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Det är en kall och blåsig januarikväll. 
Vi stär tysta vid fönstret, Mary och jag, och 
seT ut över staden, på gatlyktornas näm-
tande lägor och på snön som j smä drivor 
smyger sig upp längs fönsterrutan. Man 
ser knappast nägon människa där ute nu 
mera, bara snön som virvlar fram längs ga-
torna. 

- . Fryser du?~ säger Mary likgiltigt. 
- .Nej, men det är kusligt i kväll. Det 

drar visst ihop tili oväder nuo Och det äf 
5å många sam måste ut i natt, när det gär 
löst. - Om man bara ocksä själv kunde vara 
tili nägon nytta! Men nu när det gäller 
känner jag min oförmäga större än nägon-
sin. Det äf som om jag inte alls vore värd 
detta arbete. 

- nHar du förband5materialet i ordning? 
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- .Ja, strax", säger Mary, medan han 
ivrigt petaf om en tupfer och försöker få 
den så fin och mjuk sam möjligt. 

Så packar vi våra sanitärränslar tulla med 
det allra nÖdvändigaste. faster Röda korsets 
märke på våra ärmar och ger 055 av tili 
den provisionella förbandsplatsen för naUen. 

Där väntar 055 Gunnel Holm och en sjuk-
sköterska, sam ska vara 055 tili hjälp och 
slöd. Det gör OSS genast lugnafe, ty varo 
ken Gunnel eiler vi kan nägonting annat 
än det vi läri 055 i samaritku rser och poli-
kliniker. 

Vi försöker göra det hemtrevligt i rum· 
ruet, öppnar våra ränslar och gör 055 fär· 
diga alt, la emo! sårade. Sedan ställer vi 
oss vid f6nstTel för att bättrc kunna följa 
med händelserna där ute. Gunnel seT lite 
plågad ui trois sitt annars ljusa och glada 
utseende. Hennes bror ar också ute i naU. 
- Annars förefaller det tomt på gatorna. 
Då och då rider någon förb i i sporrstrack 
och så hör man bilcr surra oc11 tuta. 
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Vi SiltCI länge och väntar på det första 
skottet. Så kommer det. Först några en-
staka och sä flere efter varandra, en hei 
salva. Så igen några på alldeles nära häll. 

Vi drar 055 tillbaka från fönstret och släcker 
det elektriska Ijuset för aU inte synas utifrån. 

Det är morgon igen - morgon etter en 
• genomvakad skräcknatt. Så vi vä ntat pl 

de sårade! Men ingen har vi fått hit. Och 
ändå måste det ju fi nnas många eHer en 
sAda n l1aU, då vi själva fått krypa omkring 
på gorvet för att inte träffas av ku lorna. 

Nu är det nästan tyst och det börjar da-
gas redan. Småningom gör vi 055 i ord-
ning för att gå hårifrån. Vi skulle få göra 
det kloekan åtta. - Men det hela förefaller 
oss gåtfullt. Det sista budet vi fick i går 
var ju att allt var bra och jarnvägsstationen 
i skyddskårens händer. Men sedan - se· , 
dan gick vaI ryssarna med. 

När vi kommer ui på gatan ser det ruskigt 
och oroligt uI. Dl och då smäJler eli skoU. 
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Skaror av ryssar och rödbanditer strövar om· 
kring i staden. 

Vi möter en bekant som beräUar iäT 055 

att skyddskåren blivit tvungen draga sig ut 
ur staden och tagit sina särade med sig. 
Flere har blivit tiJIfångatagna. 

27. I. 18. 
• - Det ringer i telefonen. Kloekan är re· 

dan elva pä kvällen - det har visst hänt 
nägot nu igen. Det är doktor Berg som 
frågar om vi kan skaffa sex sanitärer nu 
geoast fÖT att resa ut med ext ra tåg tili 
Säiniö. Där har stått en drabpning Wr en 
timme sedan. 

Vi ringer till Gunnel Holm Qeh nägra 
andra vänner i R,öda kOTset, seda n packar 
vi våra ränstaT oeh ger oss avo 

Det är kallt och" stjärnklart oeh näslan 
tomt på gatorna. Soön knarrar undeT iöt· 
terna. Vi nästan springer hela vägen {ör 
att hinoa fTam i god tid oeh kommer Iyck-
ligt förbi de rödas vakter. 

/' 
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På stationen samlas vi alla och ställer 
upp oss tvä~och två i led. Genom misstag 
och missciktad energi från finskt häll hac vi 
blivit betydligt flere än meningcl1 varo En 
läkare fOljer med. Han mönstrar oss och 
påminner oss om att vi måste vara lika mot 
alla sårade, också fiender. 

- MJaså - men ryssar - -~ 

- . Ja, naturligtvis också dem," 
Det äf som om hela charmen över resan 

mcd ens höll på att försvinna. Skulle jag 
kanske få föcbinda en ryss Il1cdan en skydds-
kårist höll på att förblöda ett stycke därifrån? 
Nej - plikten äc ofta gåtfull . 

- MNu är det klart att resa 1" kommer 
en rödgardist och anmäler lör 055. Vi stiger 
genast in i vår vagn, tAget säHer sig i cö-
relse och efter en kvarts timme ac vi framme. 
Ett helt kompani ryssar och rödbanditer 
samlar sig omkring oss när vi stiger ut och 
betraktar oss med misstänksamma blickac. 
Vad ville vi egentligen här? Vi frägar oss 
genast iör om vägen, läe tillsägelse om att 
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inte tala med varandra och sä tågar vi 
tysta framät. Natten äf hemsk och underbar 
rned blekt månsken på drivorna. Tigancte 
och kaI! stAr skogen omkririg 055. Här 
har vår tappra lilla skara gAtt fram, här 
har den brutit sig genom de rödas mång-
dubbelt större styrka. Det äf som om alla 
Fänrik Ståls sagner levde i skogen om-
kring 055. Det skymtar och prasslar mcllan 
irMen. 

Vid järnvägsövcrgången har slaget sU tt. 
Vi stannar oeh seT 055 omkring. En röd 
vakt kommer tili 055 och förklarar aU de 
vila tagit sina sårade med sig och deras 
egoa skulle vi inte fA se på. Sedan iÖT 

hall oss tili en Hien bastu ione i skogen, 
ctit mao iört dem som stupat. Vi går io 
oclt Iyser på dem med cn tändsticka. Det 
äf två rödgardister. 

Vi har således ingenting att göra har mera 
utan vander om och reser tillbaka tili staden. 

I samlad trupp tågar vi upp langs Kata-
rinegatan. Läkaren följer hem oss alla i tur. 
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Nu är vi bara sex kvar. Kloekan äf tvä pä 
natten och det ar tomi pä galorna. 

Med ens . hOr vi nägon springa cHer OSS • 

• Stanna! N TapaT han och drar fram en rc-
volvcr ur fiekan. Rösten l<'lier uppretad. 
~ Vilka är ni?" 

- • Vi hör tili Röda korseV 
- "Röda korset! - Det finns ingcnling 

5Man!. Det fäT inte fi nnas nägonting uian 
att vi tillåtit det. Följ migl" 

Det äterstår ingcnting annat fÖT 055 äll 

att lydigt föl ja mannen. Vi viker av längs 
en tvärgata och kommer in tili eU av de 
rödas högkvarter. Det äf ett litet, varmt 
rum med dälig luft. På golvet ligger några 
rödbanditer bland sopaT och tidningspapper. 

- "Stig upp och ladda gevären! ~ kOIll-. 
menderar mannen sam följt 055. Långsamt 
och sömnigt reser sig den ena cHer den 
andra. 

- nBorgarnas röda korsl" presentcrar 
vär man. Det blir förhör och undersökning. 
Etf bud skickas tili staden för att av en an· 
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nan lakare få reda på saken. Det lyftes fram 
stolar At oss och vi väntar ungefär en tim me. 
Dä ätervänder budet I11cd ett gynnsamt svar. 
Vi blir fria igen och under eskorl <Iv tTe 
rödgardister fäf vi bege 055 hern. 

Det äf en 5tilla aftonstund. Vi äf i f1itigt 
arbete, Ragni Hult, Mary och jag. 1 stora 
korgar packar vi in ränslar, revolver· och 
patrollväskor. De mäste bart härifrån. Stä.!· 
1et hac blivit farligt och en finsk förening 
som upplätit det fÖf vär räkning börjar känna 
sig illa till mods. 

Utanför står en pälitlig torman och vän-
taf. Så lastar vi alla korgarna pä släden 
och skickar dem hern tili 055. ' Någon annan 
möjlighet erbjudes inte i hastigheten och vi 
kan ju låtsas att det äf tva.tten som åter-
vänder. 

Hemma hos OSS väntar Ragnis mor och 
några andra fruar. Det är hast med ränslarna 
och de andra sakerna. Men arbetet börjar så 
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småningom gå fabriksmässigt. Vi tar fram 
de återstAende tygpackarna och rullar upp 
dem på bordet. ~Var och en av OSS har sitt 
specialarbete. Jag TitaT revolverväskor, den 
ena efter den andra i en lång rad och Ragni 
klipper ut dem. Hon ar praktisk och en· 
tusiastisk och det går med fart. Några 
andra håller på med patronväskor och delar 
till ränslarna. Små fjun och flingor frä n ty-
get stAr som en sky av damm omkring OSS. 

I ett hörn av rummet sitter tant Agda i 
en bekväm stol och stickar knävärmare me· 
dan hon berättar små roliga detaljer frän 
Antrea.fronten. Hon har dem naturligtvis 
frAn säkert häll och varje minsta bidrag tili 
nyhetema därifrån mottages med tacksamhet. 
Bland annat har tant Agda fätt höra om vad 
officerarna hade tili middagen där i går. 
Det var stekt sik och ärtsoppa. Och alla 
ater de tillsammans med manskapet i en 
stor sai, sager' taot Agda oclt ser glad och 
förnöjd ut. De har det säkert utmärkt trev· 
ligt. 
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.Men hur är det med deras vapen-
förråd? Jag har hört uppges att de har för 
Jite." Det . är fru Wilen. Rösten låter nllstan 
IIrsllktande för att hon kunnat misstänka nå-
gonting sAdant. 

- . Nej, det kan inte vara sant·, säger 
tant Agda. Hon ar fortfarande optimistisk 
fastan det redan ar femte veckan kriget på-
går. Och det fanns en tid dl vi trodde att 
allting skulle redas ut inom fjorton dart 
. Nej, tillräckligt vapen har de nog, men de 
viii ha trettiotusen gevär tilI." 

- II Trettiotusen! - DA ar de visst för-
färligt många därborta." 

- .Ja, det var någon som sade aU de 
uppgår tili nittiotusen.· 

- .Sara vid Antrea-frontenl Det är ju 
rent omöjligt. Det sade de väl bara för att 
skfämma de röda. - Men fyrtiofemtusen 
har jag hört från alldeles säkert håll. " 

- .Men då förstår jag rakt inte varför 
de inte börjar offensiven ordentligt." 

Samtalet blir allt ivrigare och föres mest i 
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skamtsam ton. Den som kunde göra en 
liten tripp till Antrea och få reda på det 
sanna förhållandet! 

Medan de andra ännu fortsätta arbetet, 
börjar Ragni, Mary och jag göra oss i ord· 
ning för att gå ut. Kloekan är redan ganska 
mycket och vi har lovat att annu i kväll 
förse några skyddskårister i staden med rans· 
lar och annat som kunde behövas. Stora 
paket skulle väcka för mycket uppseende. -
i synnerhet emedan de Töda under en hus· 
undersökning här sökt efter en mängd pa .. 
ket som förts hit. Vi tar darför alla saker 

' på oss, lägger ränslarna i tager om livet 
och faster dem med benbindor. FickoT och 
muffar stoppas fulla med revolver· och 
patronväskor. Och sedan bar det av ut i 
mörkret. 

På Röda korsets sjukhus. Det ar l1att 
och min tur att vaka. Jag sitter med Gun· 
nel Holm, för vi arbetar alltid två och två åt 
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gAngen. Vi har att passa på telefonen och 
sedan att gära rörbandsmalerial. 1 våningen 
nedanför Iigger de sårade, Oär vakar Iv! 
alldra sjuksystrar. Det äf Irevligare arbete 
där, men Juften af sämre. Dartör turar vi 
alltid om med vakandet. 

Har ione af alla stolar och bord fulla med 
vadd oeh förbandsgas i stora mängder. 
Gunnel har klippt kompresser oeh jag har 
vikit ihop dem oeh ordnat dem i paket. Vi 
af IröUa båda tvA oeh har just beslutat 
övergä tili var sin hak, dA det ringer i te-
Jefonen. 

Det kommer mera sårade oeh vi ska av-
hämta dem vid stationen. - Jag går Deh 
väcker översköterskan. Han har inte mycket 
naHro nu för tiden, men alltid af hon lika 
glad oeh snäll oeh hjälpsam. Han kJar 
hastigt på sig oeh så ger vi OSS avo Utan· 
för porten väntar bilen - de rödas bil. ty 
det af egentligen bara de rödas särade vi 
fAr hit tili staden. 

Pä stationen ar det ruskigt som vanligt -
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ryssar oeh röda i mängder, smuts oeh oord-
ning överaJlt.· 

Vi fär vällla länge pA tAge!. Det ar kallt 
oeh kusligl oeh mängden omkring oss lalar 
högt om sina bedrifter. 

Äntligen kommer tAget. Jag ser loko· 
molivlyktorna blänka IAngl borla i dimman. 
U,ngsamt stiger de fram ur mOrkret som 
stora eldögo n. TAge! slannar. SArama 
ställ as fram oeh de sAra de lyftes ui pä dem. 
Det är bara fem den här gål1gen oeh vi lar 
dem alla tili väri sjukhus. 

Jag stiger upp i bilen. Så Iyftes den 
försla bären dit. Ungsaml oeh försikligt 
rullar bilen fram langs gatorna medan 
dimman sveper kall och fuktig omkring 
0 55. 

Vi slannar vid sjukhuset oeh båren bärs 
in. Småningom kommer oekså de andra 
frAn slationen. Sällgarna bäddas oeh det 
ställs i ordnillg för operationerna. Det äf 

granalskärvor i sAre! oel! vi kan inte läta 
bli atl Iite glädja oss åt det. De vArn ha 
2 _ I ~Intln pl 'rihel...,. 
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således fätt av den sOTten 0\11 - Men vår 
stackars patienl sover lugnt vida re, ulan 
aU ana vad vi l!lnker omkring hooom. 

Det ar en morgonstund på sjukhuset igen. 
Jag silter och passar på en paHeni som 
just burits in från operalionssalen. Han af 
ganska dålig och jag måste vara till hands 
o!lr hao vaknar. 

Omkring mig i rummel ligger de aodra 
sArade i rader. Jag sitter och ser på dem. 
DlIT fin ns några gamla bekanla sam varit 
här ailI sedan krigets början. Men så finos 
det också många nykomlingar. Hur oand-
ligt olika lir de inte, allesammans! Det äf 
bara en sak som förenar dem - den 3U 
ha kämpat med i ryssars och rödbandi· 
ters led. 

Några har gAtt med av övertygelse. Och 
Iron på segern och hale! tili .slaklarna-
glöder fortfarande inom dem. SA snart sA· 
ren . helnat ska de ut tiU frontet'l igell. -
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Andra ser vemodiga och lidande ut. De 
har en gång haft tron, också de. Det är 
kanske inte så mycket hatet som en blind 
idealism som besinningslöst kastat dem in 
blalld landets fiender, Nu har tron börjat 
vackla lör dem, de har lörlorat lotläste ulan 
att ha någonting nytt, stadigt att gripa tag i. 
Nu ligger de bara slilla och kanner såren 
värka och svida medan djupast i deras 
ögon ligger en skymt av hopplös förtvivlan 
och bön om hjälp, Det är som om de ville 
saga som Master Olof: .Skulle jag ha levat 
och stritt lör en lögn? - Ut mig då hellre 
dö med min villfarelse!" 

Så linns det också många som blivit tvin~ 
gade aU gå med. De har inga egna åsik· 
ter, tänker varken det ena eIler det andra, 
följer bara med strömmen, ulan a1l vela 
vart det bär. Många har också lockats med 
lagra löften och penningar. Det är den 
sämsta sorten. 

1 hörnet narmast dörren ligger Julius -
eiler Jules som vi kallat honom i helg· 



20 I fl t:tnfan plJ jrlheten. 

dagslag. Han äf ett av offren fÖf de många 
olyckshändelserna bland de röda. Han har 
lekt med geväret och skottet har brunnit 
avo Hela käken äf krossad och största de· 
len av ansiktet svartbränd. Han ligger om· 
bunden med huvudet i en ställning som 
pårninner om' en kask och ser näslan 16jlig 
ut. Det äf synd om honom i alla fall oeh 
hao äf 51iJla Deh oförarglig. 

Mitt i rummet sitter en patien! i sängen 
Qeh läser högt arbetarbladets lögner iäT de 
andra, Hans högta arm äf amputerad, men 
han äf redan ganska frisk och läser med 
iver och patos. Det verkar upplivande på 
åhörarna. Tili och med de sjukaste seT 
förnöjda ut och kommer då Del! då med 
en bitter replik. 

Vid fönstret ligger den pigga boven Ed-
vard oeh seT förnöjd ut. Han pAstår att 
hao aldrig i sitt liv hait det så bra som 
här på sjukhuset. Han tycker om att skämta 
med oss och berättar de mest osannoJika 
historier om sina nitton syskon. - Ocb i 



I vantan pII j rlheten. 21 

mittclgången vandrar ryssen Vasilij av och 
an med en roman ihanden. Han har en 
undergörande helgonbild i ett sva rt sam-
melsband om halsen. Honom glömmer jag 
inte. ty det var jag som fick tvätta honom 
när han först kom tili sjukhuset. Och han 
var myckel rädd att jag skulle knipa hclgon-
bilden med detsamma. 

Här har de del bra allesammans. lär god 
v.ärd, god mat och ett vä nligt bemölande. 
Sjukv.ärdsarbetet intresserar oss och vi Hln-
ker inte så mycket på att det äf rödgar-
dister vi sköter. Här på sjukhuset är de 
alla fram lör allt människor, sj uka människor 
som det är gott atl kunna hjälpa, - de mä 
sedan höra ti li vilket parti som helst. Här 
har vi et! litet fridlyst område. 

I rummet bredvid stAr ett piano. Ofta spelar 
vi för dem lör alt glädja dem och så försöker 
vi lala med dem och inverka pA dem. Och i 
det längsta hoppas man atl det hos varje 
människa skall finnas något gott alt vädja 
liIl. Och jag lror också alt det af många 
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sam gått härifrån med helt andra åsiktcr 
äo dem de kommit hit med. 

Men så fions det också dagar dA Illan 
kanner sig olistan förtvivlad och tyckcr alt 
alll arbele här är" dumt och meningslösl. 
Hur man kan gä och Jängla efter ett vlin-
ligt ord frän de särade, bara ett litet tack 
en gång! Men det fAr mao så sallan. Det 
ligger hal och misstänksamhet i luftcn om-
kring en. Mao försöker se OveT det, arbela 

, sig ifrAn det, meo det går intc. Det smy-
ger sig allt tätare omkring en och det äe 
som om det ville kvliva en ibland. - Oclt 
så går tankarna till de vitas sida. Kanske 
har de det inte sä vai ställt med sjukvärden 
där, Kanske skulle de behöva mera hjälp, 
mefa krafter. Men nu :tr det för sent. Oeh 
längtan bort härifrån taf all arbetslust ifTAn 
en. Och lindA kan det aldrig bli annat än 
längtan. 

Jag är pä hemväg frän sjukhuset. Det 
ar sent redan oeh efter nio fär ingen röra 
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sig ute på gatan utan tillstålldsbiljett eiler 
Röda korsets märke. Det äf litc kusligt atl 
gå längs de fQlktomma gatorna. Då och 
då smäller ett gevärsskott, än långt borla, 
än i närmaste gathörn. Det är kanske för 
att hAlla ensamma nattvandrare vakna, men 
det har hänt att de ensamma aldrig kom· 
mit hern igen, och det väcker inga glada 
tankaT. Flere av Röda·kors·systrarna har 
blivit hejdade pä hemvägen och förda tili 
ryska kasernen för Ilatten. 

Jag gär och tänker pä sjukhuset. Det 
har varit dystert i dag, många svårt sårade 
och en som dött. Jag fick siHa hos honom 
tills hans dog, fick silta och hålla hans 
hand i min tills jag kände ali puisen inle 
slog mera. Han låg slilla hela tiden och 
säg frånvarande på mig ibland. Jag hade 
eli blad av flygskriften i min ficka, mcn 
jag kunde inte IMa det utan kramade små· 
ningom sönder det meJlall mina fingrar. 
Det föreiön mig som om jag inle haft räU 
tili det dA. 
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Jag har nästan hunnit hern redan, dä jag 
set två kvinnliga rödbanditer komma emot 
mig. Den ena är klädd i vanlig civil herr-
kostym med revolver i en (cm Oili livet, 
gevär på axeln oclt en röd yllcduk 'virad om· 
kong huvudct. Den aodra bar eU slags 
sportkostym rncd lindade ben - tjocka, 
koria och hjulbenla. Vackert äf det inte. 
- Hall kOlllmer mcd bcstämda stcg fr3m 
tili mig, 

- "Stanna!~ TopaT hon tili l11ig. Men 
jag fortsättcr. "Iole ctt sleg längrc!" Rösten 
lätet nästan viJd. Jag slaonar nu och vlln-
tar på följderna. 

"Har Ni tillståndsbiljett?· hAgar hon. , 
"Nej, men jag Itör till Röda kaTset. · 
. Det äf inte lillräckligt.· 
"Jo, det äf det visst, det~, sägcr jag 

oclt försöker fortsäUa vandringell. HOll seT 
förvånad på mig en stund, Så går hall vi· 
dare och våra vägar skiljas. 

Hon kände sig inte riktigt van ännu. 
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1 dag har de röda begravning igen. Det 
äf nägonting som alltid hör tili söndags-
programmet ilU för tiden. Och vi som bor 
vjd sjukhuset fär var gång se tåget gå förbi 
vAra fönster. 

Det är sllart begravningsdags och män-
niskorna börjar samlas här utanför. I stora 
skaror stär de i portgångar, i trappo!, på 
troUoarerna och linda ut på gatan. pet 
blåse! och småsnöar. 

Nu hör man musiken stäml11a upp. Det 
är Chopins sorgmarsch. Folket trycker sig 
mera mot husväggarna för att ge begrav-
ningståget plats. 

Nu kommer det. Främst rider några av 
de rödas ledare på tina hastar. Så koml11er 
musikkåren. Och så dc stupade i eldröda 
kistor mcd rött krusflor kring kanterna. Det 
ser hemskt och ohyggligt ut. Och jag vet 
att det Af mången mor som bett för sin 
san - beU om att få Htgga honom i en 
annan kista. Men det har inte beviljats 
henne. Det röda är den flirg för vilken de 

\ 
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kämpat och slupat. Den har blivit helig 
lör dem. - Kanske är det vidskepligt att 
känna fasa iör de röda kistorna. Kanske 
är det därför aU den röda färgen plivit 055 

en symbol IäT våld och orätt. Öslerifrån 
har den trängt sig in i väri land. Den hac 
förvirrat värt folk, den har härjat bland 
svaga och okunniga och dragit dem in i 
en virvel av braU och förraderi. 

Men det är inte bara det. Den röda fär-
gen är ocKsä glädjCllS och livets färg. Och 
den passar inte iör en rnänniska som llfm-
nai allt deUa. Jag tror att det äf den käns-
lan sam gör att många av de rödas egoa 
ryser lör de granna kistorna. 

Långsamt drar tAge! förbL Sex män bär 
varje kista - det af Ijuguåtta i dag - och 
dc anhöriga följcr eiler, I ovigd jord ska dc 
begravas. Sedan kommer bevapnade i utta 
led, rödgardister i mitten och ryssar pä 
sidorna. Och så alla arbetarföreningarna 
efter varandra med granna fanor och stan-
dar. 
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Det hela verkar maskcrad - en härd och 
ohygglig lek ~med verk lighctcn. Ett män-
niskoliv betyder så litet - det af bara mas-
san som har värde. Och den har man god 
råd på. 

Mcn där finns ändå många som ännu 
innerst äger en känsla fÖT människovärde. 
OäT Hnns dem som IröUnat på leken och 
förloral illusionerna. Och för dem är livel 
härt och meningslöst. 

De vitas begrayning. Sådant förekomrner 
j alJmanhet inte, men i dag fäT jag vara 
med om det. Det är oio skyddskårister 
sam stupat och sedan hämtats hit av några 
sjuksystrar. Ingen känneT dem. Inga släk-
tingar kan fA vara med om aU fOJja dem 
tili graven. Bara vi som hör tili Röda kOT-
set har rätt att bära dem. 

Det af inte söndag i dag, som när de 
röda begravas, men stämningen blir helg 
för var och en av OSS som bar dem. 

) 
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81ommor förekommer knappast alls. Sara 
nägra frusna rödgula tulpaner här och där 
pA varje kista. Annars äf aJlt vitt. Och 
vit och mjuk Jigger snön omkring dem i 
blek februarisol. 

Det äf enkelt och högtidligt. Ingro sä· 
ger nägonting vid graven. Prästen läser en 
bön och sä sjunger vi alla "Värt land". 

Och tysta går vi ocksä därifrån. Sara 
snön prasslar lite i granarna och faller 
rnjukt ned pä vägen. 

"Intet är sam väntans tider u säger Karl-
feldt i en av sina diktcr. Mao kan ta det 
pä många satt. Så sam dagarna nu går 
blir det mest trist. 

Jag går utc i skymningen. Det äf tak· 
dropp och vårluft och blåaktig dager över 
drivorna. Gatlyktorna tändas, en efter en. 
De tandas och blänka. I vårskymningen 
iysa dc aldrig - blänka bara. 



liur man kan gå oeh längta efter nAgon-
ting vaeker11- Bara nAgot lite. Våren ar 
vaeker - den är det alltid, men i åf kän-
ner man den knappast alls, bara några koria 
ögonblick oeh så ar allt borta igell. Det 
ar bara dimman som ligger kvar - den 
luoga, tryckande grådimman. Oel! i mina 
öron hOr jag standigt BjOrnsons ord: 

,,- - - De drreper al Iroskyld 1 balnet, 
Det bllr som de gamle, erfarne, 
Del lrerer at mlstro og hade. 
De drreper det unge og glade.· 

Det är tult oeh eländigt, allt det som 
syns på gatorna - människorna oeh allt-
sammans. Oeh man kommer iote ifrAn det. 
Inte på nAgot sätt. 

lesplanaden möter jag Ragni Hult. Vi 
går båda oeh längtar bort härifrån, länglar 
aU fA följa med någon ambulans lill de vi-
las sida. Mell det är för sen! nu, ingen 
kommer ui ur staden nu mera. 

Vi följas åt en bit tillsammaos. - Pä ga-
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tan kör några lass med röval gods - en 
hei snöskrinda tuli med brödlimpor, sedan 
en vanlig formanssläde med korv och for-
mannell själv överst på korvarna; och så en 
släde med diverse - slolar, bord, brickor, 
tVll ttfat, symaskiner, o. S. v. Efter sladarna 
lunkar mlgra ryska soldater med f1addrande 
schineller och lösa saker - antagligen så· 
dana 5011,1 tallit i backen på vägen. En Mr 
en tygpacke. tTe gevär och en limpa, en 
annan nägra korvaT på armen, och några 
bär var sitt tvätUat. Det af vai det som 
behövs mest. Ungt etter de 31ldr3 går en 
ryss och drar på en gamma! ko. 

Förbi det materielJa tAge! går med rask 
rarl en oordnad, beväpnad skara anförd av 
Ivä ryssar och sjunger Marseljäsen. Det 
bär av tili järnvagsstationen. 

Vi går vidare. Ragni har Iite ny tt att 
berätta, men det är mest ledsamt. I går säg 
hon de röda släpa en fånge kring gatorna. 
Han var Iång och såg bra ui, var kladd • 
i vit skjorta och hade vit mössa på huvu-
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det. En m!ngd rödbanditer giek omkring 
och skrattadt! oeh pekade finger åt honom 
oeh ropade tili folket runt omkring: "Kom 
hit al\a! Kom och se på den harl Så här 
ser de vita uV De förde hOllom lange 
kring gatorna, in på eafeer oeh restauranger 
oeh slutligen tili polisvaktkontoret. Sedan 
vet man ingenting mera om honom. Men i 
dag går det rykten om atl det skulle varit 
en utkladd rödbandit. 

Så är det oekså en rnangd bekanta som 
blivit häktade, förhörda och frigivna igen. 
De kvinnliga rödbanditerna har nu också 
harjat bli verksamma. Ragnis far blev i 
går h1!.ktad och förd tili förhör av två kvin· 
nor, Det var en paeke vitt tyg som Ragni 
hade hemma hos sig för Röda korsets räk· 
ning, som v1!.ckt misstankar. 

UtanfOr en manufakturaffär blir vi hejdade 
av en rödgardist som på eU ovanligt stili-
samt slltt ber oss vara vänliga oeh gå öveT 
gatan. Dar står en sl!de som mau håller 
pA att lasta (ull med tygpaekar, som stulits 
Irln affllren. 
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På ett annat ställe langre borla seT vi 
några röda stä och sikla upp moi eli slort 
stenhus. Då oeh då 3vlossas ett skott . Mao ' 
påstår att oågan skjutil frAn det ht'lset oeh 
sådan! mAste st raUas. Det är provokation 
som vanlig1, i briSI på annan sysselsätt· 
ning. 

Men det äf synd om det stackars huset, 
Iör det häl händel inle föTsla gången oeil 
suart lions där inte många hela lönsteT kvar 
meTa. - TvA smä pajkaT går förbi oeh pe· 
kar upp moi fönstren. .Det dar har slak-
lama gjort", sager de tili va randra. De har 
blivit lärda sA. 

Ragni oeil jag går in tili oss lör aU se om 
den lilla fJygskriften möjligen kommit. Me" 
den har uteblivit i dag igen - antagligen 
emedan de röda söker den överallt i staden. 
Jag taT tarväl av Ragni oeh slannar hemma, 
då jag inte kan dela ut ilygskrifterna nuo 
Och det är alltför trist dllr ute i grådimman. 



I vtlnfan pt! ! rihtUn. 33 

Det är namnsdag hos tant Agda dag 
och mycket frärilmande - mera än vanligt, 
ty alla ar svåra på nyheter. Och i eU stort 
säll skap kan man alltid snappa upp lite. Den 
ena vet ett, den andra ett annat. Och sä . 
skarvat man och lappar ihop alltsammans 
tili eU enda stort stycke. Oita ät det ju 
bara rykten, men det lIr lIndå blittre lin in· 
genting - nu Iöt tiden. 

Medan vi sitter och pratar inne i salon· 
gen set vi rödgatdister samlas utanför hu· 
set. Det skall bli livsmedelsundersökning -
eller plundring; räUare sagt. 1 alla taU llr 
vi vana vid det, ty sAdant har förekommit 
hos de flesta. Det börjar i översta vånin· 
gen och tant Agda, som bOt bara en trappa 
upp kan vlinia med ta. 

- .Hos mig var de i gåt morse kJ. 6 
och tog nlistan allt mitt kaffe och socker. 
Och jag som så försOkt spara på det!~ sao 
ger någon med vemodig tÖsl. 

- ~Och hos mig vat de en kväll föt 
några dar sen och slog sönder alla mina 
a - l vIntalI p' fr lh tlt ll. • 
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villUaskor och konserver. Och från 'min 
alfar tog de a11t vad jag hade i sidenband 
och trådruJlar, - Det ar än~å bra förarg-
ligt att sAdant skall kunna ske då man be-
taiat sjuhundra mark tili skyddskåren. Tänk 
- sjuhl!-ndra! Det har jag gjort. - Men 
vad skyddskåren gör, det förstår jag rakt 
inte. För vilket ändamäl har den överhu-
vudtaget upprättats? - - Herr Blomberg 
blir nästan hes av iver att få lägga ut om 
hur meningsJöst allting är. 

- "Ja, det är väl rent omöjligt för skydds-
kåren aft ingripa här i staden nuo Jag tror 
det skulle göra mera skada än nyUa", säger 
fru Wilen, som på ett Hnt och milt sätt viJl 
försöka avleda saken. 

Så övergår samtalet tili frågan om Tam-
merfors. Det gär igen ett rykte om att de 
vita intagit det för två dagar sedan, men 
ingenting vet man med säkerhet. Fär min 
egen del har jag redan tre olika gånger 
varit fullt övertygad om att staden kapi-
tulerat och så har jag låtit min övertygelse 
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härja bland klentrogna för att efter en tid 
taga tillbaka alltsammans' igen. Jag har 
därför bestämt mig för att nu och framdeles 
tiga med den sakell. 

Fru Hallberg kommer ir:t. HOIl är Hten 
och mörk och ser pigg u1. HOIl hälsar pä 
alla i sällskapet, sätter sig i en stol vid 
fönstret och tar fram sitt handarbete. Den 
här gången är det en soffkudde. 

- • Tank ati fru Hallberg hillner med sAo 
dant nu för tidenl " säger tant Agda utan 
att mena nägot illa medan hon själv hAller 
pl med ett par strumpor för skyd~skåren. 

- ~Ja , jag har ju sä gott om tid nu se· 
dan det blev slut med kontorsarbetet." 

Samlalet fortsättes om krigel. Näslan alla 
Ar hoppfulla och entusiastiska ,och tan! Agda 
har fått goda underräHelser frAn Helsingfo rs. 
Och så talas det med förtjusning om jägarna. 
Nu viii alla vara med om att uppskatta de· 
ras gärning. Men det äf inte länge sedan 
en i sällskapet med överlägsen kallblodighet 
förklarade för mig at! jägarna inte var annat 
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än "skräp" och att det var en Iycka för 
landet att ha sluppit dem. - Det ar ju 
mycket som förändrats sedan d.ess - men 
inte förhållandet tili jägarna. Och sä har 
kriget trangl fÖf mycket in på den enskildes 
område. Det är den personliga Iyckan som 
står på spel. 

Det ar flere i sällskapet som har egna 
med i kriget och har Iyckats få små un-
derrätlelser frän dem. Det ar roligt att 
höra på. 

- "Jag har Iyckligtvis ingenting annat 
än min skrivmaskin att vara orolig för". 
säger fru Hallberg och skratlar. ..Jag har 
sä vant mig vid den och det vore ju led-
samt om de röda skulle förstöra den. ~ 

Jag sitter just och undrar om detta egent-
ligen kan betraktas som en Iycka, dä jag 
hör buller och karlröster i köket. Tre be-
väpnade män stiger in och fordrar aU fä 
se husets Iivsmedel. Tant Agda stiger upp. 
Alla skåp öppnas och stangas igen. Lä-
dorna dras ui och undersökas. Men det 

, 
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fi nns för IHe för att det skulle löna sig att 
föra bort något. 

- "Det var ett fattigt hus. det här!" sä-
ger en av de röda och pekar på karamel-
lerna som står på bordet i stället för socker. 
Och så ger de sig av igen allesammans. 

Men stämningen har blivit nervQs här 
inne. Samtalet har avbrutits och då klockan 
redan är ganska mycket, går ocksi. vi. 

Det är natt. Äntligen har de gått igen, 
de röda. De har gått 9ch tagit Gunnar 
med sig. Jag sitter ensam i vårt rum. 
Fönstret står öppet och låter den friska. ky-
Iiga nattluften strömma in. Stilla och sval-
kande smyger den omkring mig. Det är som 
om en stark och ren människa försona nde 
skulle lägga sin hand på min panna. Om 
någon blott ville hjälpa mig att förstå detta! 
Att det ska finnas människor som utan sam-
vete anseT sig ha rätl att tränga in i ett 
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hern, att med smutsiga händer och nyfikna 
blickar röra vid saker som inte är deras! 
Och där var en svensk med bland dem! 
Det var första gängen jag säg det,- men det 
sårade mig mera än nägonting annat. 
Hänsynslöst har de fingrat pä allting här, 
varje minsta småsak har de tagit i sina 
smutsiga händer. Sam hungriga djur har 
de sökt och snokat pä alla bord och bak-
hyUor, i alla skåp och IMar, i ~ängar 

och kakelugnar. De har sökt och tunnit. 
Flygskrifterna har de funnit och alla kopie-
papperen har dc tagit frän Gunnars skriv-
maskin. Det återstod ingenting annat fäT 
OSS än att bekänna. 

Så tog de lite annat med - jägarmar-
schen och en karta där det fanns en liten 
vit flagga över den lilla prick som före-
stäHde Tammerfors. Hur kunde vi vela 
del? Det var i hög grad kompromette-
rande. -

Nu har de gätt. Gunnar är borta, Och 
här innc är det tomi och mörkt. 



, 
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Me" det linns dock nägot kvar ännu. 
Det linns skjortor och strumpor oclt räoslar 
i stora mängder oclt så präktiga stövlar 
färdiga att användas. Oclt undeT borddu-
ken i rnatsalen ligger ett stycke glänsande 
vilt siden med Karelens vapen på oclt van· 
tar på att fA vecklas ut i solskenet. 

Det är morgon igen. Jag hac vakat 
nästan hela "aUen. Nu sitter jag vid pia-
not och försöker spela liic. Jag Ul.nker på 
så mycket oclt markeT intc aU en främ-
mande kommit io i salen. Jag märkcr det 
intc förrän hall stAr alldeles bredvid mig. 
Det är en av männen Irän i natt. Vid dör· 
ren stAr en annan, Han ber mig ge tram 
Gunnars skrivmaskin. Den har missbrukats 
oclt vi har inte längre rlltt att behAlla den. 
Jag känner mig trött oclt pinad oclt ber 
dem själva gå och söka rätt på den. ~Den 

står väl på samma plats sam i går", säger 
jag likgiltigt. Men jag narras, för jag vet 
mycket väl att det ar bara locket sam ar 
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kvar där. Själva maskincn har vi packat 
in och fört i ett annat rum. 

Medan den ena boven går fgf att söka 
rätt på maskinen, tar den andra fram en 
notesbok, öppnar den och visar mig elt 
blad. där mitt fömamn finns JlPpskrivet. 
.Är det Ni som hetcr 5å har?~ frågar han 
mig. 

- .Ja, det gär jag - men varför frAgar 
Ni det?-

- "Nå - bara för ro skull\ sägcr hall 
och småler inställsamt rncdan han ser sig 
omkring. i rummet. Jag går till pianot igcn 
och låtsar ordna mina noteT. Dä '3terkom-
mcr den andra, upprörd och utom sig av 
förargelsc. Han har intc hiHat skrivmaskj· 
nen. Den fanns inte där jag sagt att 
den skulle finnas. Och nu fAr jag själv 
lov att genast taga reda på den, ty den ska 
fram. 

Jag börjar långsamt på med mitt arbctc, 
låtsar leta i alla rum och hittar den slutli· 
gen. Kanske blir Gunnar fri om jag ger 
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bort skrivmask inen, tänker jag, och ber dem 
komma och ta den. 

- "Ja, och så är det bäst att fröken tar 
kappan på sig och följer med själv också", 
säger han som tagit skrivmaskinen. 

Jag gör så och vi går ut tillsammans. 
Tili de rödas högkvarter ihotel Continental 
bar det avo 

Jag förs in i ett rum, där en välmäende 
man siiter vid ett skrivbord med högar av 
papper omkring sig. Jag slår mig ned pä 
en stol och förhöret börjar. 

Har jag frivilligt givit mig in på dctta 
ruskiga företag? - Av vem' eiler vilka har 
jag lått nyhetcrna? - Bland vilka har jag • delat ut f1ygskrifterna? - Vem har sagt 
l11ig att Tammerfors är intaget? - Var är 
min far? - Vad betyder de tyska flaggorna 
pä vå r karta? o. 5. v. 

Han talar mest för sig själv medan jag 
sitter och ser mig omkring i rummet. Fram.-
för mig på väggen hänger vår karta, som 
de tagit i går. På ett bord står Ounnars 
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skrivmaskin och en rnängd röda slär om-
kring och petar på den. Det äf sopaT och 
pappersbitar på golvet och bakom mig stär 
två obäddade sangaT. 

- "NA, blir det någonting, fröken? Säg 
eU enda oamn - bara ett halvt", säger 
mannen vid skrivbordet och småler mot 
mig. 

Dä och då avbryter en basröst frän sof· 
Ian. Det äc en rödgardist som häller pä 
att putsa sitt gevär och blir frestad aU blanda 
sig i saken ibland. 

Efter fyra tim mars ansträngandc arbele 
med mig fäf jag gå - dack bara tillsvidare 

oclt cfter att först ha uppgivit fullständigt 
l1amll, ålder och födelseort. • 

När jag kommer hern, känneT jag mig 
plågad och uttröttad - nästan sjuk. -
Det hnns således ögonblick dl ]ögn äf 

mera äo sanning. Men sådana ögonblick 
är ohyggliga. - ~ Ti1lsvidare~ - det är ett 
Ulnjbart ord. 

Jag lägger mig och vilar en stund. Pä 
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bordet står en vas med påskliljor och bred-
vid ligger eU kort med önskan om glad 
påsk. 

Ja - det ar ju päskafton i dag. Men 
det kanner man nog inle. Man räknar inte 
dagarna som fön. Det ar inte almanackan 
som beslämmer över helgdagar och var-
dagar - det är bara de goda eiler dåliga 
underrattelse rna från andra sidan fronten, 
som gör det. Och nu är del inle riktigt bra. 

2. IV. 18. En fånge. Hur lungt och be· 
klämmande läter inte det ordet! Och som 
barn tänkle jag mig del 50111 det värsla en 
manniska kunde räka ui för . Nu ar jag del 
sjalv - en fAnge. 

En röd vakl har med råa ord oclt hän. 
skraH förl mig ned för en smaL Irappa tili 
en ellsam cell under jorden och låsl dörrell 
om mig - först et! vanligt lAs, så två born-
mar och slutligen annu et! hänglAs. Han 
måtte aili Iro mig vara rätt slark! Anejl 
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det är inte det - det ar bara lusten alt 
skrämma mig. Men rädd äf jag inte alls -
känneT bara en oändlig ångest o.ch fasa Jör 
att vara instängd. Varför har mao tört mig 
hit? - Ja, det äf ju sant - flygskrifterna, 
som jag delat ut bland vänneT och bekanta 
- det är det som är·orsaken, brottet. Och 
det här stället - det ar sedlighetsavdel-
ningen. 

Jag ser mig omkring i cellen --'- en 5tol, 
ett bord, båda väggfasta, en cementbrits 
mcd en trasig, smutsig madrass pii: - en 
sådan sam knappast en hund frivilligt skullc 
lägga sig pä. Högst uppe vid taket finns 
ett Iitet fönste r med galler fÖT. Av rnäo-
niskor som Tör sig ute på gatan kan jag 
döma att det måste Jigga alldeles vid jord. 
ytan. 

Det börjar redan skymma där ute. - Hur 
länge ämoar mao hälla mig här? Var är 
Mary och Gunnar? De hllktades ju liksom 
jag och fördes bort hemifrån, men vart? 
Angesten stiger inom mig. 



I flQntan pd lriheten. 45 

Där utantör i gången vandrar vakten av 
och an mea sin skramlande nyekelknippa. 
Från våningep ovanför hör man iäa röster, 
skrik oeh svordomar. - Där syns ett öga i 
tiUhålet. Det är vakten sam lurar på mig. 
Jag gömmer ansiktet i skinnkragen. - Om 
jag bloU kunde slippa tanka! 

När jag ser upp igen har det elektriska 
Ijuset i taket blivit slaekt. Det är a\ldeles 
mOrkt nuo Oeh det enda ljud, som bryter 
tystnaden är den skramlande nyekelknippan 
dä oeh då oeh fångvaktarens tunga steg i 
korridoren. - NAgon vänlig sjal har visst 
öppnat fönstret där uppe från yUre sidan. 
Härlig frisk luft 'strömmar in i eellen. 

Jag ställer mig vid väggen under fönstret 
oeh Iyss. Det regnar där ute - ett stilla 
vårregn. Blekt månsken mellan rivna moln. 
_ Hur underbart att känna våren bryta sig 
fram också deUa år! - Oeh medan jag 
stAr så känner jag tron växa inom mig igen 
- tron på framtiden. 

Jag drömmer. 
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Murar fuktiga, grA och kall~ , 

droppar som talla. 
VArregn sUlia. 
Månslrålar bleka lllngs muren smyka 
medan i ångesl lankama flyga. 
Ensam, ensam - -
SUlla v!rregn, 
hjlllp mig all glömma de r!a orden ! -
Se, dir stiger en lllngtan ur jorden. 
Ulnglan moi soI och ljus 
vlskar i vArdroppars SllS. 

VArregn - giv mina lankar ro, 
sk!lnk mig dln ljusa, starka Iro . 

. Jag vaknar igen oeh börjar vandra av 
oeh an i eellen. Att l!lgga sig Hr omöjligt, 
ty madrassen lever. Jag vandrar tills det 
börjar dagas. Då blir trOtthete n mig öveT-
maktig. Med yttersta fingerspetsarna drar 
jag försiktigt madrassen ner på golvet, sve-
per kappan vai om mig oeh lägger mig på 
eemenibritsen. 

På morgonen blir jag förd tili förhör. 
Mitt brott ar av allvarsa m art oeh jag kom-
mer att stallas inför revolutionsdomstoJen, 
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IikasA mina syskon, Mary och Gunnar. När 
jag glr in f rnin cell igen ser jag Mary i 
ett hörn av korridoren. Hon hAUer pA att 
tvätta sig. Vi nickar At varandra - annat 
fAr vi inte göra - och sedan slängs jag 
in i cellen igen. 

4. IV. 18. Hemma igen. Nu nr det gjort. 
Vi ar dörnda av revolutionsdomstolen. De 
rödas domstol har dömt oss - illtc deras 
lagar, ty sAdan Iyx beslAr de sig illte -
nej, nAgra banditers präktiga infall har be· 
stamt för oss böter eiler fä!1gelse! Vale! 
ar hitto 

Dornstolsscenen var dramatisk. Först nAgra 
timmars väntall, var och en i sitt rum, sedan 
nAgra tim mars korsförhör, en5kilt - och 51 ui· 
ligen det avgörande ögonblickel dl. dornen 
lästes upp. 

Tyst och högtidligt tågade vi ut ur sao 
len igen. Vid dörren fick vi en noggrann 
be5krivning på vår och nliT vi kunde ero 
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lägga böterna. Fängelset beskrevs inte al1s. 
Mao hade tydligen inte !Ankl sig den möj-
ligheten. 

8. IV. 18. Ännu äf jag hemma. En brasa 
brinner i kakelugnen. Jag sitter uppkrupen 
i en stol med Fradings dikter i tamnen. I 
går gick den sista dagen, dl böterna kunde 
erläggas. Nu har vi bara att vAnla - vänta 
på att bli förda tili fängelset. Kappsäckarna 
stAr färdigpackade. Varje minut kan vi 
vä llla fångvagnen. 

Lilla Birgit kommer in tili mig. ~ Hör 

du" ~ säger hon, Mjag tycker det äf så led-
samt att du ska föras tili fängelset... Och 
så kryper hon upp i stolen bredvid mig, 
och med nAslan viskande röst säger hon: 
"Jag såg en bagarvagn fara fÖTbi vAra fön-
ster och jag blev så skrämd, fÖT jag trodde 
det var fångvagnen." 

- ~ Ja. kanske har de röda sä mållga 
fängar nu att de måste föra oss i en bagar-

• 
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vagn~, säger.jag. Och sA sk rattar vi båda. 
Birgit Ar ett älskligt Iilel barn och hela hen-
nes vAsen !l.r v!l.rmande vArso!. 

PA bordet stAr en bukett vita narcisser och 
solen Iyser pA dem. Jag sitter och ser på 
dem. Det är en vila för ögollen. Och det · 
är som om hela vårens härlighet skulle ligga 
gömd i deras vila kalkar. Jag har fAIt dem 
som Irösl och som et! lack för det mod 
jag visat. Det ar gott att det annu linns 
fina, förstAelsefulla manniskor. Mell jag är 
inte modig. Mary är del kanske - och 
kanske Gunnar. Men jag - nej, jag ar 
del inte. Inte nu Almillstone. Och fangelse-
li vet kommer rör mig i hela sin hemskhet. 
Jag ser de höga . tegelstensmurarna, den 
tunga porien, de IrAnga cellerna och ga ller-
fönstrell. Och jag undrar om delta sUtlle 
skall vara det som gör en brottsling lill en 
bättre människa. Jag undrar om en män· 
niska kan hOjas och fö radlas genom alt bli 
berövad sin frihet. Det tror jag inle. 

Jag ser ui genom fönstrel, ui i solskenei. 
~ - 1 vlnlln pl lrihtten . 
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Del äf mesl fult, det som syn~ pä gatorna. 
Där vandrar rödgardister med gevar på axeln 
och röda rosetter elleT tTasOT pä bajonett-
spelsen. De sltÖVaT i större och -mindre 
hopar längs gatorna. fu la och elandiga. Och 
nlir solen lyser på dem blir de som stora, 
svarla näckar. S4 går där några ryska 501-
daleT i smulsbruna schineller. De har blivit 
mera tunnsådda nu, men de Hnns ändå -
som smittohä rdar. 

Det ringer på dOrren. Jag f1yger upp. 
Nu kommer de vltl för att avhamta OS5. -

Nej, gud ske lov, det var änou inle de -
inte denna gång. 

Fortfarande hemma. Det af Tedan fjärde 
dagell vi förg1tves väolal fångvagnen. Och i 
kvall kommer den vai inle mera, det är ju 
redan mörkt ctär ule. 

Jag var ule och gick elt tag i skymnin-
gen, gick längs gatorna bara för aU känna 
alt jag ännu kunde röra mig hitt. Men det 
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var mest pinsamt, bara ruskiga manniskor i 
rörelse, rödgardisler som smög kring hus-
knutarna, enstaka gevarsskott då och då -
pA lek naturligtv is. 

De kanner mig nu, de röda . Och var och 
en anser de sig ha rätt att tilItala mig, fråga 
varför jag inte betalat, hola med fängelse. 
Jag Ilastan sprang den sista biten för aU 
komma ifrån alll detta. Varför hämtar de 
oss då inte? Jag nästan langtar tili fan-
gelset nu, skulle ha lusl aU gå dit sjalv. 
Att leva i en ständig vanlan blir outhärdligt, 
det tar a11 molslåndskraft ifrån en. Och 
lindå - för var dag som går vaxer det 
inom mig elt svagt litet hopp om aU de 
rMa skulle glömt bort oss. - Jag går tili 
pianot och spela r - .Alenarnes sång" -
.Jagarmarschen· - om och om igen. SA 
går jag tili fönstret igen för a1l se om fAng-
vagnen skulle vara i antägande. Nej -
inte i kväll mera . 

Det har varit så mycket främmande hos 
oss i dag, vänliga manniskor som kommit 
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för att ta avsked av 055, Jag känneT mig 
ungefär som om vi skulle f1ylta, [esa långt 
borl. 

Fru Eriksson var här i dag och erbjöd 
oss att komma tili sitt pensionat. Ett rum 
stod redan färdigt föt vär räkning. Hall 
hade tänkt ut allt i minsta detalj, det var 
ingenting farlig1. Vi skulle vara fransyskor, 
tala bara {ranska med varandra. Ingen skulle 
kunna missUtnka nägot, och själv skulle hao 
bära io matelI tili 055. 

Hur rörande snällt var det inte av henne, 
aJlt deUa! Och tårarna steg henne i ögo-
nen olir hon tänkte på att "(röknarna" skulle 
sitla i fängelset. 

Men den utvägen kan vi inte tänka pä. 
Det att gömma sig, att dra sig ur spelet äf 
inte behagligt. Och så skulle de röda na-
turligtvis hämnas på något sält h!!.r hemma. 
Kanske skulle de tili och med hiUa oss och 
fru Eriksson skulle få Iida för vår skull. 
Det går inte. Vi ska bara lugnt se tiden an. 
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12. IV. 18. Nu har de hämtat 055. Tvä 
ruskiga individer har fört 055 hit tili polis-
vaktkontoret. Vi sitter alla tillsammans i 
en liIen cell. Den är mörk oeh sm'utsig, 
mell dörr.en fär 5t! öppen. Och så har vi 
några olyckskamrater dessutom. 

Vi bekänner alla viha brott föt varandra. 
Min närmaste granne äf en deja, sam blivit 
beskylld fÖT att ha tjänat en borgarc. Hon 
är ganska gammal men seT stark och duk-
tig ut, har mörkt, lite g räsp rängt, slätstruket 
hår och är klädd i en hallonfärgad, åtsit-
tande, ylleklä nning. 

Framför mig vid dörren står en karl, som 
varit kusk i Röda korsets ambulans - • bor-
garnes· röda korsl Så ingenjör N .• som 
vid nyårstid vistats några veckor på landet! 
Det hemska i saken är att hans verksam-
het undet denna tid ännu är höljd i dunkel. 
Man anar det värsta. - Bredvid honom 
står en karl, som "tvungits" gå in i den 
röda ligan men vägrat gå tili fronten. En 
för detla tukthusfånge, är han beskylld för 
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brodermord och sedan befriad av de röda. 
Och varföT hao inte gätt tili {ronten? Jo, 
det tjänade ju ingenting tili att en mao t 
sina bästa år frivilligt gick tm döden. Det 
var hans lilla privatfilosofi. , 

Det är natt. Dejan, Mary och jag delar 
cell och brits med varandra. Ingenjören 
har givit pss sin madrass oclt dejan har bio 
dragit med en filt. AlItid lite bättre än pä 
sed lighetsavcteJningen ! 1 cellen bredvid lig-
ger Gunnar, ingenjören oclt brodermördaren. 
. Det är visst månsken ute, ty här jone äf 
det inte helmörkt. Jag ligger och seT pä 
järngallrets skarpa konturer som avtecknar 
sig på väggen mitt emot. Situationen före· 
faUer 1l1ig plötsligt enbart komisk och en 
lång stund Iigger Ma~ och jag oclt barai 

skrattar å1 alltsammans, 

16. IV. 18. Det ser hopplöst ut med vär 
Uyttning tili länsfängelset. Och ändå är 
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delta min enda längtan nuo Här på polis-
häktet kan jag inte stanna längre iör allt 
det fula och råa omkrillg mig. Den smy-
gande fa lskhcten och misstankarna plågar 
mig mera än Ilågonting annat. Och sä hän-
synslösheten! . Ständigt skrik och väsen. 
Aldrig någon naUro. Numera går det intc 
en naU utan att någon av miliserna öppnar 
dörren tili vår cell, tänder på lampan och 
förevisar oss - fö r veI)1 eller vilka vet jag 
inte. Men jag kan inte med detta längre. 
Det är som om jag jnte vore mällniska 
längre, bara ett djur - ett djur i en bur, 
som vem som helst har rält aU se pä och 
skratta At. - -

Det är morgon. Jag ser på dcjan. Hon 
snarkar och sover lugnt och gott. Och hennes 
l.inga, strama fläta ligger som en ringlande 
orm bredvid mig. Hon ser så lugn och 
trygg ut att jag nästan avundas hennc. -

Jag kan se aU himlcn ' äf Ijus och blå-
dir ute. En blek solstrimma smygcr sig 
Iram längs väggen uppe vid takct. 
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Solsken, solskcn, 
sUlnk lile gUldjc oclt Ijus 
in 1 varl dystra Itus! 
H~r ~r sA falligl och lomloch lungt. 
A11t $Om ~r trolsigt oclt stolt oclt ungl . 
krossas hllr. 
Onda tankar ligga pi lur, 
smyga i mörker frAn bur lilI bur. -
Ingenling väri i!lr elt människoliv. -
Solsken, glv 
varje tanke som högrc vill, 
Ijus och kraller all vara tili. 

17. IV. 18. Igen står jag ute isolen. 
Del är del bästa jag kan göra har, att vara 
ule pA gArden irAn morgon tili kväll. Den 
är inte större äll tio meter i kvadrat, ungc-
fär. Och något vackert finns här inte att 
se, bara sopor, en star sandhög och sä en 
smutsig vllg tram tili porten. Men det är 
Ijuvligt ändA. 

Ofta lIr vi här i flitigt arbete, Mary, 
Gunnar och jag. Med järnspctt hugger vi 
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bort iscn pA skuggställena oeh bär bi-
tarna ui isolen för aU smälta, oeh alla 
morgnar sopar vi gArden helt oeh hället sä 
gott vi kan. 

VAra nöjen bestAr j att gå in i stallet oeh 
se på hllstarna, ge dem mai oeh hj älpa tili 
med ryktningen . Ja, en dag fiek jag tili 
oeh med rida en stund på gården. Det 
var en högtidsdag. - Det nllstbästa nöjet 
llr aU hoppa morsgryta. Man lär Iite 100-

lion pä det saUet oeh medan man upplivar 
gamla barndomsminnen, gär tiden. - Ibland 
stAr någon milis oeh övervakar leken, pra-
lar oeh skämlar' med 055. De llr gränslöst 
oJika alla miliserna. Med två av dem har 
vi blivit riktigt goda vänner oeh genom 
dem kao vi ibland fA reda på hllndelserna 
ute i vllrlden. - Men de övriga ar röda 
allesammans, mer eller mindre, oeh några 
utpräglade fö rbrytartyper. Den långa, mörka 
i .knall " oeh skinnkrage, som alltid står pA 
vakt vid porten oeh läljer 055 med sina 
laiska, elaka ögon lOch sedan han sam 
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brukar Iyssna i nyckelhålct. Honom övcr-
raskade jag en gång. Jag märkte att dör-
Ten levdc' medan Mary och jag stod utanför 
på gArden och pratade~ Sakta smög jag 
mig tram till dörrcll och öppnadc den med 
etl plötsligt ryck. Mannen vac upptäckt 
och såg för första gången Iite förlägen uI. 
Vi mönstrade honom en stund och gick 
sedan in igen. 

Men nu viii jag glömma det fula för en 
stund, vii\' baea stå ute och känna solen 
lysa och värma. - Ibland undrar jag vad 
människorna, som bae i husct invid, tän-
keT, då de i timtai seT mig stå här eiler 
vandra av och an, dag ut och dag jn. De 
ser så förfärade ut. Kanske tror de jag 
häller på att mista förståndet - kanske hae 
de medlidandc med mig. 

IS. IV. 18. Det är gud ske lov morgan 
igen. Natten har varit värre än nägon· 
sin. En rysk kvinna har förts hit i natt. 

, 

\ 
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Jag hOrde henne springa omkring här i 
g.ingeR och skrika utan alt jag riktigl 
kunde reda ut vad som försiggick. 1 dag 
talade Gunnar om för mig aU man slagit 
henne. - -

Det är förmiddag. Mary och jag h.iller 
på med va r sitt handarbete och dejan sjun. 
gerl Hon sitte r p.i britsen och sjunger psal· 
mer. Blad för blad gir hon igenom nästan 
hela psalmboken. Samma entoniga men 
glada melodi passar för alla psalmer. Och 
tidell går s.i bra pä det sättet, säger hon. 
- När jag ser på henne m.iste jag skralta 
för mig själv. 

Annars har del varit CJl sv.i r dag. Det 
rcgnar ute och jag har legat med fingrarna· 
i öronen för att slippa höra de ohyggliga 
bultningarna på celldörrarna - förtvivlade 
fångaT som inle slipper ut. - Nu är det 
lite lugnare. Vi sitter och väntar på mao 
ten hemifrån. M.iltiderna har blivit dagens 
Ijuspunkter. 

Jag minns en saga jag last en g.ing 
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sam barn. Den mäsie ha gripit mig, ty jag 
minns den sä tydligt allt fortfarande. Det 
var om en Ms! sam fördes ned i en gruva. 
Han bar huvudet så högt ali det skrapade 
i taket. - Den känslan har jag här ibland. 
Det är SOI11 om taket och väggarna tyngdc 
och tryckte. 

Pä väg tili länsfängelset. Mary, Gunnar 
och jag bär var sin tunga kappsäck. Tvä 
ruskiga miliser åker pä vinglande velocipe-
der bredvid 055. Det bläser och småregnar. 
Hur underbart att röra sig ute på gatan 
igen! Jag märket att människor vänder sig 
om och seT på 055, men det är mycket lite 
rnänniskor i rörelse och mest ruskigt folk. 

Vår avfärd frän polishäktet var mycket 
brutal. Vi stod alla tre ute pä gården då 
en milis öppnade dörren och ropade: "In 
med er!~ Vi gick in. - ~Och packa fort 
era kapp,säckarl Det ska bli flyttning av!" 
Vi packade vära kappsäckar, tog farväl av 
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dejan oeh brodermördaren oeh gav OSS avo 
Vid dörren passade jag pä oeh frAgade en 
milis om det var tili lllnsfangelset vi skulle 
llyUa. "Nej 1" sade han, eiler skrek, rlltlare 
sagt. En borgare hade vai inte rliU att 
vara nyfikell, hade överhuvudtaget inga rat-
tigheter alls. - Ett ögonbliek fruklade jag 
för alt bli fö rd tili ryska kasernen. Men 
nu ser jag att del inte ar sä. 

Vi stAr utanlör flingelseporten, Milisen 
ringer på kloekan oeh en vakt öppna r rör 
oss, Han se r hygglig ut oeh jag kommer 
aU tänka på att jag hört nägot om alt lån~ 
garna hade det bra i länsfllngelset. 

Sä gär vi upp 11IIlgs en bred gållg oeh 
upp för trappan tili Htnsfallgelset. Vi v!l.n· 
lar där en stund i en Hten korridor. Mi· 
lisen lilm nar in vAra papper på kansliet Deh 
ger sig av igell, - Vaktmästar M, kom-
mer tili oss oeh presenlerar sig, .. Ledsamt 
alt vara tvungen laga emo! herrskapet här", 
säger han Deh ber oss sliga in i rummet 
bredvid tills ,han fär det 5tällt fÖf 05S. Han 
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ser trevlig uI - och en oändlig kansia av 
lattuad och trygghet kommer över OS5. 

Vär försla kvllll i länsfängelset cellen n:r 
21. Vi packar upp vAra kappsäckar och 
kä nner oss nAstan sam pä ett hotel!. Det 
är ve rkligen länge sedall vi haft det så här 
hra. Cellen Ar Ijus Deh snygg, inga fula 
ritllillgar eiler inristninga r på väggarna, en 
ordentlig säng att sava i. ett bord, några 
stolar och en bokhylla. Vi tar genast fram 
vAra böcker och ställer dem där. Så få r vi 
en duk pl bordet och lite blommor. 

Om en stund kommer maten iu. Det äf 
ströinming och pataUs i stora portioner på 
tennfat, och två brödbitar, en för Mary och 
en fö r mig. Vi är hungriga och börjar ge· 
nasl på med brödet. Det äf hastigt undan-
stökat. Men fortsäUningen blir lite konsti-
gare. Varken sked, gaffel eiler kniv har 
man bestått oss. Vi letar en stund förgä· 
ves i vAra kappsackar efter nAgot lämpligt 
verktyg som kunde ersatta kniv och gaffel. 
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Det enda vi hittaT Ilr en pennkniv. NAja, 
i brist på- battre, och eftersom vi Ilro sä 
hungriga, sä - - . Vi g riper djarvt vero 
ket an, skalar potatisen med pennkniven 
och äler den som kastanjer. Slrömmingarna 
laf vi gladeligt i stjärten. 

Nu är det gjort. Mältiden äf undanstij· 
kad. Vi kanner oss maHa och nöjda. Det 
a r bara hoteIlkansian som försvunnit. 

Jag vaknar av alt solen lyser mig rakt 
ansiktet. Det ar min först.3 morgon i läns· 
fängelsel och känslan av atl ligga i en verk· 
lig säng och en gång igen efter lange ha 
sovil en natt, är Ijuvlig. Mary sover annu. 

En lång stund ligger jag bara och njilter 
av stillheten och solskenet. Det behöves sä 
mycket soi fOr att bleka alla de mörka min-
nena. - ~är jag' nu tänker tillbaka på de 
sen aste åtla dagarna, förstår jag inte aIls 
hur vi kunnat härda ui med live! där. Jag 
ar ju en fånge häT, liksom där, men dar 
var jag elt fånget djur - hllr har jag åter-
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fått min fiitt att vara människa. Där hade 
vi aldrig någon Ta, beväpnade huliganer på 
vakt, spioner sam lyssnade, misstankar, hat 
och Tähet överallt. Här är' det stilla och 
vi har goda, vänliga människor omkring 055. 
Jag undrar hur dejan har det nuo HOIl var 
vår vän därborta, 501111 och hjälpsam och 
Justig på sitt Sätt, i synnerhet på kvällarna. 
Då var hon mera öppenhjärtig än annars 
och den ena historien underbarare än den 
sodrn hän henlles tidigare liv rullades upp 
för 055. Och uuder svåra stunder försökte 
hon trösta OSS sä gatt hon kunde med alt 
.ingen dag var så lång att det inte blev 
kväll en gång~. 

Dörren öppnas. Det är föreståndarinnan 
för kvinnliga avdelningen. Han hälsar på 
oss och frågar huru vi sovit i l1att. ~Jo, 

tack, utmärktl Här är ett riktigt paradis." 

Nu har vi för första gången fått vara ute 
en halv timme. Det var en liten besvikelse. 
Jag hade tänkt mig det helt annorlunda, 
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trodde att alla fångar skulle få röra sig ule 
på gården tilrsammans, hade hoppats på att 
få träffa Gunnar och alla de manliga poli. 
tiska fångarna. Men det var inte så . 

Så h!tr går del tilI. Man går genom en 
5mal, fuktig, g~ng, tills man kommer tili 
en rund ring med bås. Var och en fär gå in 
i 5itt bås. Det är som en cell med Irä· 
vaggar, cementgolv och utan lak. Väggarna 
Aro så höga att solslrålarna inte nå dit ill. 
Man kAnner sig ' ungefar som på eU mena· 
geri. - Då !tr det mycket bättre att sitta 
inne isin Ijusa, soliga cell, läta fönslret 
5tä öppet och känna den fri5ka vårluften 
strömma in. 

Jag har stAtt på en 5101 vid fönstret och 
sett solskenet smyga langs murarna och ui 
över staden. Det ar ett av vära nöjen har 
- atl se ui genom fönstrel , - se pä våren 
därute. Den är harlig andå, våren, trois 
allt. Men den kommer så smygande ve· 
modig i är, inte glittrande glad som fOrut. 
(, - I vhlln pl f,lhelen. 
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Och näf jag seT människorna gå därute i 
solen - dA blir det allt mera 5tilla här 
ione i cellen. 

Från rönstret kan vi följa med hela rö· 
relsen pii: järnvägen. Vagnar fulla med am-
munition, kulsprutor och manskap avsändas: 
Ramponerade vagnar och vagnar med sårade 
ätervänder. Ett pansarlokomotiv och en pan-
sarbil skickas i väg. Kanske komma de 
inte igen meTa. Vi ska happas det1 

Det regnar stilla där ute, Jag sitter och 
lyss tili dropparnas stänk mot fönsterblecket. 
Annars är aili tyst. Genom det öppna fön-
stret strömmar vårluften io. - Det är trist 
i kväll. Jag vet inte varför. -

Frihet - det är ett så stort ord. - -
Min frihet Jigger ännu långt borta - ligger 
och glittrar bland blommor i majsoI. 

Vi har .blivit flyltade tili fängelsets sjuk-
hus. Så värst sjuka är vi inte ~ vi ha[ 
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blivit det med tivlig fantasi och vänliga 
människors ~ hjälp. Nu har vi ingen cell 
mera, utao elt riktigt rum m~d tre stora 
IOnster, visserligen med järngaller - men 
Andål - Men utsikten är inte så fin som i 
cellen. AIIt vi se frän vära fönsteT ar den 
rMa tegelstensmuren, Ivå telefonträdar och 
himmeln. -

Vi har blivit fotograferade i värt rum. 
Vaktmästare M. har fotografe rat oss tillsam-
mans med Gunnar och nägra andra poli-
tiska fAngar, duktiga bönder hän Sakkola. 
De voro med i . januari, skräcknalten, blev 
tillfAngatagna av de röda oeh sä sparkade 
och slagua, att de al1t sedan dess fått ligga 
har och annu inte äro friska. 

Det äf söndag. Vi har smått hoppats på 
kaffe - men förgäves. Nu sitter vi oeh 
njuter 3V den präktiga kakall hemifrän. 
Gunnar fär vara hos oss nlistan hela dagen 
oeh vi har det riktigt lugnt oeh bra oeh 
hemtrevligt. Vi slipper se söndagens avig-
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sidaT - de iedsamma söndagsmänniskorna, 
som sysslolös,a slTövaT omkring på gatorna. 
Och nu 1I.r det bara de allra sämsta sam 
har rätt att röra sig fritt ule, De aodra 
sitter iOlle - gömda för det mesta - i 
källare, garderober, vedlärar. Med polis-
hundar söker man upp dem och skickar 
dem tili .fronten Wr att gräva !öpgravar i 
kulregnet. 

Det äf visst mån'ga sam skulle avundas 
055 vår lilla lugna vrå, om de visste hur 
bra vi har det. 

1 kakelugnen brinner en härlig brasa. Det 
är inte kaJlare ule än att vi kan sitta med 
öppet fönster olistan hela dagen. Nei, bra-
san brinner bara fÖf trevnadens skull. Det 
äf vår snälla, vänliga sjuksköterska sam 
sköter om oss på bästa 5ätl. - Och om· 
kring oss i rummet har vi den härligaste 
blomsterträdgård - tulpaner i olika färger, 
hyacinler, lackvioler, rOSor och narcisser. 

1 dag har vi haft det mera omväxlande 
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än , vanligt. Många besök, brev, oel! god-
saker hemiftån , oeh så tili sisl - bastu, 
finsk bastu med a11t som hör tili. 

Nu är det kväU igen. Solen har gått 
ned oeh stjärnorna börjar ländas, den ena 
eHer den andra·. De Iyser blekt oeh sliJla 
i vårsky,?ningen. Man ser inte att Htsa 
mera. - Hur lange ska vi få van la pä 
befrielsen? Några dagar, en vecka. - -
Det går säkra ryktcn om att dc vita sku lle 
vara iTali, men rykten har man ilunni! 
bli trött på. 

StAr Jag I skymnlngstlmma 
lulad moi IOnslerltarm 
ser jag stJlIrnoma gHmma. 
lulten IIr lius och varm. 

Tankarna sUlla smyga 
ui över murtn moi himlens blå. 
Skira drömmama flyga, 
värsyner kring mlg sU. 

Se, för var 5J~1 som II r !röll och lung 
alla sljllT1lorna Iysa -
ingen sJIII som 8nnu är ung 
lär 1 boJor förfrysa. 
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24. IV. 18. - Dagen har varit orolig. 
Ihållande gevärseld på ganska nära häll. 
Tali och Säiniö i de vitas händer. Heru· 
ifrån har vi inte fått något bud. Förbin-
del sen med staden på andra sidan järn· 
vägsbron il,T a;rbruten. 

En tysk flygmaskin har kretsat här 
ovanför. Vi kunde se järnkorset pä vino 
garna. 

En av fångknektarna har stått här utan-
fÖT fönstret och pratat med oss en stund. 
Stämningen i fängelset äf nervös och en· 
tusiastisk. En granat har trängt gcnom 
den tjocka muren io j en av cellerna pä 
kvinnliga avdelningen, - dack utan aU 
förorsaka . hågon skada. Alla . fångar har 
blivit flyttade ned tili bottenvåningen. 

Flere vagnar med ammunition har skic· 
kats mot Tali. Det äf nu det ska avgöras. 
Vi väntar med spänning nalten. 

Midnatt och stjärnklart. Nu gär det löst. 
Nägra dova kanonskott pä alldeles nära 
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hålh - Vi har kläU pä 055 oclt med fi ltar 
oclt scha lar på armen vand rar vi över gå r-
den tillsammans med sjuksköterskan. Vi 
ska söka' skydd i fängelsekällaren . 

Natten är grann med sina stjärnor och 
den dova kanonaden som tilltar fö r varje 
minut. - En stark kansIa av att någon-
ting sto rt oclt mäktigt försiggår omkring 
oss fylle r oss alla. - Befrielsen, som vi 
väntat på, skall konUlla. Drömmen blir 
verklighet. - En stun~ slår vi tysla på 
trappan och ser ui i naUen. 5å öppna r vi 
den tunga järndörren och går in i fängel-
set. -

Längs en smal vi ndeltrappa går vi ned 
tili källaren, Det är en lång korridor som 
löpcr genom hela fänge lset, upplyst av 
några enstaka elektriska lägor här oclt där 
i taket, så det äf halvskumt. På en vedlår 
står några petroleumlampor färdigtända, i 
lall det elektriska Ijuset skulle slockna. 

Vi är int~ ensamma här nerc, Det Ar 
visst ctt !talvi Itundratal människor vi har 
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omkring 055 - bara duktigt folk allesam· 
mans. Alla politiska fängar vandrar fritt 
omkring här. Men det är inte bara vi 
politiska. Direktörens, vaktmäshrrens och 
fångknektarnas familjer har ock~å sökt sig 
hit lör aH vara i säkerhet. Det äf fina och 
duktiga människor, ocksä de. Vi hälsar fÖT-

stäende pä varandra. Samma tysta läng-
tao och gladö. förväntan Iyser i allas ögon. 
- Äntligen! 

Vaktmästare M. skaffar 055 bänkar och 
madrasser. Han äf värt stöd och sköter 
om 055 pä bästa satt. Men det är fent 
omöjligt att SQva. Spänningen äf iÖT star. 

Nu är kanonaden sä stark att man ibland 
måste skrika IÖT att göra sig förstådd. 

Ibland går vi upp tili en av celterna i 
bottenvåningen. OäT har några av vAra 
fängelsekamrater gjort i ordning eU Iitet 
observatorium vid fönstret i en av cellerna 
- en stol, bredvid denna et! bord och så 
ännu en stol pä bordet. Dit upp fär vi 
stiga i tur och ordning för aU se på det 
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granna skädespelet därulc - granalerna 
som exploderar. 

lbland vågar sig nägon av dc djärva upp 
tili de öv re våningarna lör alt därifrän följa 
lIl ed händelserna ute. Och när kuriskaparen 
återvänder samlas vi alla omkring honom 
(ör alt få höra nyheterna. De är va nligen 
'goda och i större och mind re grupper 
forlsäUer vi att entusiastiskt diskutera de 
olika möjlighe!crna sa m! utkasta skäml· 
samma förslag tili ett snabbt (örgörande av 
de röda, -

Det börjar redan dagas och längst borta 
vid synranden syns en rödgul slrimma. Vi 
känncr oss frusna i morgongryningcn och 
en av fängarna, som ännu Iyckats spara 
silt te, bjuder oss alla pä det så längt det 
räcker. 

26. IV. 18. - Fortfarande i fängelse· 
kälJaren. Det skymmer och blir kväll igen. 
Det äf tredje gängen vi inväntar nalten 
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ulan att anou kuooa se något sini pä 
deUa. Spänningcn växcr - blir oro, An· 
gest, ibland förtvivlan. Man fTuklar clt 
aofall aV de röda - moI iängelset. Om 
så sker, ska vi då försvara oss eiler ge oss? 
Det hålles möten och beslut faltas. Vi ska 
slanna kvar i fängelset och se tiden ao. 

Minuterna bli r timrnar och timmarna evig· 
heI. Att läsa ar ornöjligt, ljuset af fÖT 

svagt. Vi bara sitter på vAra bäddar eiler 
vandrar av oeil ao i korridoren oeh tänkcr 
- tänker. Och mcdan vi tänker växer 
ångesten oeh lägger en sordin övcr slam-
ningen hä r nere. - Tammerfors' belägring 
räckte elva dagar. Hur länge ska det 
räcka för oss? Hur lange ska vi gä här 
nere i skymningen oeh vlinla? Det äf bara 
frAgor ulan svar. Och de samma frAgorna 
gär vi alla oeh bär på i tysthet. Men varje 
kväll lyser ändA ett svagt hopp inom 055 

- kanske i morgon! Det lyser och vär· 
mer och det bär oss över många svära 
stunder. 
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Den ena madrassen etter den andra bä-
res hit -ned, Vi ligger i dubbla rader längs 
väggarna, män, kvinnor och barn i olika 
åldrar, frän 3 veekor ga mla liII fjorton-
femtonäringar, politiska fAngar, vakter oeh 
fJyktingar, alla om varandra. Knyten och 
bäddar och kvarglömda matresler och kärl 
har och där. Vandrande, sovande, atande, 
spelande, skrattande människor, skrikande 
och lekande barn och så den glada, lilla 
Terry, som hoppar och skäller och är vän-
Iig mot alla, AIIt detta under sländigt 
ackompanjemang av kanoncr, kreverande 
granater och sh rapneller och puttrande kul-
sprutseld. Vi känner oss som en enda stor 
familj. Och samma lanke ligger djupast 
inom oss alla. - kanske i naU - elleT i 
morgon! 

Men omkring oss brinner det ena huset 
dter det andra. En hei förstad mcd hun-
dratals smA trähus sida vid sida har för-
vandlats tili ett enda eldhav och i skogen 
har sommarvillorna blivit väldiga offereldar. 
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Rödgula stigcr lägorn3 som väldiga, stolta 
böneT moi den ljusa varhimmeln. Det äf 
ba ra en tävlan om vilken som kan stiga 
högst - affra mest. ' Och som svar danar 
de vilas kanoner mäkligare 3n förul, och 
pä himlen länder våren stjärna cfter stjärna. 

Det äf morgan Deh en oy dag igcn. I 
naU har det varit lugnare däfule. De fJesla 
av 055 har sovit lHe mcdan några oroliga 
själar försiktigt vandrat av och an på tA, 
diskutcrande llattens händelser. Nu af det 
nästan tyst - det af bara det grova ar· 
tilleriet som då och då påminner 055 om 
aU striden ännu pågår. Den tryckande 
känslan har lättat litc och hoppet stiger 
inom 0 55. Kanske skall det bli nägot avo 
görande nuo 1 s!örre och mindre hopar 
står vi i korridoren och pratar och skamlar 
med varandra. 

"Om de röda ge r sig i dag ska vi 
ställa tili fest här nere i källaren.· 
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"Och så ska vi koka kaffe stora 
vattenpannanl" 

Med spänning väntar vi på vad de när· 
maste ~ timmarna ska föra rned sig. Vakt-
rnästare M. talar rned oss . . Han ser hopp-
full ut. - Två fAngar silter g rllnsle över 
en bänk rned ett schackbräde ernellan sig. 
"Ännu ett parti före befrielse n!" En Ulen 
oljig petroleumlarnpa stAr på vedlåren och 
röker och lyser matt över schackpjäsernas 
rutiga slagfält. Luften är tung och disig 
av tobaksrök. - På vår madrass står en 
bricka rned kaffe. Direktörskan och hen-
nes systrar har glatt oss med det - verk-
ligen en solglirnt efter flere dygns poiatis 
och salt strörnming. Vi slAr oss ned pA 
vår bank och börjar på rned orgien. - -

"Det brinner, det brinnerl" Ett Irähus 
alldeles vid rnuren står i IAgo r. Flere av 
personalen på fängelset har sina hern där. 
Några vakter springer ui för alt rlldda en 
del av sakerna. Dörren stAr öppen tili 
källaren. 
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~Slang dörTen! Stäng, {ör guds skull! a 
Röstell läteT ångeslfull . - .De rödal -
- De röda har trängt sig io pä gården! 
- - Släng! Stängl~ - - - .. 

Det af för sen1. Panik och förvirring 
ulbryter i fangelset. 

Var af jag? - Lever jag annu? - Jag 
ser mig omkring. DeUs af inte fangelset. 
Jag af sl!.ledes inle d3r längre. Det har är 
ett slort rum med stora {önsler och mycket 
saker pä golvet - mÖbler, sängk läder, 
lamp~>r, Iådor och kap psäckar. Det äf myc-
ket lju s! Mr iOlle och kallt. l aila fönsler 
äro stora häl efter kuloT och granalskllrvor" 
Det . drar genom hålen och fuktig 1uft 
st römmar io. Oät ute regoar det. Kano-
naden forUar och 111311 hOt shrapnellerna 
villa genom luHen. 

Jag fryser så jag skakar. Min kappa af 
vAI av regnet. På huvudet hnt jag en vAI • 
ylleduk som dA och då låler en droppe 

• 
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rinna ned längs mitt ansikte. Men jag 
kommer mig inte för alt taga av den -
tanker inte på det. Jag bara sitter stilla 
på en bänk och stiTrar framför mig - på 
illgenting. Det af sam om någonting hade 
domnat illom mig. - - Tätt intill mig sitter 
Mary oeh Gunnar och alla - - nej, nej 
- inte alla - inte en enda av de andra 
poliliska fångarna. De ar borta allesam-
mal1"S - mördade. Har är bara kvinnor 
och barn, ankor och faderlösa barn kvar. 
- Å, ännu kan jag intc reda ut någonting 
för mig - förstår ingenting. Det är hara 
minnet som finns kvar - minnet som plå-
gar ach trycker oeh slår sam en hammare 
på min hjarna. - -

Jag minns. 
1 går kväll började det. 1 gAr kväll 

skingrades vi. Röda banditer trängde sig 
in i fän gelset och fordrade alla fAngar ut. 
Vi sk ullc ställa upp oss i övre korridoren. 
Mary oeh jag gick upp för Irappan. Jag 
minns att jag kände mig svag. Vi var näs· 

• 

• 
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tao uppe redan, då en granatskarva kom io 
genom ' fÖllstret i korridoren. Flere särades. 
1 skrämseln och den allmänna villervalJan 
rusade vi ned igen till käIJarvåningen. Tili 
sammans med några vakter 'och fängelse~ 

personalens familjer trängde vi oss io i bas. 
tuo - en liten hop på ungefär tjugu per· 
soneT. En röd ledare ryckte ,upp dörren 
och skrek nägonting tili oss med Iyftad Te· 
volver. Några fångaT saknades änuu. Direk· 
törskan S. steg fram och sade att här Mra 
faons flyktingar och hennes släktingar. Oröt-
lig Deh viljelös satt jag på golvet hopträngd 
med Mary oeh Gunnar i en enda hög. Deh 
täU omkring OSS satt alla flyktingarna. Jag 
kände att nägon saUe en sehal på mitt hu-
vud. Stramt Deh stadigt knöt jag den uu-
der hakan och strök allt hiir under. Sii Iick 
jag en gammal filt över axlarna. Mary säg 
ut ungefär pii samma .sätt. Såda skulle vi 
spela sjuka - sjuka flyktingar. Flere män 
klädde sig i kjolar. 

Det var andlös spänning en stund. - Nå-
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gon lade sakta sin hand på mitt huvud. Jag 
tog den r båda mina händer. .. Tror Ni vi 
kan räddas", frägade jag. Hon svarade in-
genting men vällde sig bort oeh grät. HOIl 
ville intet saga. Ingen ville säga det - men 
alla anade det andA. 

Det gick en stund under ängestfylld tyst-
nad. Vi salt alla tillsammans och tryckte 
varandras hander. - Där ute i gången kunde 
man höra fängarna - de vanliga fållgarna, 
förbrytarna ställas upp oeh kommenderas ut 
- tili fronten. De politiska skulle stanna kvar . 

Inne i bastun var allt tyst som förut. Det 
var bara en viskning eiler en snyftning som 
dä oeh då bröt tystnaden. Minuterna gick . 
Vad gjorde de med vära kamrater? Anges-
ten steg allt mera. En tjänarinna kastade 
sig pä knä oeh laste högt en bön - en 
lång, förtviv lansfull bön. Hennes röst ekade. 
Mitt emot mig satt en nervsvag flicka oclt 
Skratlade, medan elt uttryck av fasa oeh slö-
het Iyste i hennes ögon. Jag kände att min 
hjärna vägrade arbeta. 
6 - [ vlnt. " pl fri helen. 
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Dörren öppnades och en av de TMa rik-
tade två revolvrar mot OS5. UndeT hAn och 
svordomar skrek hao aU vi gärna kunde be 
till Gud och taga farväl, ty nu var vår 
sista stulld kommen. Med handgranater 
skulle man göra slut pii OS5. Han kom 
inte io i rummet. DörTen slogs fast med 
en smäll. 

Det blev tyst igen för en stund. Vi mäste 
hara vänta - vänta på värt öde. - Så 
kom en lång, mörk bandit in. Om vi ville 
rädda vära liv, sade hao, så skulle vi f1ytta 
oss till den yttersta f1ygeln av kälJarvånin-
gen. R.esten av fängelset, där vära karu-
rater varo, skulle sprängas i luHen. 

Vi flyttade dit och lade QSS där på golvet 
bland fångarnas gamla kläder. Det var l 

mörkt därinne, bara eU svagt sken fråo 
korridoren smög sig dit. Så gick en ån-
gestfull timme under väntan pä explosionen 
i fängelset. - Den kom aldrig. Bara nägra 
skarpa, ekande skott dä och dl. 

Vi fick befallning att en och en gå ut i 
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korridoren. Fängelset kunde inte sprllngas. 
Det var för starkt för dern. Vi skulle alla 
skjutas, både fAngar och flyktingar. En för 
deUa kvinnlig fAnge, som Mary och jag 
ibland traHat un,der vAra promenader ute, 
stod vid dörTen och granskade alla som 
gick ut. Nägra politiska fAngar saknades 
linnut sade mao. Ett ögonblick tvekade vi. 
Skulle vi frivilligt kasta ess i händerna p1\ 
denna ?hyggliga kvinna - IAta henne peka 
ut oss för bödlarna - eiler skulle vi Ilnnu 
försöka 'en räddning? Hastigt grävde vi 
ned oss bland fAngarnas gamla kläder som 
levde av ohyra. Det var den enda möjlig· 
heten som stod oss tili buds. Jag minns 
aU vi steg upp och gömde oss igen många 
ginger. Det var s1\ svårt att veta vad som 
var bäSt. SlutJigen beslöt vi oss dock för 
att raskt gä fram. -

nAlla upp tili övre korridoren w, kommen-
derades det. 

Jag slet bort skinnkragen frAn min kappa 
knappte den med- en stor säkerhetsnA.1 upP. 
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liII, drog duken ett stycke ned öveT an· 
siktet och gick. Vi gick alla efter varandra. 
en ocb en. Kvinnan yid dörTen k:tnde 
illte igen 055. Vi gick upp för den sm ala 
vindeltrappan. Ett skott s,m1tllde dar uppe. 
sa igen ett. Jag visste inte om man sköl 
dem som gick före mig. En skara starkt 
beväpnade banditer skrek omkring OS5 . 

• Spring undan, slaktare!~ ropade de. -
Så började ett vilI skjulande ulan att man 
kUllde fA klart fär sig var kuloma Irllffade. 
I smä grupper stod vi tryckta Olot celldöT-
rama. En av dem stod öppen. Vi kröp 
försiktigt dit in. DäT var mörkt och kalU. 
Kanonaden dar ute var så stark att ruu-
rama skakade. Genom fönSlret kunde man 
se nägra enstaka stjärno r glimma. Länge 
Iät jag mina ögon vila på dem. Det blev 
småningom sUlia inom mig, ångeslen lade 
sig och eli lillstånd av fullkomlig slöhet 
kom över mig. - Men utallför i korri· 
doren ekade revolverskotten. Och varje 
skott skar som en kniv i mig. Et! liv för 
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varj~ tänkte jag, - mina kamraters Iiv. 
Och jag försöker rädda mig, - undfly! 
- Sä tänkte jag inte mera. Sam en tjack 
dimma steg slöheten allt tätare inom mig. 

Det blev tyst i korridoren. Vi kommen· 
derades ut. Tili ryska kasernen skulle vi 
föras. - En ohygglig krutlukt slog emot 
055, näT vi öppnade dörren. Här och där 
låg plundrade och ilIa tiJItygade Iik. ~Se 

inte dit!" sade Gunnar och tog hArt i mig. 
Som ett viljelöst redskap gick jag fram!t 
pA befall ning. 

Vi slannade vid dörren tili utgångcn. 
Pramför 055 säg vi kasernen brinna. 

De röda överlade en stund. Sedan skic-
kades vi ner tili källarväningen igen. KOT-
gen, ctär den lilla ITe veckOT gamla gossen 
14g, fö rdes l11 ed hela Uden. Han SQV 5tilla 
under allt deUa. 

Vi lägrade oss i mittelgången nästan pä 
varandra. Nägra satt och andra låg. Sova 
kunde vi inte tänka pä. Det var kallt här, 
men i bastun kunde vi inte vara för den 

• 
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starka kanonadens skull. Föosterna stör-
tadc io där, det ena efter det andra. Man 
hörde glasbitar klirr~. Det dänade oeh 
brakade. Oeh ändå föreföll oss a1lt deUa 
sä litet, sä likgiltigt nuo Det gick nägra 
timmar under fullkomlig tystnad. En röd 
vakt satt vid uppgången. Då oeh då gick 
han förbi oeh Iyste över oss med en lampa. 

Jag försökte tvinga min hjärna att arbeta 
ut en räddningsplan, men det var rent 0-

möjligt. Alla vägar var stängda tör OS5. 

Det var bara att se tiden an oeh följa mcd 
strömmen. 

1 morgongryningen började banditerna 
rÖTa på sig igen. Här oeh där smällde eU 
skoU oeh nya undersökningar företogs 
överallt i fängelset. Man sökte politiska 
få ngaT. Jag orkade knappast känna någon 
ångest meTa, drog bara duken tätare kring 
ansiktet och satt stilla. - 1 ett obevakat 
ögonblick smög jag rnig in i bastun, rev 
sönder min dagbok och kastade bitarna 
bakom ugnen . Gunnars kappsäck stod där 
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på~ golvet. Jag tog fram böckerna och rev 
bort namnet i dem. Det var det farligaste 
vi hade. 

Kloekan sju i morse fick vi löftc om 
Iritt avtåg. Vi fördes ut på gården. Vak-
terna med familjer skulle fA gå. 

Vi andra blir väl skjutna här, tankte jag, 
men följde ändå med strÖmmen. Till en 
folkskola i närheten skulle det bära av 
Det regnade och kulorna vcn omkring oss, 
- de vitas kulor. 

När vi kommit utanför fängelseportarna 
började vi springa . Några bar iillar under 
armen , andra knyten och kartonger, två bar 
korgen med barnet. Och alla sprang vi. 
En kula träffade marken alldeles framför 
mig. Inte den här gången, men nasta, 
tänkte jag. Och ändä var möjligheten att 
bli träffad av en kula från de vitas sida 
nästan en lätlnad. 

Vi sökte skydd några I~appuppgångar 

pä vägen. Så kom vi äntligen hit till folk-
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skolan, Den Iigger högst uppe pä en 
baeke mitt i skottlinjen, - -

Jag vet inte hur lange jag suttit här, 
men det är visst många, många timmar, 
för det börjar bli skumt nu, Omk~ing mig 
sitter vännerna frän fängelset, änkorna oeh 
barnen. De har varken hus eiler hem 
mera. Allt har de röda bränt upp. - Vi 
siUer alla tillsammans, som vi är vana, oeh 
försöker trösta varandra. Men det är mest 
tyst. ~Nej, nej, det är inte sant, allt deHa", 
säger nägon högt för sig själv i förtvivlan. 
Så blir det tyst igen. Sara ·stilla snyftnin-
gar dä oeh då. 

Nu börjar småbarnen gråta av trötthet. 
Vi fär alla tillsammans en liten skrubb att 
sova i. Den är varm oeh myeket Hten, 
men vi är ju inte vana att ha gott om 
plats. Oeh så smäningom kryper vi dit in, 
den ena efter den andra. Jag lägger mig 
nAstan dubbelviken på golvet med några 
smutsiga .tidningar som madrass oeh en 



Ucgn,,<n lngen u,· d e 1 lRn sl"n ngclse t mÖTd~de 
1>olItlskn fA ngarn". 



I vllntan pd jrihettn. 

yllelröja som huvudkudde. På en bänk 
Jigger en ung mor med sin lilla gosse j en 
korg bredvid sig, - sin "Iilla jägare~ som 
hon kallar honom. Han är rosenröd oeh 
finhylll ännu. men hall skall bli star en 
gällg. Bredvid hanan! silter stora bror, 
sam är tre år, oeh tuggar allvarligt på en 
smörgås. Oekså jag bUr bjuden pä en 
smörgäs ur deras matsäekskorg. Jag har 
inte tänkl på aU vara hungrig i dag, men 
eftersom det bjuds så tar jag gärna emot. 
- 1 ett hörn av skrubben sitter fru M. 
med sina tre barn. Hon seT blek oeh tärd" 
ui oeh med ögonen fulla av tåraT försöker 
hon sjunga tili sömns sin lilla gd.tande 
gosse. Hennes syster är ocksä med, ·-
hon, som gay mig en kopp varmt te när 
jag satt och frös där ute på bänken i 
stora salen. Och så pastorskan sam lånade 
mig sin kjol under nalten när jag gick in-
svepl i en fiU för att ingen skullc känna 
igen min klänning. Alla haT de varit 
goda och hjälpsarnma emo! oss. Alla har 
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de tänkt på 055 trois sina egoa, stora 
sorger. - -

Kloekan ett vaknar jag av att kanonerna 
börjar dåna igen mcd fo rdubblad styrka. 
Mäktigt och bärande läteT det. Vi stiger 
alla upp. EfteT en kvarts timme äf det slul 
igen. Vi sätlcr 055 ne r på golvet och en 
timme förgår under djup tystnad. 

Sä bultar det på dörrcn, - nägra duk· 
tiga slag. Den öppnas och man hör karl~ 

rösteT lala om vapen. 
Ångesten kommer övcr 055 igen. Det äf 

väl de röda som kommer för aU söka OS5. 

De har väl märkl att nägra politiska fAngaT 
av misstag lyckats undkomma. 

Steg närmar sig och dörren tili viir sk rubb 
ryckes upp. 

"Häll eT gömdat" viskar de andra tili 
Mary, Gunnar och mig. Vi säUer oss på 
golvet och de ställer sig alla framför. 

Tte-beväpnade män stiger fram. 
- "Vil ka är ni?" - Rösten läter bc· 

fallande men inte rä. 

I 
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- ~ Vi lIr f1yktingar - bara kvinnor och 
barn. - Vilka är ni då?" 

- "Vi är Finlands jägare. VAra förtrup-
per stormar redan in i staden." 

Kloekan ar fyra. Det lI r ljust redan . 
Utan hattar på huvudct springer vi hem. 
Vi springer hela vägen. medan jubel och 
hurrarop Ijuder omkring oss. 

Och blomstcrprydd tågar den vita annen 
in i staden. 

Stilla vårskymning. Ljusa skyar. Flytt-
fåglar som återv:tnda. 

Våren drar in över landet. - Och :tndå 
Iigger det så mycket vcmod och bitterhet 
kvar i luften, och gladjen blir overklig och ~ 

fr:tmmande. 
Jag har tr:tHat några av fängelsekam ra-

terna. Det :tr flere SOI1l lyckats rädda sig 
- några lindrigt sårade. Vi har så många 
minnen SOI11 binder oss samrnan. 
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Del var pä begravllingen jag träffade 
dem, - begravningen fÖf dem som fallit i 
fängelset - fallit vapenlösa fät sitt land. 

Medan klockorna ringde ba rs de trettio 
vila kistorna ui ur kYTkan, ut i solskenet. 

1 blommor bäddades de. Det sades många 
vackra oTd vict graven och våren Iystc över 
dem sin ljusa, varma välsignelse. 

Jag minns dem - kamraterna, vännerna . 
Vi hade många glada stundcr tillsammans. 
- Jag minns dem alla men särskiU cn, 
vaktmästarc M. Det va r han som gjprdc 
live! Ijust fäf 055 i fängelset. 

När de rödas odugliga regering börjadc 
och alla ämbetsmän lämnade sina poster, 
dä slannade han kvar - inte fäf att tjana 
de röda, men fÖf att hjälpa dem, sam de 
röda kastade i fängelset. 

Han var cokel och rättfram. Oförskräckt 
gick han den väg han ansåg vara den räUa. 
Ensam bar han det tunga ansvaret. Tyst 
oeh sto1t bar han det. - Hans starka tro 
pä framtiden gav oss fångar mod oel! fö r-
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tröstalT under stullder då vi mest behövde 
det. 

För vår skull föll han. 

Jag sitter och tänker på en bit av Frö-
ding : 

Och törnrosröd Iyser morgonsky 
och morgonens dlmmor slg Iyfta, 
all väriden lIr ung, aU vIIriden af "Y, 
och lindA sA ville jng snyfta. 

Ty morgonen kommer (Or klar, fOr snar, 
fOr frlska dess daggdroppar dugga, 
den Iyser för Ijusl på den som var 
fOr nyss 1 dödens skugga. 

1 esplanaden vid kyrkan ligger gravarna. 
Under vita vå rblommor ligger de. Och so-
len lyser på dem. Omkring dem doUar 
haggarna oeh björkarna vajhr mjukt. 

Det ar den vår hjältarna drömde om, som 
nu strör sin blom över deras gravar. 1 tron 
på våren fOllo de. 

\ 
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Kring fangelset 5USa vårvindarna och 
Iindarnas kala kvislar. som vi sett på ge-
nom gallerfönstret. stAr gräna och friska. 

Oar vandrar människor förbi. Kanske 
slannar de och seT upp moi murarna, och 
leendet på deras llippar försvinner på en 
stund. Så va ndrar de vidare igen. 

Det ar bara den, som själv varit med 
dDr iOlle, varil Illed den natten -- bara 
den fö rstär allt. Sara den gråter och vai. 
signar. 

• 
; OVÄENLlIKKEEN 

KIRJASTO 
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