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Sol över RuovesL Ingenting annat att se än
vida, glänsande och gnistrande snöfält. Ett djupt
~kidspår ormar sig nedåt Enoranta, som skuret
med en skarp kniv. Yrsnön som drev i går liar
givit de skarpa Kanterna en smekning; som avmndat linjerna. Från kyrkbyn, där kyrktornet
glänser som blank mässing i sol3kenet, visa granruskprick;arnas snörräta linje vintervägen till
Filpula över Enoranta. Eljest tyder endast en
skarp sollyst kant längs den ena sidan och en
svag blå skugga längs den andra .att "det år en väg,
ty dagar ha gått sedan den sist nyttj ades.
Det smal~ skogsbältet nmt om fitånar i en
lätt ~olrök , som hänger över-isen, ty <let har, smällt
till och blivit kallare fram på dagen.
Inte ett liv på de vida, vita ytorna. Var äro
fororna från Filpula, ~ar äro vedlassen från
Kotvioniemi, där nyhuggen björkved lyser gul-;
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röd i köttet? Var äro de trasiga, små tavastgubbama, som rita stickmönster med näbbskor i
snön bredvid den fro'Ottäck:ta hästen, som stretar
under sin dekorativa laukku?
Det faller ett skott åt Pekkala-håUet: där falla
flera, som ärter på en bricka, ett efter ett, så allt
flera i en rad och slutligen utan ordning om varandra, hastigare och hastigare. Ett maskingevär syr hackvis en nålsöm in i brokaden. - Efterhand tystnar det igen och skotten droppa åter
med långa mellanrum, helt omotiverat, förefaller
det. Kanske förefaller det ~cke så omotiv~rat i
verkligheten.
Där bortom :det smala, blå bältet, så långt
åt väster, så långt åt öster jag .kan tänka mig, stå
små nockar av trasiga, gråklädda män och pojkar ;väpnade m~t en tusenhövdad fiend~ . Varför de stå där är icke min uppgift a~ förklara,
pa Sill höjd att berätta hur de stå där. De bära
kring den vänstra armen en smutsig vit bindel,
fäst med en säkerhetsnål på armens insida. I mina
ögon är den bindeln vitare än någonsin snön om~
kring mig.
.
Fi~den! Jag känner honom icke a.n.nat än
genom hans verk, men kan man döma en människa
efter henn~ handlingar är 4et tiUräck1ig~. , J ag
har ~tt 4ukade, mörka gestalter, j~ har hört
bans kulor \lsket pipa kring mig,.jag har sett ~an..s.
spår i skogarna ringla ~kring tuvor och ,st.a mmar
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ned i gårdar och byar, där sotiga bränder och
stympade, fntsna lik. i sin hjälplösa livlöshet stwnt
ropa på hämnd. Det skymmer. I öster mörknar hinunebl och
dimman tätnar. J ag vänder om hästen, som gått
i långsamt skritt. Min uppgift är utförd, de röda
ha verkligen besatt Enoranta.
I trav och galopp bär det av hemåt. Vid Kot·
vioniemi ht>jdas jag av ett skarpt tSeis!•. Det är
dubbelposten, som bevakar tillgångarna över
Ruovesi. Dc f>1:å där i skogsbrynet vid stranden
med geväret i anläggning. Andedräkten ångat
fram ur halsduken, som virats varvtals kring öron
och kinder.
- Tunnussanal
Jag svarar: .Vimpcli. och tillägger för säkerhets skall: .Ruotsalailleu vänrikk;i, en puhu suo·
ment.
Ett lågt skratt från posterna. Ett •.lyvä out
och jag {år passera.

l

TILl, FRONTEN

t

· Natt. En tredjeklass kupe. Stearinljus brinna,
h.ltiide mot· fönsterrutorna. . Ur t'akets mörka
skuggor framträda otydligt en mängd krigiska
föremål, svängande i takt med vagm:.ns 'skakllingar. Ett japanskt gevär .slår; taktfast sahlman
med en bred ame"rikansk bajonettbalja. ' Några
ryggsäckar1sväitga: av och an mellan några bälten,
späckad~ med' tyska Stielhandgranater. UT gepäcknäten sticka ryska bajonetter fram mellatt
rullade filtar och väUyllda ryggsäckar. Under
sofforna ett virrvarr av '· ammunitionslådor, än
med ryska bokstäver', än medl japanska 'krumelurer', lådar med tyska o'rd: .Vorsicht! Handgrana~
ten. Vor 'Gebrauch Sprengkapse1 einsclzen.tl I.ösn
handgranater rulla Of(wäckande av och arl .. J ag
är säker' på att' minst tre av dem skola krevera.
Skoplagg ochl ainmunitionsväskor fyUa det övriga
utrymmet. I skrymslena blänka, metalliskt glIla,
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patrol\Cr av aHa slag, smala japanska och svenska ,
grova ryska och amerikanska, tillsamman med
halvrökta cigarrettstumpar.
Bredvid mig sitter jägaren Pe1tokangruo. Vi
;;junga tyska soldatsållger. både tIll der Heinlab
och tIll Hamburg giebt's so hiibsche Mädcllcn,
siehst Du wohh. Mittemot oss sjunger Peltokangas' IJ-åriga adjutant , lille Kokko, tillsamman
med en yngling på 12 ocl1 en tredje på 14 år .
Bjömeborgamas m arsch högt och gällt. Alla t re
äro krigiskt utrustade. I ngen av dem -har ens
lagt fr ån sig vapnen, patronväskor och huggare
hänga om livet, geväret hålles säkert fast med
end,e ra 'handen. Mellan sångerna diskutera d ~ .lugll t
och. sakligt, såsom det anstår m~, sina ,ge.värs
egeuskap.er, ladda, säkra och osäkra med mytmillgama hotfullt svängati.de hit och dit i jämnhöjd
med mitt huvud. Ikt kittlar en smula hkroppen
på mig . . J ag har väl iute,dem riktiga· vanan innt:,
förstås .
'trion har redan åtskilliga gånger varit ute i
elden \v id Uleåborg och andra .platser i ÖSterbotten. Den behandlar mig al1tså med Iden erfarnes
välvilliga överseende. Alla tre förena mg ~ äre
mot i en stark och djup ,beundran för Peltog~as .
Han är vÄ.rd den ,och ser ut att vara det ,också.
När MalUlerheim för några tinun~ sedan inspekterade oss i Seinäjoki, stod lille .Kokko stolt
till, väuster om Peltokattgas framför Jedet, -
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tHuru många ryssar hal du skjutitt? frågade gene~
ralen. Koklo sträckte om möjligt än mera på
sina små ben och svarade: tJag har int hunni
räkna dom, m.en nog är di tretton.t Det ligger
redan ett sagoskimmer kring hans ljuslockiga
huvud, där ett par klara, blå ögon blicka trotsigt
fram. ,
Det är kallt, smällkallt där ute och inte heller
någon ugnsvärm.e inne i vagnen. Frosten har
dragit täta vita gardiner lör fönstren. Där äro
bara några nmda mörka fläckar i det vita - ,hål
efter kulor. Jag drager fram en konjaksflaska ur
fickan, en skänk aven flicka i Vasa. Peltokah~
gas tager ett par djupa klunkar, räcker den .'vi~
da,e till E., som snarkar i ett hönt, med 'e n ~uff
och säger: tVil! du ha en styrkare?t Men E. bara
grymtar något ·oförståeligt till svar O<7.h fortsätter
att sova. Egentligen borde jag ha sparat konjaken
till andra 'måhända bistrare stunder. Den första
resan till Ironten måste eme11e~id firas p~ något
sätt.
\
))Älä sylje lattialle, spotta \ ej på g2JV~P står
det i blått på vit emalj på väggen. Underlnågra
ryska bolrstäver, men de äro delvis bortskrapade.
Peltokangas nickar till och lille Kokkos hu~
vud lutar redan mot kamratens axel. C'J'Cväret
har glidit ned ur det lasta greppet och hängE:r enJast i kornet fast vid soffkanten. AUt lö;svin·
ner , suddas ut i cigarrettrök. Snarkningar ljuda

övC( hela kupen. Metalldelar k1i:ra mot metall~
delar, remtyg knarra och i väggarna knäpper kölden. Ögonlocken faUa samman - i morgon skall
vi siw, i morgon - s~a - vi - slå-äss. Så vaknar j ag upp och $('r något vitt och blått framför
mig, en vit rek.tauge1 med blå bokstäver. .Ä1ä
sylje lattiallet, i takt med skenskarvarnas slag,
älä sylje lattialle . . . älä sylje latti-aUe ... så so·
,'er jag.
Froströd sol skiner in i vagnen när jag vaknar,
förundrad gnuggande ögonen. För fem dagar
sedan en middag på gamla Metropol och nu ...
Tåget har stannat. J ag går och väcker. Lille
Kokko flyger upp, som vore han skamsen att
bliva ertappad. Var ä vi? HaapamäJci? - Nf'j,
bara en station före Filpula, före fronten. ' lb
feberaktig spänning griper mig. Bara en station
kvar ...... till vad? Kylan. i de stelnade beilen ger
.iig för upphetsningen. Det börjar rivas och letas
i ränslarna. En hämtar fram ett par kil~ smörpaket, en annan en kOfv, e ~ tredje en väldig
limpa, en fjärde åter en flaska med färglöst fluidum. Kalaset börjar och jag äter utan att vara
hung:ig. Man vet ju aldrig vad som kan hända.
FilpulaI Det är alltså här . . För några dagar
sedan stod här en strid meUa,n Lappoborochrödgardister. De senare drogo sig i vild flykt tillbaka,
lämnande slädar och proviant efter sig, i vild flykt,
för att så snart som möjligt kunna rapportera en
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storartad seger över tlahtarit, slaktama\). $Åttahundra slaktare lämnade på valplatsen. På vår
sida tre sårade.» Så ·lär act ha stått i Kansau
Lehti .
. Det är ett vimmel på:plattformell framför det
låga stationshuset. -Skyddskårister j gra, bruna
och svarta kläder, pälsmössor, ~'P0rtrnössor, här
och där en lurvig brungul rysspals. Brandgula
pjäxstövlar, som ibland nå över knäet. Vita bindlar med ett blått S. , Vasa skydd:;kårs V. S. K. och
nägn! Vörå-gossar, igenkännliga på det smala
vita bandet. På finska och svenska pratas det
vilt överallt. Vänner träffaJ, som trott varandra
förlorade. Det är så mycket,. 50th skali ' berättas
för folket ' vid fronten. De veta 5<\ litet. De slåSs
på sitt hörtl och ha ingen beröring med ytt~rvärl
den, j)Ha jägama-koinmit? Ha'svenskat na kom~
mit? --' Nej nej, inte :än, ' men troligen i nästa
vecka . ...l.. Är' det ~ sat'tt att cn rysk bolschevikhär
faller oss i ryggen 2 från Murman?$
" -Till vänster om ' stationshuset, alldeles invid
spåret, övar sig en tmpp nyländska dr'agoiler. Det
gör nästan gott i själe~l att rå se en uniform -igen"
1'reviiga att se' på de"där gO:lsarna med den grA.
rocke"'1, den blå krage"1l och uppslagen p\ ärhlarlla,
den praktiska blå vintermöSsan· med dess gulröda
kokard. F råmfö{ t.rappen väsnas en liten : mari
så att svetten lackar fastän det är minst 2qO kallt:,
Säkert en .militär. ' H~ri svär ' så bra, ," Hya -at
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mörkbrun och håret korpsvart. Han ser· ut som
en faun av misstag förirrad till våra nordiska trakter. Han fäktar med armarna och ryter ett kommandoord. DragGuerna sitta av, några åt höger.
Saatalla, hör jag faunens röst högt över larmet.
På landsvägen bakom stationen övar sig ett batteri i körning och avbröstning. Himmel ett sådant batteri! Skaklarna reparerade eller ersatta
med nya, grovt tillyxade. Som fimmelstång till
den ena förstäUaren fungerar en lång, icke alldeles rak björkstam. En man i grå sportkostym sö·
ker förtvivlad med gäll och skarp kommandostämma få någon ordning på det hela. De raggiga små kirgishästarna streta åt var 3itt håll. ,P å
en av dem sitter en lång, något kutryggig karl
svärjande. En cigarrett hänger mellan tänderna.
Fötterna nästan vidrora marken . I närheten öva
ett femtiotal skyddskårister gruppsvängningar .
)}Ryhmäkaarto ,oikeaan tahdissa - marss!. Grupperna svänga, en del åt höger, en del åt vänster.
Det är livfullt i sanning.
Bakom det röamålade magasinet stå rader av
slädar i väntan på uppgifter. Kuskarna, som
samlats i en klunga, åse intresserat ar1;illerika!)tenens arbete och . kritisera sakligt faunen-jägarfänrikens skällsord. Långsmed landsvägen kommer
en lång fora. Slädarna,s last är hölja i trasigatäcken och säckar. Ur ett hål sticker en nak~n fot
fram, och i" den sista släden räcke( .icke täcket tm
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för att dölja "ett huvud med blodigt, tovigt hår.
En likt ransport. Underligt vridna kroppar skm.jas unöer täckena. Det blir tyst en stund. Några
gå fram och lyfta på täckena. som kanske dölja
någon stupad kamrat .

•
Mina 'skidlöpare ställa upp sig. Gossarna ."ie
präktiga ut.i sina vita tröjor, de gcå byxorna, de
höga gula ",tövlarna och den runda grå mössan '.
Mauserpistolen hänger, till vänster i rem över
högra axeln. Patr,}nväskan militäriskt preds på
högra sidan. Stavar och skid,.,)f kopplas. J ag
går att uppsöka överste \\<".
Inne' i väntsalen och telegrafmmmet skönjer
jag bland virrvarret av cigarrettrökande ordonnans,,! och vdande vaktmanskap ett lju40clUgt
huvud lutat över en karta. Jag annbågar mig
fram,. snubblande över gevarskalvar och handgranater. Ett blekt, skarpt sl.-uret ansikte vändes mot mig. Svaga, mörka ringar under ögonen
vittna om strapatser och genomvakade nätt.:!r.
Det är jägarlöjtnant N. Bredvid honom sitter en
ung man med ett par ärliga, goda ögon unoer en
högvälvd panna. Ha'1 ,tituleras pastorn. De
samtala om en sprängningsexpedition. ~n Ull·
dertig pa;tor. Senare fick jag .höra hur han bru·
kar taga till g<!väret eller sprängladdningen på

----------------------~----"
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vardagarna och bokstavligt talat gripa till bön·
boken endast på söndagarna. Vi skdka hand .
Översten sitter lutad över en karta. Det är
silverstrimmor i hans svarta hår. De lära inte
ha varit där förut.
J a6 får mina order. Skidlöpar~konunandot
delas i två patruller. Gå fram på var sin sida om
jämväge-n. UtCorska från l so'nicmi fiendens ställ ,
ning vid Lyty. ?I:fan bef.e.Tar ett allmänt anfall
av de röda i dag eller i morgOlt. Tag reda på huru
det äT därmed. Lösen i dag: t RaUmat. De korta '
orden tilltala mig. Det är ju precis sllm en fält!
tjänstövnil1g.
, I
- Karta, nej, vi ha bara den här. l %r en
skiss över området.
Jägarlöjtnant N. kommer in och ger några upp·
lysningar. Han har varje Hatt mt>d pastorn roat
si,?; med att spränga järnvägen mellan ytä Pyn·
nönen ..>Ch Lyly, fiendens högkvarter. En gång
åkte de nattetid i släde ogenerat på järnvägen till
Pynnönell, veko av på en) vinterväg och togu ;;ig
oallta.'\tade fram till en punkt söder om tyly , d~ii
de sprängde en kurva. Pockers karlad
Klackarna ihOi) och ut till gossarna , som. oe å·
Hgt vänta. - Skidoma ~itta \'äl ordentligt, äro
remm.arna hda? Vi lägga av allt onödigt i klädes·
väg, se väl plaggen för sbta gången. tänker jag.
Det finns kanske andra som icke alls anse dem
onödiga. Jag drar Jle<l den tunna vita nåttm~·

san över öronen, den välsignåde gåvan av.en ' vän
i Sverige, ett hugg med $1:avama i snön och det
bär i väg österut. Klockan är tolv. '
Jsonierni vackla gård badar i solsken, granv
skogen är tynga av snöma.;sor. Dft är något för
kallt för att vara gott skidfötel Snön knarrar och
konirrar ilsket vid stavtagen: Det måste höras
miltals. Vi göra en lov kring MelolJMs gård. Bäst
att undvika bygd.
Den korta dagen går till ända. · I skymningen
blev det till ett litet intermezzo. På krönet aven
backe skymtade två gestalter, som i språng satte
av iu j skogen och försvUnno. Vi satte högsta far
ten till och jagade efter. Spåren ledde i sick"ack
genom skogen och dct hela såg hopplöst ut, tills
en av spårarna hittade dem. De förde JSS till ett
fallfärdigt pörte! invid en liten sjö. Browningen i högsta huggochmarsch-marschpåstuv
gan. Där inne tryckte bland en skock tra;;iga uU v
gar och kvinnor två äldre män. Det var ju ell
ståtlig skara fiender! Gruppchefen K. som tagit
av säkringen på "in handgranat försökte i smyg
sätta på den igen. De två gubbarna hade sprungit för oss av räd,!la. De trodde vi voro röda. Ja,
visst ja! Då emellertid ingenting fanns att hitta
eller göra fortsattts den avbrutna färden $Ödetllt.
Det blir allt kallar~. Tre mils rask skidfärd
på otränade ben har gjort oss trötta. Rött sken
v
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som lyser ur 'toivio torp, ett par kilometer" från
'
Pynnöne.n. frestar oss att pröva vår ·lycka.
Det är"~n. stor och rymlig. st,uga me,d en 'präk~ig tupa, dagligrum, väggfasta bänkar, ett lång..
~ord, en stor öppen spise.l, där ell ' eld sODl.~äst
sprider värme och -ljus över rummet. Huruvida
gårdsfolket är $rött» el~er ej är svårt att aygöra.,
Atltnog. J ag spärra~ in drängarna, annat rnUlb
folk finns inte, i ett litet rum. Kvi;lnfofuet, en
gammal hä~a och en ung ståtlig ;ticka,' stäiter i
ordning aftonvard åt oss. Fönstren avskärmas. En
vaktpost går runt gården i en ' cir~el kring uthusen. ]ag ,måste "avlösa var halvtimme, ty det är
oerhört kallt.• och gossarn~ ha endast sin vita tröja
utanpå skjortan.
Det var e11 spännande natt. , O!ta rapporterade vaktposten, m~ en knackr{ing, att Iara varr
å färde. Det var att smyga sig. ut på bron och
lyssna., Vi kunde oJta höra gnis31at~de stavtas;.
bortåt Pynnönen-hållet.,
,
I daggryningen br?to vi. upp. Släppte ut dc,
svärande d~än~anla och satte kurs p å Pynnönen'
för latt få reda pa vad natqafiken betytt. H~lt
oförmodat stötte vi p å järnvägen. Spåf~nJn~nöp.de.
Telefouledningarna _t:\e"-rivn.a.:: ,Jag lp"öp uPP. p,å.
vallen och spaJlade nedåt lirjen. På en %-ilome~ers håll s~tade byggnager me~an träden"
skarp~ a'1:ecknande sig mqt himl-ndn, som tyck-,
t~ , 4a' stelnat i ~en .bitand~ köJ9.en. Ett s~ort~

gult hUli syntes bättre än de andra. Icke ett liv
att se, men i stället en jänul, oavbruten kör haoooo
. . . haoooo ... från olika håll. 'fjutande hundar.
Där en slutade, tog (.'11 annan vid·. D4 jag antog
att hundar icke tjuta i människors närvaro, tog
jag kurs genom skogen rakt på det gula huset .
Tormua fönsteröppningar gapade mot o<;s. En vit
gardin hängde ut ur en av dem. I snön framför
byggningen krin~"StTödda klädesplagg, sönderrivna böcker och papper, ett fotografialbum med
fotografierna urslitna. Röda band, porslin och
sönderslagna möbler. Ute på gårdsplanen en tjutande hund, som försvatUl, när vi nalkades. Med
kikaren undersökte jag: de nännaste gårdarna .
överallt samma syn.
K . rycker mig i ärmen oC'.h visar på ett oformligt knyte framför trappan. Vi gå närmare. Ett
lik. Huvudet kr<?SSat, den halvnakna kroppen
genomstungen av bajonetter. En meter dä.:ifråll
en gulröd klump, hjärnan. Blod et Jlar grävt)ig en
djup röd håla i snön. -Jag kan bara konstatera
fakta. Allt ligger ju blottat i dagen, så tydligt
påvisande ännu ett offer bland hundratals andra
för den röda fienden. Det kväljer icke en 'gång,
men något drar sig samman innerst inne . .
Vidare ett stycke utefter banvallen, som öVf:r·
allt bär tecken på de rödas återfärd. Här en röd
mössa, där en bajonett och så de oundvikliga sar··
t'linburkarna mellan klädesplagg ochfamiljekleno-

25
der, som kastats bort en halv timm~ efter det ~ic
tagits.
Halt, omkull l I kurvan ser jag en gestalt.
Kikaren fram. - Den vita tröjau, remmen öva
högra axeln - det är ju en av de vara. Vi ha
stött på den anq.ra hälJten av kommandot, som
gått på västra sidan av järnvägen. Posten visar
oss upp till ett litet torp, där J. med sin patmll ta~
git sig en stunds rast. Ett glatt åt~rseend.i!. Det
är alltid skönt att vara flera i Ingenmansland.
Vi slå oss ned, rapporter skrivas och avsändas. '
Så blir det tid att se sig omkring och jag re~r mig
rr.e-d en rysning, ty det vimlar av ohyra. De ruUha
halmstråna i soffan röra sig över \,;!lvämjeH · ~. ständigt krälande Dlassa ohyra och i spisclliörnen sitta
täta flockar kakerlack.or. En av go~arna pekar
menande på sin handgranat. Jag tar mig i alla
fall tid att rita av det trevliga spi:-,("lhörnd med
dess nka fauna.
Det bär vidare mot Lyly längs järnvägen.
Hade vi ägt en enda karta, hade d et, som följde.
kunnat undvikas.
J ärnvägen ligger i skarpt solsken framför {)ss .
På båda sidor långa. vedstaplar, som kunna dölja
ett maskingevär ell~r en stark fiende. Till höger
längre fram vid en kurva en rödmålad banvaktsstuga . Där dyka tva mörka ge::;talter upp. Vi
kasta o~s ned, men för sent. De försvinna. I skogen bär det vidare fram i stark Iart till ban vak tstu-
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gan. Banvakten darrar av rädsla och vågar in·
genting upplysa . Vidare. En efter en kastar sig
över banan och i två enlediga kolonner fortsätta
vi framåt, ett besvärligt arbetl! i den djupa snön
och täta snårskogen. Vi skida en kilometer eller
så och böra snart nå Lyly. J ag ställer j ust in
kompassen för att taga nord riktningen. Skidlö'
parna vänta, vilande på stavarna. En salva brakar rakt framför oss. - .skyttelinje åt vänster,
marsch-marsch - omku1U. Det börjar smälla vilt.
även från höger och vänster och slutligen också
bakifrån höger. Omringade! Ett par mil efter
järnvägen till egna linjer. Månne spelet redan är
födorat?
Vi se ingenting, där vi ligga. J ag kryper fram
och spanar i kikaren. Mellan träden {"tt öppet
rält. På fältet en stor, grå byggning. Av flenden in te ett spår, m,en det smattrar oupphörligt.
En kula far pipande förbi mig och j ag kastar mig
ned, innerligt 3lutat).de mig till moder Jorden. En
kall kåre kryper efter ryggen från na~ken netjt.
Så blir jag plötsligt lugn och ser mig om på gossafIta. ~De äro titet bleka kanske, men jag mötes
av idel lugna blickar, kan~k~ där också är ~tt
stänk av humor i dem. De vilja synbarligen fram
och slåss. Vi ha ~mellertid högst tjugufem sbtt
per man och följderna kunde bli ö:lesdizra så nära
Lyly"som vi n1åste vara . Dessutom har jag order att spana, icke söka strid . Alltså bakåt. Det

,I
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är ju klart som dagen. Men hur, hur i Herrul1';j
namn! Vi lyssna. Bakåt vänst..:T höras inga skott:
Där måste vara en öppning alltså. Det if ingen

tid att förlora, när som helst kan fienden gå till
anfall. J ag ger mina order och vrålar därefter
med mina lungors fulla styrka: ,Zu Sturm die
Gewehre T"echtsl Det l ..und e ju vara ryssar d1ir

franune och de lära ha erfarenhet av d e kommando-

orden. I sanning. På några ställen upphör elden. Tillräckligt för att vi skola hinna kasta 0 ...$
upp på skidorna och ila i två bhnner mot öppningen i den fientliga keden. Vi rädda oss in i småskogen. En fick klacken bortsliten aven kula.
Det var allt.
Följande dag skida vi efter järnvägen tillbaka
mot Filpula efter fu llgjort arbete. Något norr
om 'Pynnönen stöta vi på två stupade rödgardister.
De ligga på rygg med krökta ben och båd a ha
högra handen knuten över huvudet. Melhm fiu):!:rama hänger en röd toppluv!\. Drivsnö har samlat sig i ögonvrårna och näsvillklarna, och veckogammal skäggstubb täcker hakan. På busken,
wIder vilken de ligga , hänger ett lackat paket,
adresserat till någon engelsk legationsmedlem i
Stockholm., avsälldare F.ngclska ambassaden i
Petrograd. Också ett sätt att befordra brev i Ingenmansland.
Ett . skallande .seis! '1'unnussana!~ hejdat o!<s
utanför Filpula. J ag svarar med den tre dagar

••

gamla lösen .Raumat, någon arutan fiugo VI JU
icke, och - vi få passera på den. Sådant kan
hända.
Så följde ett och end halvt ygn utan arbete.
När man är ledig här , 'och det inte finns några
ankommande tåg att se på, går man till matstäl~
tet bakom stationshuset. I officersköket regera
fyra studentskor fr ån Vasa med namn som säker~
ligen skola bliva historiska ju mer ti6.en lider. Där
begås grova synder mot allt vad kokkonst heter.
Med rastlös elJergi och med tiden skola de sä~
kert lära sig laga mat, åtminstone så länge de ha
0.>5 krigare som alltid tacksamma försökskaniner.
De herrar, som äro äldre på i:01:ället, förklaraemel~
lerl.id samfällt och högröstat att matsedeln är
okristligt enformig. Ärter och kött hopkokat till
en hårdsmält soppa och som omväxling gröt i fast
eller flytande form. Mest lär dock matsedt-ln upp~
taga te och smörgås, något som icke kräver alltfö,'
djup inblick i kokkonstens mysterier. Resulta~
ten kUlUla ju också bero på dd trånga köket, där
alla lediga platser upptagas av smörgåsatande
och tedrickanae inackorderingar, som dagen i
ända föra ett ohy~1igt oväsen.
Men det som fe1ade.s i ma"tlagJ.1ingsväg ersat~
bs i rika.;te mått av de fyra flickornas härliga,
soliga humör - och våra hästmagar .
När jag tänker rätt på saken äro vi stora barn,
som leka, såsom vi en gång lekte indianer på hem-
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stadet\s bakgator. Och dock. märker man" p å ett
lösryckt ord, en fråga, ett svar, att det ligger myc·
ket tungt och dj upt allvar balom den glad a
ytan.

Följande dag .' år jag order att avgå till

Ruov~i .
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I kvällningen kommo vi dit.
Alla trupptransporter här i landet tyckas ske
på slädar. En lyx kanske. men oftast är det bd.tt~
om och det finns ju gott om hästar.
Vi äro stelfrusna efter den långa resan från
Filpula via Ruovesi kyrkoby, när vi köra upp-.
.för den branta backen ovanför mejeriet.· Där
uppe ligger den vackra herrgårdsbyggnaden med
sina rena, enkla linjer inbäddade i rimffostklädda,
väldiga björkar. Klart ljus lyser ur fönstren i
båda våningarna. Röken ringlar rätt upp mot
den stjärnklara na~eln. Runt om mörka,
skogklädda berg. Uppe på dem står fienden.
Kanske det är därför de se så hotande märka ut.
Skidor och ränslar föras in i förstugan, som(
är något ramponerad av en granat från dagens
strider. Det är den enda, som träffat av om-'
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kring trehundra.
Kanonen stod 500 meter
från gården. tydligt synlig och dess servis 'iiktade
genom röret. De övriga 299 granaterna och
shrapllellema slaga hål på i~ell ett par kilometer
längre bort. :Men otrevligt lär det ha varit.
Hallen är överfylld av krigiska attiraljer. Två
maskingevärsmynningar peka rakt mot den iIl~
trädande. Några lådor med haudgrf!.nater och am~
munition tjäna som sittplats åt två smöcgåsätande
krigare. Ett par centimeter smör på brödet, därpå
en halv decimeter vit ost. tEn bär, som frös och
svalt och segrade tillika.. Gula patronhylsor och
maskingevärsband, skräpa i vrårpa. I övre
våningen spelar en . grammofon Y ank~ Doodle.
En av de smörgåsätande pekar på en dÖ,r! till
vänster och ,förklarar, att där är te5ikuntat. ,.
Ett rum, dis~ret .belyst aven vacker bordslampa. Runt väggarna mjuka skinnsoffor och
förtöri$ka läderfåtöljer, ur vilka ringla4e ljusblå
cigarrettrök;. Av rökens,ursprung syntes icke; meta
än ett par ben i grova vadmalspyxor och långa
pjä.'"{stövlar, som lättj~t placerats över en eDer
annan stolskarnl.\ Rå bordet glänste en teset;vis
bland bröd, ljusgult smör och några' glasburkar
med honung. Inom den drkel, som det direkta
ljuset från bordslampan bildade, hj.g en karta och
lutad över den satt den kämpalika kommendanten på Pekkala Laurila eller, rätt och slätt,
gubben Laurila. Mitt emot hono~ ~ ung man med
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mörklockigt hår över ett blekt, vackert allsil...'1.c.
Det var friherre Charles Bruw!.
Det ' blev~häl~ningar till höger och vällster.
!\fall ville :veta nyheter utifrån världen. Sint·

THI Pekkala.

ligen övergick Laurila till atb tala affärer. tVi
ha haft strid hela dagen .• Då slog det trug med
ens huru hemskt det egentligen. var. Här en huudfull män. vars ledare var denne man med df't kraftiga, breda ansiktet, i.nför döden, som lurade någonstans där ute i mörkret. Ett femtiotal män

mot fiendens 8 Il 900. Ingen skyddad reträttväg, ' den bar över öppen is. Ingen hjälp al t
räkn;' p å. På Ylä Pohja, den närmaste grannetl till
vänster, hade tUan alltför fullt upp med att hålla
sig kvar för att kunna tänka på Pekkala.. Alltså
enda~ två möjligheter, liv eller död.
För den
törsta måste man strida, för den andra likaså.
Stor sak i det. De där tankanla flyg a lika
hastigt som de komma.
Efter en halvtimnle gjorde vi en spaningstur
över Majuiemi torp upp mot Juurakko. Allt
lugnt . Endast uppåt Juurakko sköt man på oss.
Det lär vara ett otrevligt ställe. Hans \VasetUns stupade där för några dagar sedan. Liing-re
fram skola vi väl se närmare på saken.
Vi åkte alltså hastigt tillbaka på den väg, om
vilken det sades att den först leder upp till Juurakko, men sedan raka vägen till evigheten. Ett
hästkadaver låg på landsvägen 'med benen styvt
i vädret.
.
Ännu när vi klappa snön av skidorna ute på
gårdsplanen höras skott från Juurakko. RöcHngama komma antagligen att ligga i skytteked
hela natten . Må de ligga.
Det blir siesta i läderfåtölj erna. En flicka j
en i'ödakorssysters dräkt serverar oss te, smör,
bröd och honung, och Bruun, som tycks vara
hemma här, letar fram några syltburkar ur ett
skamfilat skåp under bokhyllan. Man måtte ha
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förlorat nyckeln. Så kommer en smula konjak
och cigarretter fram. Och slutligen taga historierna vid.
Vi lade oss, Bruun och j ag, på de mjuka sofforna. I hörnet trängdes mitt huvud med hans
fötter om utrymmet.
J ag vaknade vid en spark till halvt medvetande. Ljuset brann på bordet. I dörröppningen
skymtade Rabbe \Vrede och några av han.c:
ryttare. De kommo in med buller och bång.
- Va fan, kan man inte få nattro heller. Låt
konjaksflaskan stå i fred! Wrede tog sig ett glas
och gardet följde exemplet. Därefter bredde de
sig smörgåsar och ströko svinaktigt mycket honung på.
- Ska du följ a med ut och mjölka?
- Nej, tusani Va gör du här mitt i natten?
- Vi ska ut å mjölka. - Det var inom p arentes benämningen på nattliga expeditioner till
de rödas kulor. - Vi vänta bara på R., som tar
sitt maskingevär med sig.
De försvunno ur min synkrets, ty jag SOlllnade.
Dagen därpå befanns bordet länsat på sina
läckerheter och flaskan försvunnen. Vi ringde
upp Pohj a för att höra om Wrede varit där och
mjölkat också .
Ruovesi' ringer och vi passa- på att höra hur
det gick med Wredes expedition.
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- J o då. H an gav sig i väg i natt med några
ryttare åt Savela. Dom drog lott om vem SOm
skulle hålla hästarna vid anfallet. Hos er tog
dom med sig R. och hans maskingevär, Wrede
hade hört att cirka 300 röda skulle bo på Savela.
Naturligtvis skulle han dit. Dom gick löst på
gården med kul<;prutan i täten. Vem som höll
hästarna vet jag inte. Hj. påstår att dom slogs
om det uppdraget. Emellertid var Savela tomt,
tomtl De härjade en stwld i gårdarna omkring
utan att hitta ett enda rödskinn. De ligga och
snarka nu. Wrede svär i sömnen.
Savela ligger omkring 3 kilometer bakom de
rödas linjer. Är c:.et att Wldra på att Wrede tar
sin otur hårt.
I nte alla Wredes mjölkuingar gåvo lika dåligt
resultat.
Någon dag i början av februari gjorde han
med sitt s. k. livgarde, två tappra, unga Helsingforsstucen ter. en spaningstur bortom de rödas
linjer. Vid Riekkola, som ligger en halv mil söder om
kyrkbyn, syntes i snön färska sp~r, vilka ledde
upp till torpet. Livgardisten n:o I lämnades ute
på gården med hästarna, n:o 2 tog ställning me(,
sin lilla browning utanför fönstret. Själv gick
Wrede löst på stugan med colten i högsta hugg.
När han ryckte upp dörren, hälsades han aven
samfälld salva på tolv skott ..- . Flisorna röko om
o;kallen och jag smet ut igen i farstun, där jag stod
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tyst som en råtta och väntade. Efter en stund
öppnades dörren och en matros kikade utåt gården, för sista gången, ty jag klämde till med col·
ten. Han stöp över tröskeln. Si opp för döden,
ryssdjäklar, för nu är Rabbe ute och roar sej, skrek
jag och hoppade in i högen och tömde colten.
Fyra stöp. Medan jag letade efter det andra magasinet smeto de sju övriga ryssanta ut genom
fönstret, för att peppras av livganlet. Fyra eller
fem sprungo som harar och räddade sig in i skogen.,
Så där är han. Går vilt på hur många han än
har emot sig. Nog tror jag de flesta skulle draga
sig för att stiga in i ett mm 6cbott av tolv ryska
matroser. Men han har inga begrepp om fara.
I en skyttegrav skulle han aldrig kunna hållas
kvar. Gå på, gå på, tills endera stupar, det är
parollen.
Bruun och jag rida ut.och se på omgivningama
i dagsljus. Det vore bittert' att behöva lämna
denna plats i de rödas händer. En oerhörd för- '
lust vore det icke bara för den vackra, välskötta
egendomens skull utan även därför att det . är
Pekkala, som förser hela Ruovesi och trupperna
där med proviant. Bruun berättar om det tragiska öde, som vilar över herrgården.
Berget 'på andra sidan av Pekkalan lahti ser
obehagligt" ut. Ett par maskingevär där uppe och
gården sku11~ rensopas. Med undantag av skogs-

-
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brynet neråt rian, där ängar slutta nedåt viken
och det öppna fältet m.ellan Pekkala och KallioUnna skogiga udde finns icke en enda lämplig
försvar ställning. Från bergen ovanför J uurakko
se oss de röda, se när vi få förstärkningar, se alla
våra grupperingar. I det klara solskenet ser man
en fientlig post gå av och an uppe på åsen. En
usel försvarsställning. J äminki måste besättas
och det liUa torpet, som ligger i skogen ovanför
Juurakko, måste förstöras. I den starka kylan
blir det ett avbräck för de röda, som sedan icke
ha några byggnader efter landsvägen förrån via
Selkä och Raivio en h alv mil längre söderut.
Det börjar smälla i skogsbrynet vid J uurakko.
H ästarna vända av sig själva, och sätta av i karriär nedför landsvägen. Det var helt enkelt omöjligt att få dem gå vidare. Kanske vi inte försökte det heller.
J ag känner alltid en stickning i högra delen
av ryggen. när jag vänder den åt en skjutande
fiende. Det händer ju ibland. En förebrående
stickning. 'l'räffas jag, måste det bli just där.
Pjooo .. . 01 En rikoschett susar förbi öro-nen.
Vi få in hästarna. Deras tillvägagångssätt är
så omanligt. Lugnt, steg för steg. Så jal Så gör
en riddare sans peur et sans reproche.
Pjooo ... Bruuns häst blir skrämd och tar ett
hopp framåt. Ryttaren själv glider ur sadeln i
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snörr och hästen sätter av i vild karriär åt Pekkala tilt. Broun påstår envist att han steg av
hästen. Han ginar över fälten och jag tar landsvägen hemåt.
På Pekkala var det lmder tiden stor uppstandelse, när Bruuns bäst kom hem, och flickorna
letade efter blodfläckar på sadeln. Nå, så farligt
var det ju inte.
Krigsrådet sitter saInlat efter middagen för
att rådgöra vad som närmast bör ske. Juurakko
är för tillfället den svårastt. nöten. J ämillki får
vänta så länge. Det beslöts att Bruun och jag
skulle tilli.ntetgöra rödgardistkulan. Anfallet skall
ske i den högre stilen. Tills vi nått närheten av
Juurakko leder Broun med sina ryttare. Där
sitter han av och mina tio skidlöpare fortsätta,
maskingeväret lämnas på sin kälke i skogsbrynet
färdigt att på signal gå fram. Skidlöparna ta sig
fram i skogen till vänster om landsvägen till torpet, där de lägga sig i ked, jag går intill och slullgar en handgranat genom fönstret. Maskingeväret bör hinna fram och öppna eld på samma
gång som skyttekeden.
Det där lät ju bra på allt vis, och vi kröpo till
kojs efter att ha beställt väckning klockan två .
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Bruun höjde på armen. Allt klart. Det bar i
väg. Mörkt med några få stjärnor och stark
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köld, naturligtvis. , Stavarna höllo ett ohyggligt
oväsen, varför jag måste förbjuda deras användande. Det hjälpte emellertid icke mycket,
I cnledig kolonn med ryttarna i täten går dct
i god Iart nedför fälten, över de små sjöarna mot
landsvägen. Vi närma oss steg för steg Juurakko
torp, som ligger likt ett grått odjur ::iovande i
mörkret. Ingenting händer. Patrullen ~itter
av och för hästarna i skydd bakom en lada. Vi
lämna skidorna i skogsbrynet och pulsa i den djupa
snön. På landsvägen hör jag R. och V. syssla
med sitt maskingevär. En knäpp och allt blir
tyst. Det oväsen vi föra i skogen måste väcka
döda. K. svär tyst och innerligt, ty snön går upp
till midjan. Steg för steg. Färden varar en evig~
het. Skola vi då aldrig nå torpet? .. . Pang, pang,
pang, på några meter från oss smäller det. I
blixtarna se vi mörka gestalter. Omkull, skyttelinje! I mörkret och vi;rvarret missuppfatta·gossama ordern och d raga sig tillbaka. End~ K.
och en skid.löpare ligga bredvid mig. De röda
skjll:ta vilt. Mellan skotten höra vi tydligt det
metalliska skarpa ljudet, när slutstyckena dragas tillbaka vid omladdningarna. Någon tönuner
ett pistolmagasin mot mig. J a;; hör ett rop bakom
mig. Någon h ar sårats. Det här var ju trevligt.
Lå"ngt neråt land3vägen en rad svordomar. Det
är R., som går fram. Här måste något göras. Vi
pulsa ned t i1l1andsvägen mitt i eldlinjen och träffa
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just på maskingevärsskyttarna., som komma
springande med den amerikanska colten efter sig
på kälken.
Landsvägen sluttar mot oss. På 1crönet en
väldig sten. På båda sidor om den och ett stycke
in i skogen blixtrar det. Vi kasta oss ned och
öppna eld med mauserpistolerna. Min fungerar
icke. Browningen fram och jag tömmer hela ma~
gasinet mot stenblocket. Under tiden har maskin·
geväret kommit i ordning och- o,härliga musik:ldet börjar spela högt och gällt. Kvistarna ryka
omkring där uppe och kulorna gnistra mot stenen.
- Marsch. marsch! K. slungar en handgra·
nat, vi äro bara på 50-meters håll. Ny ställning
och maskingeväret spelar på nytt. Det ekar i
bergen när handgranaten kreverar. De röda
fly åt alla håll. Bruun med sina ryttare kommer i
karriär med värjorna i högsta hugg och gör schack
på den vikande fienden, som det heter. Den vek
emellertid för mycket inåt skogarna och ,BruWl
kommer ledsen tillbaka utan att ha fått hugga in.
De sitta av. Vi göra en brasa av stugan och stå
en stund i beundran inför det vackra skådespelet.
Men innan des.; hinna vi ur stugan rädda en väckarklocka, som stannat på halv (yra. Ett trevligt minne.
En häst störtar förbi oss i karriär. BrulUl anar
oråd. Det är hans, som slitit sig lös. Nu blir det
för andra gången stor oro på Pekkala.

Vi bege oss hemåt, men ofta måste jag stanna
för att b$un<4~ M.!l vackra tavlan. Den mörka,
snötyngda skogen med det väldiga röda rökmol·
net mot natthimmeln med dess gnistrande stjär·
nor.
På Pekkala äro flickorna uppe och ha te i
ordning. Bruun hä.lsas som återkommen från de
döda, ty hans häst med sin tomma sadel hade irrat
omkring på gården.
Kämparna sova snart. Men i natten går ilbud
längs fronten att Pekkala herrgård brinner.

STABEN

Det finnes säkerligen ingen militärterm, som
missbrukats undet frihetskrigets dagar så mycket
som· tstabell, esikuntat.
Boode några skyddskårister, i~bästa~ faU:några
gruppchefer, tillsamman, bildade de genast en
stab. ~eppen voro litet dimmiga i dylika ting,
men det var ju icke heller så noga.
En av bataljonens telefonister ringde en dag
upp till Ritoniemi, i vilken präktiga gård några
nylandsdcagoner huserade. Det svarades: .. Ritolliemi-staben-. - ..~t ä ni någon stab, int. De
ä vi som ä staben ... En längre principdebatt utspann sig, vanrid antagonisterna påvisade ungefär
lika grumliga synpunkter. Då man telefonledes
icke gärna kan gå till handgripligheter, upphörde
så småningom diskussionen - och bataljonschefen kunde från sin telefon återtaga sitt avbrutna
ordertagande från Filpula.
4-

J::.mpd ..... 1 Tn..t1 ...d.

5°
Men det var ju om den verkliga staben jag
skulle tala - Ruoveden esikunta.
Handlanden Lahonen i Ru ovesi hade ställt
hela sin lokal till lrihetshjältarnas Iörfogancie.
Där underhöll han i två månaders tid staben med
dess svärm av goda och hungriga vänner.
I matsalen vid bordet under fotogenlampan
voro korgstolarna ständi,!t upptagna av officerare i Fi.nlands blivande arme, den ena båldare
och trasigare än den andra. Där bildades och
knöts mörka Yir: tcrkväUar, då lugn rådde ute vid
posteringarnå~ ett kariuatskap, som räcker eller
räckte 'för livet, ty de flesta av dem som sutt!) där
sova för länge sedan sin sista sömn.
. I hörnet mellan kakelugnen och orgeln sträcker Rabbe Wrede ut sina ben efter dagens jaktritt. Löjtnant P., som troget varje kväll lämnar
sin .artilleristab» på Sparta för vår mera lockande,
föredrager på orgeln sin ständigt återkommande
•Var barmhärtig mot migt - utan barmhärtighet. Veterinär S. tuggar sin smörgås vid en .25öres roman för att då och då störas av någon Ruovesi-gubbe, som rapporterar en sjuk krake.
Doktor H. kommer just från sjukhuset, bårande på sitt ständiga, goda leende. Någon ro
får han aldrig. Det är många sårade, som. vänta
och behöva honom. Han bär på ett fruktansvärt
hat mot fienden, den mannen. I det längsta trodde
han honom om gott, i det längsta sökte hau .för-
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svara honom, men den dag lantbruksrådd Alllilloff
p å P~kkala mördades, öppnades hans ögon,
och själv faun han sig på de rödas svarta lista.
Där gick en man förlorad för vilken han hyste en
~arm vänskap, där fick hans eget uppoffrande
arbete bland sj uka och svaga i Ruovesi sin lön.
Det är tungt och svårt att byta åsilde!, som mog·
uat och ansats i hårt arbet~, därför blev han::; hat
också så starkt, ett manligt hat och en brinnande
tro på den rättvisa vita sakens seger. Slaktardoktomi Aldrig såg jag honom behandla en särad röd fånge på annat sätt än han behandlade
våra egna. Nog var där en skillnad, i kärlek,
men icke i omvårdnad.
Han slår sig ned, tänder en cigarrett, hinner
kanske berätta en liten episod från sjukhuset innan han kallas bort. För 039 är han en representant för den tysta kampen där bakom. kampetl
utan hurrarop och utan fanfarer.
I 'det lilla rummet mellan banklokalen och
matsalen håller J _. dt förhör med rödgardister.
Hemsk att skåda med sin röda t röja, sin blåsvarta,
långa skäggstubb och de brinnande ögonen, det gulbleka ansiktet, får han den mest inpiskade skälm
till bönboken - i all synnerhet som det lilla förhörsbordet med dess gröna lampa är belamrat
med en arsenal av skräckinjagande. vapen.
F. som nyss återkommit från en äventyrlig
expedition berättar med ännu frostbitna, stän-
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!ligt lysande röda kindet- om upptåget. l soffan
sitta sjtu...--systrarna med sina eviga strumpor.
Heftarna sitta gömda bakom tidninga r och böcker,
det är ett par ambulerande 25o.Öres romaner,
några v~kor gamla Vasa blad och färska Kan'·
san Lehti. Den senare vår enda så gott som dagliga tidning. Det stupar nämligen alltid en rödgardist på .Pekkala, Pohj a eller Pitkälä uch lika
visst är att Kansall Lehti finns i rockfickan. Den
behövs kanske för det moraliska modets skull.
Så störes friden av ett välkänt, dånande fOP
från kansliet: tWa11enius, Ru?vesi! - ja väll, herr
OvPrstel Allt lugnt, litet bråk på Pohja, förstås.
Fienden · håller ... Vad i helvete nu dål Bryt int,
bryt int förbaskade telefoncentral. Dom h ar
säkert fått konjak igen ... -- Wallenius häri ja
men förstärkning, herr Överste, absolut nödvä1digt. Fienden håller Enoranta mitt i vår hnje.
Folket uttröttat. Min re-serv i kyrkbyn endast
tolv man, alla på vakt. J a visst, övelste, bral
Godnatt, herr överste l. En smäll i telefonen.
Dörren slås upp och Wallellius inträder. Det ligger en liten humoristisk glimt j hans ögon. De
små, ljusa mustascherna stå ännu en smula rätt
ut. -- . Arg, förstås.; viskar Wrede.
- Herrarna vilar sej, åter dell där glimten.
Wrede spetsar öronen och vi ly..sna förväntansfullt. Den där undertonen betyder någonting.
Frågorna hagla.
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Skall offensiven börj a?
Vilken väg gå vi?
Får jag gå med förpatrullen?
Om en vecka äta vi middag i 'fammerfors.
Får jag gå vägen över ]uurakko, annars
blir jag inte nöjd. Skulle vara roligt att få gå
där l.l tan att bli beskjuten.
Det har varit lugnt några dagar sa att var och
en tror att samtalen med Filpula ~tändigt skola
innebära urder om den väntade offensiven. " 'rede
har i lte varit ute på mjölkning, ty »F rido An<.lersson~ har strukit "ig illa och maskingeväret på Pek·
kala har måst lånas t ill Pohja, där de ha användning för det. H an påstår att det hda liknar en
fo lkhögskola på utflykt, och det är nog inte s~
orätt.
- Nej, inte ä vi i 'l'ammerfors än på minst två.
veckor - ' det är Wallenius, som talar - och 01fensiven dröjer nog än ett tag. Undrar för resten,
vad de vänta på <lär uppe j- .Kanahäkkill. »Hönsburenll, det är frontens vanvördiga benämning på Seinäj oki.
Stor m.issbelåtenhet. Hyschningar från det
wredeska höm(:;t. .
- För m.orgondagen gäller: Wrede håller sig
hemma, du -detta till mig -ger dig iväg upp t ill
Niinimäki och bevakar tillgångarna från Joensuu och Mäyräjärvi, till dess du inkallas. P . skickar tre 'kappsäckar' tit1 Allola och en tiU Selkä . ..

En till Juurakko också.
Bra, en till Juurakko också.
P.'tog emot ordern alldeles som om han verkligen trodde sig vara i stånd att få en enda träff.
Stark opposition följde från olika' delar av
mmmet, men vågorna piskades till sku~ mot Wallenius' beslutsamhet. Då vände vi oss till P. ('Ch
drogo fram våra tvivel angåenae rel>wtatet av
morgondagens skjutövning. P. svarade med att
slå sig ned vid orgeln och pinade våra öron med
sitt .Var barmhärtigt.
I samma ögonblick kommer den nätta hus·
jungfrun in med den första delen av kvällens te,
smör och bröd. Fröken L . letar fram en burk med
honung för att stryka på de neaslagna livsandarna. Wallenius skriver några ord på en lapp
och lämnar den till ordonnansen, som försvinner
med en liten korg åt apoteket till.
Löjtnant p, är flygare till yrket. Han påstår
sig emellertid ofta ha sett rY3ka fältkanoner. Tillsammans med en annan fackman, en ingenjör,
specialist på ångturbiner, bildar han vår. artilleriavdelning. J ag, som en gång i tiden fått hud i
tentame-n på fältkanonen på det gamla regementet, bistår då och då med goda, dyra råd . Kanonen, en splitter ny ry~k fältkanon, tagen på Pekkala den 13, februari, är säkert värd ett bättre
öde.
Vi besluta allmänt att rida till Sparta i morgon
-

-p
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och åse spektaklet, alla utom mig naturligtvis,
som får ge mig i väg upp till det kalla Niinimäki.
Efter teet komma cigarretterna fram, histo
riema ta vid, och ordonnansen kommer tillbaka
från apoteket.
Wrede sitter mitt emot mig. Benan i det blanka
ka, svarta och släta håret är lika rnk som när
jag en gång för icke alltför länge sedan såg honom
på Svarta Katten i Stockholm. Om möjligt set
han mera tjuvpojksaktig ut i den korta, blågrå
vapenrocken. Han berättar galna skolpojksbistoder i en aldrig sinande ström. så helt i stil med
hans krigiska bedrifter, som gjort honom bekant
och älskad över hela fronten. '
Wallenius berättar om äventyrliga färder j
motorbåt över Å1ands hav i krigstid, om skeppsbrott på Ålands klippor med ryska patrullbåtar i
faggorna och en tids inkognito i Åbo och Helsingfors. Han berättar vidare om spännande stunder i Haparanda, där han tillsammans med jägarkapten T. ombesörjde jägarströmmcn över Sverige. Hjältedåd, men, för män som honom"
naturliga saker.
Byborna älska honom, och vad kan man annat göra. Bara man ser honom, bara man hör
hans röst, fylles man av mod och tillförsikt. Han
brusar lätt upp. Då krympa pupi11('.rna samman
till små stickande prickar, näsvingarna skälva
och han dundrar .fram det som tiiger på hjärtat.
w

Det waU~niuska åskvädret går lätt över och luf·
ten är alltid renare efteråt. Han förhäver sig aldrig över sig själv, är alltid blygsam och rodnar
som en skolflicka över ett lovord.
En kväll k~m hans befordran till jägarkapten.
Ruovesi sångkör och flere bybor uppvaktade honom
med sång och tal. Det var några enkla, vackra,
firiska sånger. Wallenius st'od rakryggad mitt på
golvet. Klara tårar glänste i hans ögon. Den
ungdomliga .staben., som stod några steg bakom
honom, hurrade som galningar efter högtidlighetens l slut. Vi sjöngo saksaniemivisan:
... et kaik.' o'n mennä nurin
Niin suurel vaival) Wallenius
saa' punaryssil Kurin.
Hei Saksaniemi, jääkärijoukko,
Lapuan ja Härmän loukko,
Vöyri, Kauhava ja' muut ...
och hissade honom. P. Hck en stövel i pannan
och vi gladde OSSI ofantligt, ty vi hade 1)efarat
fanfarer på orgeln efteråt.
Ryktena komma och gå här ute. Med' begärlighet lyssnar man till allt som kan ha att göra'
med ställhingen på övriga .fronten.
- Jägarna ha kommit med massor av. geväf1,
kulsprutor och kanoner. En svensk armefördelning har gått Över '!orneå. Tyskarna ha tagit>

Åbo. Det där är underrättelser för var, dag<. De '
gå s6m epidemier ute bland posteringarna, Man
ringerl upp varandra och. berättar: Har du hört.
har du hört? Ingenting kommer, tiden gäll, förstärkningarna ute.bliva. Och lika fullt hoppas
man, Nej, man vet att det måste 'Sluta med seger. Ser man emellettid närmare på saken. kan
den förefalla,tröstlös, om man icke känner de män
och deras vilja, som stå vid utposterna. Fiendens överlägsenhet i vapen ocli antal tages med
en axelryckning, Man bevärdigar den knappa8b
en' tanke och' gör man det·, sker det,med en' glimt
av ett slags stolt glädje, Det läter kanske sagolikt, men så gott som vid varje strid, som ägt rum,
här, har den vita styrkan varit omkring 50 man,
mot> 3 a 600 röda. Alltid denna. lUlderlägsenhet.
Och dock segra vi alltid.
Söndagarna tyckas' av fienden vara särskilt
ägnade till strid. Av gammal vana betrakta ju
vi 'borgare' söndagen som vilodag och ä"en här,
där allt är upp och ner, har man ingenting emot
att dra sig i sängen till framåt II-tiden. Arvsynd, tänker jag. De röde. däremot levat synbar..
ligen i den föreställningen att alla borgare besöka kyrkan, det lär verkligen ha gått så långt,
e1ter vad vi sett aven röd anfallsorder: &Gå tillt "
anfall och ge slaktarna på käften nu om sönd ag
klockan u , ty då äro slaktarna i kyrkan,» Vi
gingo inte i kyrkan - alltid -, vi ville däremot'

sova i fred på söndagsmorgnarna, men fingo det
aldtig, ty på slaget elva blev det alltid strid. Vilo~ '
dagar äro synbarligen icke obligatoriska i den
(öda idealstaten. Inte för att vi ha något emot
att slåss, men v~ vilja som jag sagt ha ro på sön~
dagsmorgonen, åtminstone. .
Vi ha också en ovana. Den att vilja slåss på
nätterna. En ovana, som de röda aldrig lära sig
till fullo uppskatta. De undvika i allmänhet strid
nattetid : Det är kanske ..amvetet, som spökar i
mörkret.
. ,
Seger, ja. Vi förutsätta ingenting annat, hur
hopplöst det än kan se ut . . Med våra uttröttade,
dåligt klädda o'c h illa beväpnade skyddskårister
tala vi om Tammerfors fall såsom 'e n affäT för 'en
vecka. "Vi tro det verkligen, bergfast: Sedan
den veckan gått och vi fortfarande finna oss stam~
pande på samma fläck, lägga vi bara till ännu en
vecka.
HUT det än är, så inte tyck~ man vid ytligt
påseende taga detta krig .på allvar och ännu mind-o
re dess faror. Överallt möter man ilen livsglädje,
som ju varje sund människa måste fyllas af in~
för leken med faran, inför det friska utelivet och
dess ständiga växlingar från ' den yttersta bekvämlighet ned till de mest krävande strapatser.
Det·är ju också än så länge på det hela taget icke
ett krig, om man därmed endast förknippar skyttegravar eller välberäknade rörelser. Viiha ju visserI
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ligen våra order att hålla den linje vi besatt, hålla
den till vad pris som helst, men just intet vidare.
Därutöver göra vi vad vi behaga: I dag är jag
livad för ett nappatag, vem följer med. eller också
- i dag tänker jag bara sova. Detta naturligtvis
när fienden iCke tränger på. Lättsinnet uodas,
men det är dct slags gudomliga lättsinne, den
blinda tilltro till turen, som endast ungdom kan
äga. Hur skall det för öVTigt kunna vara &:ItnO(lunda i detta underliga k rig, där ingen är hemma
i vapnens bruk, men bar till sitt förfogande allt det
modem krigsindustri kunnat frambringa. Vi ha
det ju visserligen ännu inte, men vår dag kommer
väl också.
I stil med det hela taga pasterna sin uppgift
på ett otroligt lättfärdigt sätt. Att få folket att
ills~ lösens betydelse är lönlöst, deras uppträdande
beror helt och hållet på sinnesstämningen. Ibland
skjuta de även om man händelsevis fått eller komme .. ihåg dagens tösen, ibland slipper man igenom med ett par dagar gammalt lösenord • å
ömse sidor borde jag tillägga. Hur var det inte
med nylandsdragonen, som spanat på Jäminkiselkä isar och befann sig mitt emellan röda och
.vita poster: . Framåt kan jag inte rida för där
skjuter iienden. bakåt inte heller för där skjuter
Pekkala vaktposter. Bäst att vänta tills di
vant sig vid mej.» Häromd agen lurade mig
gubben Laurila att lösen var tlahtarit, slaktare.
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I ag visste inte då vad ordt:t innebar, utan uppgav
(let gladeligen vid hemkomsten från en ensam,
nattlig spaningstur. Posten gav mig naturligtvis några slängskott, tills han fick syn pi min välkända nattmössa och lät mig pasJ~ra. En natt
red jag och vännen S. med e.n fångtra11sport till
. f'i1puJa. P å några stegs håll hejdar oss posten vid
järnvägsövergången med ett blygt mmnussana.tInt vet vi nån lösen inb, svarade vi och posten
gick åt sidan med ett: &Jaså, ni ä herran. Ell gång
redo vi av misstag förbi en röd vak.'tpo'St. Han
skrek åt oss i förbifarten: tOnko vanna että oläte
punakaartilaisia? Är det säkert att ni ä' rödgardbter?» J a, ropade vi naturligtvis tillbaka, vad
skulle vi väl annat svara. En kväll var \Vrede
ute i .mjölkningsärendeu., men råkad~ oförmodat stöta på en röd Po)St. WreJe fann iig 6,mast i
~ituationen och ropade till honom . tunuussanat,
\'arpå rödgardisten svarade med fiendens lösen
för dagen. Sedan var det en lätt sak. för \Vrede
att ,slippa in och ut genom posttinjen på annat
hill,
Folket här i bygde.tl har ett egendomligt sätt
att svara på frågor, Så här ungefär te.dd<- sig t.tt
förhör med Kotviotorpam som vi råkade på utE' .
i Ruovcsi:
- Missä punaiset ovat?
- J a·3, missä.
- Mis,; ä ne ovat?
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Jaa-a, ovat.
Missä jumalan ja pinu\ llimessä lle ovat ?
Jaa-a, piru.

Detta är uttytt:

-

Var ä di röda?
Ja-a, var.
- Var ä di?
- J a-a, var di ä ja.
- Var tusan hakar ä di nånstans?
- J aa-a - tusan hakar.
Wallenius har fått sig till livs en historia från
Filpula vid det senaste samtalet. De röda hade
kört fram ett tåg ganska nära intill stationen och
med oändligt besvär ur den främsta vagnen lastat
av en fältkanon. Så började de beskjuta stationen. Kapten 1.:5 batteri svarade emellertid med
så gott resultat att rödingarna fann det bäst resa
hem t111 Lyly. Brådskan var stor,lmen kanonen
ville de icke lämna i sticket. Man kom till slut p å
den iden att släpa den efter tägd. Sagt och gjor t.
En bastant tross surrades om kanonen oell fastgjordes vid en av bufferteIna, varpå det i god fart
bar i väg söderut med .kanonen hoppande och
studsande mot rälsar och syllar.
I torpet Kylmäkoski, någonstans mellan Enoranta och Mallnine:n är en postering på l:iex man
förlagO.. En fredag kom man på den iM.n att
bada bastu och, hela lördagsmorgonen eldades ållt
vad muren kunde MUa. Vid tvåtiden ~rsche-

rade hela sällskapet nakna med patrongördel om
magen och gevär i handen över gården till bastun.
Så där en halvtimme förgick på övligt vis, då en
av de badande råkade se ut genom det immiga
fönstret och till ;lin fasa fick se en fientlig skidavdelning på omkring tjugo man löpa mot torpet i
god fart. Det var ingen tid att tänka på kläderna utan splitter nakna pulsade de i snön ned till
eldstälhlingen för att upptaga strid. De röda
vände icke med detsamma utan öppnade även de
eld, och en för dem relativt sorglös eldstrid varade i tjugo, trettio minuters tid, varpå de drogo
sig tillbaka till skyddskåristernas oändliga lättnad. Dessa kunde i sin hu· draga sig tillbaka till
de efterlängtacle byxorna. Temperaturen var
omkring - IS grader.
Att en sagolik tur följer oss i allt vi taga os<;
före vet var och en~ men det som hände på Seppälä hör dock till det mera ovanliga. Det var
hård strid och lyckan tycktes luta över till fien~
dens .iida. Han ryckte fram, övermäktig, i regelrätta ansatser allt närmare och närmare. Allt såg
förtvivlat hopplöst ut och var man beslöt sälja
sig så dyrt som möjligt. Hade man blott haft ett
maskingevär, hade det varit en enkel sak att meja
ned fienden. Det såg ut att när som helst sluta med
ett allmänt bajonettanfall, då en häst med släde i
vild karriä. kommer utefter landsvägen från fielldens ba&e linjer mot Seppälä. Den störtar förbi

den alltmer tät.nande fientliga keden och når går.
den utan att träffas av den svärm kulor fienden
sänder efter. Några man rosade upp ur skytte
graven och undersöHe släd.-n, där de rututO ett maskingevär, bandet var i;att och ladd ade
rescrvband i lådor fyllde det övriga utcymmet.
Det var några ögonblicls verk att få pjäsen i
ställnhg och anfallet slogs tillbaka.
Pratet tystnar så småningom. En och annat. drar sig in i det stora gemensamma sovrumm::,t, utom Wallenius, som kastar sig i sängen vid
den telefon, han så dyrt och heligt förbannar.
Där ute går posten av och an i den knarrande
snön. Ibland stannar ban och stampar -vänne i
k.roppen, medan hans läu b'1:ansfyllda blickar riktas mot KunnantalQ, där avlösningen vilar.
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Den yngre delen av staben satt uppe och spe:lade kort på lö rdagskvällen. Nyss kom den ut
från ba.ituu' utanför . RitollielUistnt1et ·sjungande
fosterländska sånger, tills gubben P. , som stoM
gev(i.rspost vid grinden. ingrep.
. Vi speJade högt och lönerna bytte ägare ",1ll
och om igen. Vad skulle man med dem att göra?
I mo rgon ä vi döda! Det spelades: tjugoett, and·
ra spel äro krigare ovärdiga . . Vid I2-tiden' kom
\VaUeniu," för att köra 0:;5 i sängen, men i detsamma
sunUQ.ade telefonen. Vi fortsatte tills vi ledl5n:ade, pötjade berätta hi~o der och u.n drade över
morgondagen. Det hände ju ibland .
. ,I morgon ä vi döda!
Vi hade väl hunnit med den femtionde versen i Sak.Sani~mivisan ,
, \Vrede se on kunnau mies yaikkapa parooni.
Hevosensa nimellä Oll Frido Andersson! - t
och skull..! jnst i korus stämma upp refrängen, då

det hördes hästtramp och medgnissel nte på
landsvägen. Vi ·irogo på stövlarna och gingo ut
för att se vad som var å färde.
På landsvägen står en lång rad slädar, i ett
myller av figuru .
- Va nu då, förstärkning?
- Stämmer, ropar någon och en ung man an~
mäler sig för Wallenius.
- KOl1l,panichef Strömbeck med femtio Gamlaka rlebyoor, avdelade till Ruovesi.
- Bral , Välkommen! Sannerligen . inte en
dag för tidigt. Hu!- . är folket?
- Så gott som bara pojkar, men jag går i god
för dem, Manne vi får slåss snart? Det har varit långa och tråkiga dagar innan vi äntligen
sluppo i väg. Voro just rädda att inte få vara med
om Tammerfors .
Så äro de allesamman. tRädda för att inte få
vara med om Tammeifols.~
Walteniu!; stralar och menar att det känns
skönt' äntligen få en reserv att hålla i Kyrkbyn.
Han ger några order angående inkvarteringen och
förplägningen. Nykomlingarna marschera upp
till Kmll\antalo och Strömbeck atervänder om
en stund.
Det blev litet annorlunda än Wallenilis tänkte.
Wrede och jag stTäcJ.."te oss i sängarna på sön~
dagsmorgonen. Staben satt redan vid tebordet.
Vi undrade om rödgardisterna skulle helga :\t-
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minstone denna !iöndag'> n, d å Wallenius ropade i
dörren:
- Upp med er. Vi 'få slåss i dag. Fienden
har bmtit sig igenom vid Kärkelä och Kosketa,
hota förbindelsen med Filpula. Ni två gå i för·
väg med ryttarna. Strömbeck kommer efter med
sitt f,,1k. :Maskingevär möter i Ruhala.
Det tog inte lång tid att få kläderna på och en
te5kvätt i kroppel1. P å landsvägen var Ström·
becks folk redan marschfärdigt i sina slädar.
Större delen åt sina smöJgåsar i lugn och ro, men
en och annan frågade om det skulle bära av till
'l'anunerfors nu. Spanarna hade redrut suttit tipp
och aUt var klart.
I raskt trav redo vi landsvägen mot Ruhala,
där W. från Pekkala mötte med sitt maskingevär.
Från Rultata vidtog okänd terräng och vi redo
ansatsvis i galopp framåt undersökande tOrpe tl
och vintervägarna på sidorna om landsvägen. Solen stack oss i ögonen. Tempet:atureu , som p{\
morgonen varit ganska låg, började stiga och
gjorde de varma pälsarna mer än obehövliga. Ki·
lometer efter kilometer tillryggalades .ltan att
något inträffade. Kanske det' hela när allt kom
omkring endnst var falskt alarm, :hled långa mellanrum kvarlämnades stafetter efter vägen och
slutligen utgjordes styrkan endast av Wrede, mig
och tlivgardeb.
Vi nådde Koskela utan äventyr och länmand e
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hästarna mellan ladugårdsbygguaderna pulsade
vi ned mot sjön, vägledda aven Wlg pojke, som
förklarade sil veta, var
röda funn05 . Han var
synbarligen alt lita på, ty han föreföll mycket
orolig att bli upptäckt, och bad oss .fö; guds skull
inte tala f)m et för de rödat. Något dylikt behövde han alls icke befara, förklarade Vl. Vid en
utspringande, skogbeväxt udde, i skydd av några
travar nyhuggen ved, kunde vi med blotta ögat
iakttaga Kärkelä gård på omkring 500 met~rs
hall. Med kikaren upptäckte jag vid stranden (.Il
lång skytteked syssel>att med befästningsarbeten. Fronten var riktad rakt västerut och borde
enligt våra beräkningar sträcka sig uppåt lanusvägen vid Kiimala. Kartan gav emellertid inga
upplysningar om terrängen och icke heller visste
vi, huruvida skyttekeden sträckte sig även till höger om landsvägen. På Kärkelå gård synte.i ett
vimmel av hästar och slädar. Jag uppskattade
dem till ett femtiotal. Den fientliga styrkan var
allts.1. omkring 250 mall, men större måste den
vara om även Kilmala var besatt, minst 400, vilket ocksh Ixsannade sig se'lare. Livgardisten n:o l
skickades tillbaka till infanteriet med order .till
detta att framgå i gles ked till vänster om landsvägen. Här måste som vanligt blufias i den hö~re
stilen.
•
Egentligen var det oförsv~r1igt att l~mn.a den
högra flygeln vid landsvägen utan skydd . ,Det

de

71
var emellertid iutet annat att göra. ' En gbpp
måste bevaka vintervägarna, som stöta till vid
Koskela . . En måste lämnas som bevakni,ng åt
hästarna och slädarna. Det återstod' alltså knappa
fyrtio man för anfallet.
Kiimala toq) ligger p å en liten kulle till väns·
ter om landsvägen, och i skydd av denna fortsatte
vi, Wrede, jag och en skic11öpurc, ' som löpt före
infanteriet. Bakom en ria Hngo vi en god över. blick av terrängen. Framför oss ett öppet ' fält"
sluttande uppåt. Vid krönet vidtog skog och i
brynet Mg <:tt litet rödmålat torp. ~ Til1 höger om
landsvägen nästan ända fram till Ktimala tät
skog. Allt låg dödsstilla i det skalJla' solskenet.
Från det lilla torPet försvinna några figurer in
i skogen. Wr~e - ropade: ~eish~ och lade an med
culten. Avståndet v~r nämligen endast omkring
ISO meter. Det kom ett svar i en brakande salva
'utefter hela skogsbrynet, men kulorna gingo för
'högt och slogo in i det snötäckta ~:på.ntaket, Ännu
visste vi emellertid ing!!nting om skogen. tilt höger, utan fortsatte springande i den djupa snön i
en ansats över till landsvägens högra sida, där 'vi
togo betäckning, Kulorna börjaue piska snön
'omkring oss.
- Månne Strömheck kommer snart?
- Månne int.
Gäd.esgården flisas sönder av ilsk.!t surrande
rikoschetter.
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Piooo ... 00 • pioooo ...
- Nej, fan, vi hoppar över gärdsgården, skrat~
tar Wrede, som ligger till höger, åt mig, det här
blir ingenting utav.
- Vi hoppar bara. svarar jag och känner det
som sade jag en grov lögn, ty gärdesgården är
mycket hög, snön mycket djup och pälsen my c~
ket, mycket obekväm, dessutom ...
Piooo ...
J ag ser Wrede kaJta sig på magen upp på gär·
. desgården, göra en elegant h~lvolt och försvUula i
skogen snett framåt höger. Det blir min tur, jag
reser mig upp, en Fula sliter sönder pistolsnoddcl1,
som hänger om halsen och browningen faller i
snön, antagligen på samma gång som jag. Skill·
naden är bara den att jag faller på andra sidan
gärdesgården. Hur jag kom över vet jag inte.
Omedelbart därpå kastar sig den tr&.lje, skidlöparen, i en båge med benen uppåt över hindret. Jag
ser någonting flyga om den ella foten.
- Sårad?
-- Nej, fan, han tar sig o.:n foten, men klacken
rök.
- Då fort.~ätta vi.
Bakom en tuva hitta vi Wrede. Han ligger
och skrattar, ty jag svär oupphörligt över den för·
lorade browningen.
- Månne det blir en röd, som hittar den?
- Knappast, för där kommer gossarna.

l
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Förbi Kiimala p:!lsar skyttekeden fram över
fältet och gevärselden från c.en mot;;atta sidan
stegra.; till det ytterligaste. Den erbjuder ett
gott mål, ty solen ligger rätt på.
- Hör opp! Va ä de?
Grenar braka i skogen och mellan trädstammarna sh.)'mtar en fientlig sk."Yttelinje, som går
snett mot oss. Når den. landsvägen, äro de våra
sålda. Maaserpistolema fram. Vi tömma magasinen mot fienden, den ene omedelbart efte~' den
andre, ladda om och fortsätta. Det låter som ett
maskingevär. Framryckningen avbrytes och en
del char sig tillbaka.
- De va tusan.
I d~tsamma höra vi på landsvägen bakom os""
till vänster vårt maskingevär stämma upp sin
gälla röst, ett tredjedels band på en gång. Ullclerhara musik! Det går en varm våg genom bröstet. Nu först börjar leken.
'rack-tack-tack-tack-ackackackackack ...
Vår skytteked börjar arbeta sig framåt. Wrede
följer det hela med gnistrande blickar. Så mumlar hall något om .att det kan inte tusan stå ut
lällgret, och rusar framåt ner mot landsvägen,
glömsk av faran t ill höger. »Eteenpäin, framåt!»,
ropar han. Vi följa efter.
Eteenpäin!
H au kommer tillbaka i sina spår mödosamt
stödjande sig mot träd1rtammarna. Då och då
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sj unker han ned på knä men reser sig igen. Hans
ögon äro vitt uppspärrade och aruiktet är lik·
blekt. Han faller i mina armar. Ett svagt leende
rycker i läpparna: .De satarna ha träffat mig för
en gångs skull - j'magen. Ser du -hålet? Han
sjunker ned i snön. Skidlöparen, som hunnit
fram, hjälper mig hålla honom.
- För . .. för bort mig.
- Ruska upp dig kamrat, inte är det någon
fara inte. - J ag, kan inte förstå att Rabbe, Rabbc
Wrede blivit träffad. Steg för steg släpa vi honom ner mot landsvägen. Skyttekedcll i skogen börjar åter gå framåt.
Vi kOlluria ut alldeles intill maskingeväret på
landsvägen, där V. mitt i eldlinjen sitter med händerna knutna om st)'Thalldtagen och tummen på
klaffen. Med kot;1:a uppehåll arbetar det skakande
maskingeväret.
Skidlöparen springer nedhukad efter ambulans.
Uppför fältet går vår skytteked fralll. Dc
unga pojkarna bry si~ inte ens om att taga betäckning utan staIUta då och då, när något lämpligt mål visar sig, skjutande i stående ställning.
'l'vå gossar råka i gräl.
- H an stalp. De va ja
sköt honom.
- Nej, jäken, de va allt ja.
De äro redan inne bland fienden , so!D l?örjar
retirefa. Bakom tuvor och stammar ligga några

som
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kvar . ~fed huvudet lledborrat i snön skjuta dc
oupphörligt och kulorna faTa någonstans uppåt
trädtopparna. En man i vitt överdrag står svärjande på vägen . Lönlöst söker han samla de
flyende.
. Hurra, hurraa-al
1o.Iaskingeväret h ar avslagit flankanfallet och
fienden vikeT över hela linjen , men änllu fortgår
striden och kuloma pipa omkring oss.
En släde kommer i vild fart och hästen' st annar, stegrande sig \'id maskingeväret. SY3ter P .
hoppar ur, utom sig av förskräckelse, när hon ser
\Vrede. Med förenade krafter lyfta vi opp honom,
släden vänder och i karriär bär dt.k iväg mot fö rbandsplatsen, Koskela torp .
Enstaka skott och hurrarop höras ännu.' Fienden h ar nått sina slädar och återvänder ( vild flyk t
söderut .
Inne i torpet samlas de sårade. Dc äro utom
Wrede endast fyra. En pojke i l8-års åldern "itter blek p å eu stol, naken. till midjan. Från ett
sår i hQgra axeln strömmar blod nedför den vita
armen, som slappt hänger vid sidan.
På golvet ligger \Vrede. Man har fått'! kläderna av honom och syster P . ligger på knä b-:edvid, läggande det första förbandet. Det är ett
svårt arbete, ty för var gång hon förförbandet"\Ulder ryggen måste hon höja på ·kroppen. Då ;tönar han lätt.

Hun slår upp ögollel\ och får se mig.
- Hu vi segrat?
- Visst ja, !nodet uppe. Om ett par veckor
aT du ute igen.
- Hurra! Men - rör bort mig - hem till
Ruovesi - jag vill inte - ligga - häT. Han blir
iVlig och hektiska fläckar visa sig på det bleka
ansil.1:et.
- Hör du, säg dem där hemma - att jag
stupat _. som en karl.
Det börjar skymma. Snö faller nä r vi Ix:ge
o~ hemåt. Efter släden, där syster sitter med
\Vrede i famnen, travar hans häst med tom sadel
och slängande tyglar.

•
Det är (lystert på staben uu. Vi sitta var och
en för sig och undra hur egendomligt allting L-genlligen äT. På måndagen kommer doktorn och ger
oss ett litet hopp. \Vrede sover lugnt , kanske
går han igenom. Vi säga det högt om ochom igell:
Kanske går han igenom. Men inget. t ror det
UtOm sig. .
".
På morgonen följande dag vid femtiden dör
Rabbe \Vrede .

FANEDEN

Mars gick in med strålande vackert väder.
Red man p å vinterväganla mot Ruhala eller över
Ruovesi tl:\ot Enoranta, glömde man helt och hål~
let att detta var platsen för ett fruktansvärt skå~
despel. Några större strider hade icke förekommit sedan de senaste:: drabbningarna vid Koskela.
under yilka friherre Bruun stupade, dagen efter
det Wrede träffades av den dödande J..-ulan. På
Ruovesifronten var det alltså relativt lugnt, men
östemt på Matminen hördes ständigt ihållande
maskingevärse1d. Där h ade Ekström och jägarkapten N. heta dagar.
Genom våra små framstötar mot bl. a. KoskeJa
och: Jäminki på Pekkala hade vi så att säga &ut byggt. fronten och gjort den enhetlig. Mera kunde
icke göras. Förstärkningar uteblevo helt ocl1
hållet. Varje disponibel man var ute vid poste.:.,
ringan~a och reserven, tolv mall ur Ruovesi skydds-

kår, hade all vakttjänst på sin lott. Återstod bataljonsstaben, dell s. k. slagresefvell. En dag kom
visserligen förstärkning till oss, men den måste
samma dag befordras vidare till Mannillell, där
heta strider pågingo lUed ständiga bajonettanfalt .
Dct var det beryktade Härmäkompaniet med dess
originelle chef tHärmänkuningast, jääkärivänrikki
V. , Härmäkwtgen . I kompaniets första drabbning
på Manninen stupade omkring tio H ännäbor, vilket
ju var rätt mycket för våra förhållanden. De
lära ha sagt:
- De ä väl ingenting mot när vi ha hröllop
hemma i Härmä.
, Det började naturligtvis en söndag.
Byn beredde sig på en festlighet, ty Ruovesibataljonens fana skulle högtidligt invigas i kyr- I
kan och p å samma gång skulle faneden sväras av
Gamlakarlebyborna, som indragits till kyrkbyn.
Det bakades och fejades här och var på lördagen
och 'slagreserven' beredde sig på visiter med
kaffe och småbröd. Visserligen dWldTade sedan
8-tiden p å morgonen kanonerna på Manninen,
mcn det hörde ju till vardagligheterna och störde
icke den höga stämningen det minsta.
Det närmade sig kyrkdags. Bjäl1I-or 'Id.lngade
på landsvägen och folket började strömma till
kyrkan, Efter en kort inspektion marscherade
Strömbecks avdelning in i kyrkan, Soni genljöd
av klirrande sporrar och taktfast tramp. Det rät-

tades på vita och svarta huvuddukar här och var,
det täcka könet var talrikt reprerenterat, och
alla ansikten vändes mot de i full stridsrustning
skrudade krigarna. Gevären hade kopplats i reM
gelrätta pyramider på landsvägen. 'Vår Gud är
oss en väldig borg', togs upp av kraftiga strupar
och e~ter predikan höll 'den unge pastorn ett tal
på finska och svenska till skyddskåristerna. Den
vita fanan med lejonet och rosorna inom en röd
fyrkant vecklades ut och jägarkapten Wallenius
begick faneden. Det var dödstyst i salen, ty alla
voro gripna av edens innehåll, den föreföll ju
också !?å betydelsefull här med fienden på några
kilometers håll. Fast, med högburet huvud UpPM
repade han ord för ord och vi visste alla vilken
man som stod bakom dem. De sista orden hade
just förklingat, då det börj ade dundra från PekkaM
la~hållet. Dova kanonskott med korta mellanrum. I samma ögonblick hördes häftig maskingevärseld från Pitkälä, Yla Pohj a och Enoranta,
intensiv gevärseld smattrade f ..ån alla håll och
kanter .
Det går en rörelse av oro genom församlingen.
En ordonnans på sju år störtar in och ropar gällt:
Kapten till telefon! Emellertid fortfar man av~
lägga eden grupp efter grupp, men oron tilltar.
Wallenius återkommer men har knappt hUll'1.it
sätta sig, förrän en ny ordonnans ropar i dörren: .
Telefon, telefon!

1_ _-

Grupp efter grupp får order att gå till gevären
och de försvinna utåt posteringarna i de alltid
mirschfärdiga slädarna, som vänta vid lanclsvä·
gen ovanför Rttoruemi. Människorna skocka sig
oroliga omkring dem, några ord av Wallenil1s,
som störtar förbi, lugnar dem emellertid och man
börjar troppa av var och 'ell till sitt.
Kaffeborden fingo vänta. Ty från den dagen
var det slut med friden.
Det är urladdning i staben. Fälttcldouen
summar O;"pilhörligt. Förstärkning önskas från
alla h åll.
- Från Pitkälä. Fänrik L. talar. J ag måste
få några grupper. J ag har inte folk nog att Mila
~ela ställningen ~besatt.
Vårt mg. fungerar
tute.
- Från Pekkala. Förstärkning , förstärk·
ning! Rysk ammunition!
- Från Pohja, förstärkning, har bara en
grupp i reserv .
. - Från ' Koskela, sänd för tusan hakar folk.
Fienden bryter sig igenom!
- Filpula, kapten H., operativa avdelnin·
gen. I nsänd med det snaraste uppgift på hur
många trumpetare bataljonen nar - - - Satan! Wallenius ryter. Slagreserven röker cigarretter och funderar intensivt. Någonlad'<lar i nervositet sin mauserpisto1. Artilleri. och
infanterielden tilltar i styrka. Over hela fronten

från Filpula, över Mantunen och Ruovesi dUlHl~
rar och smattrar det.
Telefonen suromat,
- Enoranta, jägarlöjtnallt Kokko talar. Tjänare! Ett fÖTbaskat oväsen i dag eller hur. HUf
har du det? Här är de blankt åt pipan. De röda
beskjuter gården med artilleri. Hela styrkan
ute i strid. J ag kommer just från skyttegravarna ... en skräll - Hallå, hallål Det kom en
kappsäck in i rummet bredvid, tog visst en bit av
. .. en ny skräll - hallå, de va en till. De ha
insatsskjutning i dag. Hur den tog? Jo, rakt ge110m rummet. Alla fönster följdl' med. J ag tror
jag släcker brasan. Dt.t kunde ju ske en olycka . . .
Pangl
Det blev tyst. Wallel1ius lägger ned mikfOfonen i sin klyka med en viss omsorg .
- Nu är Kokko färdig.
Det summar igen efter ett långt uppehåll.
- Enoranta, Kokko talar. råg måste bära
ut telefonen . Det blev för jäkligt. Den sista
kappsäcken slog kras på konjaksflaskan och S:lnide ordonnansen. som satt bredvid mig. Nog
borde dom ta mera hänsyn till vissa saker och
ting. Nej, hej så länge, jag måste ut igen .
Slagrescrven strålar upp. me" så summar' den
..
fÖTdömda telefonen igen.
- Sparta, löjtnant P. talar. !<'ienden har gått
över Niinimäld mot kyrkbyn . Meddelats av

::\iinimäki själv, som måste fly . Lindholm hotas
bli kringränd. J ag har t re shrapndler kvar.
- N.t ä vi. färdiga!
J ag drar mössflIl ned över öronen, rycker till
mig en mauserpistol ocl1 rusar ut, kastar mig upp
på hästen och får fem llojkar med mig i en släde.
r galopp bär det iväg ,tppför backen, genom tallskogen mot Niinimäki. Utaniör byn, strax ovanför telefoncentralen står en gubbe på. post. D.;:t
är allt som skyddar vår högra flygel.
På Pitkälä håller"L. stånd med. sin lilla skar.a
och sitt trasiga maskingevär mot övermakten.
Hans kvarter träffas av fem g 'anater och ra Dponeras svårt. Även här upprepar sig samma
historia som på Enoranta. r det längsta höll te1efonp,Htell ut. Först efter den fjärde granaten
kopplar hatt av telefonen och går ut. I samma
ögonblick slår den femte ned på telefonens fömtvarande plats.
De röda skjuta bra i dag. Från min plats ytterst på högra flygch) på kullanH\ vid Paarlammi
ådal kan jag med kikare i skydd bakom skorstenen på Niinimäki torp se krevader över Pekkala
och Pitkälä. Av allt att döma står de rödas ena
kanou vid Ylä Kiviranta och jag skickar t>n skidlöpare ned t ill Sparta. Dit kurLla vi ju skicka
våra trt> shrapneller.
Ingenting vet mall. Man ligger pli. sin plats
och hör bara att luften ä r fylld av ett evigt. smat-
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ter och dunder. :Maskingevär spinna i korta och
länga Jatser utefter hela linjen. På så långt håll
som Pohja kan jag urskilja vår colts ljusa klang
r är <len i korta, gälla hugg svarar på fie ~ldens längre
och grövre haranger. Snart är det emellertid omöjligt att urskilja vår eller fiendens eld, ty ovasendet stegrar ~ig till det ytteIsta. Är det månne
förspelet till det slutliga bajom.ttallfa11et? Spänningen blir outhärdlig.
Dagen går och det börjar skymma, men eldstriden fortfar. Eldsken synes i väster. Det är
Seppälä som brinner. Vid sextiden rapportera"
att fienden drar sig tillbaka Irån .grannskapet av
Niinimäki och vi draga en suck av lättnad, ty vad
skulle väl sex man ha kunnat uträtta om fienden
gått till anfall, i all synnerhet som vi voro spridda
på en front av o.m kring ISO meter för att 'mar·
kera' en . stark skytteked. Varför icke fienden
gick fram är en oförklarlig sak. Med femtio man
hade de nedgjort oss och ma ·ocherat ostörda ända
till kyrkbyn.
J ag sitter upp och rider i en vid krok över
dalen upp mot Mäyräjärvi. Det är· nermörkt
ilme i skogen, men eldgivningen vägleder mig. Det
är emellertid omöjligt att efter hörseln. bedöma
avståndet till en skjutande avdelning i skog. Det
ekar överallt mellan stammarna, man vet icke
om skotten komma från vänster eller från höger,
framifrån eller baJ...ifrån.
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Det blixtrar till ett hundratal meter framför
mig. Är det fiendens vänstra flygel jag nått eller
är det bara en tryckande patrull? Hästen slår
vilt och vänder på den trånga stigen. Plötsligt
brakar ett tjugutal skott längre åt vänster. Ett
gällt kvmmandorop, tunga andhämtningar, några
grenar braka och en handgranat kreverar med en
bedövande skräll. Det måste vara en del av
!.indholms folk, som upptäckt den röda patru11ell.
Hästen durkar längs skogsstigen. När jag slutligen får in honom, vet jag mig varken hit eller
dit. Vintervägar korsa varandra och märkret
är ogenomträngligt. Kompassen ligger naturligtvis där hemma, det. enda j ag alltså har att göra åt
att lämna hästen fria tyglar och hoppas att han
inte skall föra mig till fienden. Efter en evighet
fu lt av spänning ser jag ådalen nedanför mig.
Vid niotiden 'lår jag kyrkbyn. Patrullen är
hemma långt före mig.
Striden har vid åttatiden avstannat över hela
Ruovesifronteu. Från Pitkälä meddelas att granater med giftiga gaser slagit ned i ladugårde:1.
En .stor del av den till ett 30-tal rask or uppgåend~
ladugårdsbesättningen har dött, resten är döende.
Veterinären S. reser dit och jag följer honom . 1
förbifart";'!l hälsa vi på i Rauhamäki. I ett uthus
ligger en sårad rödgardist . Vi gå dit. En foto genlampa brinner på ett hörnbord. · På golvet
ligga i död.3tung sömn ett tjugutal skyddskårister.

'l'vå män spela kort vid bordet. Invid väggetlligger
en jättelik gestalt. Bröstet är blottat. Det höjer och
sänker sig knappt märkbart. Systern har just lossat
det första blodiga förbandet kring hans ansikte och
visar oss fem skot~år, som gå kors och tvärs genom
det otympliga huvudd. Och dock lever han. Hans
händer öppna och sluta sig mekaniskt.
- I ngenting att gö_ra åt honom. Han ser inte
morgondagen, säger sjuksystern .
. Skyddskåristerna snarka. Någraropaoch väsnas
i sÖnmell. De leva .väl åter upp dagens strider.
En man öppnar dörren till den stora ladugården. Stearinljuset, SQm han bär, fladdrar i d raget. Där inne möter oss ett ohyggligt ljud, rom
om stora, otäta pumpar vore i arbete. Det är de
arma:- kr.e aturen som mödosamt su;;a luft i sina
förbrända lungor. Några bnma och "0.ta kroppar
ligga med stelt utspärrade ben i båsen. Över
gården går avlösningen till posteringen vid LehtiäjärvL Trötta, böjda ryggar. Geväret i rem över
axeln. Släpande steg. Från skogen komme.i" en
trupp åter från *xttegravarna. Den för några
sårade och fångar med sig.
.
I söder på några kilometers håll stiga väldiga
eldf1~or och rökmoln upp.
Det är Savela,
som stuckits i brand av fienden. Skenet belyser
våra ansikten, dä·r vi stå ute på gården i samtal
med fänrik 1.. Han pekar utåt PalovesL Där
borta bland holmarna utspelades en trageJii för
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ett par timmar sedan. En patrull på åtta gossar
skulle spana från en angiven holme mot fiendens
högra flygel. De gingo för långt och påtråffades
vid Iiendens återtåg. Tre lyckades llIvikomma,
därav en sårad. Bland de stupade voro ett par
tvillingar i femtonårsåldern.
På staben börja rapporterna inflyta. Öv~r.
allt ha de våra hållit stånd. Heta strider ha stått
vid Koskela och Pohja. Pekkala har denna gång
sluppit närstrid, men i stället fått tränar avartil·
leri, dock utan större skador. Födusterna äro
sagolikt små över hela fronten - på vår sida.
Det kommer post från Filpula. Från staben få vi en låda, som skall innehålla beklädnadspersedlar. Den öppnas med spänning och illaehållet befinnes vara -- mjuka, vita kragar. Mjnka,
vita kragar! 0 , under över alla underl

•

Ordonnansen kommer in med Kansan Lehti,
numret daterat fyra dagar tidigare. pär står bland
annat att de rödas pansartåg gått fram till Seppälä och skjutit gården i brand. Seppälä ligger
några mil fr ån jämvägen. Vidare har Ylä Pohja
fallit och de röda ha där tagit ett maskingevär
förutom allt annat ofantligt krigsbyte.
Vi kunna icke neka oss nöjet att per telefon
meddela kommendanten på Pohja nyheterna och
g.:ratulera.

~

•

MOT TAMMERFORS

•

I

På Manninen slåss man fortfarande. De röd a
göra förtvivlade försök att slå sig igenom, men
kastas .:itändigt tillbaka av de envisa försvararna.
Dagen i ända dundra fiendens kanoner och maskin·
gevären hacka oupphörligt.
I Ruovesi är det relativt lugnt, ty västemt
tränger Hjalmarson fram med starka styrkor mot
Kuru och lättar därigenom trycket på vårt av·
.;nitt. Endast på Pohja äro allvarligare strider i
gång - naturligtvis.
- Varför i Herrans namn få inte vi gå fram?
knota vi hållSynslöst. - Är det då inte rakt åt
skogarna? Bäst att börja med hälsnillgsövnill·
gar ute vid fältvakter', a och förbjuda användande
av eldfarliga vapen. - FoRet kllot~t, man vill
hem. - I två månader h~ vi .slit:t hLind här men i
f\lla faU fått slåss. S.)va, äta och gå på post kwllla
vi lika gärna göra hemma. - Vi vill framåt!
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Ell kväll kommet jägarlöjtllant Kokko p å besiik fran Enoranta. I åtta dygn ha de legat ute i
skyttegravarna på Enoeantn och Seppälä. Seppälä bar skjutit5 i brand och folket fick rusa ut
i ställningarna, många utan att hinna få skor p:"!
fötterna. Allt uppbränt. I åtta dygn ha de legat
där i kylan, gud vet hur, ätit fru5et bröd och
smör, en teskvätt när det var som lugnast. Fiendens artilleri Aar belagt ställningama med c:a
6,000 granater. - Det var ett hetv~te . Bajonettanfall varje natt. En gång låga vi på var sin sida
om landsvägen och skällde varandra för punikki
och lahtari. J ag sträckte mig över landsvägen
och fick tag i håret på en röaing, drog honom upp
på vägen och skrek: Ge dej, din djävel! Men han
skrek tillbaka, jag ger mej aldrig för jag är rödgardist. Då sköt jag honom med coltc.n. Ingen
ville ge sig. Dagen därpå går Ekström fram till anfall.
Mannil1en ringer och jägarkaptcn N. berättar
med en något spydig unduton i rösten att de där
ha tagit två kanoner och två maskingevär för·
utom ett hundratal fångar.
- Tusan, tusanI Aldrig kommer några order.
Wallenius är nedslagen, alla äro nedslagna .
Så äntligen vid middagstiden kommer anfalli·
order. Bataljonen går över YI1i. Pohja mot Ori·
"esi.. L:s kompani går mot Kuru och ansluter '31g
där till H jalmarsons trupper.
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Avskedsmiddag. Fröken L. bjuder för sista
gängen på chokladpl\dding. Hög stämning på
kvällen sedan allt är färdigt . Vi sjunga Soldat gossen och hurra. :Måhällda äro vi en smula ner.
vösa, men det är icke att \Uldra på. I sju långa
veckor ha vi väntat på denna order, som skall
bringa l'ammerfors på fall. Ka:tor studeras och
den högre ;;trategicn, repres.c llterad av Wallenin.>, ingeniör N. och mig, samlas kring en 'ram-

merforskarta. Vi förutsätta naturligtvis att hela
Tam.rru!rföTS faller på vår lott. Vi känna ju knappast till några andra trupper. Det blir sent inllaH vi förmå oss gå till sängs.
- I morgon ä vi döda!
Vid fyratiden vakna vi vid att Wallellius ropar:
- Vi få vänta ett dygn till! - Kum faller , Ofivesi faller, nervositeten stegras.

- Nu ta de Iriska, exercerade trupperna från
Hönsburen* Tammerfors, natu,ligtvw, tåga in i
fina kläder och vi frontsvill få rensa skogarna efter dem.

94
Orivesi återtages av fienden. Nervositeten
minskas. Än finne.5 hopp.
Vid femtiden följande dag bryta vi upp. Det
k.änn.; litet tungt för envar att lämna Ruovesi.
I Yla Pohja blir' det en timmes uppehåll. Där
stöta de övriga kompanierna tillsamman. Vä~
gen är fylld av en lån6 rad slädar. Så mycket folk
ha vi icke sett på länge. Det lugnar och tillförsikten växer.
- Skola vi då ald rig få gå i väg?
Så kommer ordem ,Framåtb och jag rider me(l
officcrspatrull några kilometer framför bataljonen. Det känns som hade man en armek.år
bakom sig. Äntligen är') vi alltså på väg mot
TammerIors. I strålande marssol och bister kyla.
Över vägen äro några träd fällda. I ' granarna
ha de röda gillrat opp handgranater. Det gäller
att försiktigt skära av snörena och VTäka d~t hela
åt sidan. Vidare.
Det blir en händelselös, ändlös mar3ch över
vida myrar, där krologa martallar stå svarta som
avbrända tänClstickor i snön. Mil dter mil. Vägen är kantad av sardinburkar, halvöppnade, halvätna, rester av de röClas måltider under reträtten.
Här och där en stupaCl häst. Så småningom nå vi
mera kuperad terräng, backe upp och backe ned,
skogklädCIa berg, varifrån när som helst en salva
kan braka. Men ·intet händer.
I 3kymningen slår vädret om och på slaskiga
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vägar nå vi Orivesi. Inte ett liv att se. Vi veta
icke om iamhället är i de röda,; våld eller ej. J ag
vänder mig till ryttarna:
- Vänta vi eller gå vi p å?
- Vi gå, bara!
I karriär stonna vi in i byn oen hejdas aven
- skyddskårist ur Vasa I bataljon. Han frågar
efter apoteket och då vi ha samma mål hjälpas vi
åt.
I byns inre delar vimlar det av trupper.
Bataljonen går tiU vila och staben samlas kring
en flaska från apoteket.
- Vill du ha en sardin?
- Nej, fy tusan! Bort med skräpet l I~itet
var må r illa vid blotta åsynetl av sardinburkar.
OvecslIt där de röda ht'serat, överallt där de
plundrat och mördat, lämna de sardinburkar efter
sig. Man känner samma obehag för dessa som
för röd färg.
Vid tvåtiden s:å vi vidare mot Sumula.
dörren står cen högrest a värditUlan och hälsar
oss:
- Gud skydde er!
Teriänren blir allt mera kuperad. ] ägarlöjtnal1t K. , som går under marschbevakning med
sidopatrullet, måste indraga desanuna ty de kunna
omöjligt taga sig fram över bergknallarna. Inga
trupper lära finna . framför oss, heter det, men
likafullt rida vi förbi en trupptransport på slä-
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dar, minst en bataljon. Det är visst öve :"~te G,ra!·
ströms folk.. Slutligen passera vi en marschbcvaknillgsavdelning och några hundra meter framför densamma färdas ett fältkök med tre kockar.
Röken bolmar vit ur skorstenen. Månne det skall
kuuna fylla sin dubhla uppgift som spets och som
fältkök?
Ruovesi-bataljoncn och Seppälä-bataljonen
detacheras över till Suinula för att därifrån framgå
mot Kangasala. På den smala vintervägen. som
från stora landsvägen går ned mot Vesijärvi, kommer en släde emot oss i vild fart. En he((e hoppar U1', presenterar sig och meddelar att han flytt
undan de röda som besatt Suinula. Han vänder
och visar vägen. En nyländsk dragon kommer i
karriär från Suinula-håUet. En ung pojlte. Han
berättar rnoo andan i halsen att hans patrull bli.
vit påskjuten. Berättar ingående hUT kulorna
visslat. Mina gossar le överSt·ende. De känna
symtomen. Så är det alltid när man är i elden
för första gången.
Ingenting händer. Gossarna knota. - Vi
kan lika gärna ta kvällståget t ill Tammedors som
att gå på det här viset.
Ett vägskäl i skogen. Vägen till höger går till
Suinuln station, den rakt fram till Kangasala .
och vägen ·till vänster leder ner mot Vtsljärvi.
Två och två sänder jag spanare ut för att undersöka dem men ingenting lean ·upptäckas. Till
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vänster !löjer sig ett skogklätt .berg med ett ut.·
siktst.:.rn. . I landsvägsdiket en skyttestäl1nillg
med sotiga patronhylsor . . Här besköt tiynbarligen fienden de nyländska dragonern.a när de måste
vända. I skogen är det di?dl;istilla, en s<\dan ~är
påfallande stillhet, som kom~eT en att ana orad.
r-Rapport tillbaka till spetsen att den noga
undersöker berget och utsiktstornet samt skogen
omkring innan ltu\.:udstyrkal1 går vidare. J ag
. fortsätter huvudvägen.
- Bra! Lille Nyman sätter sporrarna l Slit
raggiga kirgis. Om ett tjugutal minuter är han
tillbaka.
- Ordern framförd och uppfattad!
Vidare.
Efter några kiloIpeters ritt, som gick rätt långsamt, ty varje sh).ga måste undersökas, nå vi fram
till Frans3ila vackra herrgård . . Jag klättrar ~pp
på taket, icke blott för att få njut~ av d~n underbara utsikten, utan också för att med k~karen
hinna spana. bortåt holmarna och sjöarna, innan
det blir nermörkt.
I nne i huvudbyggnaden bor en rysk familj.
En ung, blek _officer i k)1akiunifQrm presen_t~ral'
sig som löjtnant Baxhövden. Bmu1-övden1808! Men det är ingen tid till historiska Qe.t;raktelser. Han berättar om .:\tällningar!1fL. vid Tam
merfors, där han varit för några. dagar r;ed.an.
Ännu en rysk officer uppenbflTa.r ~dg, .åt~öljd .a v
; _ Kampdagar I TRvU tlRtld.

I
en kosack: i fotsid livrock och med en glänsande
kaukasisk kroksabel t värs över livet. Jag för·
khuar att herrarna tills vidare få finna sig i att
betraktas som fångar. Ryssar äro ryssar. Dc
foga sig, synbarligen glada över meddelandet, de
väntade kanske något annat.
Under tiden anländer en rapportryttare från
Wallenius. Han meddelar att bataljonen gått i
kvarter vid Suinula station. I ag skall ordna fältvakt vid Franssila. I detsamma anländer tre .
grupper från Markkula, den stora gården bakom

oss.

Det mörknar hastigt och blir allt kallare. J ag
ordnar bevakningen, ett oerhört arbete, ty ingen
fötstår mig. Mina två tolka'c äro hos Wallenius,
och ryttarna förstå kanske något, men kunna icke
tala finska. OrdeT kommer att jag skall infinna
mig hos WaUenius. Vi sitta opp. En kilometer
går i rask trav. Då hör jag söderut ett långsamt.
kraftigt pustande och ser ett rökmoln förflytta sig
framåt över grantopparna. Ett tåg söderifrån?
Pansartåg! Karriärl En salva brakar löst på oss
på ett femtiotal meters håll, N. förlorar sin mössa.
Min häst stannar häftigt med frambenen styvt
utspärrade. Ryttarne trängas omkring mig i en
klunga.
"
Piiooo "... pioooo " " "
Jag skriker, helt om, karriär - marsch och
söker få om hästen, men den står fast besluten
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att icke röra sig ur fläcken. En evighet förgår,
en miltu~ kanske. Så får jag honom mat och sät·
ter i väg efter ryttarna, som redan försvunnit.
Runt FraIlssila och Markkula höres våldsam g,,värseld och så börjar ett helvetiskt oväsen, från
Suinula. J ag räknar minst fem maskingevär och
två snabbskjutande kanoner i arbete på en gån~.
Vad månne nu är kvar av Ruovesi-bataljonen?
På Fra'lssila gård ha posterna och det övriga
folket samlat sig i en kltUlga, ingen vet sig hit
e1le: dit. Runt om smattrar det och en 'Skytteked.
gör en kort framryckning ur skogsbrynet i syd- '
väst. Vår ställning är emellertid god. He rrgården ligger ph en l'1.1U~ med öppna fält åt alla håll
utom nedåt sjön. Når emellertid fienden Markkula, som ligger högre är. vi, äro vi sålda, men där
har antagligen löjtnant K.. med sina Ylistarobor
satt sig fast.
J ag skriker ut mina order, men ingen förstår. I
små grupper på tre eller fyra man för jag folk~t
ut i ställning utanför uthusen runt kullen, fram
och tillbaka, fram och tillbaka. Det går alltför
långsamt och i förtvivlan ryter j ag ut all min
finska.
"- Perkele, saatalla punakaarti - eteenpäin!
Gossarna uppfatta det som en Iöwlämpning,
några sktatta. Det blir fart j dem och inom några
ögonblic1. ha de tagit ställning och öppnat eld.
Under tiden höres svordomar från sidan till väns-
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ter. J ag ,springer dit . Det är m3, som icke fung<!~
rar, e-l liten del har förlorats. Skönt! - E n av
ryttarna kommer pulsat;tde i snön, då ~ då hll~
kande sig ned för de ilsket pipande kulorna. Han
faller men reser sl.g igen, hållande något blänkande mellan fingrarna.
- Se vad jag hitta. Månne det är nån ma;tick till mg-e~, säger han. Det visar sig också vara
fallet. Vi hurra och pojkanla i skyttekeden svara
me4 dt kraftigt eläköön!
Racka-tack-tack-ack·ack:ackackack ...
Det
åt ett helvetiskt ,oväsen. Av allt att döma
•
måtte det id.€ vara mycket ~var av Suiuula och
ba~ alj one·l.

Det är ohyggligt ;,caUt. Skjortan, <;om varit
ge.1omvåt av sv<!tt, 'itelnar til~ ett ;~pansar under
den hurna vind rocken. Soldaterna ha ,d et säker. ligen icke bättre. Den vänliga "ärdinnan på
F~an s3 ila har emellertid, trotsande gevärselden,
gått upp ur källaren, dit jag stuvat invånarna,
och kokar te i köket. En efter en drar sig tillbaka
ur skytteli'ljen och får några glas te och ett pa(
smörgåsar i kroppen.
Så småningom Ilpphör eld en. Fienden drar
sig tillhak.a till pansartåget, som sakta ån~ar ,;,ö4erut. ~i ha icke en enda sårad och ~öjtnant K.
med v:itken jag får förbinde1s;e, icke heller. Pqster
oc4 peude1pa.~rul1!!r utsättas och .det övriga m~lj 
skapet får vila invmhu!).
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Elden vid S~tinula fortfar, men drager sig långsamt söderut. Wallenius har alltså gått med 5(.ger ur striden, riten den måtte ha varit ohygglig.
Efter en spaningstur utefter skogsbrynet ämnar jag ta mig en stunds vila på en soffa, då order kommer från Wallenitls: ))Anmäl dig hos mig
ögonblickligell på MarkkulaJi . Svärande drar jag
på mig stövlarna och g6r tilHots upp t ill gården.
Där möta mig Walleniu'> och greve M. Synbarligen är det fråga om en expedition, men för att
säga sanntllgen har jag alls ingen lust. Sova,
sova! Greve M. skall med några män gå söder om
pansartåget, som lär ha gått sö.nder, och spränga
järnvägen. Som i en dröm ser jag honom sitta
vid bordslampan vändande på en opaUiknande
sten. "Han säger någonting, som liknar: ))J ag
undrar om min lyckas stjärna gnistrar i kvälu,
och han för stenen närmare ögonen. Den måtte
icke ha gnistrat, ty han hittar inte pansartåget
den natten, som jag sedermera fick höta.
Striden vid Suinula var av det egendomligare
slaget. Av allt att döma hade ett 6o-tal röda hål~
lit sig gömda på berget med utsiktstornet, dt
hundratal andra med ett maskingevär hade legat
i skytteked i skogen på stationens västra sida.
Sidopatrullerna hade icke skött sig ordentligt och
förlitande sig på dem gick Wallenius fram med
hela bataljonen och trossen till stationen. Ba~
taljonen hade stått samlad på plattformen, när
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pansartåget kom, öppnande på c:a 300 meters
håll eld med sex maskingevär och två snabbskjl1tande kanoner. I samma ögonblick började även
den dolda skyttelinjen skjuta. Allt var alltså väl
uträknat från de rödas sida. Avdelningen på berget, avsedd att. avskära W:s reträtt, föll oss i ryggen i stället. Hade de däremot legat kvar och beskjutit trossen, när den i vild panik kom tillbaka
från stationen, kunde vi ha lidit oerhörda Iöc1uster. Pansartåget och skyttekeden vid Suinula sköt
tOmellertid för högt. Förlustema voro sagolikt små:
två stupade soldater och sju hästar. Efter den vilda
paniken inom bataljonen lyckades W. samla den,
gick till motanfall och återtog stationshuset. De
TiSda förlorade en del stupade och fångar.
Det blev en lugn och härlig vilodag för bataljonen. På kvällen sköts det en smula efter järnvägen, men vi bekymrade oss föga därom. Bataljonens sjuksystrar bjödo i stället på te och småbröd på Franssila. Det festade-s kungligt. Senare på kvällen m9.rscb erade Ekströms bataljon
vidare mot Kangasala. Mörka hJ.kade gestalt.er,
trötta släpande steg. De då: gossarna ha fått
strida mer än alla andra och gått från seger till
seger. I bara strumporna maTSchera flere av dem
på je uppblötta vägarna.
På förmiddagen når batalhnen . Kangasala .
Där är ett virrvarr av soldater, dragoner och artillerister. Artilleri skramlar på den frusna, delvig

•
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bara marken. Kommandoord hit, kommandoord
dit. Rapportryttare rida i galopp genom mängden
av soldater, som uppblandats med civilklädda
personer, män och kvinnor, strålande lyckliga efter den långa mörka pinotiden och de fasansfulla
stunderna vid Kangasalas intagning. Bataljonen går till vila. I cke förrän i morgon går det vidare mot Tammerfors.
I KangasalaLepokoti, <1et stora vilohemmet,
slår den sig till ro och staben inrymmes i andra
vantngen. Vilohem, en grym ironi. \Vallenius'
älskade, oumbärliga fälttelefon sättes upp och så
börjar det gamla vanliga. Ordonnanser komma
och gå, fö rfrågningar hagla från alla håll och kauter •. högre »staben> bese våra rum och finna dem
lämpligare än sina egna. En samling journalister
gör en påhälsning och försvinner - till fronten
som de~ säga. Det är ett springande utan all ända.
Vid fyratiden får bataljonen order att gli. mot Tammerfors, det är ingen som icke drar andan av lättnad.
Vi marschera vidare. Dov artillerield höres
från Tammerfors-hållet. Vid en villa står en ung
Hicka och vinkar oss farväl med en näsduk.
Gossarna sjunga.
. . . Oi kams kotimaa
Suomi sul0 Pohjolaa,
ei löydy rriaata sen armaanpaa.
Vid ett vägskäl står en vägvisare. Lempää~
lään-Tampereelle. Bataljonen går hurrande förbi.
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I skymningen komma vi fram till Velunais,
som Ekström tidigare besatt. Han lär vara någonstans bortåt Haihara vid det här laget.
Över Kaukajärvi hänga shrapnellmolu och i
sjön till vänster om den palatsliknande villan slå
granater oupphörligt ned genom isen, kastande
väldiga vattenkaskader upp i luften. De rödas
artilleri tager synbaTligen miste. Landsvägen går
väster om, icke öst;r om villan. Synbarligen äro
här samma artillerister i arbete som vid Pekkala.
F rån Haihara, den vackra egendomen på
Kaukajärvis östra strand, höres kraftig in{anterioch maskingevärseld. Över Me3suby vältra sig
tunga Tökm.cLt, nedtill taggade av eldflammoy,
dnvna åt väster av den bitande, kalla vind, som
.;vep€.r över Tammerfor8-slätten. De snöUckta.
fälten äro strimmade av bar jord. Hfu' och där på
det vita ett lik. Tätt intill landsvägen ligga ett
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trettiotal shlpade röda i en rak linje. Dc nakna
fötterna vila i landsvägsdiket. Det lär vara Ekström, som mejat ner dem med ett maskingevär.
'l'avlan är icke upplivande.
I mörkret förlorar jag förbindelsen med bataljonen och sitter av tillsammans med F ., som
följt mig, vid el11iten grå stuga mitt emot handelsboden vid sjöstranden. För <le arma hästarna
hitta vi ett stall med några hötappar. Huttrande
av köld gå vi in i huset,
En fotogenlampa brinner i-taket i ett moln av
cigarrettTök. Invid dörren en spisel, där elden
slocknat. På golvet, hopträngda kUts och tvärs
ovanpå varandra, sova uttröttade soldater ur Pel·
tokangas' kompani. I ett hörn ligger hans adjutant, lille Kokko, i djup sömn med skinnmÖS5an
vilande över näsan. Han.5 kamrat, fjortonåringen,
reskanuaten till fronten, står i ett hörn, o:m.:;orgs·
fullt skrapande kvarglömda rester ur en sardin·
låda. Han nickar glatt ige:\fännande.
- H ar I nån mat m .! er?
- Nej, inte en brödkant.
Han fortsättt'r skrapandet.
-- J a, här ä ett djäkla ställe!
- St'f ut så, vad har ni gjort?
- Slagits förstås, lu ffat över fä lten i ked;
tryckt, skjutit och luffat vidare. Här ä vi nu !
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- . Lever N., lever Pe1tokanga::;?
För två timmar sen åtminstone. Men
fråga inte Kokko, om PeltQkangas lever, då blir
han tokig. Vi måste lura hO,nom hit. Kokko menar jag, för att få honom att sova.
Ja, visst ja.
~

I högra handen håller lille Kokko geväret. Det
lämnar honom 'aldrig, soldatgosse ..
- Nej, det lönar. sej int leta dter, mat"säger
fjortonåringen och slänger den tomma .burken i
hörnet. --,- Varenda en som kommit in. här har
luktat i grytorna, tänk ändå va ..mat man .fick i
Filpula.
Vi le sorgset alla tre vid mi1Ulet.
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Dörren går opp och in träda våra två sjuk_
systrar bärande på sina förbandsväskor. Det glimtar till i fjortonåringens ögon. Systrarna lägga.
ned sina tunga väskor.
- Månne ni har lite mat att bjuda på, vi a.
så gräsligt hungriga? Fjortonåringen nickar föc~
numstigt och en smula vemodigt: .sa ja inb.
varpå han kryper ned i sitt hörn.
Vi göra upp eld i spiseln och värma oss. En,
stund ~itta vi pratande på kanten till den stora
atdragojs0 f fan, i vill. en en skyddskårist ligger snarkande på de hårda bräderna. Vinden pipt"c och tjuter
i de gistna väggarna och fönstren. Granatkrevader
skrälla utanför byggningen, men vi orka icke ens
öppna dörren för att se hur nära de äro oss.
Vi tala om det soliga Ruovesi. D.::t var så
annorlunda där. Allt var hemlikt. Ingcl1städe<s.
var man främmande. Ibland slogs mall, ibland
stupade en god kamrat och kr.::tsen blev mindre
och mindre, men i alla fall, i alla fall, ja. Nu gå
vi mot förskingringen. Den kommer i en ellet annan form, i m..:>rgon, i övermorgon, i natt kanske.
- Vi lägger oss. J M sk.1l1e gärna vilja spva
än en gång.
Systrarna krypa nt d på var sin sida om den
snarkande skyddskårwten. F. hittar en t rehtmsplanka, placerar den över två 'Jtolar och lä~ef"
::.ig på den. Jag sitter kvar och ser avundsjukt
på honom.
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- Tror du inte det finns rum för mej också?
Den egoistiska människan snarkar ren och
jag koj ar p å några ben och ryggar.
Någon trampar mig på bröstet.
- Va satan ...
- Anteeksi , anteeksi, ursäkta, hÖTs en gråtande röst. En eländigt trasig gubbe trampar
vidare på mig. I pannan har han ett styggt sår
och levrat bloa ha ~ fäst sig i ögonvrårna och näsvinklarna. T årar strömma oavbrutet nedför dc!
skrynkliga och smutsiga kinderna.
- Var kommer du ifrån? Förstår du svenska?
- Å, låt mej stanna, herra pääIHkkö. J a
kommer från Messuby. Huset brinner i hästen
har di tatt av mej. Jum ala. Jumala. Di sköt pil
mej å pojken min stalp.
Huttrande odt grötande kryper han in und er
bordet och sitter där hukad som ep. svulten, srout;,; ig och hemlös hund. Jag somnar igen. Någon
trampar ånyo på mig.
- Sa ... å tusan mera fruntimmer.
Två äldre damer stiga in genomfrusna. Stel~
nade t årar glåtl3a på kinderna.
- Vi äro hemma på Haihara. 'trc granater
slogo in genom vij,~en och vi vågade int!.: stanna.
Å, det är förfärligt.
- Där finns ett par stolar. Eljest är dEt mera
ont om liggplatser och ...
. Resten måtte ha slutat i en snarkning.
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Vid halvfemtiden vaknar jag. Granater slå
fortfarande ned runt stugan och matt gevärseld
når stundtals mina öron, genom det , öppn~ spjället. J ag klättrar över -armar och ben, t rampar p å
ryggar och magar och når dörren. I detsamma
vaknar syster S, och kryper upp ur soffan.
- Varthän?
- Ut för att se på spektaklet.
- J ag följer.
Det är snart ljnst. Vi gå uppför den ställvis
gara landsvägen huttrande i den isande viud€'u
mot Kaukajärvi .
. Hsssrrrr . .. - pang. Upp.e p å backen slå
granater ned överallt. fyra och fyra . Shrapne11moln bildas ovanför våra huvuden och slitas i trasor av vinden. Vi fortsätta springande fratI}åt.
Från Messnby höras knallarna av det fientliga
årtiUeriet. Ett slag, fyra skott i rad. Så hinner
man räkna ett, två, tre, fyra, och på fem komma
projektilerna surrande, fräsande för att än följas
ay en luftkrevad, än av · en nedslagskrevad i en
sky av snö, frusen jord och surrande skärvor.
r Hsss .rssrr . .. . Vi kasta oss ned . En granat
slår ned ett par meter bredvid oss, en blindgänger. Den fortsätter studsande utan att. krevera,
spottande oeh fräsande i snön. Så fortsätta vi
springande i ansatser . En granat kreverar med
en bedövapde skräll p8. den plats vi ny.ss lämnade.
Syst er ser på mig.
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_. Sån tur!
Det fientliga' artilleriet håller på att skjuta in
sig på vårt, som under natten tagit ställning bakom kullen. Vi befinna oss mitt i eldlinjen. Situationen är en smula egenartad, det är ju inte alltid
man promenerar med en dam under artillerield.
En rad starka knallar rakt framför oss slå lås
för öronen. Vi huka oss instinktmässigt ned, ty
tätt ovanför huvudet ila fyra projektiler mot Messuby. Vårt artilleri står lägre än vi och projektilbanan går högst ett par meter ovanför krönet,
där vi just befinna oss.
Bakom en stenladugård till höger om landsvägen invid en vit villa taga vi betäckning. Solen går upp och sticker os.s i ögonen. En granat
slår ned genom taket, spillror och bjäll! ar flyga i
en båg~ över huvudet. Vi sitta d~r frysande i
halvannan timme under ständig eld. Det vita
huset står e-.uellertid fortfarande (Ich dö <lct blir
allt kallare taga vi en ansau över gården in i hur
s... t. I köket hitta vi te, smör och bröd. Ur ett
rum intill träder greve M., åtföljd aven svensk
ofIicer. Det blir en liten gemytlig frukost och
vid cigarrt'tterna spelar den svenska löjtnanten
Czardasfurstinnan på pianot j matsalen.
tSmå stjärnor, <;må tärnor ...»
Pang! Granater krevera på gårdsplanen, fö»s~
terrutorna skallra, men ingenting bekymrar oss
vidare.
8 _ Kllml'dagftT ; Tavastl."d.
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Pre::>Sen lär ha kommit ända hit från Kangasala: Vi hade ju bE:sök aven del tidningsheerar på Lepokohti, där de försVUlUlo ur vå r åsyn
för att som de sade fortsätta till fronten. General
Lode följde med för att visa ställningarna. Greve
M. berättar att han i gå r kväll mött generalen
ensam på vägen. Han hade uppfört sig ytterst
egendomligt, talat högt, viftat med armarna än
iit höger, än åt vänstt.r som om han hållit ett
föc<.drag. D~ hade ~älsat på varandra och generalen vände sig om som för att presentera. MI..ll
ingen fanns bakom honom, land",vägen var tom,
absolut tom med undantag av några lik. HåT och
där på långt håll slog en eller annan granat nea.
- Vad tusan, sade general Lod~, t>J)er golt.·
ben Lode, som vi mera familjärt kalla honom,
här gick jag med ett tiotal tid!'bgsmän bakom
mig, visade dem vara :>tällningar och var striden gått fram. D(; antecknade, sade ja och amen
till allting och voro rysligt ivriga att få komma
fram till skyttegravarna. En efwr en måtte ha
slunkit iväg hemåt. Några granater slogo ned
p å en kilometers håll. De hade väl inte tagit dem
med i räkningen, antar jag, eller också hade de
bråttom med strid sskildringarna - f rån de främsta linjerna. .
Det blev tid att söka upp bataljonen. Vi vandra alltså tillbaka mot Vehmais. Genom kikaren kan jag ;;~- de rödas a rtilleripjäser i närheten
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av Me-ssuby kyrka, som lyser grant röd i solslt,enet. Byn står i lågor. Tj ocka rökmoln vältra sig
västerut.
Vart ha i ett slag alla truppEr tagit vägen?
Endast här och där på vägen spränger någon
rappo~1:ryttare eller eklerär i galopp mot gårdsgntppen vid sjöstranden. Där har under morgonen ett batteri avbröstat. J ag hör öve rste L.
svära där nere över allting i allmänhet, men kanoner och hästar isynnerhet. I H aihara, där bataljonen tagit kvarter, hHr jag att Ekström givit
sig i väg med tjugu frivilliga i avsikt att storma
den skogklädda kullen framför Messuby kyTka.
Det har misslyckats [ör några kompanier, som
slagits tillbaka med stora rödu.:>ter. Till kapte:u
L::3 batteri, som ståt' nedanför elen lilla väderkvarnen, kommer o.rder från Ekström att belägga ett
torp vid kullens fot med granater. Där står nämligen ett mas!Ungevär. Några projektiler slungas
dit och det måste ha blivit fullträff, ty Ek.:,tröm
låter icke mer höra av sig förrän senare på eftermiddagen, då han lakoniskt meddelar, att kullen
är rensad ända fram till kyrkan. Ett maskingevär följer med rapporten som krigsbyte samt en
liten leksakskanon av trä. Ekström är synbarligen i tagen. Det berätta~ att han sprungit rakt emot
det på ett femtiotal meters håll arbetande maskingeväret, i en handvändning hade han kastat
undan servisen med sina kraftiga nävar, vänt om
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maskingeväret, en colt, .och sopat ned del, lJå~?t
bakom liggande Iientliga keden. Är det att undra
på att hans gamla granatkastarbatteri och
kompanif'c avguda honom ?
Jägarknpten N. hat' uppe yå Messuhyå$en haJt
en liten k'?lUerWS med fienden. Han hade
befuu:Jit sig i sydöstetbottllingamas reservbataljon, som Ekström efter sitt djärva anfall
utplacerat med front mot Tammerfors. Det var
på .natten ocn ingen lade märke till att en skytteked om ett kompani gått uppför den västra .>luttningen. Väl uppe tog den stälhung i diket, där
den öppnade en intensiv eld i flanken på reservbataljo'ncn. Det sköts vilt åt alla håll, tills N.
;,Iutligen upptäckte att det framryckande kompaniet tillliörde Malmbergs grupp, alltså vänner.
Striden avstyrdes så ;:,måningom lyckligt och väl,
men i san'ma stund öppnades ånyo eld på omkring IS0 meters håll, denna gång från stenmuren kring Messuby kyrka. Pet nykomna kompaniet drog sig ned i skydd av sluttningen och N.
som inte visste huruvida icke även denna nya eld
l.."Ullde härröra sig från eget folk ropade.
- Vad tusan, skjuter ni på eget folk!
Skjutningen upphörde och följande samtal
utspann sig i månskenet:
.- Kuka siellä, vem där?
- Kuka siellä?
- TulUluS$ana. lösenl

Tavast-
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- Sruiokaa itse, säj själv!
- Vastatkaa en.siksi, svara först!
- No ei sitten millään, sällanl
Det kunde vara bMe röda eller vita , som trott
sig erövrat Messuby.
- Skicka en parlamentär hit! ropade N., men
fick till svar, tatt det skulle tusan SKicka ut folk
för att få dem nedskjutna\). Slut ligen, efter många
om och men, kom ma~l överens om att mötas p å
halva vägen vid en av de röda övergiven kanon.
N. gick dit, en man hoppade över stenmuren och
mötet ägde rum, där det var avtalat . N . bar mau serpistol, mannen från andra sidan var obeväpnad. N:s verkligt p raktfulla utrustning, jägarmantel och mössa, t.ysl.'t bälte, mauserpistol,
pris[D-akikare och kartfodral, vars celluloidskiva
blänkte i månskenet, väckte mannens föryåning ,
ty det han sade va c:
- H elkaci.n taminet, jädrans grejor! I<'råg?r voro onödiga, med ett ögonkast konstaterade
båda att de voro fiender. Rödgardijten förkla rade ,:;ig emdlerHd icke kunna ingå på underhandlingar, ty han var ickepäällikkö, chef . Denne
befann sig i sin skytteked vid stenmuren och dit
styrde N. oförväget sina steg. Han satte sig upp
på muren mitt bland fienden och befälhavaren
kom till stället. De prf'Senterade sig och skakade
hand helt formellt, varpå N. fö rsökte övertala ho110111: att ge sig: - Ni äro ~lUringa4e, vi ..lippa båda
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spilla blod på det viset. RödgardistchE'fcn väg.
cade kateJ(lri..kt. Man tog avsked med en handtryckning och N. återvände. ' Halvvägs till kanonen började fienden åter skjuta och han kastade
~ig ned bakom en sandhög mitt emellan d~ fientliga skyttekederna, som överö:rl:e varandra m(d
kulor. Där låg ban en timm~, tills månen äntligen
gick i moln och han kunde i en hastig ansats taga
sig över till den "kyddande- granhäcken vid begravning.;platsen.
I dagn:ngen gå vl ut fÖL att se ·p å ställningama.
Vi gå i skydd av den branta backen förbi det ,;öndersprängda torpet, där de rödas maskingevär
stod igår. Åsen ser fruktansvärd ut. Skytteställningen i landsvägSdiket är full av lik, tätt
tTyckta intill varandra, som de lägo eu"gångi livet,
på en bädd av friskt granris, när anfallet kom som
ett oväder över dem. Högar av patronhylsor från
gevär och kanoner glittra i solskenet. Överallt
i tallskogen, vars höga stammar baxflisats av
ku.lor, ligga lik i groteska ställningar, ensamma
eller i klungor. Nedför landsvägen forsax blodfärgat smältvatten. Det är svårt att taga sig
fram, ty ammunitionslådor, kullfallna telefonstolpar och massor av tilltrasslad telefontråd bildar ett hart när ogenomträngligt nät. P.å krönet ligger en kullvräkt släde, ur vilken ett lik av
en rödgardist fallit. Det bär ett blodigt förband
om pannan. Virt den sönderslitna hästen ligger
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liket aven körkarl. Han har varit framme för
att hämta en sårad, har knappt hunnit vända
tillbaka mot Messuby förrän en granat kom och
tog bort alltsamman.
De växlande bilderna av denna oerhörda
mängd stupade, dera3 nakna fötter. den vita eller
röna bindeln, de trasiga plaggen och ylleamierna
gräva sig in i minnet outplånligt. Inför en stupad
soldat i uniform reflel..-terar man icke, men inför
dessa styvnade kroppar i en brokig samling trasiga och smutsiga civila paltor gripes man av
medömkan för deras nakna fattigdom och av::.ky
för deras onaturlighet.
Men över alltsamman strålar vårsolen. Det
droppar från granarna i kapp med skotten kring
Tammerfors.
J ag träffar Peltokangas på väg ut till de främsta li njerna. Vi skaka hand och han säger: .Månne
vi ses O1C"aJ. Aningar, aningar!
På kvällen är himlen röd av branden i byn.
Shrapnellmolnen bildas och lysa bjärt i eldskenet
mot den mörka himmeln. l en vid lysande båge,
som ett stjärnskott, falla hylsorna till marken.
Vi sitta i Halhara gård och vänta .
. Dagen därpå går Ruovpsi-bataljonen ut i
främsta linjen.
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\Vallenius h ar stupat un der storrnmngen
av"
l
kullen vid jänwägsövergångell. Peltokangas har
stupat, jägarlöjtnant Kokko likaså. Strömheck
och lille Kokko ligga för döden, svårt sårade.
Lille Kokko kunde för en gångs skull icke hålla
tårarna tillbaka, när han fick meddelandet om
Peltokangas' död. Efter det var honom allt likgiltigt, sade han. Stupade och slrade överallt .
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Jag går ()Ch letar Wallenius' lik och finner d~t
slutligen bland en mängd andra stupade på dct
smutsiga stengolvet i en ladugård. Han ligger
stel och rakryggad som han alltid var, och ansiktet har sanuna energiska drag som under livstiden. Den vita pälskrageoJ är på vänstra sidan
färgad av blod. Bredvid honom en jägare l fn
uniform. Han bär ännu;. döden hOinbågade glasögon. Andra döda ligga kors och tvärs i de tomma
kättarna och båsen, utan ordning, inkastade i
brådska.
J ag gör omedvetet ställningssteg framför den
stupad.e vännen, och medan jag står där draga en
hel rad minnen från det soliga Ruovesi förbi.
Utaillör i snön bland några lik sitter en soldat och provar ett par isiga, styva stövlar.
TammHfors brinner. Förbi Viala ma/senerar en bataljon med trötta steg till de främsta linj<!rna.
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