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lit,f ivnir irv ,\lalit{ iireningen Schulmnn r.f .

!ior:r. rcn ta r c r,ive r_ t't1-rr"_ify-l.t.1lS
t -1' 1_._,r !l_.-i_,- ,..,t f!l__""
:i:rjr_!-el.e-r'Jr-1- l-tr_I]_ I' r' t. rlJ. i li S r:lr u I -
rrnn och ,ler;l1i:It ';;i-rn-h ielrn_ li. f l
,r-:i,'te*-rl ,t'. t,,l- -Cnr f tt totf "ti,i.oi-r s'o?- :l-.t-gt

it-auisation oeh tles.', utbildning.
l:egernctttenas kompi,nier ligge
i .soclllarna Iåugt från varand-
r'&r - hi-ir iir fråga om ett vär-
vat regernente som kan värva
cn&nuar från ett, vidströkt, om-
råde , - och so ldaterna, so-ldat-
torlrarna, samotankor.rma till

(l't'(.\'en [re't,;rra.s hos fru Gun- exercis<ivningar på lryrkobaCken
vr-l1 l1i1a6o.s. f ,.rriri crahn. på elter gudstjensten år efter år,
|arhara i htessuby. ) så 1änle ruir,"o gorlkönnes i 

'r'

rul I or:ra. Konpaiichefenr- jord-
(; 'rct:ri,g hål let irv 0tto Sclrui- brukare också han., bebor sitt I

u;,n 12.5.1962. ) ot'f icersbostöl le inom sochren
och ned hjöfp av ett par 6u-

llrcr'.cnmI ingen omfatt.ar såIetles balternof I'icerare och några
en t id av 20 år. Där finns 38 stangnderofficerare sköter
brov.skrivna &v Schu,Imanr 45 h n l<ompaniet: utbild*ing, man-
a\. I'iirrth.'i elm .qntut nr,gra strö- na.rna.s 1örseende med utrust-
l:rcv a.v antlra o1'f icerare. De ning-srrer.serllar: gronrhing av
ve erl gotl inblick i rlåtida dc.r ia, torpirispei.tiorr"r oId.
-^tirntlsf ami I jers liv - närmas t och bör lran avge regelbrurtlna
en bilrl av en off icer i rlen <lå- styrkeral.l,orter tili regemen-
tirla mi t itiiren. L{ilitärt, betrak- 1"1. Til I son'n&ren s*rr*;cnCro-
t:rrl är armdn nörmast att t'örli- ges r.esementet til I gem.rnsatrt
lra vid en urilisnrrnd. Det visar större möte merl naniivrar, där
e1t utveckl ing."slcede i .t'Jr krigs-6et mtjnstros av någon hbgre
lri.qtorio I'tire viirttepl ilctiga ar- dörtr I I l'iirer6rtuO off icer.
rnder." uplrsiittal:de kring basen Då, kal las ol l'icerskåren van-
ilv en al<tiv oif icerskader. Ar- ligen in e1 10 dagar tidiga-
rndn.s utbitdning p&ninrrer i myc- re ,f ör &tt r.:e1omgå och ."p"-
iret om vhr känrla skyrlrl skårsor- tera rcglemLntet, dörefter



!rorn,rra firorrrrofr& f ijr ett p&F vr,e- liu'< t'il1's l''rrl itr6'tl ettitlel'arv.
iror. (Soru kritik kuncle rnou -"tiil- 

t''lng hii|rttrr rrrcd rnis ri in
Ia frågan: v&rf iir .clccr 4es..a l.e- l)eruque"..... stiir <lr:t i
petitiänsiivtrittgar e.dast snmr:rar- il::t,"! bt'cr" .l"r'an'"lta glosol'
iia f f'år krrgshist.ria visar iu, t iit-eltorirr,te r i snalt sagt
att ryssen venligen anl'alIer oss vnrt brev' Ililrlrliltg'sttir''ln
vintertid ). 

- hos oI'licer-slamiljerna är,
f bre'en fäster m&n sig vid som kiirrt, I iirr'ånanrlsvårt

d.e sttindig& resorna nred vagn el- hög r sltriv." t r I en ovanl igt
ler s läde i ur och sl.ur. Llan ör vBci(er och vi:.rrlrrrl . Det är
l.örr,ånausvärt rörlig av sig , r.ots tlocli vanligL i gttngna ti-
de långa avstånden. IIär är f råga tler, att t't'lrtltimrrrersbreveu
om ett värv-t regemente, så att te s ig ovarlare r stil och

Schulrnans k<impani består a.v iuau- ortosl-af i ti I I f it t jd av
skap från I..angasalae Luopioi-s, nrittdre iirting' Rr-even iiro
Aeii<kale til I Arf,siö *. f l. sock- alltitl f ijr''"e''dtr nr''cl ciatum,
nar, en ensenlig sträctia. Soltlat- ofto ii'veu ruottegrrirlgstlaturn
torpen ligria i al la de,. sa socirnar, o:lt t'g'm' of ta nred datum
rie..s utom besöirer hompanichel.er. niir svar avgivits. I)etta
of ta personl igen batel jonchcf en ,"T:tlett tle ol'ta även inue-
på Svtabotg oit, regementcSel'en hå'lli' meddelauden i tjäns-
Ådlercreutz på Boe gård. nii'a Bor- a:u r nlen ruiln lllduurrer ald-
gå. Depescfier och orCer r,äxlas rig att -sända en emaltel
oavbrutet. oclisä per post, f iir- konrpl irnang tr I I &dre-"-'e-
läggningarna ernel lan. tetrs ältta hälft,. På Svea-

!,orrespoudencon är url-cl<et i iv- borg levde man med i "sto-
lig. Då brevr'äxl irii,en blgylrner ra r'ärlden", där var man
t jänar *< chulman nå Sveobålg *" o, i ltitnde l -s ernaf centrum.0f -
I ö jtnant, vrd l'ip.sl<a !J."kadern n"v ta 1'tirekorn där' ot'f icerare
Armdns f I otta . Senare unpstii I I -s I'r'ån Sver ige.
et,t, nytt r'ärvat lätt infanteri- .l.,itt annnt ge'ncmgående
rggeruente, &r 1804, och r'änner- rl rag l'ör trden dr eu.stön-
ua söka sig al ta till detta re- dig penrrrngelor;rpphetl ut,e-
Åiemente. IIan <iryt'tar netl spånt, bl iYeu I <in som innehål les
f örviiutan chefs- och an.r.a ut_ av irronan långa tider, l\{an
nämningar tills det slutligen l&rrar av varnndra vipplån
bl ir känt, att kavnl ieriöver- lior.s och tvi,rrs oclt blottar
6teu, Xarl Jghrrn .å.rJIercreutz öirPet -sin pentrr.,gel drlöge1-
blir utnämnd. Valet av ciref e- het-
mottages nred tillf'redsställel- Tavastehus tuarlrnaden
.qe. Ådlercreutz omf attas rned spelar eu f iirvånrrn.sviirt
al lmän aktning. viktig rol I , "diir trär fas

Antrars lever man kvar i I lI. vi .'äliert"lteter dct i män-

ga brev. Typist I'.jr tiderr är
ocks& de m.,.rrga kornrnissiouerna
man utf ör el ler ber vöu;rer ut-
f öra nt sig. lret är inga små-'
salier. in irr ti et någon vagn el-
ler kursliide tr1,n vaguinirknren
Iiå,hlnren i llet.srngfors, än ett
hästltöp, klöde el ler reua hus-
h&llsbestyr: lin, träköril eI-
I er dyl ilct "sorn f ås bättre clör
i era .trahter". . . Det ör van-
ligt att resanrle nredtaga post
eller utf'öra ärencler åt viinrrer
och bekauta.

l.lan vis iterar ocks& t'l itigt
vartr.nrira varvid l'runrna ol ta
ruedi'öl.ja. Schuluan ilesij:ier helr-
rnet llfr Lrrut.s ia riö tlet så, pas-
sar med resorna.. rJi_ir f irar han
julen, I'liräldliirna leva iiuriu.
['adern d ör 18()5, mocleru 1ö2 j].
Iiroder [,tto -sl.r.-mtilr lrfrr g;.rrgeI'
i .breveu. En g&ng heter clet:
", Iag siirrd.er s.liiden iuetl urin
svri:-,,;er'.q t! r'iingrr. . r . i)etta sr l -
tirr på kaptcncrr virl J<are l-slitr
Jägrr rcorpseu, Arlol I' ,Iotrchiur
Ilorierr.. tri,lrs, ;.'. il't nr, ri lrons
.s.\'.! ter Il tii.ra I,'r'erlrrlla. I blrrnri
t r'äl'f p." a I I a vä^-rrer.lra pi. l,rlrr L-
s ia'. i irl arrtt pö I.airrioI a r l,uo-
piois iros f alurt'elt'.

R,-rr.irrrrte iir tl et gorl a k. mrat-
-skarret värtrrerua eruel lan .som
varar hela I rvet igcuotil . t)e
anl ijrtro varancira sinr. h.ytr.rte-
angelögenheter, bevis ta varan<l-
ras brJtlop, .stå fatltl er- lör
t'arattrlrirs b;rrn, koncloller.tr l.ar'-
antlra då nllgon nrrl'tir.l.iint giitt
bort. -Schulnrrrn iir u;i iil att
Palrnl'el t godltliriirer hirrr-c v*I

val av föstmij. I ch. tiI I
P.rlnt.l t'Du ör den en<lo .iaE
nämnt mitt errgagernent, f ör
i{errnan och .Ianne har jag völ
iimuat söga det åt, urerr ännu
ei komrrit d"irtiII. (iiorrrhj.
och AdIercr. ) I'astän -\chul-
ruan sålunda ingenting srri-
vit till iliirnh.jelm ou srna
f cirestående f örl ovn ingspla-
uer raltar deune uågot och
skriver tilt Palmfelt: ".Iag
tror vå.r vin -< chuluan iir en
Iiten sik som dr.aqrt både
dig och nig- bai;oru I ju-ss!".

l.-inskal vilkct språk
Schulrnan och l'almf elt, son
upplru)sra. i f inslr trakt; sö-
kert behärs karle , l'örekornrner
någou gåug i breveu. -\chul-
r.r.rt -ekriver: t'llar du nrera
"tu.ys i val tti " än du behöver
sä l&t mig få i utbyte nrot
bl årgarn " .

l:,n sak sr.rrn intr.e-s,.: €r&F
oss seurrre tirlers Iösnre iir
att sc i vad mi.n det al lm.in-
rra pol itis ka lö;1et glsa*rpeg-
las i korlesltondeucen, niir-
mast, t.ex. krigshotet t'rire
1d08. Iiom rlet så överras-
kande som nan vilI tro, för'
rei{errng-"kretsarna i Stock-
holm ?

Redan 2 år. tidigar.e (clcn
29.6. I öOti ) skr-iver ti'årnh jelm
till Ialrll'elt: "iytL kan jeg
r tr te be rii t ta , t.y ilrgen vet
rr&gontiug. i,u iir saiielna så
bortbta-lr(:itde i'detr politis-
k& virrl(iclr, rsä att al la bl i-
vi t tlcl' bt ott i\örrr-. tdpar.e.-



i)ock tro-s nu i'ör gnnska gi f'vi t
aLt iirig blir ntir ta vår ounrl-
viicligt, - så.soiu t'öl,jd rrf virr'
liaisou nre(i Preus,.en. U;lellcr-
Lid har kuitp4en sitL lrufvtrtl f'rjr'
s ig och s,ir ingen tcl ok på hvnd
h,rn ärnu.r.r - och tlärutiunau kirn
hun haf va rätt, - IiinuodI igen".

Lite senrire sarnrna år hnr
I chulman vrtrit, i t tocldrolrn 1',ir
at,t boc.ira s i1r I , jt' itornpau ichc'f ..

vaiarrs en f tjr Ås r !rltit I a kourpau i ,
till vil,.err 1'rl-st han dock bl.cv
rrtrriirnnd redan innon han hrnnä-
terktirn.ira l'rån resnn. I anIcd-
niugr:n uv derrira utrriimn ing skr i-
ver han, d. 13.11.1E06: "F'å se
vad lycka ,jag nu i des.. n kri-
t, is krr t itler ,g i iir rliir rire<l , men
det rnatr,e ej gå rnig värre äri
andra.... " (ttör s1'f ttrr han på
ett .snnrt 1',iresLåcrrrle krig ).
I ctt annat brev heter det
(4. 20.1r.180?): I'Gud vet trur
det går rned mdtet i niista ..om-
m&r, det, lörer vara svårt för
någon ott vete'r.

,"lan ser såluncla, att kriget
ej korrrrnit helt ovönt,tt över
d,eur. tlet iir ett känt faktum,
att ltdga viirlerbörantle e.j gjort,
något irrför krigshotet, ej upp-
rustat, ej fijrsatt fä-stniugar-.
ua i f'.jrsvarsskick. Ett.ctort
lrarti gevör och harroner ur a.r-
mdns fiirr&rl sålrles irort, före
kriget.< uttrrott, ti I t Preus-s€ll r
ja, t.o.m. till llyssland, ftir
att f& rnertel til I .. tirtsl<&ssan,
samtid igt r, om ilnre I .. lrir l)ragou-
regeilenLet hatlc elrriast en hel
pistol i t'örrådet. Orn kronan

ttm-*l-rorrrrn lr e I -c t lrarl e rr t be to-
Irrt oI t'icr,.r-rtr-rras iiruc^.tlienrle
I iiner', s13, irarle dr: ._s.iii tva !run-
nrrC f'rir-se -sig uied rrtr.u"ctrring.
- ,'ialloleon är c,j rrl1." ;t<.rllulär.
Tr'ärtonr. '\u gl-A-(,< er.er \tr. ..ia-
poIeorr järnr;rer.ligen.,.. " heter
rl ct i,,ågot brev.
i)1'11 12 urar.s 1807 firar Schul-
rilall brrj t lolt rnerl |-rcrlri frue voll
l'laten på tla lkrs egendorn i
A*siltirala. \-änrren prr lrnl' elt är
giist vid bröI t ol)et. llrr riotter
f ii'lrles d. 27.12. 1S(r7, entla-s!
eLt ll&r urårrader frire l<rigsut-
lirottet. Ilo-s f nrui l.ien far-n-
Ir jelm f ijrltles en <iot ter d . IZ.
jan. l80L{, tlen .si..ta le,bruari
t'.1'kte l renderr utirn krig-.f ,jlkla-
rirrg över griinsen.

Så bf ir <let ty-"t ruerl brev-
viixl irrgen f rir en lång trd. Ärl_
I ercreutz."lia regencntet i ilr
-c1,.\'nrlsom order att -s&n:,rant.l ra-
ga-< till Sveaborg ti it alla kcim-
pauier hir,rra I't'trrn i tid. I)är
gå a.l la väirricrrnii .saliu:ra örle ti t l.
nrite-. vrd l'ä-strr iugen-. haliitu_
lation och lranma, et ter viig-
ran att sviira trohet.serl tiI I
rr'..ka tsar-en, i I<rrgsl,irlgen-
s kap i tr.y\-s -c I and .

h.ånt är, att de vngre oll i-
cer&t'na e j rådt rågade-s orn ka_
pitulationen. Vid krigskonsel-
,j en mot.. at te s ig t ortif iko-
tionsbelålhavaren, den T0-åri_
ga iiver-ste Wärnh.ielm (här om_
niinurda. kapten llenrih \Viirnh je lrns
fader ) och iiverste Gutoi't'itv
hapitulationsf'örs laget. Hör
ernot up;ltröd,:e .Iiigerhorn "med

l|rl)olrc|iLritle tou OClt siiits-tc allnrr.
\ii"nrl til I Gutollsltl' 5.trr.ir(i (l ltan
Itiil'ttgt:rr(iott, r'i r li.i.r la liita l,,e-
gI'lt\,{\ o,(s rtil(lcr !r-lt-set aI lirst-
D llrrj(,}lls ruitrer', nrcrr hert- ,jvcrsten
bI ir.er liongl . ila,j: t an-"1'irr.ig 1'ur-
t'dl.jticl'rro, <.rnr vi e.j rru ernbrasse-
rit l)rol)osi.tionerr, \'arrgeuorn tiock
fr.stirrrigerr hirrr lrehål lrr." til ls ,i!,-
Iret \-irtLcrr oclr secur\s 1r-iirr Svcrj:
g-e lr irr.rer Brllioluila,.

{'l'olt-. tetit bl ev vrerd, och san-
no I ii.t 1'äl lrle han nu <let l:e!<anta
)'ttrandet: "liirra herrar. ,Iag är
var-l<cn feg eiler le.jrl , rnen jag
-(er intet anrrat nredel att hålla
j ii ,stnilrgen i,ongl . lf a j: t och ri-
liet ti I I hrrri<la vitl örrpet vatten
än att irrgå r,å irorrl'eutiouen".

llen [J. april nrerltlel&de.\ g&r-
rr isonen irour.eutiorlens irrrrehål l.
!'öre den 3. uraj, r:ririr!itgstrdenl
.. j..ulle r vc!r,( ha flottan intöpa
i lrirnuren. ))e yirgre ol'i icerarna ,ville br1-ta korrventionen mcu
i'ingo ej nögon öldre att åtaga
-. ig Ierlningcn av ctt sådrrrri til l-
tug. Den 3. na j 1808 utrTciite
,1.r1 I e r.creutz s lia rt'g er,rentet f ör-st
av grlrui-"onen.

(,i. Iiccrarna fiir.de-. i nrindre
qruplrcr tiI I S t. Petcr-"lulg.
.A.nltouura (l it bl evo Lrigsf ångar-.-
na f örestäl lda 1'cir geueral
!,pr<;irg.tlrortc'n. varvid g.euer&-
I en ulrprnauade rle I'irr,ska ot'f i-
cer&ruo att avlägga trolretsed
åt ny."-slrrnrls i<e.jsarc, utlova.n-
de i'r j.heten I t deru yrå rriirrurrla
vi I i kor.

Schu lman, tlcu ä I .c te a.v de
vi.d ti I I t'ål I et riiirvarancle f iu_

sl:a o1'l icerat.rrtI tr.rir:rle clå
I'r'nrrr och yttrir<l e pi,r sina
c;:,l1a oCll itrntl'Atc.r'rraS virg-
rrnr: "Hr'-" ilrcel lcns. på
n l la rrrine närvar.arrde lcam-
lat.r-s r-ii.griar får ,jrrg an_
rrräla, att -"& l,inge vi bä-
ra tlerna uuil'onn och rletta
1' . I tLcsl..en, iran iugeu av
o-cs {rntogrr I}'t f iir r.i:r he-
rler högst krrinkarre {.örslag!,
.( 1tr-engtporten f örklarade
att krig.<iöngarna i s& fall
s,kul t e trair.<porteras til l
rict irrre ar' iiy.ssland. Au-
rl ierr.sen var slut.

Sclrulman siintles f örst
til.t ,Itrr-o.. laru, senare til I
llostol l'. 'rfärnh jelm hamuar
i i..a luga ocir pulnf'elt i
llt-.jugvelikij. i;ver den
sisLirärnrrdes rese till för_
visningsorten firriies beva-
rad,en riagbok, f i)rd av en
av krig."l i.lrg.arna., r.. platen,
Tvenne brev *qkrivua till
Schuluran unrler l'ånsenska-
finrres bevar.ade i _(chul-
rn&rl-(lia slähtarkivet, tlet
erra från hans ganrla nor på
Lauts ia, det anrlra skr.ivlt
av barn,lom.cväirrien från l{eh_
kia la i llauho , kaptcn Clae
Augu*ct Charpentier, också
lran krigsfåuge i l[rssland.

Ur breven sJ,nes, att is_
hinder önnu i uraj ej var
något ovanligt. i eit Ur.,
av .d. 25.4.1806 -skriver
\irilrrh j elm: r'jag tror 6"{,1
vi ha is änlu i rnaj månads
-"1ut"....r



De fångua f inslia of l icerarna
f i ck återviinda Åre ts s is ta cl'ag
1'808. Det första brer-e,t -sltrivetpv Schulmau efter hernkonrsten ör
dat/erat, för.st näs'tan. 1 år eI.-ter&t, d. 8.9.1909. Där sk;rmtarr.

f örst&el igt nogr €tr, dyster sti,rm_'ning.".... i anseencle till vårt' obehagliga' öde snörtunde erinran
att tröffa c&rura,terr'. (net m&_._-'öS gj ha varit lätt f ör Sveaboro
ol'I'icerarna att bära klandret
f ör föstning*s fal l, fastän de :

Yngrg ej kunnat inverka på beslu_
tet.) i : !

' Nu följer i landets,historia
en tid ev djupaste depres.sionr.
isynnerhet inom ot.l.icersl'rrrnil.jer_iaa; Detta'konrrner tydligt til I sJr_åes i kortespondcrrcen. Breven
ärö f å, stänninr,;en dyster. Vnct ,skall det bti av den t.insica oI.:-f icerens frarutid ? Det iir klart,-att intet rian göras I.iire fred
slutit-s. l,len nrrrn ör ber.övad si_'da inkonrster. Att överf. lytta
tlll Sveriste och rtör ingä i ar-
ndn stöl ler sig ornö.il islt f O.-
hdla ofr'icer*.kåren. Det firrns
ej så många valian-ser. llkingen
reser rioclc rrcrs on I igerr över'tilt Stockh,,Im för att hiira si,.för, så snart rlet åter blir uröl- .

ligt att resa. lfan skriv*. g"rrä_
r;rl Adl ercreutz ti I I sonr nu -e tfrr-'på toppen av be,.,iucll.ret. Speci_
el lt of f icerarna vid liari.q eu et
forne regcmcntc göra rlet. l,ten
han lian €j anrr',1, .in aåt avrå-
da aila r'ri1 rr att lior,r,ra. l)en -sorn
bari-r .l.iru i'inrro en utviig he;;urro
br-rr .stftiliirr r rlct iir hans r.åd. Iitt

brev av Adlercreutz till
-( chu lu'nn f inus i behö I I .

Ett t;'dl igt rnot Sverige
och -.venva*skarna riktat hot
.jrarr sttiinjrrs i I.;oli.e-*[rorrd.en-
cen . B j ens Arl I ercreu Lz vö.r
helt fri'från Rritili. 0clcså
\'iörnir.jelm lrar var.it i I veri-
ge och är ulrpbraclit över clen
behand I ing son. där lcon:rrrit,
horrorn tiII del. )l&hönda kont
riet sig äv att han ju till-
hört Sveaborgs garn i.* on ?
I)et sorn urycl.let ut)Drörcle (! en
finska officerskåren, var,
att riksrläld.siiorrtoret ej ut-
betalade of f icerar-na-" ful la
liinr.bl. a. ej tle -s.l;. "pas-
-"evoI ftnce-penga rnB. tt.

De fanril.j er som vol.o i
t,il lfäl le att sl<al f'a s ig eg--na ellenrionlar, -"åg tläri sin
enda räcldn ing. pälnnf e I t bod-
de f orti'or.airrle pLi -s i tt I an-
ciola i Luoltiois och vitr så-
I urrcla bärgad . S chulnun , -s om
yaranr.le yrrljre brotler, [irrrtrle
e j giira an-sprflk grå Laut-< ia
sou tiilfallit hans iilrlrc
broder 0tto :filhelrn. Ilrtn
bor err tid hos -cvii r.f'örii ltl-
rilrDa på fialliis i .\sitilialn
r:reu ska i f iLr s ig 18f 1 ett
eget bostölle, ,Ioliirrie.ini i
,Ianirlilrirla, tlit htrn I'lvttnr
i april 1b11. I)iir borlittnr
hnn en gi'r,ng, ett hau baf't
besök av brotler 0t.to ruecl I'ru
(.\tinette Garrl ienroi-" ter) .
liörnlt,ielrns bo en tiri hos
sv&gerrr på S.julrclby, rncn sliaf.-
tn sig; serlnn llitå c;lcltdonr i

,( i blro .
Iied gcni,,nsnnnra mc<lel bekos-

tn o11icc'rtrna en knpten Reu-
ter'*"k,iölri ,iver till S.r'erige, f,ir
att tlör ltevaka rle f irisko ol f ice-
r{rt-nas ilrtresscn, mcn korruptiou
och ruutor I'lorerar och ör'en rleu-
tersk.j öld url,-"tc !il lgriira sätia-
na medel f ,ir att al l-s f å sin
-snk I'rarnf örd.

i)å I ,r-. tår rilan r att ciet er-
bjudande (,cn r,\'slta heij..a,rsn
ger en oi J'i cer'.srleputation som
f r'åu l'inI;rnrl reser til l Peters-
burg f rir att crfora kejsarens
å s i kt om f i:rs lia ol'i i cers I<å r'ens
örle , virrrrcr gehrir. IIärom -" kriver
rnajor lleniran Adlercreutz på llyt-
tiiiilä, en broder tr I I gerreralen,
(!itt. rl . 20.1.1ö10, att ofl'ice-
ra.rn& Iir tilisvidare bchölla si-
na bostöllen, änhoma och barnen
ti I I 12 års d, I 'ler lovas l.)ension
lllltr o

L)n g-."ing liosu,rer gcnera.l Adler-
creutz s.jöl v ri . er tr I I !'inland
och utbetalar då nå i'iiala sitt
f (,t'rl& re:_ieuletrtr: s in,restående t ö-
irer ocl) I'orrlrirrgar. ".Iag har
a ldrig: {'rriurit hc)lom så ernabel
sorr nu. ,lirg var 4 dagar 1lÅ liii-
a la. . " - i.reråttur ,örrrh. jeln å.t
PeLlrnfel L ( z,I.B. tijt I ),
I f reii-"f'.,1','t'ir ,et bestämtles , ett
€,:cn I'iusk ruil itär e.i .skul le
upps tä I I as i i anciet på 50 år.
Doch g f orde dert li.Ooleonska ho-
tön att rnan gärna red.:n tidiga-
re rin.ckede u ;p.sliit ra inlremska
truyrpl rirbontl ti I I landets f ör-
SVpfo

\:ännerna åiro dock Iiinge tvek-
sarnrf,&. \iad säger ltritilren? Den

R I Lririirrtrir opinionen i landet
iir uog rno t .'. a 1to I eon , llen ko,n
rntn t-edan t.jiina rleu forria
f ienden ? ;rlau l<an I' ,r-stå, att
rlet mi'i.<te ha vtrrit ett svårt,
vol oi'ficerskåren hör ställ-
ries iiri','ir. (Ih.,:v av 28.10.
lii!2, Schulman till Palnrfelt).

De besluta -eig ornsider att
ingå. vid den nya finsha mi-
I it.ören, varef ter oclcså en
I jusare tid ranclas f iir tle for-
na vänrrerna. IVärnhjelm utnöm-
nes till batatjonsch*:f vid 3.
f insi<a ,Iögar-regenentet ned
Palrnfelt som komp. chef. S&-
lunda få de åter tjäna sit,t
land på en bane dör de kön-
na sig helr.na. Nan srrmlas som
f örr til I regöiueiitsmöten på
ParoIa nrolm. Schulman blir
1E15 batarjonschef' vid Wi-
borg-s rep;emente, sedan chef
frir Ileiuola batal.jon, chef
f rir 1. Finska .lögarregemen-
tet (sedermera Finsha Gardet,)
och slutligen ehef för 3. Bri-
gaden av finska militären.
I 80 1 , d.l f rrrska mi I itären upp-
I ö*.es, bef ordras hrrn till ö-
verste. Palurfelt blir rege-
meutchef ef ter \färnhjeln sou
utnämnes tilI landshövding
över Wasa lön.


