 
nallen mot den 17 febr., däri det bJ. a. heler: 
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"Pör aft förebygga slrider, som kunna uppstå under eli längre kvarstan- Dm 11 jebl'. 
nande, särskilt i belraklandc av skyddskårens påstridiga uppträdande, är det 
a ngeläget, all öarna sna rast full ständigt utrymmas, om öve rcn skommelse kan 
träffas. Har sökt arbela härpA med undanskjutande av svårlös la ekonomiska 
ftAger, ersätlningskrav') och dylikt sam! beordrat Akerm8rk atf arbeta i 
samma riktning. Skyddskdrens klwrslannande etter ryssomQ kun giva an-
fedning fill fvdngsrekvisilio/l av kIIarlämnad rysk moterlel och draga hit röd-
gardlster." 

Tju gu minuter sc nare crhöll sjörninis tern eli nyti tclcgram frän Starck 
Jydande: ' . 

"Akermark motlagit del Jör honom avsedda meddelandct om förhand li n-
ga rna. Han rapporterar atl allmän överläggning ä r avsedd alt börja den 17 
kl. 12 midd. sam! svårigheler frAn skyddskArens si da a lt läta ryssarna av-
låga med vapen. Har sä n! honOn! följande direktiv: Ni bör på det kra fti -
gaste framhälla för skyddskåren de allva rliga vådor för Alands befolkning , 
SOIl1 kunna uppkomma genom alt förhandlingarna avb rytns och konfliklcn 
övcrgå r i öppef vå ld. Svenska regcringen har vi sserllgen i telegra m erbjudit 
slg all hemföra såvä l de ryska !rupperna som skyddskå rcn, mcn dcn har även 
medgivit ryssarna atl därvid få behålla vapen och utruslning, och jag har där-
för svå rl all länka mig att den viii laga någon befattnlng IIlcd skyddskå rens 
hemförandc. om genom dess förvå llandc förhandlin ga rna avbrylas och de li-
da nden, som' regeringen vela t förebygga, därigenom komma alt övergå den 
åländska befolkningcn . Belona även del osäkra i skyddskårens egen slä ll-
ning, sa m! all den ej skall IIYso mtgra l lirhoppningar 0111 bistdnd Irdn den 
svenska expeditionefl, SO Ill IJverstillfs llir eit helt ailI/af IIndomdl. Starck". 

Sa rnma dag SOIl1 underhandlin garna begynte, den 17 febr., och vapen-
sli llestå nd rädde, anlände på f. 111. tili finländska lega tion en elt telegram 
fr An " okänd avsändare" i Mariehall11l lydand e: 

"Slrid pdgc1r li ndsältnillg nödvöfldig" . 
Dell a mystiska tclcgralll gay emcll crtid klavcn tili dcn stora mängd .. 

vilselcda nde och tendcnsiösa infor mationcr, vil ka pA alla möjliga olika 
sä lt dclgåvos S!atsrådel Gripenberg och. vilkas seda n synnerligcn konsck-
veli! fullföljda syfte va r denncs bearbetande i en viss rikllling , såsom ock 
Stalsrådet G. ·själv i detalj relateral. 

Vr en av Statsrådet Gri pcnberg införd uppsals i Hbl. inhä mla vi så-
lu mia bl. a. aft han söndagen dcn 17 febr. vid lI1idda gsliden blcv kallad 
tili utrikesdepar!c111cnlel i en brådskandc och viklig angclägenhc!, och at! 
hall vid della tillfälle fullsländigt blev förd bakom Ijuset av såväl ulrikes-
ministern Hellner SOIl1 sjöminislern Pa lmslierna beträffande skyddskårens 
verksall1het på Aland, varc fter ha n Iät överta la sig alt avsända del tele-
gram, som för kå ren kOin atl ha en så ödesdiger bclydelse, Iydande: 

') liän för sig titl de av älänni ngarna föregäcnde dag framSlällda anspråken pä er-
sältning {ör varo r salli beslagtagils av ryssa rna. 
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Den /1 j ebr. "Nystads skyddskdr llppmanas godtaga det svenska erbjudandet IInder ov 
Sv.eriges regering gjorda förutsältnillgar". 

Staisräclet Gripenberg sattes synbarligen ic ke i tillfälle träda i direkt 
telegrafisk förbindclsc mcd kåren för alt erhåll a bcsked om Imr den själv 
såg på siluationcll nällltHla d~g;'" den 17. febr. ') 

På dcnna g rund b lev Statsrådct G ripenbcrgs tClcg ra m av oss uppfa llat 
som eli llppmanillg tili kilrell atl överlömrlO sig i den svenska regeril/gells 
Ml/der. 

Sa,nllna dag den 17 feb r. sä nde K. Kaplcn Starck fr An sitt chcffarlyg 
" Thor" tili minislcr Pa lmst ierna clt tclegram lydan de: " Depulation fr An 
Hammarl and lI1 eddelar all skyddskåren under skarpa holelscr söker tvinga 
befolkningcn tili anslutning. Skyddskdrells Sflara avlägsnollde /öre/aller 
011 h/illa de ll lIikligasfe frc'gall lör lugnel pd öarna." 

Skydclskårcn opcreradc elllcller ti d icke på hela tiden i Hammarl and och 
några hotclser utslungades sj älvfa llet alls icke frAn kArens sida 1II0t Alands-
befolkningcn. 

Detta telcgralll, SO Ill enl. vad oUiciella uppgiftcr ge vid haTHlen avsändes 
i samma ögonblick som underhandlingarna i Mariehamn logo sin början, 
visar tydligt tendClIscn i den svcnska " humal1itära expeditioncn", vii ken 
härigenoll1 frAI1 första början urartade tili en hjälpcxped ition At ryssarna 
llIed spetsen riktad Illot skyddskårcn och dess verksamhet på Aland. 

Såsol1l tidigare i annat sammanhang (sid. 38) omla lals hade K. Kaplen 
Akermark förc undcrhandlingarnas vidtagandc den 17 febr. förevisal kA-
rens represcl1tanter följal1de telegram tili hOl1om frAn hans ehet, sjöminister 
Palmstierna: 

"Underrlilta skyddskdren ulf svenska regeringen /iirmedlar telegram tili 
general Mannerheim". 

Vi hade ocksA olllcdclbart begagnat oss av della crbjudande gCl101l1 aft 
- såsom tidigarc Olllilälllnls - hos SlalsrAdcl Gripenberg anhåtla aft 
den ne hos General Mannerheim för vAr räkning villc inhämla Ilärmarc 
dircktiv, vilket även framgår av följande lelegram, som av sjöll1inislern 
mottogs den 18 febr. kl. 0'41 f. 111 ., Iydande: 

') Stalsrådet G. skriver härom bl. a.: "Efter mycken tvekan och dd jog itke kllnde 
halla ndgon anledning betlljllla Ilppgifler SOTII sdlunda of{lciellt meddefades mig an-
såg jag rnig böra förelaga vad jag kunde" o. s. v.. Del är dä rför omoliveral då 
Hr Renva ll i synnerligen mästrande och överlägsen ton kritiserar Stntsrådet Gripen-
berg, utan atl ells gö ra eli försök alt tänka sig in i den oe rhört prekära och ömlA· 
liga situatioll) som denne I själva verket befann sig ul i. Hr Renvall sl icker knappasl 
ens under stol med huru han däremot sjtifll skulle ha klaral sig på denna krävande 
post. 

I 
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"Skyddskåren anhåller om general Mannerheims bekräftande på Statsrådet 
Gripenbergs uppmaning att senast 14 dagar efte r ryska ga rnisonens cvakue-
ring avresa f rän Aland och därefter lämna ögruppens fö rsvar At lakala skydds-
kå reo. Dd förhandlingarnas dterupptagollde beror 011 svar på deUa felegram, 
tir det ov yltersfa vikt, alf general Mannerheims order snarast erhdfles. Skotl-
lossning förmärk! i Hammarland socken. Sökcr skaffa upplysningar om sa-
ken. Starck", 

Sam vi senare skola se gick icke general Mannerheims svar i den av 
minister Palmst ierna önskade rik tningen, varför dctsamma icke alls fram-
befordrades tili kåren. 

Den 17 febr. klo 8.so e. m" då striderna blossat upp på "ytt på 'grund 
av " Mu rtaj as" ankomst och ingen i kåren tänkte på vidare underhandl in-
ga r, erhöll Palmstierna föl jande teleg ram: 

"Akermark rapporterar törlwndIingarna tör tilltället aVbrutna, men kunna 
dterupptagas, om skyddskåren c!llyder Gripenbergs uppmoning. Starck". 

Emellert id anlände följande dag, den 18 febe, tilI kåren ett svar å dess Den 18 febr. 

ovan relaterade telegram med anhåll an om direktiv av general Mannerheim. 
Svaret var av följande karakterisliska Iydelse: 
,J,feddela till tinnarna sdsom upplysning all general Mannerheim i törra 

veckan begärde svenska rcgeringens Iljälp tör olI sjtiledes over/öra skydds-
kåren trån Aland över Sverige till Finland. Sdfedes fordc in let fvivel råda 
aft kan även nu gillar vårt crbjudande. Gripenberg upprepar sin anmaning 
tili skyddskdren. Sjöministern".') 

Emellertid hade Statsrådet Gripenberg den 17 feb r. till sänt kåren föl- Den J7 jebr . 
jande tvenne telegram genom förmedling av sjömi nistern Palms!ierna, som 
lovade omedelbart avsända desamma: 

"Försök om möjligt undvika strid . Mu rtaja up pges passera Lumparn 
med 300 man. Underrätla omedelbart om ställn in gen samt försvarsutsik-
terna. önskar Nystads skyddskår överföring tili Finland via Sverige? 
Finlands Beskickning" sam! senare samma dag: 

"Omöjligt bedöma tillstAndet dä r. Skyddskåren bör därför handla på 
eget ansvar. Underrättat Mannerheim om saken Gripenberg." 

Dessa telegram kammo aldrig kdren tillhanda. 
Det visade sig sedan vid vår ankomst ti li Stockholm aft av de 6 lele-

') Efter vår ankomst tili Stockholm förfrågade sig finländska legationen pA vAr 
anhåJlan hos general Mannerheim om denne tili svenska regeringen gjort nAgon fram-
ställning om skyddskårens överlörande frAn Aland. Dennes telcgrafiska svar av 
den I mars Iydde: 

"Nägon anhållan om tonnage har jag aldrig gjort hos svenska regeringen". 
Härav framgår alt Palmstiernas påslående i berörda hänseende var en ren dikt. 

Det har heller aldrig Irån svensk sida kunnat påvisas ntl, och i vi/ken fQrm en så-
dan anhållan frän finländskt· håll skulle ha gjorts. 
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gram finska legalioncn liIIsänt kåren endast 2 hade delgivits densa llllll a, 
båda med uppmanin g all antaga det svenska erbjudandet. 

II/tet enda ov general Manncrheims telegram IIade lillsläffts kdren och 
della, ehuru som tidigarc nämnls, rninistcr Palmsticrna rcdan dell 17 fehT. 
självmQnf gcnoll1 s il1~ delegetacw i Mariehanm oclt personligen för Stats-
rådet Gripenberg i Stockholm hade erbjudit sig 3tt förmcdla kårens lele-
grarnväx ling mcd .general Mannerheim. 

Klorl iir, olf ilafl he/sl ovanciterade Ivel/tle telegram kommil kdrcn till-
hunda, denno icke allselt sig Ilandla eI'er general Mannerheims önskon dd 
den tålll llade Äfond, Iltan skulle kdrclI dd el/ tigt IIPI}maningen i Statsrt:fdet 
Gripcnbergs l elegrum halla hundlat pd tget af/svar. 

Beträffande det sisl nä mnda telegramm et ha r som bekant frAn sve nsk 
sida pAståtts a tt dctta a ldrig av finska legationen ens inlämnats tili viclare-
bcfordran i svcnska sjöförsvarsdepartemcntct, vilket påstående dock tili 
full evidens gcnd rivits i Fin lands Vita Bok (sid . 13) . Högst antagligt är 
aft det var K. Ka ptcn Starck å pa nsarbå len "Thor" i Eckerö, som under-
tryck le detta tclcg ram. 

Den 18 febr. Den 18 tcleg raferar Starck tili sjöministern Pa lmsticrna följa nde, som av 
denna llIoUogs kl. 9.n 1. 111 . 

"Underhand lingarna å lcrupptagas kl. 10 1. m." 1) 
Redan den 17 febr. hade Statsrådet G ripenberg tillsänt general Manner-

heim eli långt tel eg ram, där hall bl. a. underrä llar deJlne om de sa mma 
dag pAbörjade undcrhandlingarna och a nhåller 0111 general Mannerhcims 
godkännande av svenskarnas ursprungliga förs lag 2) att ryssarna orne-
delbart skulle eva kuera Äl and, under villkor a tl skyddskåren 14 da gar se-
na re likaledes skulle avresa och överlämna ögruppens försvar At de lokala 
skyddskårerna, och tillägger Gripenberg alt ha ll IIppmanat kåren atl an-
taga svenskarnas anbud sedan han erhåll it bindande försäkran att detta 
icke vore början tili Alands erövring av de sistnäll1rtda. 

På kväll en samma dag an lände eli telegram frAn gcn. Mannerheim, vilket 
tyvärr var avfaltal i oläslig chiffer, och detta var Iikalcdes fa llet med eli 
annat telegram, SOI11 följ andc dag, den 18, anl ände frAn generalen. 

Emellerlid skullc oklarheten med dcssa chiffertelegram kOlllma all spela 
en ödesdiger roll för NystadskA ren. 

Vi finna för övrigt alt oturen konse kvent förfölj er kAren ifråga 0111 all 
telegramväxling, ty det mAste ju betecknas sam en olycklig tillfä llighet a lt 

. vid högkvarteret ombyle av chiffer just under dessa för kåren s1 kritiska 
dagar skedde. 

') Avse svenskarnas underhandlingar med VoroffskiJ. 
') Se sido 38. 
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Hadc general Mannerheims första telegram redan den 11 {ebt. kUllnat 
dechiffreras i Stockholm kan Illan dessutom tänka sig, att de på f inländskt 
håll ledande personerna dä,rs tädes på elt eiler an nat sält skulle ha lycka ls 
underrä lla kå ren om general Mannerhei ms verk liga - icke den av SVCIl-

skarna föregivna - önskan, som sålunda i god tid före frcdsfördragets 
underle<:knande na lten moi den 2 1 lebt. kunnat bliva ,kårcn delgiven. 

Den 18 feb t. på kvällen avsände Statsrådet Gripenberg tili general Man-
nerheim ett telegrarn, däti ha ll fö reslog Direktör Amos Anderson Deh Dr. 
W . Rosenlew 1) ti li underhandlare IlIcd ryssarna på Aland oeh mcddcladc 
a tt dessa herra t reda n avrest sa mma dag saml anhöll 0 111 eli nä rm 3rc tcle-
g ra fi skt bcmyndigande för desa rnma. 

Den 19 feur. dA någol dechiffrerbart sva r frAn genera l Ma nnerhei lll ' ä nnu Den 19 (ehT. 
ej anlä nt, avsä ncle fin ska lega lionen eil er densamm a närstående persoller 
tili Dr Rose nlew eli telegram Iyda nde: 

" Ma nnerheims fullm akt ännu ej inträffa l behöver Ni lI1 ark oc h kronor?" 

Enli gt tidiga re öve rellskOllllllelse avsågs med tIIa rk undsä llningsma n-
skap t) och lIled k ronor gevä r. 

Ovanslåell de te!eg ram inlämnades i Stockholm av ingeniörerna Erik och 
Ka rl von Frenckell ti li K. Kap ten af KUnt å sjöförsva rsdepartelllen tets kom-
mandoex ped it ion, och fingo de samlid igt del av minister Pal mstiern as munl-
liga lölle a ll telegra mmet skulle tillslä llas Herrar Rosenlew och An derson, 
vilkel likväl aldrig skedde. 

Dir. Anderson säger i si n b roschyr (sid. 35) " Av a lla de leleg ra m G ri-
penberg säger sig ha tillsänl oss erhöllo vi icke ett enda". Huru ll1 ånga 
dessa leleg ra m voro fra mgår eme llerlid icke av Dir. Andersons rcdogörelse. 

') Nämnda personer avresle som känl den 18 feb r. med svenska Angaren "Heim-
dal" på fi nska legalionelis: uppmaning och med svenska regeringens lillslAnd till 
Aland " för aU som lega tionens ornbud deltaga i underhandlin ga rna och bevaka 
fi nska statens oth skyddskårens intressen." I avsak nad av skriftl ig full rnakt, vilken 
hade utlovats a lt telegrafiskt tills tällas dem senare, men vii ken tro ts tre dygns vän-
lan på grund av tidigarc relaterade oreda i chiffrel icke i lid an lände från högkvar-
teret, ansågo dessa herra r sig icke kunna deltaga i nAgra underhandlin gar, Il lan 

. kva rslann ade i Eckerö. De höllos dessutom under en viss militä rbevakning, varl-
genom de icke kOlll lllO i nAgon konlakl med kåren, för vii ken det dock hade va rit 
vikligt aft genom dem erhålla upplysningar frän yttervärlden. 

t) Venna uppgi ft ä r i så mAito intressant som därav frarn gA r, alt man änni. sA 
sen l som den 19 febr. - eiler det svenskarna redan landstigi l på Aland - i Hnländska 
kretsa r i Slockholm tänkte sig möj ligheten av undsältni ng i manskap frAn Sve rige 
tili Aland. Hr Renvall klandra r mig yltersl ska rpl lör a ll jag enli gl hans Iro länktc 
mig möj lighelen av frivillig hJä lp Irån Sverige. 
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Den 18 f ebr. Den 18 febr. sände K. Kapten Starck följandc tclegram tili Palnfs l ierna 
vilkel av denne ll1ottogs sallllna dag kl. t 1'20 f. 111 .: 

"Taiat Ill cd Ake rm ark . Fienlligheterna ti llfä llig t in ställda. InslälJ da för-
handlinga rna bör ja IlIcd ryska soldatrådct. Skydds kårcns rcprescnla nl cr i 
Mariehaml1 häktade, inlcrneradc.#j hotellet. 51å undeT Akcnnarks skydd. 
Murlaja ankol1ll1lit Mariehamll rned 200 rödgardister som tOTelTa lösgi-
vandc av nAgta hä klade rödgardister. Soldatrådct lova r skydda Alands 
fredliga befolk ll ing även llIot rödga rdisterna. Ryska gencra ls tabc n anbc-
fa ll l ut rymni ng , soldalerna vil ja i a ll mänhel avrcsa, men malroscrna önska 
slåss. A f/Ml/eT att order ul verkas Irtlll Mallnerheim all skyddskdrclI omc
delbart lämnar Aloml. Föresldr olt svellsko reger illgell dloger sig all om 
behövligt med maklmedel svara jör . ulrYlll lli flgells L1erkslällallde oeh a ll 
hä r.under skydda såvä l ryssa r som skyddskå r 1LI0 t a nfa ll av a ndra pa rien, 
1,000 mali i sd Jall be" öI1liga. Ett kOll/ lJa ll i lIIed kll(spmior önsklläri genasi , 
Närvaro av trupper skull e sä kert påskYllda förhandlinga rna. In le! kän! 
0111 verka n av bcskjutninge n av Godby. Starck." 

Av detta intressanla telegram finna vi att Sta rck lä nkle sig ytterli~a re 

förstärka nde av svenska regeringens mili!ära au ktorilet, i främsfa rummel 
riktat mot skyddskå ren, eftersolll dess avlägsna nde va r den "vikligasle 
frågan för lug nel på öarna" för att cUe ra Starcks telegram av föregåencle 
dag. 

Samma dag, den 18, sä nde även Äke nna rk lill si n högsta chef, Pa lrn-
s tierna, ett telegra m, som av denn e mottogs kJ. 311 $ e. 111., vilkel slula r ll\ed 
orden : 

" Ytterliga re svenska trupper böra hAll as beredda a ll avsändas tili Äland 
för mitt och befolkni ngens skydd", 

va rtill Sta rck tillfogat: . 
" Med a nledning av ova nstående a nhålles cnträget 0111 det begä rda kom-

pa niet, om tra nsportfartyg för atf i nödfall hä rbergera flyktinga rna sam! 
atf ylterli gare trupper hållas i beredska p". 

1 a nlednin g hä rav beslöt Kung l. Majestä t, den 18 tebr, a ll ulsä nda y tter-
ligare 125 Ill an jä mte erforderlig t antal offi cera rc samt 8 kul spr utor jä mte 
lltrustnin g tili förslä rknin g av tid iga re förc finlliga svenska t rupper på 
Ala nd. 

Den. 19jebr. Den 1 9 feb.r. kl. II ,JO f. m. emotlog Pa lmstierna föl jande telegram frAn 
Sta rck : 

"Stä lfningen förbättrad, underha ndlin ga rn a ombord med represcnla nter 
fö r skyddskårens stab. Gott hopp om lyck lig lltgång. lsbryta ren och 
Heim da l på ingående. Starck" . 

, 

( 
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Som lidiga re nämnls (se sido 54) hade Statsrådet Gripenberg den 17 
febr. tillsänl general Mannerheim etl tAng! telegram, å vil kcl svaret som 
kä nt var odech iffrerbart. 

Följande dag, den 18, ingick tili högkvartcret fö ljande telegra rn frän 
finska lcga lioncn: . 

"Svenska expedilionclIs ehef Sta rck telegra fera r följande: Den 18 f ebr. 
Yttcrliga re sam ta iat IlJcd Äkerma rk sam meddela r alt skyddskå ren går 

in på villkoren under förutsätlning av Mannerheims befallning. Konfe rcns 
IIIcd ryssarna pågår. Beordral Akermark förcslå en ncul ral lon IInder 
svensk bevakning. Ryssarna 2,000 man. 

Pahllslierna anser skyddskårcn såld 0111 den ej fäf embarkcra. Gripen-
berg", ') 

Nalten tili den ' 9 fe bT. liIIsä nde genera l Ma nnerheim finlä ndska lega lio- Den 19Jebr. 
nen följ ande lelegra m: 

1. "Fin land önskar med egna krafler berria Aland. j ag proleslera r ener-
giskl moi va rje mililär operation ula n mill personli ga dlrckli v och ulan in-\ 
t1 m! samband med den a lllnänna hä r fÖrberedda. Om nöd igl bör Ni inlägga 
prolest. Beder ånyo hil sä nda tili Stockholm anl ända ålänninga r. Om av-
resa, högsl önskvä rl från Ala nd rekvirera sådana med kä nnedom om loka la 
förhållanden, däresl bud ka n sändas. Ma nnerhei m". 

2. ,,1 gå r telegraferal med oriklig chiffer följ ande: Om nödigt beder med-
dela svenska regeringen all dess handl ingssätJ ä ena sida n vägra Iransitering 
andra oombedd förelaga mililä ri sk operation, ockupati on måste mig belrak las 
dl rekt ovänlig handling. Manne rhei m". 

3. "Meddela skyddskåre n: nödl ga vapen kunna nu avgå undeT sla rk kon-
voj över Ka nkaan pää- Nystad eventuelll med bAI, om nödlga anvisninga r 
,g ivas. Ka n della ske och skyddskåren hälla sig lills hJälpen anländer bö r 
den ovill korligen slå kvar, avväpna ryssa rna, and ra vill ko r erkännas ej av 
mlg. Mannerheim". 

Dessa lelegram, vilkas innehå ll hade va ri l av avgö rande betydelse för 
kå ren aft få del av, an lände tili fin ländska legalionen, 'del förstnäm nda den 
19 feb r., de Ivå öv riga den 20 på dagen efter atf ha varit på väg öve r ett dygn. 

Emcllertid hade det lyckats Pa hnstierna atf så full ständ ig l föra Sla ls-
rådet Gripenberg bakorn ljusCI, dels genom direk ta osan na infoTma tioner, 
dels gcnorn av honoll1 ins pirerade oriktiga uppgi ftcr i dcn sve ns ka prcssen, 
all Sta tsrådet G ripenberg Iät överta la s ig all dcn 19 feb r. tili kå ren avsända 
det för dCllsamm a så ödesdigra teleg rammet: 

' ) Palmstierna ansAg nog icke alls skyddskAren "såld" ehuru han på eli svekfullt 
sält bibringat Gripenberg denna uppfaltning. Själv kände han nog tili rä tla sak-
lörhAllandet bl. a. genom det telegrarn han samma dag, dtn 18, IrAn Starck lAit 
mottaga, däri det heter: "Godby intogs i går kl. 8 e, m. Cirka 130 långar. Skydds-
kAren framryckte ti li Gölby, ' där den möttes av arlillerield, retirerade 1m GOdby, 
5md t Or/1I5fu, framhOll allvarligt fO r de utskickade all förmå skyddskAren tili lugn". 
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Den /9IebT. "Dd Eder släfln iflg ohdllbar Ocll Il tsikt till snar hjälp icke l innes JiIlrdder 
jag Eder pd det lillligaste all gt! ombord pd de svenska tar /ygcf!. 1) 

Detta tclcgra m jäm te den starka påtryckningen och hotel från de svenska 
delcgeradenas sida ulövade en avgörande inverka n på kårens underlland-
larc vid unclcrlecknandet av<'dt1i. slutl iga överenskol1ulIclsen nallen 1II0t den 

.2 1 febr. 
Samma dag den 19 febr. sände D :r Kai Donner tili general Mannerheim l 

töl ja nde telegra lll : 
" Svenskarna uppge a ll Nystads skyddskårs stälJn ing är synncrligen svår. 

SnaT hj ä lp nödvändi g. G ripenberg uppmanat ernbarkcra om stä lln illgcn är 
hopplös. Dmedelbart svar emolscs," 

Den 20jebr. Genera l Ma nnerheim vidblev clI1cllertid sin cngång fatlade slåndpunkl 
och sände Icga tionen den 20 febr. eli nyll telegram Iydande: 

"Bekräft ar igå r given order och evenluell prolest. Beder meddela Nystads 
skyddskå r Aland va pen fä rd iga avgå öveT Kan kaanpää- Nystad och möta. 
y tterligarc kunna sändas båt, därest tydli g anv/sning om intopp, avlasl nings-
plats eventuellt lols ge nom Eder liIlsändcs oss. Pör Finla nds unga arme j 
hederssak med egna kraflcr befria Aland . Doklor Rosenlew, Amos Anderson 
bcfullmäkt lgas undcrhand la ryssarna om avväp ni ng. Dcfiniliva förslag un-
derställas mill avgö ra nde". 

Sla lsrådet G ripenbergs svar å della telegrarn, SOIl1 ha n fö ljandc dag, den 
2 1 febr., tillsä nde Genera l Ma nnerheim, va r av följ a nde Iydelsc : 

"Med anlcdnlng av lelegrarnväx llnge n angåcnde Nystads skydd skå r önska r 
rramslälla: I Nystad intct far tyg ti llgängligl, som ku ndc övcrvinna ishindren. 

') 1 s in bok si do 186-187 gör tl r Re.nv.all eli ]öjligl s lorl ll ummer av huruvida 
ovanslAende lelegram Iydde " DA Eder s lälln ing Ii, ohållba r" eiler "synts ohAl1 ba r". 
Hr Renvall lå lsas I della samma)1hang va ra alldeles okunnig om del för et! räll 
bedöma nde av denna sak vikliga fak lum alt kdren itke di,ekl /ick motlaga ndg,a 
sk, il'na lefegram, ulan ftlel onerades alla för kAren avsedda telegram frAn linska 
lega lionen lilI Ku ngl. sjöfö rsva rsdeparlernenlel, vidareIJefordrades av deHa pe r radio 
tili pansarfa rlyget " Thor" å Eckerö redd och ftlefonerades däri h An lilI de svenska 
offi cera rna i Mariehamn, vilka därpA endast Inllnlfigtll fle/gdl'o oss dt,as innehdll, 
va rför ordatydelsen aldrlg kunde bliva rull t exakt. Hr Renvalls angrepp på mig 
a ngAende orden "ä r" och "synes" !tr a lldeles omotivera!. Enli gt vad rnina anleck-
ninga r ge vid handen upplästes telegrammet fö r oss i den av mig hä r ovan citerade 
formu leringen, sAIedes bAde utan "ltr" och "synes". 

FOr övrlgt It r Hr R·envalt rä tl inkonsekvent isin formalis rn, dA han 1)" ta i om 
et! annat telegram å sido 13 1 isin bOk, va rs formulering uppgivits så fultkomligl 
avvikande frA n den rikli ga a lt icke eli enda ord Itr lika, sliger: " En sMa n s tymp-
ning !tr i sak fu llkomligt meningslös. 1 vardera fa lle! förorda r nämligen telegram-
met a l1de l~ delsamma, nlimligen et! överlämnande pA nM och onAd i svenska rege-
ringens händer". . 

Mi g synes atl det sag'da i !tnnu högre grad kan li1l llmpas pA ovan ci lerade telegrall1 . 
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Lols kan inte anskaffas. 1 Mariehamn pågår underhandlingar mellnn skydds· 
kåren cich ryssarna under medling av svcnskar på .basen av lidigare fOrsla-
get. Svenska regeringen utloval skriftlig bekräftelse atl den svenska expe-
dilionen avser endast räddning icke crövring. Sedan detta crhållits och skydds-
kåren överrest hU, skall jag uppgöra och underslälla Eder förslag tili avveck-
ling av svenska vaktgöringen på Aland. Anser ofördelaktigl tramstalla ytter-
ligare anmärkningar i Sverige. Gripenberg". 

EmcIJertid hade general Mannerheims å sido 57 (under punk! 3) cilerade 
telegram redan den 20 jebr. pd jörmiddagen fefefonerats frAn finlät1dska le-
gaiioncn tili minister Paltnstierna, vii ken - såsol11 senare framgick - icke 
trots sina tidigare givna löften oeh självmanl gjorda erbjudanden frambe-
fordrade detsamma till kåren, varom han dock llnderlät alt då meddela något 
tili Stalsrådet Gripenberg. Att märka är atl den definitiva uppgörelsen med. 
ryssarna, vilken kåren av svenskarna tvangs aft gå in på, undertecknades 
först nalle" /1101 dell21 jebr. varför, Hall detta telegram omedelbart av Palm-
stierna vidarebefordrats, det tids nog före uppgörelsen kommi! kåren till-
handa. På samma sält förfor Palmstierna med det senare (å sido 58) eHe-
rade telegrammet från general Mannerheim. 

I den svenska "Blå boken" heter det emellertid om general Mannerheims 
I teJegram: 

"Emellerlid hade under middagen mcddelande lelefonledes Hlmnats frAn 
finska Legationen, aft det ultalande, vilkel som ovan nämnts, · begärts frAn 
General Mannerheim, nu, ehuru för senl, ankommit oel! kom detsamma sjö-
minislcrn (Palmstierna) lillhanda förs! efler det nyssnämnda telegram om 
fredsslu!el ingA II.') 

"Under dessa omständigheter. oeh dä det icke var uteslulel, aft telcgram-
mets avsändande kunde ästadkolllllla fienflighelernas förnyande med därav 
.möjligcn följande ödcläggelse av Mariehamn, bcfolkningcns _u!sätlande för 
väldsdäd oeh den finska skyddskårcns tillinletgörande, sam! dä General Man-
nerheims. telegram slod i strid med Finlands härvarandc rcprescnlanls tidigare 
samma dags morgan framförda uppmaning, underrätlades Statsrådel Gripen-
berg, att svenska regeringen ieke ville genom delta telegrams befordran för-
medels flotfans fartyg göra sig medansvarig i de följder, vilka i så fall kunde 
uppslä". 

Ali märka är emellerlid atl Palms!ierna icke, sam korrekl hade varit, 
omedelbart den 20, när han mollog General Mannerheims telegram tili 
vidarebefordran, underrältade avsändaren, Statsrådet ·Gripenberg, aft pan 
ej ämnade låta kåren få del därav, varför den ne heli naturliglvis måste ha 
varit i den tron aft telegrammet expedierats. 

') DeUa är som ovan påvisats icke mcd sanningen överensstämmandc. Manner-
heims telegram anlände cnligt Palmstierna's egen uppgift den 20 på middagen. Un-
derrättelsen om fredsslutet knnde Palmstierna ornöjligt ha fAtt lörrän dagen därpA, 
den 21, enär som sagt undertecknandel skedde lörst senl I)A natlen moi den 21. 
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Först den 22 febr. pA kvällen torde Palmstierna {xl därom gjord /ör
jrdgan ha meddclat legationen att °han "kke tunnit lämpligt frarnbefordra 
en del telegram". emo! vilket förfarande Gripenberg protcsterade. 

I rätlvisans intresse är det dock skäl alt här pårnilllla 0111 all en Tätt 
skarp och i offentlig form franflörd krilik av Palll1sticrllas IIIcloder inga-
lunda saknades på svensk! hAll, vi lkct redan den svenska högerpressen 
nogsaml gay vittnesbörd åf undet dessa tidcr. 

OcksA. i svenska riksdagen kOIll denna kritik tili uttryck, bl. a, i debatten 
i första kanlluaren, den 29 maj 1918. 

Mcd anledning av sjöminis tcr Palmsticrnas påsläendc i den svenska 
Blåbokcn av Af '918 att General Mallnerheims tel egram sku lle ha anlänl 
fÖT senl, då te l egr~1I1 den 20 febr. redan kJ. 5,,~ ill gått tili sjöfö rsvars-
departelllent ct atl frcdsöverellskollll1lclsc in gåtts me ll an Nystadskåren och 
ryssarna, påvisades uttryckligen av hovrättsrådet K. J. Ekman under ovan-
nälllnda debalt alt sjölIlinistern, vilket framgick ur tvenne i blåooken icke 
{Jllblicerade leleg ram, ännu fJd kväffen ifrågavarande dag, den 20 febr. , 
gay instruktioncr beträffande sältet atl få en övcrenskollllll else tili slånd 
mella n vita ga rdet och ryssarna. Det intressa ntas le är clock den förklaring 
sjömilli stcrn Palmstierna sjä lv vid sagcla debalt avgav med anledning av 
Hr Ekll1ans angrepp. Minister Palmslierna yllrade nämligen bl. a.: . 

"Härlill viii jag svara pd Ivd saker, av vilka del ena ör: - - - när 
helsl /lnder den dagen den 20, det Maflllerheimska telegrammel ankom-
mit, säg Irdll klo 8'05 pd morgollell, sd IIade jog tagit (xl mill aflsvar 011 
icke skicka ov della lelegram". 

Del är således tämligen överflödigl atl fördjupa sig i spörsmå let 0111 
telegramdetaljer, då Sveriges dåvarande sjömillisler öppet vidgått att stop-
pandel av General Mannerheims telegram heli enkeli skedde på den gTUnd, 
atl han utlryckli gen tagit på sitt ansvar aU det itke sku lle komma tili Ny-
sladskårens känlledom och på della säH avgöra kårens handlingssält. 

En något egelldomlig kontrasl utgör i sanning della Palmstiernas till-
vägagångssätt tili ele orel som chefen för den regering, varav Minisler Palm-
stierna var en medlem, statsmini ster Edcn, någoll mAnad tidigare, dcn 23 
jalluari 1918, i Sveriges riksdag fällde, varvid han 01. a. särski lt framhöll det 
svenska Ironlalets yttrande att Sverige "pd alft säft sökt jrämja Fillfallds 
sak" . 

Vad så slutligen Palll1stiernas förevändn ing beträ ffa r, all gcnera l Man-
llerheill1s tclegrall1 stod i st rid ll1ed StatsrAdet Oripcnbcrgs tidiga re tili kå-
ren gjorda .anmaning, har ovan påvisats, hunl just Palll1stierna gellorn 
oriktiga underrätlelse r konsekvenl förde Statsrädet Gripcnberg bakolll Iju-
set och förll1ådde honom att avsända telegramrnet. Efter Q..:-t Palmstierna 
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sålunda hade Iyckats i dessa sina förehavanden, åberopar han nu den vilse-
ledda Gripenbergs anmaning tili kären som ett försvar fÖT sitt eget hand-
lingssält alt underlrycka General Manncrhcims telegram tilI kåren, i san-
ning ett Iypiskl prov på Palmstiernas karaktär och mctoder. 

När därför kårens chefskap vid sill sal11l11anlräffande med ele tvcl1nc 
Ijänstemän från Finska Legationcll, Herrar Cajanus oell Antell, som varo 
kåren tili mötes vic! dess ankol11st tili Hargs hallln söndagskvällcn den 24 
febr., genom sam tai Illcd dem kom· underfund med svenska regeringcns ' 
oeh speciellt Palmstiernas hänsynslösa, lumpna oeil svckfulla handlings-
sätt, är det icke att förundra sig övcr alt förvåningcn oeh förbillringcll hos 
samlJiga närvarande var stor. 

jag ålergär emeJlertid lill telegrarnväxlingen. Tidigare har redogjorts 
"för huru alla de lelegram frän Fillska Legationen tili kåren, vilkas illtlehåll 
icke överensstämde med svenska regeringens planer, underlryckles. 

På samma sält förforo svenskarna med kårens telegram. 
Den 18 febr. anhöll jag, dä fängslad i Mariehanm, hos svenska vice- Dm 18febr. 

konsuln pä orten, Tammelander, som pä eli ögonblick tilläts besöka mig, 
alt den ne tilI de svenska dclegerade måtte överlälllna följande telegram ') 
för befordran "tili finska Legationen i Stockholm: 

"Kan Sampo erhällas tili Eckerö oeh i sä fall när lelegrafera". 
Svenskarna tilläto emellertid icke delta telegrarns avsändande, moi vil-

kel jag protesterade. 
Min lI1ening med "Sampo"s ditfåcndc var nalurliglvis framför aili möj-

ligheten alt kunna komtlla i direkt kontakt med General Mannerheim, och 
det var detta som svenskarna ville undvika. 

Som elt hån förefaller det därför när svenskarna den 18 kl. 2 e. m. i rnin 
fångenskap framvisade för mig följande telegram från Pahnstierna tili 
Komlllendörkapten Akermark: 

,IGör alla anslrängningar för all åsladkomma inställande av fientlighe-
terna. Underräffa skyddskdrell alf svenska regeringell törmedlar felegram 
till Mannerheim". 

Huru delta löfte liölls har av mig ovan särskilda gånger relaterals. 
Emellertid lyckades jag ur milt fängelse, lI1ed tjänslefJickalls hjälp, 

utslIlussla nedanstående telegram, som jag med några rader sände tili 
den tidigare omnälllllda, vid MariehamllS telegrafkontor anställda .lin-

') Hr Renvall uppger isin hOk, okänt på vilken grund (sid. 152). att ävell 
v. Alfthan och Lilius deltagit uli avfatlandel av dessa telegrarn. Detla håller icke 
streck, jag hölls fÖf övrigt isolerad från dem. 
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ländskan, och vilket denna var i tillfälle att i ett obevakat ögonblick av-
sända per den direkta kabeln tili Stockholm: 

"Sedan preliminära fredsförhand lingar mellan oss oeh garni sonen sön-
dags vidtagil lIuder svenskt ordförandeskap anläncle i strid Illat ryska ga-
rantier frAn Abo 200 rödg<trdister, varigenom sall1ll1anstölnillg llIellan oss 
och rysk Illi l itär oundviklig. "~'ör tillfällel lugnl. Ryssarnas fordringar i 
högs la grad kränkande fordra skyddskårcns fuJ1s tändiga avväpn ing {öre 
cmbarkeringcn, vii ken fordran understödes av svenskarna genolll nckande 
av tonn agc å l oss i tali vi äro bevä pnade. Dcssuto1ll ford ra ryssarna rlitt 
cHer vår avfärd sända fcmhundra matroser tili Abo, vilken kan betyda 
denna stads undergång. En l. preliminärt av lal sklllle hela ga rnisonen av-
hämtas av svenska rna. Vidare äro vAra tTe Iredsdelege rade fängslade i 
Mariehanlll trot s rysk skriftlig lejc1, dä ribland Alfthan iförd Röda Korse ts 
uniform pAskjutcn. Svenska rna undfa ll anc1 e och maktlösa kan Sampo fAs 
tili Geta Äppclö teleg ralera SkyddskAren". 

Della telegram kom aldrig legatiollen tillhanda. 

Ina lles avsändes under tiden 19- 22 lebr. från legationen tili skydds-
kårel! och kåren tilll egationen sam! Irån denna tili HerraT Rosenlew och An-
derson millst 9 sl. lelegram, av vilka blolt 2 sl. telegram, båda med Gripen-
bcrgs bekanta uppmaning tili kåren alt antaga det svenska erbj udandet, 
fralllbefordrades. Av legationens teleg ralll tili Herra r Rosenlew oc h An-
derson frambefordrades illtel enda. På grund härav telcgraferade D:r Kai 
Donner dcn 22 Icbr. tili general Mannerheim : " Ingen konlakt möjlig med 
Nys lads skyddskå r på flere daga r. Svenskarna vägrat frambefordra Edra 
telegram tili Aland och skyddskåren". Icke deslo mindre anser sig Hr 
Renvall kUlllla skarpl klandra Gripenberg för a lt c!enne icke telegrafiskt 
fordradc IIppgifler "direkt av kåren själv". 

Mill ovan citeradc Irån fängelset utsmusslade lelegram göres naturligt-
' vis av Hr Renva ll i hans ~ok (sid. 153) tili bas för eli ang repp moi mig, 
enär jag aldrig förelagit någo! som vunnit det minsla gillande frAn Hr Ren-
vall s sida. 

Ehuru Hr Renvalls åsik t i och för sig ä r mig fulll(om ligt likgiltig, kall 
jag icke underlå ta lör utomstående påpeka vilka cgendom1iga slutsatser 
han anser sig kunna draga av della mill telegralll . Han säger bl. a. a l! 
av detsalluna fram går . "våra underhand lares full sländiga inkompetens, i 
det ått de, ellcr Al minstone Edgar Grönblom, ej ännu varken kunnat frAngå 
s in förutfaltade åsikt alt svenska regeringen ville skyddskå rens bästa, eller 
in se skevhclen i den gamla fördomen om svensk fiendskap mot ryssa rna. 
Visserligen sågo vå ra delegerade det, t. o. 111 . ett baen kunnat se, aft de 
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svenska rn c<lIarna voro undfalJanrle 111 01 ryssarna, I1lcn de envisades lika 
lullt att tyda detta som moktlösllel i ställel iör falskhet ele," 

Härlill kan endast tiII~ggas alt Hr Renvall (sid. 94 isin bok) själv med-
ger alt hela kåren antog att svcnskarna " kommi! tilI oss som vänner IÖT 
alt hjä lpa oss vid vår uppgörelse mcd ryssarna". Hr Renvall kan vara 
övertygad om att kå rens dclegerade lika snar! som han själv kommo UIl-
derfund med svenska regeringens dubbelspel. Vad serlan svcnskarnas 
maktl öshct Illot ryssarnas dag iör dag allt me ra stegrade fo rdr ingar be-
trä ffar, kunde jag bätlre än Hr Renvall följa Ill cd den saken oeh lör övrigt 
behöva vi ju blott t. cx. crinra oss Starcks telegram (IV den 18 tilI sin rege-
ring, däri ha n begär " Illaktmedel" i form av 1,000 man svenska trupper. 

Samma dag begä r Akerma rk telegrafiskt av Pahnstierna skyddstrupp tili 
Ma riehamn och tillä gger: 

" Ryssarna intaga nurnera en aggress iv hå ll ning. Mera makt bakom 
önskvärd. " 

De svenska medlårnas makllöshet gente1l1 ot ele pockande ryssarna 
fra 1l1går ju härav mcd tuli cv idens. Svenskarna hänvisade aldrig gcnt-
emot dessa tili s in vid Eckc rö koncen trcrade militärmak t, tvä rtOIll utbAdo 
de sig salllma dag den 18 till Atelse 3V Voroffskij aft få landsälta trupper 
pA Eckerö illlill Marsundct, vilket Hr Renvall i a nnat sammanh ang (s id. 
180) själv relaterar. Mcn nä r det gäller att klandra l11ig g löl11ll1 cr Hr Ren-
vall synnerli gen kQnsekven t vad hall sjä lv beräl lat. 

• 
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Ylterllgare 
osallnlngar 

Sld. 1'11- /", 

FORHANDLlNOARNAS ATERUPPTAOANDE. 
Tidigare ha vi tunnit all Nystadskåren ursprungligen gick in på under-

handlingar med ryssarna under svensk medling på bascn av svenskarnas 
förslag om " ryssarna s eva kuering av Aland utall st rid", 

Dessa underhandlil.lgar, som föregåtts av elt sammanlräde av ha lvt pri-
vai karaktär lördagen den 16 febr. på kvällen, vidtogo - såsom tidigare 
relaterats - officiellt söndagen den t 7 klo 1 på dagen, mell avbröios några 
timmar senare genolll ankomsten av "Murtaja" med rödgardister, varefler 
som vi funnit kårens delegerade - med undantag av Koskelainen - sam-
ma dag fängslades av ryssarna. 

Hr Renvall försöker isin bok - liian srAf av bevis - göra troligt alt 
jag ännu j få ngenskapen forlsatle med underhandlingar. 

Della är en djärvt fra mslungad osann ing. 1) 
För att jäva denna Hr Renva lls lillvilel se ~r det skäl att hänvisa Iillnedan-

stående skrivclse som av oss fångna gCll1 ensa rnt avläts tili K. Kapten Aker-
marko (D cnna skrivelsc finncs citerad i mina. "Minncn", churu Hr Renvall 
i della fall föredrag~r all förtiga skrivclscl1 s existens). 

"Såsom representant för Kungliga Svenska Regeringen har Ni kallal repre-
senla nler för Vila Ga rdet a ll delfaga i under Eder förmedling lörsiggående 
underhandlingar mella n VlIa Gardet oel! den Ryska Oarnisonen. Ent1r vi, 
Vita Oardefs voida omblld, emeffertid beriJvafs vdr personfiga /rill ef, anse vi 
oss icke lInder sddanf /iJrhdllonde kunno /örefrlida Vito Oordef oell i dess 
namn /ortsliffa IInderllandfingama, innan vi befriats och uppndff fiJrbindefse 
med Vito Oordets be/äI. 

Vi anhål1a därför om alt omedelba rl i säl1ska p med svenska officerare lå 
avresa tili ncutralt område tör forlsalla undcrhand llngar. För evenluella på-
följder av clt neka nde svar anse vi oss Mra åvä lva Kungl. Svenska Regcrin-
gen allt ansva r. 

Mariehamn, den 19 Februari 1918. 
Kr. v. Alftha n. Edgar Orönblom. J. W. Lilius", 

') Delta skulle naturligtvls O:r v. Alfthan, Herrar Lilius eiler Fredrik Aminoff (vii· 
ken tjänslgjorde som kurir) kunua intyga, mcn tyvlirr äro alla dessa personer som 
känt sedan länge döda. Jag har därför IInder Iryckningen av denna broschy r vlln! 
mig tili K. Kapten Akermark, vi lken i sitt intyg (811. VIII) bekräftar aft Hr Renvalls 
påståenden lI ro osanna. 
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För övrigt kan tilläggas alt den stdnga bevakning och isolcri ng frAn 
yttervärlden, salli vi tAngIla varo underkastade, ulcslöt varje lCUlke på fort-
salta undcrhandlingar. Det kan ju i förbigåcnde äUllu nälllllas, alt jag UJl-
der de Ircllne drgn fångcnskapcn varade icke cns tilläls s länga dörren tili 
mitt rUIlI , ufanför vilket postcrade en hei del beväpnade matroser, icke 
heller rick jag släcka det elcktri ska ijuset om nallen - Irolig tvi s för aft 
bereda de Äbo- rödgardistcr som kommo iör alt beskåda mig eli cxtra nöje. 

Redan den vanlrevnad SOIll följde av atl under dcssa dygn icke få IIjuta 
av en oslörd sölIln - etter den föregående vcckalls sländiga vaka - för-
jagade hos mig det inlresse tör fo rtsa tta , i rnitt tycke resullatlösa under-
hand lingar, SOIll Hr Renvall det oaktat JlU viii päbörda 1111g. 

Som eli slags bevis för mitt förmenta deltaga nd e i de underhandlingar 
sam efter mitt fängslande ä nyo upptogs citerar He Renvall ä sido 194 isin 
bok ett privatbrcv frän sedermera stupade Fredrik Aminoff tili dennes 
syster, däri det ordagrannt heter: 

"Var i gär dell 20 som parlamenlär med vit ' fl agga i MariehamII. Vdra 
Illlderhalldlare 1I0ro IInder bellakniflg pc1 sillQ fltm i Socielelsllllsel. Blev 
ej 1 liII/tille all sQmmallträffa med dem, ehllflt ' jag yrkade därpd. Själv 
fick jag elldast under bevakning av tvä beväpnade tava rischt äta frllkost 
å Socis. Först vic! överläggnillge n hos svenska representanten, K. Kapten 
H. Akermark, en Iin sympatisk man, sa rnmanträffade jag med Edgar Orön-
blom, och resu ltalel av a lltsamrna ns blev, aft vi i morgon fredag avtäga 
tili Eckerö, där avlämnalldel av fr ån ryssa rna på Aland tagna vapen äger 
rum och vi sedan embarkera pä de svenska ångarena Heimdal och J. L. 
Runeberg, som överföra oss tili österbotten. -Vapnen överlämnas pro 
forma å ängarna i svenskarnas händer" . . 

Dl sålunda Hr Renvall (å sido 192) å ena sidan påstAr aft underhalld-
Jingarna skedde "muntligt mellan K. Kapten Akenna rk, Edgar OrQ,lhloll1 
och slabskurirerna" mäste han ju å andra sidan, ifall hall engång tillmäter 
ovanstående av honom sam bcvis' mot mig å sido 194 citerade privatbrev 
något värde, själv crkänna alt därav fra1l1går alt Fredrik Aminoff _ lör 
övrigt den enda kurir, som av staben sändes tili Mariehaml1 - ei alfs fick 
Ilälla mig, ellllfll IIan yrkade dtirpd. 

Fredrik Aminoff torde und er dessa dagar särskilda gånger sam kllrir 
ha besökl Marichamn. Karl före hans åtcrrcsa tili kärens högkvta rer vid 
hans sista besök därstädes den 20 febr. på e. 111. blev jag av tvenne be-
väpnade ryssar eskortcrad tili K. Kapten Äke rlllark, där jag för första 
gången å tersåg Aminoff efter mitt fängslande. Därvid uppläsles för oss 
båda IvenllC telegram från Stockholm och ordalydelsen av eli av K. Kapten 
Akermark förfatfat, för kåren avsett ultimahulI , (varol11 närmare längre 
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fram), vi lket tidfgare samma clags morgoll mcd en rysk kurir hadc ti1l-
ställts kåren i Haraldsby jämte ei! rysktspråk ig l aklstycke innefatlande 
ryssarnas definitiva villkor för eli fredsfördrag. 

K. Kaptcn Akcrmark föreslog IIU atl Fredri.k Aminoff och jag ä l111U 

sa mma kväll skulle å tervä nga lill Haraldsby iör alt rådgöra IlIcd kårsla-
ben och sedan sammanl rä Ha med hOllom oth den svenske Kapten Elliol 
i Oodby i och för avslulande av elt fredsfördrag på bascn av del förslag, 
som samma dags morgan sani ovan nämnls hade sänls dirckt tili kåren, 
oc h vilket för öv rig t varken Aminoff eiler jag hade skäl närmare ingå uppå 
j Akermarks närva ro, 5å lI1yckel mindrc salli jag icke alls vissle IlIIm de 
"ya IlflderhalldlillgamQ hade Illvecklat sig IInder de Irefllle dygll jag varit 
iso lerad. 

Hr RCllvalls II ppgift alt mitt hedersord sklllle avfordrals mig aft å let-
vä llda tili Marieha11111 är lika osa llll som - såsolll av ovanslåcnde fra m-
gär - hans påståendc (sid. 195) a ft "en prcli minär öve renskommclsc 
framgå ll som resu ltat av undcrhandlingarna i Marieharnn mellan Fredrilc 
Aminoff, K. Kapten Akermark och Edga r G rÖnblom". Som s t'öd för della 
påstående åberopar Hr Renva ll et! i den svenska Blåboken av å r 192 1 ill -
gående postscri ptum, däri det bl. a. heler alt jag "den 19 och 20 febr. mol-
tog och överlade med parlamentärer från skyddskåren". 

Det ä r ganska betecknande för Hr Renva lls objeklivitet alt i della sa m-
manhang skänka tulit vitsord åt eli dylikt svenskt ullala nde, medan han 
ju eljes alll id i skarpare ordalag än ele flesta gör gällande, all svenskarnas 
uppgifler icke varit öve rensslämrnande med fakta , nota bene dä desallll1la 
icke gä lla mig, Illan t. ex. Hr Rem'all själv, Iy i sislnämnda tali tillmä ler 
han dem naturlig tvis inlel värde. 1) 

Fredrik Aminoff är ju för längc ·sedan död, eljes skulle del ju vara en 
lätt sak aft ur hans egcn mun få ertara, atl ha n llI ed det sUll1l11ariska ul-
trycket i silt brev - som otvivelakligt skrevs i flygande hasf - "och re
sullat av alftsallllllans blev" icke avsåg annat ä n aft i några kOllcentrerade 

') I sam ma BIAbok av Ar 1921 heler del t. ex. sido 6: "Skyddskåren hade ocksA 
själv en känsla av osäkerhet rörande sin ställning liII befolkningen. DeUa visas av 
en uppgifl av Hr Renvall, deltagare i kAren, som meddelat, aft man, innan övergån-
gen tili fasla Aland anselt sig böra ha Alänninga rnas tillslånd all l andstig~ och dlr-
för vänlat några dagar i Kumlinge. Som kåren a ldrig fick något sAdant tili stånd 
och när lidcn var dyrba r glngo vi sliger Hr Renvall pd eget bevdg liver". 

Della uitalande förnekar Hr Renvall nalurligtvis i si n bok (sid. 56) . Fakhllll ä r 
dock all Hr Renva ll omedelbart eiler an komsten tili Sverige i troIs av eli av oss 
alla faitat gemensam t beslut oavbrutet Iät intervjua si g av diversc svenska tidnings-
korrespondcnter, varvid en hei massa ovederhäfligt prat med eiler utan Hr Renvalls 
förskyllan av korrespondenlerna sa tles i hans mun. 
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ord g iva eli del knappa a ntydningar åt sin systcr, ula n all gc sig Hd tili 
en i delalj preciserad och utförlig redogörelse av de olika händelser som 
utspelades. 

En dylik bevisföring, alt med lem nr elt privatbrev lösryckta onl fö rsöka 
kullkasla av sam liiga deltagare kända fa kta - nämligcn a ll ele dcfi nit iva 
fredsvillkorclI i tim tai diskuterades av kårcns stab i Haraldsby före undcr-
Iccknandet, SOIll slulli gen förs! skcdde j Godby - en dylik bevisföring 
JrAn Hr Renvalls sicl a är ickc. blott iIIojal, den är enfa ldig. 

Vi återgå clI1cllcrtid tili de Anya upplagna underhandlingal'll3. 
Den 19 feb t. sände K. Ka plcn Starck i Eckcrö tili Kaplcn Fab ritiu s et! Den 19febr. 

brcv adresscrat tili Grclsby, el it Fabril ius j ämtc Koskelainen oeh Jörgensen 
avresle ti sdagen den 19 felk för alt laga reda på brevels iun ehå ll . 

1 denna märkli ga skrivelse (ingA r Itär SOlll bil. N:o V) sägcr Starck 
bl. a. atf svenska regcringe n på genera l MOllllcrhcims öflskoll erbjudit sig 
a l! tili Finla nd övcrföra skyddskå ren, men a lt ifa ll blodsutgjutelse på Åla nd 
gcnom kårens förvAll ande fran!ka llas ka n detta för kå ren lIIedföra " lI1yckel 
a ll varliga konsekvenser" . 

Ha n tillägger i brevet a lt ifall kå ren lInder pågåe nde slrider skulle bli va 
slagen, kan svenska regeringen icke Illcra slå fasl vid sitt erbjudandc om 
överföri ng tili Manncrhei rns fronl, ulan måste kå ren i så fa ll folkrä ttslig l 
avväpnas och interneras i Sve rige. 

Red . Koskcla inen, som härvid spelade den cenl ra la roll en i, kA rstaben 
säger härom i sin uppsats i " Finlands Fri hetskrig" (Schild ls förlag sido 
197) bl. a.: 

" Intet II nde r atl brevet bragle vlla Ga rdets leda nde män på allva rllga tan-
ka r. Dessa väekles leke a llenast av den kategorlska uppgiflen om överbefä l-
hava rens ståndpunkt - en del av oss saknade visserligen i brevct eli sä ketl 
meddelande aft Mannerhei ms svaT på vå r tidiga re förfrågan ingAtt - ulan 
äyen vA rl egel poll tl ska omdöme kom oss aft mi sslänka atl skyddskåren ge-
nom sln verksa mhel fakti skl kunde ~ätta väsenlliga foslerlä ndska inlressen 
pA spC!: möjlighelcrn a atl ethålla vapcn och livsmcdel frAn Sve ri ge, ja ka nske 
inlressen av HndA slörre belydel se. Vi anlogo atl del va r sådana moli v som 
lågo bakom Grlpenbergs uppmaning (att antaga de svenska villkoren). En 
Jnterncring I Sverige skulle mlns! av ,aili motsva ra vå r armclednlngs oel! vA ra 
egna avslkter. A andra sidan voro evakueringsvillkoren antagbara i det all 
skyddskåren då den avlägsnadc sig frän Äland skulle få TIlcdtaga sina va- , 
pen - vi sserll gen mAste man nö ja sig mcd atl även ryssa rna bchöllo slna. 
Abo skulle leke mera hotas av samma fara frän Ata nd som t1di ga re, dA rys-
sarna ju komme aft bortsändas". 

Ingen i kårens stab kunde naturlig tvis ana atl K, Kapten Stareks kalc-
gori ska mCddelandc, a ll svenska regeri ngen av genera l Ma nnerheim a nrno-



I 
68 

dats föra skyddskåren över tili Finland, icke ägdc någon som hclst grund , 
varför slabcn efter att ha överväg l förslaget beslöt antaga Starcks anbud 
och sända svaret med Hr LIndeman, som dessutolll tidigarc vid sil! S31ll-
llIanlräffande mcd Starck av denne tätt vela det i Starcks brev antydda 
speciella skäl, ~a rför general. !\1annerheim önskade kåren i rAn A.land : Iys-
karna voro i 3ntågande och fÖT sin i s3mband med dessa SIl3rl skeende 
stora framryckning Illot Petersburg bchövde Mannerheim alla tili buds 
ståcnde styrkor, äVCIl Nysladskåren. 

Koskelainen säger härOIll: " Meddclandct, vilkel så lunda tätt en lälllplig 
agilalorisk form, utvisar att de svenska officerarna hade förhandskänne-
dom 0111 det fin lä ndsk- Iyska samarbetct, vilke! för oss kOIll 50111 en full-
ständig öve rraskning" . 

Det svar Kaptcn fab ritiu s i samråd med k~rcns slab nattcn moi dcn 
20 fcbr. sä nde Starck innehö)l i korlllet, alt kåren acce plcrar det svenska 
förslagcl all oll1edc lbart crnbarkera, under förulsält nillg a ll även ryssarna 
läll1l1a Aland, och li ll ades alt dA den möjligheten förelAg, alt ryssarna cfte r 
kären s av resa s kulle försöka hälllllas pä dcss bUl1dsförvanlcr bla nd å lä n-
ni nga rna, ansågs det vara nödvändigt alt anhålla, atl de på Aland statio-
ncradc svenska Irupperna skulle beskydda även dessa. 

Vi finna emelleri id nu l1Ur det kOTll sig alt un derhandlingarna SOIll av-
b'rutits i och mcd mina kamra ters oclt min häklning den 17 febr. på kväl-
len, den 19 å ler upplogos, ') ula n att vi fångna, Alfihan, Lilius och jag, 
varken togo ndgot som helst initiativ härlill eiler öl'erhuvlldlagel IlOde en 
aning om atf sddana försiggingo. 

De nya underhand lingarna förblcvo för mig fö rbo rgadc illtill den 20 
febr. på e. 111., dä jag er:or a ll ryssarnas definitiva förslag tili fredsfördrag 
redan sallll11a dags morgon sänts tili kårslabcn i Ha ra ldsby (sc Iledan) . 

Dd Hr Rellvaff" pd flerfaldiga ställen isin bok (bl. Q. d sido 203) i de 
skarpaste ordalag kastor Ilela skulden för Alalldsexpedil iollens fl lgdllg pd 
mig, är del skäl 011 här ultryckligen fasisM,. alt kdren, alllsd närmasl des,s 
stab 1 Hara ldsby, efler mitt lilffdngatagande den 17 febr. ju lIade fllll jri-
hei - dlmillslolle frdn min sida - aft dtemppfaga de nänlllda dag av-
brll lna llllderhalldlingama eiler icke vidare ingd pd dylika, dd jag IUlder 
mO, j dngenskap i Morlehamn (17-20 j ebr.) varken kl/llde eiler ville pd-
verka fldgOll. 

') Som vi a.v den t idigare relaterade telegrarnväxlingen funnit hade Starck redan 
den 19 sänt sj öminislern elt telegram som av denne motlogs nämnda dag kl. 
II ... f. m. 

"SUillningeh I lJrbtittrad, undtrhandlingar ombord med represen lall l tr {Dr skydds-
kdrens slab. Gott hopp om lycklig utgdng." 
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Jag viii med dessa ord icke rikta något klander Illot mill3 kalllra ler i 
staben, tilan cndast för Hr Rcnva lls räkni ng konslatera della cllk la faklum 
som icke på något sält kan j ävas. 

Vi skola cl11cllcrtid återgå tili dessa un derha ndlingar. 
Den 20 febr. klo 5 på Illorgonen anlände till kå rstaben i Haraldsby en 

rysk kuri r medfö ra ndc ctt på ryska avfattat aktstycke, vars innehåll 
Fabritius (enl. Koskelainen) "med dyster uppsyn tog del ulav". DeUa 
innchöll soldat rådets förslag tili " fördrag om avbry lande av krigshandlin-
garn a på A,land" ocll utgjorde ryssarnas samma nalt i sarn r~d med 
svenskarn a uppställda ford ringar, innefallande i hu vudsak fö lj andc 
punkter: 

Skydds kåren skull c omcdelbarl cmbarkera på svenska far lyg oe lt tili 
ryssa rna - i nä rva ro av svensk militä r - å terlänllla all a de vapen 
som frå ntagits desa m11l a. De va pen som utgjorde enskil cla kånncdlemma rs 
priva ta egendom skulle överlämnas tili svensk myndig hct och deponeras 
på Eckerö under å lä ndska mynd ig heters ansva r. 1) Ryssa rna skulle lälllna 
Aland dels via Sveri ge dels via Åbo oclt rödgardislern a slutlige n skulle 
avväp nas och återsändas tili Åbo, och skulle samtligas evakucring bö rja 
omedelbart. 

Della otvivela kligt för skyddskå ren krän ka nde förs lag, vil kel em eller-
tid sedan kOin aft utgöra de definiliva fredsv illkoren, ålföljdes av eli ulti-
maluln på svenska av följa nde Iydelse : 

"Tili Vita Ga rdet och dess delegerade. 
PO r den händelse Vita Ga rdet ej ingår på den -j. kJ. 5 f. m. öve rlämnade 

vlllkoren för fredsslut, anse r sig den Svenska Rege ringen eJ iängrc skyldlg 
att s tälla fa rtyg tili Vita Gardets för foga nde fO r bortföring frAn Åland tili 
Finland. . 

OA general Ma nnerheim önskar Vila Ga rdets över förande li\I Finl and sna-
rast mOj llgt och Plnska Rege ringens representant i Stockholm (Gri penberg) 
uppma nat Vita Ga rdet alt gå ombord på de svenska fa rtygen, då Vila Gardet 
tlll fö rsäkras atl under full honnör med egna vapen lämna Åland och förs! 

') An g. va penutl l1 nmingen kan i förbigående anmä rkas alt dcnna de faeto leke 
geslalladc sig al1deles efter bokslaven i fördragel. Eiler ankomsten tili Eekerö fIIe r-
lllmnade kå ren av sina omkrin g 330 gevär oeh e: a 13 kulsprulor cndast 123 gevä r 
oeh 2 kulsprutor At ryssa rna aili Il lan patroner, va remot ryssarna visserl igen protes· 
terade, dä rvid livligt understödda av en svensk lÖj tnant, som varHlt tog ryssarnas 
pa r\!. Resten, e:a 210 gcvä r, belraktadcs som "enskilda kårrnedlemmars privata 
egendom" oeh depol1crades jllmle .kulsprulorna i tut1 huset på Eekcrö under svensk 
kontroll (va röver kvitto erhölls), oeh avhämtades dcsamma senare under Prihelskri· 
get. T ili den vii" fronlen !"edtog kåren c:a 50,000 sl. gcv:trspat rone r, kulsprutSband, 
alla pistoler, fältte lefoner, dynamit ele. 
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ombord II. de svenska farlygen överlämna dem tili svenska myndighcter och 
då genom Ingåendc pII. fredsslulet ytterliJitare blodsutgjutclsc och skadcgö-
relse undvikas och fredllga förhållanden åtcrslä llas å Aland, vädjar jng II. 
Svenska Regeringcns vägnar tili Vita Gardets med lemmar al! undcrleckna de 
UPI)stä llda fredsvillkoren, så mycket mer som i molsatt fall ryska soldatråde! 
ej längrc kan svara för all dc<.ryska soldaterna icke skada den AUlndska be-
folknlngen. De delegeradc skulle"" genom aft ingA på de uppställda villko ren, 
gOra slg själva och fäderneslandet stora tjänstcr. 

Mariehamn den "Aj. 1918. 
Harald Akcrmark 

Kommcndörkallten vid Svenska Floltan," 

Den närmasle orsaken tili att svcnskarna nu så heli s tälldc sig på rys-
sa rnas s ida och mot skyddskåren berodde på alt Ma riehamnarena, upp-
skrä ll1 da av ryssarnas bombardema ng av Hara ldsby frAn Sålis ballerier 
na llen mot den 18 febr., trodde på Voroff ski js hot atl de ryska rnatroserna 
även äm nad e bombardera och plundra Mariehanlll och bränna ned ,byarna 
i Jomala, Hall icke deras fordringar godkändes. En del vettskrämda Marie-
hamnsbor utövade eli utolllordentligt s ta rkt tryc k pA I{, Kapten Ake rma rk, 
(den a ndra svenska rcpresentanten Elliot var frAn första början på rys-
sarnas sida), för atl den ne måtte avstyra "bloclsu lgjutelse och skadegö-
relse", saml id igt som den ulomordenlligt förs lagne,Voroffskij 1) å s in sida 
icke försulIIlllade a tt utny tlja de goda bundsförvan~er han erhållit i dcssa 
Alä ndska scpa ra lis ter, vilka, ehuru utgörande ll1 indrela let av den ålä ndska 
befolkningen, i sjä lva verket voro ele inflytelserikaste, . ja de faktiskl be-
ställ1ll1ande bland ålänningarna. Sålunda föll Akermark tili föga inför 
ryssarna med Voroffski j i spetsen , synnerligast SOIll han bcfa nn sig under 
svårt tryck frAn s in reger ing, närmast Pahlls tierna, och den svenska 
expcditionens chef, K. Kapten Starck å pansarbåten "Thor" i Eckerö. 
Dennc va r 1. ö. " mera konungslig än konungen" d. v. s . Palrnstierna själv, 
vil ket bl. a. fr amgår av hans telegram av den 20 febr. tili sjöm iniste rn däri 
han säger : "Ämnar pd eget allsvar säga, alt 0111 villkoren ej antagas vägrar 
svenska regeringen övertra nsportera" . 

SjälvfaJlet uppväckte dessa nya viHkor slor förbitlring i kå reus hög-
kvarter, synnerligast S0111 ma n vissle aft svenskarna, ifa ll de velat, genl-
emot ryssa rn as hot om plundrillgar kunnat hänvisa tili sin å Eckerö lig-
gande flolla, som dessutom b livit tillökt. Koskelainen säger hä rom i Fin-
lands Frihetskrig s ido 207: , 

') Att Voroffskij av bolschevikerna ansAgs vara en framslAende diplomat fram· 
går därav, atl .han alltsedan Ar 1919 var SovJels minisler i I~a l ien, där han ju för 
nAgra Ar sedan försökte arrangera kommunislrevoller. 
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"Tili progranunct (svcnskarnas) hörde, utOIl1 aft skydd skå ren skulle 

skaffas ur vägcn, all ryssarnas evakuering icke ulAt skulle fA framsl! sA-
sam resultat av skyddskårens verksamhet, tilan , SOIl1 en förljällst, SOI1l 
skulle ge Sverige bas fOr blivande l1Iotfordringar". . 

Man beslöt i kå rslabel1 cmell crtid alt skriftligen underrätta såväl Sta rck 
i Eckerö 50111 Akermark i Mariehaml1 all ryssarnas ford ringar varo oantag-
liga. Skrive lsen tili Starck som sändes kJ. 7 på morgoncn den 20 {cbr. 
hade följandc innehå ll : 

Brådskande. 

TIll Chefen för Pansarbåten "Thor", 
EckerIJ. 

dag den 20 febr. klo 5 på morganen ha vi frAn Vcrksläl1andc KomIlen 
emottagif eli för slag lill överenskommelse som väsenlllgen avvikc r fr An del 
förslag Herr K. Kaptencn i Svenska regeringens namn gjorl oss. Enär vi, 
då denna skrivelse nådde oss allaredan i huvudsak samlyckt tlll Edert för-
slag, ha vi meddelal Verkställande Komiten all vi på basen av det av Eder 
uppgjorda förs laget äro villiga all å terupptaga underhandllnga rna 'med Verk-
sfällande Komlten dack /IIed det föröelufll, ail vdra delegerade i Moriehomn 
frigivos aek beredas Ulflälle oli deftago i uflderllOfldlingarna. ') 

VI bedja K. Kaptenen förbindligast aft understöda denna vär fordran. 
Angåcndc vår avresa anhälla vi med det försla om meddctande huruvlda 

vi hava all emotse svensk konvoj och hu ruvida embarkcringsposten kan bli 
Äppclö i Oeta eiler event. måsle vara Eckerö. 

Därjämle anhAlla vi om bcnäget meddelande i relu r med blldcl nä r och 
var lInderhandlinga rna med Eder fOTlas! och lämpligas t kunde fort sällas. 

Vila Oardets Slab. 

På sin åte rfä rd frå n Ma riehanlll medförde kårens kurir en skrivelsc frAn 
ryssa rna, vari dessa i någon Illån förmitdra sina ti<ligare villkor bl. a. ge-
nOI1l närma re beslällllllelser ang. evakuer ingen av röda gardct och den 
ryska garnisonen, skydd At orlsbefolkningen ele., vilket aili Akcrma rk och 
ElIiot i en cfterskrift förenat sig om och dessulom nAgot kOlllpletterat. 

Det var försl vic! detta sitt sista besök i Mariehamn, onsdagen den 20 
febr. pA e. 111. sAsoIlI kurir, som Fredrik Aminoff Iyckades fA träffa mig 
som tidlgare berätlals, varefter vi lilIsammans avreste tili kArens huvud-
kvarter i Haraldsby. 

Sedan vi anlän t tili Haraldsby ovannämnda dag på kvällen, salllll1ankal-
lades omedelbarl slaben och alla i nämnda by oeh närmaste grannskap 
varande medlemmar av kåren i ansvarig slällning inalles omkring eli Ijllgll-
taI personer. 

') Del var antagligen på grund härav som jag senare på dagen blev frigiven. 
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Ett ödcsd igert avgörande förestod. 
Å ella sidan hade vi general Mannerheims föregivna, flerfaldiga gånger 

tili oss vid särskilda tillfällen framförda tyct iiga önskan att vi sku lle skynda 
tili österbotten, varvict vi bl. a. JAtt veta alt överbefälhavaren ' redan " i Jörra 
vcckan" av svenska regeringel1~egä rt tonnage för väri Överförandc. Vi-
dare hade vi atl hålla oss tili Finlands sändebuds telegram "dä Eder s läll-
ning ohållbar och utsikt tili snaT hj ä lp icke finnes tillråder jag Eder på 
det Iivligaste aft gå ombord på de svenska farly,gen", De för övcrföring 
av truppen fastställda villkorcn, utlämnande av de i slriden tagna vapnen, 
voro å 3ndra sidan ulan tvivel i militärt hänseencle förödmjukande, mcn 
hava det oaktat nog så ofta förekotllmi! i vä rl dshistorien. 1) 

Ryssarnas styrka, SOIl1 av oss uppskallades tili e:a 1,200 Illan, uppgavs 
av svenskanl a tili någol över 2,000 solda ter oeh Ill atrose r, av vilka åt mins-
tone de sisl nämnda de scnasle da garna hade vi sai cn aili mera stegrad 
kamplust, otvivelaktigt dels därtill eggade av Voroffskij, dels beroende på 
den tör kåren ogynnsanuna olllständigheten, a ll våra fi endcr sa nnolikt nu-
mera kände dess rälla Ilumerär. 

Sammanträdet i Haraldsby drog emeJlertid ui på längden, allt lieTe tyst-
nade oeh ville a lls ieke deltaga uli något beslut. 

S lutl igen hördes en lång lelefonpåringning från OOdby, där de svenska 
representanterna Akennark och ' Elliot jämle de ryska delegaterna väntade 
all få höra kårens besked; ryssa rnas lidigare framförda hot om bombar-
dcmang av Mariehamn, nedbrännande av Jomala ele. hade de för svenskarna 
nu framfört i form av eli ultimatul11 oeh fri slen utlöpte om en tilllll1e. 

Det var elå några kårmedlemlllar icke ansågo sig kunna lämna kå rens 
chef, Fabritius, i sticket ulan beslölo all på de närvarandes uppmaning 
jämle honom avresa IiU Oodby oeh där ännu i sisla stund, om blotl någon 
möjlighet förefanns, försöka få en lösning tili stånd, SOI11 skulle l11öj liggöra 
kårens överföring till Mannerheimska fronten tilan aft underkasta sig 
svenskarnas och ryssarnas sa mfä llda villkor. ' 

Att vi, Koskelainen, Jörgensen, Fredrik Aminoff och jag, därmed på logo 
oss eli lika ansvarsfultt SOI11 otacksallll värv, voro vi sjä lvfallet fullkomligl 
mcdvetll3 om, likaså om ali det otvivelakligl fanns personer, som vid detta, 
i Iikhet med vid lidigare Iillfä llen, olllsorgsfullt undandrogo sig pålagande 
av varje ansvar, men vilka i sinom tid nog sku lle komma aft spela den 
efterkloke kritikerns oändligt mycket tacksalllmare roll. 

Vid framkolllsten lilI Godby tillfrågade vi de svenska representantcrna 
varför ele frångålt de av K. Kaptcn Starck föregående dag erbjudna vill-

') En paral1ell linna vi ocksA i Sigurds-kårens Oden, vi lken som kän l också tvangs 
atl kapitulera , , 
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koren, innefaHande aft kåren skulle fA avresa med vapcn (se sido 67), 
vartilI dcssa gCllmältc, att Starcks brev var av privat natur, mcda n I1U er-
bjudna villkor varo o ff iciella. Vi uppbjödo väri y llers ta alt få en ä ndring 
tili s tånd i pu nkten beröra nde vapnen , mell erhöllo del kategoriska svarct, 
aft detta var fOr se nl, villkoren kunde icke mera ä ndras. Akerll1 a rk Iillade 
att hall redan hade drivit ryssarna tili ytlersla gränsen av I11 cdgivandcn. 

Detta ögonblick har av Koskelainen dral1latiskt sk ildrals j Fin lands Fri-
hctsk ri g (sid. 205): 

"Då Illan vädjade tili Ake nn arks officersära, tili kampcns fosterlä nd ska 
innebörd och tili den svenska representantens plikt som kultuTmän ni ska 
och soldat, syntes dctta djupt uppröra honoll1. Med IAraT i ögollcn för-
säkrade han, all han varit tVlllIgen att handla så so m han gjort oeh upp-
manade cnträgel representa nterna aft underleekna fördraget". 

"fabritius fa tl ade pcnna n. Han såg frågande på Koskela inen - vil-
ken förstod avsikten oeh sva rade - på finska , för alt icke ryssarna oeh 
svenska rna skull e förstå repliken: "Tror·Ni att vår trupp ä nnu {örmår bana 
sig väg ulan a lt underkasta sig villkoren? Om icke, så ha ndla enllgt del 
a nsvar Ni ha r som befälhavare." 

Efter en stunds överläggnin g skrev fabritius sitt namn. 1) Enär även de 
övriga närvarande fyra kårmedlemm arna samtliga voro hiili solida riska 
med honorn beträffande ha ns hand lingssä lt (vilket de oekså infö r den seder-
mera ti llsatla överkrigsrätlen bekräftade) a nsåg ha n a ll en av oss dessutom 
borde kontrasignera fördragct, var.till jag"biföll, närmast på grund av atl 
originalet va r på ryska, vilket språk endast Fabrilius och jag tu li t förslodo . 
.En svensk öve rsätt ning var dor k nalurligtvis bi lagd. 

Ka plen fabrilius ul sände föl jande dag en proklamation 1) tili kåren (bi!. 
N:o VI), däri ha ll närmare moliverar denna åtgärd genom atl hänv isa tili 

general Mannerheims genom Statsrådet Gripenberg framslä llda order a tl 
skynda tili öslerbottenj 

majoriletens av Alands befolkning begäran saml 
svenska regeringens ultimat iva fordringar och hot atl ieke i annat fall 

s tälla fartyg tili kåreus disposition. 
Pör övrigt kan till äggas alt de flesta av de kårmedlemma r, som i detalj 

fö ljt med händelserna och hade kännedom om tclegrarnväxlingen samt 
fåtl del av svcnskarnas ultima lul11, ansågo, all någon a nna n lösn ing ä n den 
skedda icke förefa nns. 

1) AtI namntccknlngen, som Hr Renvall uppger, skedde mcd ryska bokstäver, torde 
icke hålla st rcck. Originalet finnes i Krigsarkivet. 

t) Då olika förmodandcn utialats om atl fabritius sj älv icke skulle fOrfatlat dcnna 
proklamation It r det mAhll.nda skäl alt pApeka att så dock var IOrhållandct. , 
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• "Finlancls Frihetskrig" (Söderslröms förlag sido 430) finnes ålergiven 

eli skriflligt utlalande av Redaktör J. W. Lilius, en av kArens e1elcgeraelc i 
Mariehamn, SOIll belyser huru kritisk s itualionen ansågs va ra och huru sa-
ken begrundades frAn olikac.S~or. Denne skrev samma dag : "Sedan vi 
nu tAtI ult imalum även av svenskarna, betyder eli ncka nde svar krig IlIcl-
lan Sverigc och Finland. Det sku lle försvåra de Mannerheimska trupper-
nas beväpning och proviantering. Jag anser sä lunda, atl Sverigc bör 
hindras all blanda sig i kriget mot oss". 1) 

1 sin bok försöker Hr Renvall bio a. A sido 198---199 giva en skildring 
av dct mölc i Haraldsby som föregick underlecknalH.let i Godby. Dcl be-
höve r väl knappast - etter allt det vi i det tidigare innehållet i Renvalls 
bok fUllnit - tilläggas all den na relatioll cnclast IItgOr cll sanningslöst 
o rdsvaTlll1lcl. Så t. ex. fantiserar Hr Renvall all jag belräffancle en mys-
ti sk "papperslapp", som pA eli egendomligt säll (enl. lir Renvalls version) 
sku lle ha tillslä llt s Kaplen Fabritius av någon okä nd person frAn Marie-
ham n, skulle ha ylltat a1l "pappret taiaT sa nl" . Della är Ten osa nning. 
Exislensen av hela denna papperslapp, som Hr Renvall gör eli sA märk-
värdigl stort nUIlUl1er utav, (troligen härstamll1ade densall1lna frAn några 
"separalislcr" i Marieha llIn) , fick jag tillfälliglvi s käl1nedoill 0 111 törsl 3 
Ar 'senare, år 1921. "Papperslappell" hade tillsänts kapten Fabritius vid 
cn tidpunkt clå jag äntl ll var fängslad i Marieha llltl. 

"De ulvalda" såsoll1 Hr Renvall försmädligt tilllleTar ele av kå rCI1S IlIcd-
rellunar SOIll i denna svåra stund ansågo s ig böra åsladkolllllla eli avgörande 

') Red. Lilius Iät vid framkomsten tili Stockholm tyvlitr Jörmå sig av en i Stock-
holm vistande finne, som gärna gjorde i politik på egen hand, atl - trois oss emel-
lan gjord gemensam överenskommelse - i N. D. A. tör ' /, 1918 inlöra eli oöverlagt 
ultalande närmast rik lat mot Slalsrådet Gripenberg, på vilken han i della kastade 
huvudskulden tili kårens avlåg. DeUa ullalande blev liven i polemiskt syfte utnylljat 
av svenska .regeringen i dess Blåbok. 

Emellerlid underlecknadc Lilius jämtc Koskelainen, v. All than O. Jag fölJande tör-
klaring, SOI1\ infördes i ovannämnda lidning den '/, 1918: "Tili törtydligande av 
undertecknad Lilius förkla ring i Edert blads söndagsnull1mcr bcdja vi undertecknade, 
Vila Oardcts fredsdelegerade på Aland härmed uftryckligen frnmhålla alt avgörande 
orsaken lilI aft Vila Gardel såg sig tvungel god la ga villkorcn bcrodde på det kale-
goriska ultimatum sorn liIlslälldes oss av svenska regeringens representant K. Kap-
ten Akerma rk, dllrl han medde1ar aU general Mannerheim önskar Vila Oardets över-
fö rande tili Finland sna rast möjligt sam l lillägger atl i händelse Vila Oa rdet ej in-
går på de av ryssarna uppslällda villkoren svenska regeringen nekar aU slälla lon-
nage tili Vita Gardels förfogande tör dess överförande tili Finland, varigenom vi 
skulle förhirid rals uppfylla denna general Mannerheims löregivna order. Avsändan-
del av eU telcgram tili vår legalion om erhållandc tili Aland av finska isbrylaren 
Sampo som vi den 18 önskade avsända, tilläts itke av de svenska olficerarna". , 
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beslut - i den ena eiler and ra rik lningen - oell riskerade laga etl ansvar 
hade sig också bekant Gripenbergs genom olficiell sllensk törmcdling 
(a lllså icke genorn några l11ys tiska papperslappar) tili kå rcn framslällda 
katcgoriska uppm aning atl antaga de svenska vi ll korclI, vilken uppma-
nil1g - såsom tidigare nämnls - lydde: 

"Då Eder stäJlning ohållbar och utsikt tili SIIat hj lt lp icke fil1I1C S, tillrådcr 
jag Eder pA det livligaslc ali gå ombord på de svenska fartygcn". 1) . 

Jag förstå r överhuvlldtaget a lls icke va rt Hr Renva ll hä r viii kom ma, 
dä han genom eilat ur mina " Millllcn" vili söka bev isa alt staben kä nde 
tili ovanstående telegram. Della har a ld rig av mig förnekats, va rkcn III! 

eiler tidigare, tvärtoll1 vidh~lIer jag a llt fortfara ndc mitt av Hr Renva ll 
själv citerade yllrande (v il kel ha n Illärkvärdigl nog synes Iro all jag 
icke mera stAr Wr) : "Dell a telegra lll utövade en avgörande inverkan på 
kå rens underhandlare vid undertec knandel av den s lutliga överenskol1llll el-
sen na llen IllOt den 21 lehT." . 

Ali lIn gefär samma meddelande i en an nan fOTmul ering (pA " pa ppeTs-
lappen" ) också anlänt kände jag sam ovan nänmls ic ke lill , va rlör någon 
kontrollering av de ·olika formulerin ga rna åhninstone icke av Illig kunde 
ve rkställas. 

A sid, 203 isin bok ut slu ngar Hr Renva ll mot mig Iillvilelsen, aft ifall MotsiJgel-
ieke jag, den "självkloke oeh kara ktärsl öse ledaren" ansllllit mig tili kå- ser, 
ren hade Alandsexped itionen fåit en helt annan utgång, Sld.2OJ. 

Hr Rcnvalls tai å della sllUle om min " karaktärs löshcl", elA jag i samråd 
mecl fyra kamrater beslöt hanel la på det i vårl tyeke cnda möjliga sätlet 
för atl Iyda överbefälhavarctls föregivna befallninga r, övc rlämnar jag åt 
mera objektiva personer än Hr Renvall aft bedöma. 

1 sin stora iver atl kasta skllldcit liII Alandsexped itionens utgång på mig, 
såsorn han nll i ka tegorisk form gör, glömmer emellertid Hr Renvall försl 
och främst tolalt vad han sjä lv yitrat i samma sak, då han tid igare i sin 
bok lika bestämt kastat denna skuldbörd a på svenska rcgcringen, 

Likväl borde en lig t logikens enkl aste lagar ic ke tvennc olika parter be-
skyllas för enahanda sak, Vi firma nämli gen atl Hr Renva ll oekså dekla-
rerat en annan ståndpunkt bl. a. genom följande lltta lande: 

"Nej, vår fa rJigaste fi ende IItgjorde nog den svenska regeri ngcll, vilken 
under vänskapcns mask arbelade Illot oss. Därför är del del/lla regerillg, 

') Orden "är" och "synes" ohållba r ldisslas av Hr Renvall lö r a nd ra eiler tredje 
gAngen i hans bok å sido 199 pA nyll. Tidigare har Jag redan (sid. 58) belyst huru 
belordringssättet lö r tili oss avsll nda telegram kan förklara bortfall ande av et! ord, 
sam 1. ö. icke belydde nAgol i sak. 
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aell endasl den, vi sisl oe" sfulligen "0 all tacka !ör dlandsexpedifionens 
snöpliga 1l1gållg oe" skymjliga Siili, (sid. 135) ') 

Hr Renvall fortsälter å samma sida i följande krassa form: 
,,1 en framtid kornmer ~e~a svenska regeringens ingripande pä Alalle! 

uuder Finlallds FrihelskaJllp att stämplas som en aV ele fulaste och tarv-
Jigaste sidorna i Sveriges historia. - - -

"Dell clå kornmer förvisso Sverige att ställas vic! skall1pälen fÖT det dub-
belspel dess regering betjänade sig av moi frihelens frivilliga kår på Aland, 
fÖT det osmakliga kryperi den förnedrade sig tili alt använda 11101 bolsche-
vikkommissarien Voroffskij samt fÖT ele tarvliga mcfoder .den betjänade 
sig av fÖT att draga den åländska allrnogen bart frAn dcss egen frihets-
kamp Af 1918". 

Å sido 229 i Hr Renvalls bok läsa vi vidare: 
"Kårens ledning räknade endasl på svenskarnas l110raliska underslÖd. 1) 

Men del ingen trodde var att svenskarna skulle hindra kåren från atl 
fullfölja de fördelar, kå ren redan vunnit ulan nägon svensk hjälp. Att 
svenskarna däremot genasf {rdn början 1I0ro Nystarlskdrcns laIska väl/-
ner, det hade ingen kUl/flol liil/ka sig. 3) _ - - Oenol11 den svenska sjö-
ministerns åtgöranden överfördes bolschevik-kollll11issarien Voroffskij tili 
Aland och i förbund med honom hindrade sjöministerns hanllangare, fräl11st 
de båda K. Kaptenerna Starck och Akerl11ark, skyddskåren fTån alt be-
iria ön". 

Dessa exel11pel äro nog iÖT att visa hur Hr Renvall ständigt invecklar 
sig i l110tsägelser då han försöker angripa rnig och en del andTa kårmed-
lel11l11ar. Värdet och hallen av hans bok äro också därrned givna. 

') Kursiveringarna av mig. 
t) Hr Renvall pAstår Illan bevis alt jag möjtigen räknade pA nAgot mera. PA vii· 

ken grund skulle jag ha räknal pA nAgot rnera än alla andra? 
") Kursiveringarna av mig. 

• 



"MANNERHEIMS ORDER." 
Å sido 211 isin bok beskyller Hr Renvall det "poliliska rådets medlcJIl- Hr Renvalls 

mar" fÖT falska påståcnden, i det dessa den 20 fehr. skulle ha sagt, alt laiska ptl-
en order från Mannerheim att lämna Äland existerade, ehuru della icke stdetlden. 
var fallet. SId. !lII. 

Hr Renvall vei med sig själv utmärkt väl, alt dessa personer grundade 
sin uppfattning om Ma:merheims önskan ali kåren skulle 'lämna Aland 
bl. a. på följande fakla, vilka också varo de enda de relatcrade fÖT kå-
Tens medlemmar: 

1) Minisler Palmstiernas telegram av den 18 febT. "Meddela finnarna 
säsom upplysning aft General Mannerheim själv i !örra veckan be-
gärt svenska regeringens hjälp fÖT att sjöledes överföra skyddskåren 
irän Aland över Sverige tili Finland. Sålunda lorde inlet tvivel råda ' 
aU han även nu gillar vårt erbjudande". (Se sido 53). 

2) K. Kapten Starcks brev tili kArens slab av den 19 febr. däri han kate-
goriskt pAsIAr aft: aft svenska regeringen pd Oe.neral Mannerheims 
änskan erbjudit sig atf till Finland överföra skyddskAren (se sido 67). 

3) k. Kapten Akerl11arks ultilllatutll av den 20 febr. däri qet bl. a. he-
ter: "Dd General Mannerheim önskar Vita Gardets överförande tili 
Finland snarast möjligt - - - " (se sid 69). 

Då kåren endast hade l11öjlighet atf träda i förbindelse med yltervärl-
den genom svenskarnas förrnedling, vilken självm3nl 3V dess3 erbjudits, 
och vi lika lilel som Slalsrådet Gripenberg i Stockholm kunde anse oss 
"hava någon anledning betvivla de lIppgifter, som sålllnda officiellt med-
delades" oss från en moi Finland vänskapligl sinnad makls sida, är det 
väl slarkt, då Hr Renvall moi det "poJitiska rAdets" medlel11mar utslungar 
beskyllning för falska pflståenden. SAdana hava, som ovall frarngår, icke 
dessa personer gjort sig skyldiga till, men väl Hr Renvall själv j sitf opus 

DA ingell i kåren velerligen betvivlade svenskarnas uppgifter om Gene-
ral Mannerheims önskan, följer härav att frågan aUIså cndast gällde 0111 
denna önskan skulle åtlydas eiler icke. 

• 
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Sin egell ståndpunkt tili detta beJyser Hr Renvall sjäJv (å sido 206 och 
218) där hall berättar aft även han ansåg aft "då engång Mannerheim be- . 
faJIt oss mås te vi Iyda." 1) 

Han tillägger senare följande fö rnumsti ga ord: " Hade vi endasl haft 
en dunkel aning 0111 del llfilta förhä llandet, elä hade ännu både sve nskar 
och ryssar fålt se på annat. Men mången i slaben, antar jag, kunde lika 
Iilet som jag ens falla på en sAdan lanke, aft nAgon order av Mannerheim 
ej skulle förekoml1la". 

Hr Renvall kunde i san ningens inlresse ha sagt: ty ingen i kåren visste 
aft vi i detla hänseende blevo vilseledda gcnom orikliga uppgiftcr. 

Men Hr Renva ll föredrager alt framkoml1la II1cd illojala påstäendell. 
Innan jag avslular della kapilel kan jag icke annat än förvåna mig övcr 

huru Hr Renvall särskilda gånger (bl. a. å sido 210 o. 235) i högsla grad 
ondgör sig över aft jag en gång i en tidningsuppsats givit Kommendör-
kaplen Ake rmark (tili å lskillnad frå n en del andra svenska r) erkännande {ör 
"personlig korrekthet", Då Hr Renvall veterligen sj älv ickc selt, än mindrc 
taiat Jned Akermark, tycker lTIan alt hall icke borde ha ultryckt sin 11101-
satla mening så deciderat. 

Fredrik Aminoff, som av Hr Renvall eljes åberopas, sägc r ju i sitt brev 
nästall mer, då hall benärnncr A.kcrmark "en iin, sympatisk man". 

Faktum är alt Akermark endast var eli vcrktyg för sin samvelslöse chef, 
Palmsl ierna, vars befalln ingar han som krigare bliut mAste åtlyda - ell~r 

avgå ur tjänsten, men vilkcn svensk ämbelsman visade sig icke loja l Ill ot 
sin regering vid dcnna tid 't 

För atl ås kåd liggöra K. Kaplen A.kermarks verkliga åsikler, tillåler jag 
mig citera en del av elt brcv frän honom li ll mig efter fördragets und er-
tecknande, som jag ännu har i behA]] och som 'är belysande för de poli-
tiska förhållandena vid nämnda tid. 

Akermark skriver bl. a.: 
"Svära dagar har det varit för mig, då jag varit nödgacl alt til lfoga dem 

skada, som jag helst i väriden velat hjälpa. Allt sedan fredsavlalets under-
skrivande har jag icke varil mig själv oeli kan aldrig !örfdta mi" regering 
som slällde mig sd Illan maktmedel i del avgörallde ögonbliekel. FörlAt 
mig och Sverige della. Vi hava icke velat det". 

') A sld. 212 ställer slg Hr Renvall solidarisk med svenskarna gentemot kårens 
delegerade (naturligtvis närmasl mig) i del han upprepar och underslöder svenskar-
nas klena försvar i Blåboken, däri de nu senare pAsiA, aft de meddelat oss atl nA-
gon direkt order icke Inkommit frAn general Mannerheim. Detla är icke sannt. Vad 
hade ovann'ämnda he dokument då tjänat lill? 

A sido 235 glömmer Hr Renvall silt å sido 212 framförda uUalande och gendriver 
nu själv samma uppglft i Blåboken. 



KRIGSRATTEN I SEINAJOKI. 
Vi~ sin ankomst tili Seinäjoki anh51! Kapten Fabriti\ls själv hos General 

Mannerheim att bli ställd inför krigsrätt. 
Tili medlemmar av .överkrigsdomslolen utsägs enl. överhefälhavarclls 

dagorder N:o ij av den 1 mars general Hannes Ignatius ordförande, ge-
neral Rudolf Walden 1) och rnajor Höckert ledamöter, häradshöveling Ossian 
Procope, auditör, överste Adolf Renvald, åklagare, oeh major Michael Gri-
penberg, sekrelerare. . 

Domstolsförhandlingarna fortgingo alla dagar frän den 1 tili den 9 mars, 
då utslag avkunnades. överkrigsdomstolen hade självfallet tillgång tili 
alla de dokumcnt oeh annat material som kunde belysa saken, bio a. en 
fullständig rapport 2) från Statsrådet Gripenberg tili Wasaregeringen jämte 
en hei del upplysningar av konfidenfiell nalur lämnade av slalsrådets son, 
juriskandidat Gripenberg, som härför från Stockholm anlänl 1i11 högkvar-
teret. . 

Som vittnen hördes b1. a. kårens kompanichefer sam! halvlannal liola! 
andra personer i ledande slällning inolll Nystadskårcn. Kå rens under-
handlare i Mariehamn v. Alfihan, Koskelainen, Lilius och jag avgåvo eli 
längre gemensamt skriftligt vitlnesmål, innehållande en hislorik av kårens 
öden ända från dess tillblivelse, lelegramväxlingen med Stockholm, under- . 
handlingarna med ryssarna och svenskarna. Vår förklaring angående or-
sakerna tili de beklagliga fredsviJlkorens antagande utmynnade i följande 
uttalande, vilket här må citeras: 

"Orsakerna tili villkorens antagande berodde på: 

I. General Mannerheims föreglvna order åt oss all lämna Alalld, vii ken 
order vi berövats möjligheten atl fullgöra, ifall vi icke gått in på att handla 

') Samme general Wald~n, på vars iörslag jag sedcflllera utnälllndes lil~ Stads-
kommendant j Abo (General Mannerheillls dagorder N:o 44 av den "/. 18), 

') Denna rapporl har av Hr Renvall i hans bok pA åtskilliga ställen ulan tillstånd 
av Statsrådel Gripenberg ogenerat citerats, tili på köpet på et! säll som låler denne 
framlräda som tämligen ogrannla'ga gentemot et! främmande lands mOJlark. 
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i en l. med Kommcndö rkapten Akerm arks ovan relaterade tili oss övcrlälll-
nade ullimalulll. 

II. Al i inga av General Malltlcrheirns telcgram kOtTl oss Ijllhallda. 
1.11. Att vär i mifitära .täge 1) enl. Kap ten Fabritius uppfattning .nödvän-

diggjorde dctta stcg. ... 
IV. Att vAr Lcgation i Stockholm bibringats eli fullkomligt skcv upp-

fatlning om skydd skårens läge. Dess särskilda gånger gjorda uppmanin-
gar tili oss alt antaga villkoren och gå ombord på ele svenska bålarna är . 
därigenom förk larlig. 

V. De svenska reprcscnlanlernas undfallenhet för de mcsl villgåclldc 
ryska fordringar trois lIärva ron av svensk krigslIlakt. I slällel för alt 
stödja oss, vändc sig svenska regeringcns rnilitära auktoritet moI oss, en 
på Fin[ands cget tcrriloriurn opcrerandc rcge rings lrupp, som redan lid iga rc 
hade att värja sig såvä l moi ryssa r som röda." 

Tili ova nslåenclc Iillade vi ytterligare lI1unlli gen : 
"VI. Ali General Ma nnerheim's lelegram av den 17 och 18 febr. tilI 

legalionen framkomlllo i oläslig l sk ick, va rigenom Slalsråclel Gripenberg 
för senl fick kla rt för sig General Ma nncrheim's åsik ler oclt vilja. 

VII. Att de tvennc herrar, Doktor Rosenl ew och Direklör Amos Ander-
son, som på legationcns uppmaning avresle tili A. lancl, fÖT all bislå kå-
rens slab vid underhandl in garna, vid frarnkol11 slen eli! icke ansågo sig 
kunna dclta i clcssa Illa n skriftli g fullmakt, sOlil ehu ru övertelegraferad 
av legaliollen icke tillslälldes dem av svcnskarna." 

J. överk rigsdol11slolclI s uts lag, som Jyddc pA Kaptell Fabr~tius frikän-
nande från a ili ansvar, kOllstatcras bio <!. a ll "skyddskårcn förvägrats rätt 
alt avsä nda meddc la nd cn angåcnde slä lln ingen saml a nhå lla n om hj älp 
och slutligen s täll ts in för ulsik len aft icke vidare kunn a lämna Aland". 

Utslaget ingA r in exlcnso hä r SOI1l bil. N:o VII. 
Slutligell må hä r ä nnn tillfogas all den s tora hjä lp Nystadskåren till-

') Enl. sido 430 i "Finlands Frihetskrig" (Söderströrns förlag) ulgjorde Kapten 
FabritillS rnotiv: "Kårens utrnattade liIlstånd, dess bris tFitlli ga utbildning, dess svnga 
bevitpning oeh obetydli ga all1l11unilionsförråd, den Olllständighelen, atl ryssarna hnde 
tiltfälle al1 inoll1 6 lirnmnr få förstärkning I rån Abo, Il1cdan skyddskåren icke hade 
någon hj älp nll vänta, de svenska rnyndi gheternns uppgift atl gen. Mannerheim 
önskade 111. skyddskåren tili Osterbotten, Gripenbergs utlalande i samma rik lning, 
fruktan för all Aland skulle ödeläggas, ävensom den åländska befolkningens håll-
ning". 

Föt mig personligen \'oro de mililtira synpunk lerl1€1 däremot av sekundär bel y-
delse, lör mig var den Olllsländighelen ulslag!\givande att jag Irodde aU kåren hand-
lade fllll komligt i enlighet med gen. Mannerheims önskan, då den skyndade tili 
Osterbolten. 
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förde General Mannerheims anne icke kaI! underskat tas, vilkct bev isas rc-
dan därav, aft densa mm a cfter 3nk01llslcn tili Seinäjoki, cfter 5 dygns oav-
bruten f:trd fn1.n Ala nd, ällnu sa lTlma kväll avsändes tili fronlen, en s träcka 
av c:a 130 kilomclcr, där kårcn oll1cdelba~t efter ankolllstcn sän<les i elelen 
och tack vare si l! raska in gripandc var i stånd alt räclda. del av de röda 
redan oll1ringade I ka lis. 

Tidiga re, undcr frihetskrigets fÖTsla skede hade kårens " Illobilisering" 
i Nystad och vis telse på Aland redan medförl den fördelen , ali ~en hAlli! 
de röda ledaren3S i sydvästra Fin land upprnärksalll het fjätlrad vid sig 
oeh bu ncl it rätt bctydanclc röcta slyrkor, vi lka, i ta li dessa ornedelbar l 
begivit sig tili norra fronlen, ulan tvivcl kUllnat vA ll a den vita armen, som 
ännu var i sitt va rdande, mycket avbräck. Hä rigcnol11 van n krigslcdnin-
gen llIera tid aft organisera ele vita slyrkorna, som ciA ä nnu voro myckct 
fåtaliga. 

Nystadskåren var den enda vita kAr, SOIl1 efter frihetskrigct s utbrolt som 
slulcn trupp Iyckadcs nä upp tili den vila fronlen i lIorr frAn del av de röda 
bcsatla söd ra Fi nl a nd. 

~----------------------- ' 



SLUTORD. 
Ovanståc llde rela tion av en del av händclserna på Äland i fcb rua ri 1918 

har i fl ere punkler blivit vidlyftigare än jag själv skulle ha önskat, men 
ha r della sin förkla ring nä rm ast däruti, a tl Nys tadskårens Alandsfä rd , denna 
i //IUUlir! hänseendc ringa episod under Frihctskriget, genom ödcts skickelse 
fick eli jämförelsevis slor polifisk betydelse, myckct störrc ä n dess della gare 
kunnat ana . 
. Nystadskärcll, vii ken svagt beväpnad tågat tili Aland, för a lt frAn rys-
sarn a crövra de vapen den behövde, och som bältrc ä n den vågat hoppas, 
Iyckats däri, oclt vilkcn vid de första underrätlclserna om svensk krigs-
makts ovänlade a nkomst tili Aland Iradde sig se elt varsel om gott fast-
brödralag i ä rofull kamp moi ryssen, den fö r finne som svensk gcmen-
San1llla arvficnden frAn hedenhös, fann ickc blolt sin a förhoppningar 
härulinnan g rusade, utan vad värre var, i stället vä nde s ig den svenska 
rege ringcns militära auk loritet moi densamma, mot cn pA Finlands eget 
lerrito ri um opc rerande regeringstrupp, som sa ll1li digl hade a tl vä rja sig 
moi såväl ryssa r SOIl1 finska rödga rd ister. Härigenolll försatles kåren slut-
ligen i det egendoll1l iga, för atl icke säga tragiska läge, a tl den, för a tt 
kunna Iyda övcrbefälhava rens förcgivna önskningar al! lämna Aland, sam-
tidigt måste underkasla sig nedsättande villkor. 

Den svenska Alandsexpeditioncn Llnder "humanitär" fl agg, men fullt 
mililärt utrustad, utgavs atl - ledd av 'rent idt':ell a 1lI0tiv - pacificera 
ögruppen oeh rädda bcfolkningen undan krigets fasor vid en !id, då Fin-
land icke hade någon auktoritativ regcring, mcn avsåg sa mtidigt ulan tvi-
vei a lt hä rigcnoll1 för Sverige konstitucra vissa rä tlighetcr tili ögruppen. 

De i sam band härmcd stående ol11sländigheterna och Sveriges politi ska 
mål oeh lIIedcl vid denna tid borde utgöra eli intrcssant ka pitcl fö r fralll -
Ucla historiefo rskare alt i detalj oeh slutg iltigt fas tställ a. 

e mellertid in[eddes kori efter det Nystadskåren lälllnat Aland eli Iiv-
lig l meningsutbyte på diplomatisk väg mellan Finlands och Sveriges regc-
ringar, vilket clelvis kOllllllit tili synes ·i de av dcssa publiee rade "böekerna", 
dcn "vita" oeh de Ivenne "blå". 

Notväx lingcn, i vi i ken Nystadskåren ulgjorde dct huvudtcma, varOIlI de 

• 
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tvcllnc regeringarnas åsikter ganska decideral gingo ålskils, forlgick ända 
tiJls sommaren 1921, dA Alandsfrågan som känl genolll Folkförbundsrådcts 
åtgöranden blev IOst. 

Denna fråga utgjorde, som allom bekant, samtidigt en av den europeiska 
storpolilikens aklucll astc problcm, och lorde det icke vara förmätel alt 
Iro att svenska regeringcns handlingssätt moi Nystadskåren i itke ringa 
grad 5ist och slutligen fOr Finland blev en !fumf på halld och eli avsevärt 
tillskott i den diplomaliska karnpen 0111 den framtida besiltningsrätten tili 
ögruppen. 

Visserligcll blevo dessa ornsländigheter - synbarligcn genol1l svensk på-
vc[kan - icke korrekt belysla i del ut!alande som avgavs av den inlcr-
nalloneJla juristkoll1tllissionens tili Folkförbundsrådct i septembcr 1920, 
vilket även JlIcd stöd av ·ojävakliga bcvis ur Nystadskårcns tclegralll-
växfillg f[al11höl!s ay Prof. von der Vlugt i hans bekanta broschyr "La 
qucstlon des I1es d'Aland". 

Denna broschyr jämte de dokUlTtent i denna sak, SOI11 frän finländsk slda 
yttcrJlgare ställdes tili Folkförbundets rapportörers förfogande, bidrogo 
utan tvlvel tili alt dessa kouuuo atl omfatla Asikter, som sarnrnangingo Illed 
den IrAn finländskt hAll förfäktade uppfattningen angåendc svenska rege-
rlngens åtgörandcn Illot kåren" vilkel även som känt av rapportörernas ul-
IAtande framgAr. 

Ifall altlså NystadskArens expeditlon tili A.land och svenska regeringens 
handfJngssätt och operatloner i samband härmed isin mAn skulle ha bi-
dragil tili alt utomlands befästa sympatin för och tron på Finlands rält-
mätiga ansprAk pA ögruppen - t. o. m. i Sverige blev jll regeringen i hö-
gerpressen häfligt angripen jusl för denna saks skull - kail Illan alltsA 
konstatera alt händelscrna på Alalld i februari Ar 1918 - djupt beklagliga 
i och för sig - dock efteråt icke sakllat betydelse för fosterlandets beva-
rande helt oclt ostyckat: 

.... 



BILAOOR. 
Bllaga ,. 

,SANNINGEN OM NYSTADSKÅRENS EXPEDlTION TILL ÅLAND 
ÅR 1918.' 

I anlcct nlng av cn <IV dr Thorslen Renvall förfalt ad och på cgcl förl ag ut-
givcn hok, benämnd "Skuggornas bok", vi II jag i sanningcns lnlrcsse, j egcn-
skap av f. d. chef för Nystads Skyddskår upplysa den objektiva läsaren om 
följande. 

Dr Renva ll hållet s ig ej tili sanningcn, trois all han bcnämner 5in bok 
"Sanningen om Nysladskårens expedition tili Aland Af 1918", Med cUe'f ulan 
kännedom om fakta tillskriver hao personer 1 kåreo handlingar, vilka aldrig 
i ve rklighetcn ägt rum oclt uttalanden, som aldrig fällts, förulom a ll osannln-
gnr och förvrängningar av de verkliga händelserna, jämte og(tmdade perfida 
insinualioncr avlösa varandra. 

Det Af ej avsiklen härmed att i detalj bemöta hr Renvalls pamflett, vilken 
ej a r ya rd en ingående kritik, sA lösl hopkommen som den är, men viii jag 
dock för den, SOIll redan last boken, framhAlla nedanstående sy npunkter. 

l } Del hade varil Ivärlemol vad Renvall anser, en olycka, om man i Abo 
som enda s lad i Pinland under Uden före Prihelsk riget sk ridit tili en separat 
aktion eiler gjort öppet motstånd med en samlad kAr. De röda och ryssarna 
skulle dä rigenom I förlid ha uppmärksamgj orls pA raran och hade resultalet 
rör Abo s lad heli sä kert va rit ödesdigerl eile r skulle akli onen ml sslyckats som 
t. ex. lViborg. Det ä r sAlunda Iäti a ll inse, vi lkel vä rde hr Renva lls ulfalI 
moi ledn ingen av Abo skyddskAr före krigsutbrotlet äger. 

2} Renvall giver sl n sklldring en prägel, vilken framhäver honom sjä lv som 
en hjälle. I verkli gheten - vilkel även för en uppmärksa m läsare ur hans 
bok framgAr - , deltog han ej i striderna och ilöll slg unda n än IInder en, än 
under en annan förevä ndning. Ej nog härmed. Han crkällner i sin bok, a tl 
då han i slagct vld Gö lby (av rädsla?) ej själv vAgade s lg fram tili slället 
där s trlden pAgick, han dessutom rö rhind rade del enda dugliga maskingevä-
rets sändande tili mig I eldlinjen i trois av a tt ordern, "tydlig nog", om atl 
maski ngevä ren och manskapet sku lle rölja mi g, var känd fö r honom. DetWi 
uppenba ra b rott moi krigslagen, som han heli oskyldlgt benämner sill "fak-
tlska fel", ha.de ödesdigra följ der tör slagets utgå ng i Gölby, och kan be-
sl raffas enl. § 100 mom. 2 i gällande s lraffl ag med mlnst 8 års tukthusst ra ff. 

Har en person.' som begå r sAdana broll ralt all sä lla slg ti li doms I ml ll-
lära fr Agor? 
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Vllka förutsättnlngar för övrigt har hr Renvall aft göra slg tili mililär-
krltiker, då hao .ej cns kanneT inncbörden av orden " taktik" oel! "st ratcgi", 
vilka hao ständigt blandar ihop? . 

Att 4-5 Ar efteråt döma om vad sam bort göras faller sig lätt för själv-
säkra, efterkloka krillel. SAdana har del alllld runnUs. 1 krig därcmol ä r 
mao slä lld ansikle mot ansiktc med ekända faklorcr. Renva ll sage r själv 
t. ex. aft han vägrat underskriva protcsten, sam av nAgra män i 111 kompaniet 
riktades tili mig I anledning av "kapitulationen", på grund av alt hr RcnvalJ 
tradde alt vi fått order av General Manne rheim aft gå io på svcnskarnas 
fordrlngar. På grund av samllla uppfattning underlecknade j<lg fördraget. 

3} Baken kan i 51n helllel cj belccknas 50111 en sanningsenlig, obJckliv 
relatlon av händel se rna pA Aland Ar 1918 i annat än möjligen rörande hr Ren-
valls mAItider och sonen Helges skoskav oeh illamåenden o. dyl., utan är den 
en rent subjekti v pamflett, riktad emot personer, vilka under utomordentligt 
svAra omständigheter, vil se ledda av ulomstAende makter Oili de verkli ga för-
hållandcna, Irols alla motigheter handlade besjälade av fosterländska motlv. 
Hr Renvalls beleende måsle anses deslo me ra skamlöst, då han själv ej när-
melsevis offr.at för vår frihetskamp så myeket, SOm många av dem, vilka han 
nu skymfar oeh smutskastar . . 

4) Nystads Skyddskårs operationer oeh kapihtlation på A land ha på mln 
anhållan av OenerQ.l Mannerheim vid framkomslen tili norra fronlen bllvlt 
granskade av elt forum, vilke! l aila avseenden hnde stötre kompetens än hr 
Renvall. Detta forullI - överkrigsrälten i Seinäjoki - vilken baserade sln 
dom pII. eli tjugotals vederhaf!lga vittnens under edlig förpliklelse ang!\lna 
vlUnesmAI oeh fastslagna fakta, frikände mig, sAsom den enda ansvariga för 
kårens handlingar oeh ! mitt namn även hela kåren från al lt ansvar. Ordfö-
rande för nämnda kri gsrätl var general Hannes Ignatius oel! har den av ge-
neral Mannerheim !lllsalta, under general Ignatius ordförandeskap fungerande 
koml!en för Frqletsk rl gets Historia numera officlellt behandlal ifrågavarandc 
eplsod av krigef. Komitens sklldring (del 111 häftet 6, 7) ger av dessa hän-
delser en helt annan blld än hr Renvalls pamflett. Den sanningssökande lä-
saren hänvlsas därför tili det historiska verket Finlands Frihetskrig. Tillfogas 
bör, atl komlten före utglvahdet av sln skildring haft tillfä.lIc al! granska och 
pröva även dr Renvall s skrlvel se i saken. 

På någon polemlk med herr Renvall ä.mnar jag icke inlåta mlg. 

Johan Christian Fabrillus. 
Major och f. d. chef för Nystads Skyddskår. 

Bllaga II. 
PROTEST . . 

Etter genomläsandct av doklor Ifh Renvalls nyligen utkomna "Skuggornas 
Bok", viIken förfatlarcn förmälel anger Innehålla sanningen om den s. k. Ny-
sladskArens expedlllon tili Aland under frihelskrigel, kunna underleeknade, 
deltagare i sagda expedition, I sannlngens Inlressc icke underl åla atl pII. del 
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bestä mdasle protestera såvä l moi författarens ska ndalösa skrlvsält som emo! 
inneilAlle! i bOken, vilket, I följd av författarens obekantskap med de vcrkliga 
förhållandcll<l, tili stor del utgör uppenbara förvrängningar av fakta, ävensom 
osanninga r, fr amförda med eile r moi bätl re vclande; och synes offe nlli ggö-
randcl i främsla rumme! diklcras ~v personlig iIIvillj a moi vissa namngivna 
personer. 

Då he rr Renvall av 5in sjukliga oppositionslystnad och 5i n obetvingliga lusl 
att a ng rlpa a lU och al:a flcrfa ldlga gånger lät lt förleda sig tili offcntli ga 
ohemula angrepp moi oli ka tankandC, varvi d städse som grundmotiv framl rätl 
luslen alt framhäva sig Sjä tv, anse vi det Icke nödigt alt ingA på ett detaljerat 
bcmölandc av herr Renvalhi fram sHlllning av händelserna. 

Ulol1l mot den i " Finlands Frihel skrig" (del 111) ingående skildringcn av 
Nystadskårens Oden har h~ rr Renvall ansell lämpligt rikla sln kritik jämväl 
moI herr Edgar Grönbloms för publicering icke avsedda "Minnen och Anleck-
ningar från 1917 och 1918", vi lka rn askinskrivna av herr Orönblom lämnats 
honOIll för genomläsning. På olaliga slällen cilerar herr Renvall, enlig t vad 
vi erfaril, rrän sil t salllmanhang lösryckf a meningar ur dessa "Minnen" och 
uppkonslruerar med hänvlsning tili dcsamma felaktiga och vi lseledande slut-
ledningar, som enlig t hans förmenande berälliga honom tili hälska ulfalI moI 
särskll da personer. 

I sklldringen av Nysladskårens öden i "Finlands Frih~skrlg" klargöras de 
många sammanslölande orsaker som föranledde kåren all underleckna kapi -
"fulalionsfördraget: bl . a. General Mannerheims vid Ivenne tillfällen av sven-
skarna föregivna order tili kåren atl skynda 1111 norra f ronlen ; aft svenska 
regeringen dcls underlrycktc dels rörvanskade tili kAren avsanda lelegram; 
all dc Ivenne pcrsoner som rrAn lega llonen I Stockholm sändes såsom bud-
bärare och underhandlare lilI kåren, av svensk miHlär hindrades alt landstiga 
på Aland och alt kårens militara lage enligt kårchefens, kapten Fabritius, upp-
fallning nödvändiggjorde della steg. . 

De omständlgheler som föranledde kårens lednlng all underteckna kapitu-
lallonen bclysas även av följande officiella dOkument, vilket måsle tlllmäl as 
stor vederhäfti ghel och nr vi lket transumt här återges: 

Efter överläggning har överkrigsdomstolcn (1 Seinäjoki den 9 mars 191 8) 
I målet avkunna! följande 

UTSLAG, 
"övei'krigsdomstolen har tagit föreva randc mäl under slutlig prövning sam! 

finner det såväl genom svaranden kapten Johan Christian Pabritius egcn be-
rällclse som ock ur de i mälct avhörda viltnenas och personernas utsago även-
som ur de 1111 överkrigsdomstolen inlämnade handlingarna framgå: - .....: -
- - - - - - - - - - - - all varken han elle r någon annan av skydds-
kårens ledare fält del av Överbcfälhavarens oclt Flnska Legalionens I Stock-
holm för skyddskären avsända telegram, innehållande dels uppman!ng all 
for!säfta st riqen dels alt sjä lv bestämma sift handllngssält, utan tvärtom av 
svenska rcgeringens representanter bibringats den bestämda uppfallnlng alt 
överbcfälhavaren önskade skyddskårens överförande lill Sverige snarast möj-
Ilgt för atl senare förenas med övrlga Irupper och atl Lega tloncn I Stockholm 
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på det Jivllgaste tillrådde elt acceple rande av det sve nska crbJudandct alt över-
föra skyddskåren, varulom tili kapten f'abrillus beslu! att undcrlcckna ovan-
nämnda övercnskommclse jämväl bidragit alt truppernas mllitära Hlgc på ön 
I hög grad försämrats under tidclJ för underhandlingarnas bedrivande, då ryS-
sa rna under denna tid , icke allenasl lärl känna skyddskårens verkliga styrka 
och stä ll ning, ulan därtill själva erhållit förstärkningar frän Abo, under del 
skyddskårcn förvägrats rätt all avsända II1cddclanden angående slällningen 
saml anhällan om hja!p och slu tllgen slä ilts Inför ulsiklcn a ll Icke vidarc kunna 
tärnoa Aland. 

Med fästat avseende å ovannämnda omsländigheter finner överkrigsdom-
stolen, alt kapten Fabritlus kunde anse sig Icke hava vidare utsiktcr att cr-
hAlla hjäip eiler a tl sl! slg igenom och sAlunda icke fOrbrullt sig emot - -
- - - - - - - varfO r överkrlgsdomstolen finne r rättvist befria honom 
frAn a lll ansvar fOr dc handlinga r, som lagts honom tili last". 

LedamOter i krigsrätten varo generalerna Ignatiu s, Berg och Walden samt 
Overste Rcnvald och vicehä radshOvding Ossian Procopc. 

Utan nödig sakkännedom och ulan a lt laga hänsyn tili ovan fr amhå llna ocll 
andra därmed sammanhä ngande o ll1slä ndigheter ka n enligt vårl förmenande 
en objektiv och sakl ig krit ik av Nysladskårens Alandsexpeditlon Icke gO ras, 
Herr Renva ll ha r dock fOrbl selt dessa g rundvlllkor. utom all han saknar den 
obJ ektivitet, som är nOd lg fOr all kunnn tillAta slg framkomma med de grava 
beskyllninga r moi kåren och dess ledni ng han Isin bok framlägger, har herr 
Renva! I, i molsa ls tili vad han sJä lv 1 boken påslår, oa kla t han medfOIJde 
kåren, icke taglt någon direki del l dess verksamhet (med undanlag av en 
två daga rs agitalionsresa tili Sa llvlk och Oeta), va rken SOIl1 man 1, ledet eiler 
som ledare fOr densamma oclt ej heller fOre frlhel skrigets ulbrot! oss veter-
IIg t, ve rka t tili fromma fOr saken, va rför vi a nse honom sakoa möj lighet a ll 
rätl bedöma händelserna och kunna vi därfOr Icke Iillmllla herr Renvalls kri-
tlk någol vä rde. Att herr Renvall hä rtill icke ä r ra tia mannen slyrkes vi ivAr 
Asikl ytlerllga re gellom aft ha n, kori efter de händel se r hall sklldrar, sASOIlI 
leda re fOr den sorgligt ryktbara Lapplands-ex pedillonen bevlsal sl n Inkompe-
tens tOr kriglska vä rv. 

VI hava a nsett oss bO ra fr amfOra denna protest på det a ll okritiska lasare 
av herr Renvalls bok icke bibringas en orikllg uppfatlning av de däri sklldradc 
händelse rna och ä ro vi fOrvi ssadc om alt allmänhelen skall veta bedöma bo-
kens ra tta hait. 

Abo, den 28 november 1922, 
A, Aapola, Thorvald Becker, A. A. BergelIn, 

agronom, godsagare. Jurl sdoktor, handlande, 
Sigurd Blomqvist, j ohn Engblom, joh. E. Erkko, 

direktör. dlreklOr. urmakarc, 
j, Heinemann, W, Jörgensen, W . Nordfors, 

kamrerare. tandläka re. ingeniör. 
Alpo Oka, Toivo Pilntilä, Theodor Prlcvert, 

direktör. vicehäradshOvding, prokurlst. 
j ohan Salava, Yngve Svinhufvud, 

redaklOr, vlcehäradshövd ing, 
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Bilaga lJl . 
FÖRKLARING. 

1 en nv Dr Renvall utgiven broschyr, kallad "Skuggornas Sok", utslungar 
förfatlaren grava insinuatioller mot f. d. Abo Skyddskårs Stab för alt den-
samma skulle hava <lnvänl en d~i bland IIlcdborgare j 51 aden hopsamlade pcn-
ningcmedel tili gåvor åf den s. k. "Ukralnska Oränsbcvaknlngskåren" fö r den 
bevakningstjänst dcnsamma nAgta nlilter under december månad 1917 ulförde 
I sladcn, oclt viii Herr Renvall samtidigt göra troligt, <II! Illcdlcmmen <IV den 
s. k. "Valfärdskomitlm" Direktör Edgar Orönblolll skul1c Iin vcrkslä11t utbelal-
nlngen av sagda penningemedel. 

Då Herr Renvall syncJ hava en mycket dunkcl känncdOIll om den borger-
liga försvarsorgani sationen vid denna lidpunkl vilja undertccknade hänned i 
slörsla korihei övet förhållandena meddela fö ljande: 

1) I deeembcr 1917 existerade först och främs! den tidigarc på hösten 
blldade skyddskå ren, vilken slod ' under befät av dåvarande Kaplenen 
Eugene Schönberg oeh va rs slab ulgjordes av Herrar Berndl Orönblom, 
A. ·Oka, T. Piintilä, W. Jörgensen, J. Engblolll och H. Nieminen. 

2) Dessulom förefanns en av sladsfu llmäktige·medlemmar oeh reprcsen-
tanter för sä rskilda korporalioner oel! medborgargrupper sammansatl 
s törre komite, vars uppgift var all följa med de poliliska händelserna 
pii. orlen. 

3) Denna komIte tl llsatie i medlel av deeembet 1917, kori före plundrin-
garna, eli verkstä llande ulskolt, beslående av underleeknade J. Hartman, 
L. Porsen, Edga r GrÖnblom. Y. Koske lainen, O. Wahlberg, J. Engblom 
och A. Merimaa. Utskollet ulövade icke någol inflylande över skydds-
kåren. 

4) Enligl uppdrag av utskotlel vidtog Herr Edgar Orönblom de åtgä rder. 
vilkas resultat blev, all .. Ukrainska Oränsbevakningskllren" en korla re 
tid under mllis-strejken utförde bevakningsljänst i sladen. Någon pen-
nlngeetsätlnlng ål kåren ulbelalades ieke, oeh sku lle för övtlgl så myeket . 
mlndre ha kunnat ve rkställas ifall nAgot sAdanl ifrAgasa lls som denna 
Komite och dess verkslällande ulskoll icke hade nAgta som he1s1 pen-
nlngemedel under sin rörvallning, varför Hr Renvalls antydningar i hans 
bok belräffande "den kontanla belalning" sagda Oränsbevakningskår 
av Komlten eiler någon av dess mcdlemmar erhå llll cndast är en ren 
Inslnuatlon, ulan bevi s, oeh sålunda icke kan ti ll mätas någo! värde. 

5) Abo Välfärdskomile u!sågs förs! den 6 Januari 1918 på eli medborgar-
möte A Handelsgi llel, och denna orga nisation forlsalle den pcnninge-
insamllng SOIll av andra personer i staden lidigare Igångsatls oeh ge-
nom vllken nödiga medel förvärvades för uppköp av vapcn oel! pekuniärt 
underslöd At bl. a. den s. k. "Nystadskåre n". 

6) De pennjngebelopp som härvid oeh senare hopsamlades omhänderhades 
av underskriven Hartman, som allt fortfarande jämle Herrar Tulenheimo, 
Fremling, Timgren oeh Merimaa förvaltat de sa rskilda belopp som efter 

1 
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frlhetskrigcts slut av medborgare i sladen donerades lil! samma fand, 
vJlken självfallet använls för de ändamål donatorern a med slna gåvor 
avsctt. 

Abo. den 29 okloher 1923. 

Jon Harlman, 
John Engblolll. 

l:Jifaga IV. 

Lennart Forsen. 
Gunna,r Wahlberg. 

Yrjö Koskelainen. 
Akseli Merimaa. 

FÖRSLAO T1LL FÖRDRAO 
mellan den ry ska garni soncn på Aland och Republikcn Flnlands Sydvästra 
Armc. 

§ 1. 
Den ryska garni sonclI ulrymOlcr Aland via Sverige Inom seilasi en vccka 

efler det dcnna övcrenskommelsc underlecknats. 

§ 2. 
FÖI dcmontering av kallaller och anna n tekni sk material nödlg yrkcspcrso-

nai ka" tillsvldare kvarstanna sam obeväpnade utlänninga r mcd Jör civila 111-
länn lngar gällande räfl igheter oeh skyldigheler. 

§ 3. 
Uoder evakucringstidcn ansva rar ryska garni sonen fOr atl ingen landsätl-

ning av rOda garden eiler andra banditelement äger rum Inom av densamma 
ockuperal omrAde. Sker sAdan landsätlning äger Pinlands Sydvästra Regu-
liära Anne rätl aft utan fOregående anmälan omedelbart besätla hela Aland . 

§ 4. 
POr atl bereda Plnlands Sydvästra Arme, som fredagen den 8 febr. beträdde 

A ländskt område, lämpliga bostadsfOrhå1ianden berättigas densamma atl efter 
kJ. 12 mlddagen den 5- 8 febr. inkva rtera sig pA hela norra Aland lntlll IInjen 
BambOIe-Ämnäs- T juIOn- KllcksO. Inom della område beflnlliga kvarblivna 
ryska medborgare och deras cffekter bcfordras lInder säker eskorl 1111 Marie-
l1amn eiler EckerO. 

§ 5. 
Finlands Sydvästra Arme som svarar fö r ordnlngen inom av densamma he-

sali område, må Icke gOras ansvarig fOr opcralioncr, som av åländska fri-
skaror lIlföras å område utanför fasts.lälld demarkationslinjc emcllan den 
ryska och tiJl ska garnisonens. områden, ~ Väldsdäd, häklningar eiler annat 
övergrepp å fl nsk medborgares person eiler egendom fär Icke företagas frän 
ryska mllltärens slda. För ordn ingens upprätlhållandc Inom den av ryska 
mllitären besatla rayonen mä finsk polismyndighel anlltas. 
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§ 6. 
Den ryska armen tillhöriga vapen, ammu niilon och annan kri gsulrustning 

mä icke uHöras Ifrån Aland innan en slulgiltlg överenSkommelse därom er-
nAlts mellan Rysslands och FiJll!!.,nds regeringar . 

§ 7. 
De förhandlande parlerna ullala härmed sl n lacksa mhcl tili dc svenska 

marinofflcc rare som mcd uppoffrande av 'tid och möda tlllltsfulll förmedlat 
mella" de rörhandlande pa rterna. 

Ollaga V. 

TILL BEPÄLHAVAREN POR NYSTADS SKYDDSI(ÅR. 
I går kväll avsände jag IIlcd IvA ryska soldatcr clt tili Edcr adresserat brev, 

oeh sändcr ou detfa med en svensk officeT. 
Svenska regeringen hadc på general Mannerhcims önskan erbjudit slg aft 

1111 finland övcrföra skyddskåren IIlcd vapen och ulrustninc, della likviss! en-
das! under den förutsätlning all även den ryska miliHlrcn lämnas frill avlåg 
och med vapen oeh utrustning över Sverige överförcs tili Ryssland samt all 
ålandsbcfolkningen lämnas i fred. 

Svenska regerlngen är synneriigen angelägen att åslad komma . Alands ut-
rymning ulan blodsutgjutelse, oeh om sådan genom Ederl förvålla nde fram-
kallas kan del medföra myekct allvariiga konsekvenser. Det förefaller mig 
ävcn all Nl gö r Edcrt land en slörre Ij änst genom att bcgiva Eder 1111 krigs-
skådcplat sen, än genom alt här a nfalla Irupper, som eJ önska dellaga I Fin-
lands inrc st rider, oeh som därför vilja hemföras över Sve.rige I s l. f. övet"' Abo. 

Jag rådde Eder dä rför j mitt förra brev allvarli gl all snarast avsluta de 
p<'lg<'lende slriderna oeh lä la förhandlingarna om ulrymning lugnl forlgå. 

Sedan mill rörra brev avsändes ilat liII mig ingå lt eli meddelande av yller-
lig viki, som jag endasl kan meddela Eder personligen, men som torde kunna 
överlyga Eder om att kårens snara överföra nde tili Finland a r i Mg grad 
önskvarl. 

Kan Nl taga Eder över tili Eckerö disponerar Jag Idag Ira nsportmedel rör 
hela kårens omedclba ra överrörande. 

Jag tlllägger, aft om kåren under pågående slrider skulle bllva slagen, kan 
svenska regerlngen ej stå fasl vid sltt crbjudande, ulan om kåren då söke r 
sln IIl1flykl hos oss måsle den folkrätfsligl avväpnas oell Internera s I Sverige. 

H, M, Pansarbåt Thor den 19 febr, 1918, 

Bilaga VI, 
PROKLAMATION. 

C, Starck, 
Farlygschef, 

P II g rund av General Mannerheims genom Flnlands mlnl ster i Stockholm, 
Gripenberg, framslällda önskan saml på grund ov befolkningens pII Aland 
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majoritets begäran sam! på grund av svenska regeringens framställda ultl-
mallva fordrlngar att vi omedelbart böra lämna Aland för atl ej utsätta den 
fredliga befolkningen f~r plundrlngar och excesser varmed ryssarna hota! 
densamma - lämnar vå r här Aland -. Dessa slna fordringar baserade 
svenska represenlanler på fr än 5in regerlng erhållna direktiv a ll Icke s talla 
nAgta fartyg tili vår disposllion, ifall vi Icke acceplera deras fordringar . 

Med svcnsknrnas oeh ryssarnas representanter har 'jag ingAIt fOljande 
överenskommelse : 

1. Vår kår tAgar omedelbart tili Eckerö, där de vapen som fråntaglt s rys-
sarna på Aland avlämnas tili deras representanler. Under full honnör frä n 
svenska truppernas slda lämnar vår kår Eckerö, varvld vAra egna vapen övet-
lämnas At svenskarna ombord på de svenska farlygen, vi lka möjligen totde 
var:a 1 tillfälle aft föra oss ända fram tili, direkt, finsk hamn. Vapnen Alet-
lämnas Af oss eHer krlgets slllt. 

II. Röda gartlet lämnar omedelbart Aland, vl1ket konlrolleras av svenska 
regerlngens represenfanler. 

IIr. Otväxllng av fAngar sker I morgon. 
Tappre män, Nl haya med utomordentlig tapperhei slrldlt för en rältvls 

sak. BJand Eder ha nAgra sArats, nAgra dödats, alla har Nl modlgl genom-
kämpat stora umbäranden och IIdanden samt uppväckt även ulomståendes 
bellndran, allt för d rt kära fosterlands skull. VI behövas bättre hos General 
Mannerheim I öslerbolten, dlt nu stora båtiaster vapen · nyll gen anl!!.nl frAn 
Tyskland, än här pA Aland, där bcfolknlngens majorltet är molvllllg atl MlIa 
oss kva.r. Oenom drt avlAg undvlkas yUerllgare skadegörelse pA Aland och 
göra vi därl genom oss sj älva och der gemensamma fäderneslandet stora 
IJänster. 

Haraldsby den 21 februarl 1918. 
Fabrltlus. 

Bilaga VII. 

KAPTEN FABRITIUS IlRIKÄNNANDE. 
Efler överläggnlng hat överkr!gsdomslolen I målet avkunnat följande 

Utslag: 
överkrlgsdomslolen har lagit förevarande mA! under slut1ig prövnlng saml 

flnner del sAväl genom svaranden Karlen Johan Chri slian Fabritlus egen he-
rätlel se, som ock ur de I målet avhörda vitlnenas och personernas utsaga 
ävensom IIr IlI! överkrigsdomslolen Inl ll.mnade handllngar framgå: 

alt Kaplen Fabrllius genom ordcr av Stabschefen v!d Högkva tlcret blivlt 
utsedd tili chef tör den s. k. Nystads skyddskår som j ämlikt Finlands Senats 
förordnande Jämte öv rlga skyddskårer var alt belrakta såsom en den mlll-
tära , lednlngen utldcrlydandc truppdelj 

aft Kaplen Fabrilius den 5 febtll ar! della Ar utan nAgo! förfogandc frAn 
Högkvarfercl bllvlt fråntagen sllt befäl samt sedetmcra den 11 I samma må-
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nad, efter det skyddskåren redan övergått tili Aland, av kåren tAtt sig om-
betTott att leda de Teot mililära operalionern a, under det bestämmanderälten 
I övrigl handh ades av eU "politiski rM"; • 

alt på grund av nyssnämnda förfoganden, sam Kapten fabritius nödgals 
böja sig för, hans ställning inom truppcn dlilrefter itke var fullt klar; 

aft, ehuru tili överbefälhavaron Baron Mannerheim avlålits ~n telcgrafisk 
anhållan om rätt fÖr skyddskåren all lämna Aland eftcr del den föreslagna 
evakucring av de ryska truppcrna skullc 'ägt rum, Kaplen Fabrilius icke av-
vaktat elt direkt medgivande häTtill frän överbefälhavaren utan i slä llet den 
20 februa ri på kvällen underlccknal cn skriflli g övercnskommclse med repre-
senlanler för de på Aland slåcnde ryska trupperna, varigcnom Kapten 
Fabritius förband sig icke allenasl all ulleverera de vapen och den cgendom, 
som lagils av fienden, ävensont de yapen och den amntunition, som til1hörde 
skyddskåren santl all överlämna denna egendom dels åt ryska militären dcls 
Af en av Svenska Regeringen tili Aland översänd truppavdelning, ulan ack 
att omedelbart lämna A[and för all å av Svenska regeringen till disposition 
ställda fartyg överföras tili Sverige och därifrAn befordras HU hemlaridel; 

att förslaget tili denna överenskomrnelse av Svenska Regeringens rcprcsen-
lanter å ryssarnas vägna r .blivit framställt i form av eli ultimatum, varA svaT 
infordrades ännu samma kväll under förktaring all däresl de framställda 
villkoren icke skul1e anlagas, tral1sport av skyddskåren frAn Aland icke vidare 
kunde ifrAgakomnta; sam! 

att Kaptel1en Fabritius, SOIll själv icke närva ril under de fö rbereda nde 
underhandlingarna mcd de ryska Iruppernas och den Svenska Regeringens 
representanler, underskrivit överenskom melse n huvudsakligen av or·sak all 
varken han eller någon annan av skyddskArens ledare fAtI del av överbefä l-
havarens och Finska Legationens i Stockholm för skyddskåren avsända lele-
g rant, innehål1ande dels uppmaning all forlsälla striden dels all själv be-
stämma silt handlingssätt, ulan ·tvärlom av Svenska Rcgeringens represen-
tante r bibringats den bestämda uppfallning all överbefälhavaren önskade 
skyddskårens överförande HII Sverige snarast möjligt för alt senare förenas 
med övri ga finska trupper och a ll Legalionen i Stockholm pA det Iivli gaste 
tillrådde et! accepterande av del svenska erbjudandel a lt överföra skydds-
kåren, varutom ti1l Kapten Fabritills beslut all underteckna ova nn ämnda 
överenskommelse jämväl bldragit all Iruppernas miliiära läge pA ön i hög 
g rad försäm ra ts IInder tiden för unde;rhandlingarnas bedrivande, då ryssarna 
under denna tid icke a llenast [ärl känna skyqdskårens verkliga styrka och 
s lällning utan därtill s jälva e rhå llit förstärkningar frAn Abo, IInder det skydds-
kåren förvägrats rätl all avsända medde landen a ngående ställningen sam! 
anhållan om hjälp och s lulligen ställls inför utsikten all icke vidare kunna 
lämna Aland. 

Med fäslal avseende A ova nanförda omständigheter finner överkrigsdOl11slo-
len, all Kapten Fabritius kunde anse slg icke hava vidare lltsikler atf er-
hålla hjälp eiler all s lå sig 1genom och sålllnda icke förbrutil sig emo! be-
stämningarna uti § 63 i Slrafflagen för Finska Militären av den 16 juli 1886, 
varför överkrigsdomstolen finner rältvist bcfria honom frAn ansvar {ör de 
handlingar, som lagts honom tili lasI. 
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Bilaga VII/. 

I en av herr Thorslen Renvall utgivcn skildring av Nystadskårens expedition 
tili Aland Ar 1918 omförmäles bland annal, alt hetr Edgar Grönblom lInder 
den tid han va r fAngen i Mariehamn skulle deltagil i dc undcrhandlingar, som 
därstades fördcs Jör åstadkommandc av rredsslu t mellan skyddskåren och rys-
sa tna å Aland. 

Med anledning härav fAr jag meddela, aft hetr Orönblom icke /lnder sln / dll-
gellskap j Marle/101II11 den 18, 19 och 20 feh tuarl deltog 1 nAgra sAdana under-
handlingar, ulan atl dessa fördcs skriftligcn medelst kurirer mellnn skydds-
kåren s högkva rler i Haraldsby och mig i Mariehamn saml kommendörk apten 
Starck i Eckerö, varför herr Rcnva lls beskyllningar moi hert Grönblom - alt 
han ehuru tillfånga tagen skul1e forlsatt med underhandlingarna - sakna fog. 

0" herr Renvall i sill förord tili ovannämnda redogörclse säger slg önska 
sklldra sanningen, anser jag mig i snnningens inlresse dessutom börn fram-
hAlla, att den länJnade skild ringen av herr Grönbloms upplrädnnde 1 Marlc-
hamn ävcn 1 andra avseendcn är orikti g, i del alt han där gentemot ryssarna 
hela tlden ddagalade oräddhet och lasi besllltsamhet slädse energiskl hållandc 
på skyddskArens bästa. 

Stockholm, den 17 jånuari 1924. 

, 

Harald A.ke rmark. 
Kommendör. 

- 'Ö~Ä~NL/IKKEEN 
··· .JASTO 
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