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De bortgdngne, de saknande, 
slJrjande, dem som lidit och dem 
som lida egnas dessa blad . .. 

( 



Han som här talar eger intet av den stålkraft viljans män 
och kvinnor ega, intet av det eldiga och eldande mod, den starka, 
glada, strålande offervillighet som skapar de st<!ra gärningarna, 
de stora tidsströmningarna. Han vet - till sin sorg - att hans 
blick på livets spörsmål ofta - även i >senaste tid - varit osä
ker, oklar, måhända självisk, måhända feg. Vad i efterföljande 
blad är samlat eger därför intet anspråk att kunna lära, leda, 
lyfta något enda mänskosinne, - vad de giva är en sökandes, 
en ofta vilsefarens, törhända även nu irrgåendes tankar i en tid 
av förhärjande smärta, ångest och sorg. Mycket i hans väsende 
har sedan länge varit nÖdvuxet, mycket nedbrutet och dött; 
mycket har grusats av den ödestid som,senast gått fram. Om 
det som återstår och kommer till synes i dessa. blad är blott 
slapphet och viljemördande ljumhet - må det då i kärlek för
låtas av den Fadersmakt som har så mycket att förlåta -

Helsingfors den 12 mars 1918. 
A. B. 
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Varje krig - vilka bragder av mod och självuppoffring 
detRän må utlösa och i vilka syften det än må föras - förintar 
dyrbara odlingsvärden och rövar från mänskligheten oersätt
liga livsmakter. Men är ej ett inbördeskrig därutöver j en sär
skild mening kulturstridigt? Kan det gå till kamp förd med 
blodade vapen mellan söner av samma folk utan glömska eller 
ringaktande på mer än ett håll av flere den mänskliga andens 
största, djupaste, mest dyrköpta vinningar i svunnen tid och 
nutid? Glömska av kunskapen att all utveckling i tankekraft, 
livsåskådning och karaktär så hos den ene som hos den andre 
sker stegvis, gradvis, efter hand, - kunskapen att icke alla 
kunna samJidigt omfatta nya ideal, samtidigt svinga sig upp till 
nya, högre, ädlare livsplan. Glömska av kunskapen att lyten 
och ensidigheter i arv, omgivning och uppväxtförhållanden na
turnödvändigt bidraga till danandet av den enskildes och hela 
samhällsgruppers, .lägres. som .högrest, .högres. som .lägres., 
åskådnings- och handlingssätt. Men ödesdiger glömska också 
av dcn kunskap som fullständigar den förra, mänsklighetens 
genom årtusendens ansträngningar VUJUla kunskap om inbör
deshjälp-livslagens oändliga räckvidd, kunskapen att nya 
rättfärdigare andligt-sociala livsbetingelser - där de hava tid 
att verka -;- ega makt att omdana, vidga, förädla, makt att 
värna mot misstroende och hat, makt att skapa nya samhälls
bevarande, ~ya kulturbevarande djupströmningar, mera fri
gjord blick och ädlare sinnelag på andelivets höjder -

Slutligen: hava vi icke alla felat, alla haft orsak att blygas, 
att ångra, att begrunda orden .Dömen icke, så varden I icke 
dömda!. Ligger det ingen egenrättfärdighet, intet självbedrä
geri i båda de stridandes hårda dom över motståndaren? Har 
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någondera av dem alltid ocb i allt hållit sm fana ren, sina stigar 
raka? Och hava de icke båda lidit. håda offrat. bäda drabbats 
av hårda slag? Skola alla de unga släkten med. rika, ädla kraf
ter, som vi trodde vara kallade att bygga vart folks framtid och 
frihet på en starkare och bättre grund än kulornas och bajo
netternas, skola de alla offras åt brödrakrigets och gravarnas 
gud? 

Skola vi fortsätta att döma flertalet på motstandarsidan 
efter de mest förblindades och de sedligt lägst ståendes hat
fullaste ord och sämsta, brottsligaste, mest fa~nsIulla gärnin
gar? Skola vi slunga bittra förebråelser och hatfyllda förban
nelser mot varandra tills vårt land dränkes i blod, folksjälen 
kväves under bördan av försåt och svek. lönnmord och lögn, 
vapenlösas, avväpnades, besegrades pinande, skymfande, mör
dande? Eller skola vi å ömse sidor söka vårt folks räddning ur 
onda makters stormflod i sträVaIl att kraftigare och djupare än 
förr se vad vi själva brutit. vad gott och rätt eller åtminstone 
mänskligt förståeligt det funnits i motståndarnas - de ärliga, 
de bästa motståndarnas - yrkanden och önskningar? 

Det är: skola vi med den nordiske skalden bedja om och 
arbeta för en tid då ~ingen är ond och ingen är god - men 
bröder, som kämpa i ondskans flod - och räcka varandra han
den - att hjälpa fram till stranden * -

Helsingfors. 6-10 februari 19x8. 

Det är naturligt att läsare j båda de stridande lägren skola 
finna ovanstående ord otidsenliga, opraktiska och märglösa. 

Och dock, hunt många av dem. som trott och tro på sina 
tankars praktiskhet och sin viljas märg, hava icke sig själva 
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ovetande varit viljelösa redskap i världspolitikens händer. 
tvångstakna pjeser i det väldigaste de ömsesidiga ränkernas och 
väldsdåfens ödesspel världshistorien känner, flarn på de lidel
sernas stormvågor som de mäktige - de till makten födde och 
de ur djupen till makt stigne - bragt att slå samman över lan
den! 

Huru många av dem, som överleva världsbrandens härj
ningar,.skola icke förr eller senare med ångestfull bävan inse, 
att de och deras bortgångna kära i en del av sina tankar och gär
ningar varit viljelöst ledda av makter som de icke kändel 

När den stunden är kommen, då skola otaliga på båda 
sidor om den skiljande klyftan med smärta fråga sig, om det 
var på den väg som nu inslagits målet stod att hinna, målet: 
»ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt bopp~, vårt lands, det finska 
folkets, mänsklighetens solomgjutna morgonHmme. 

18. II. 1918. 

Två mäuniskoöden ~ 
Natten mot den 23 februari nedskrev den som här talar 

bland ord egnade en innerligt avhållen ung anförvant dessa: 
&Tryggve, - har Du för alltid tagits bort från alla 

dem som älskat Dig, älskat Dig djupt och varmt som man äl-
skar skogens smärta rakvuxna unga stat)l, vårens styrka och 
ljusa fägring, vårens vemodsallvar? El~er försmäktar Du i bård 
fångenskap, -kanhända pinad, skymfad, hotad i varje stund 

av döden? 
,Vilket var Ditt brott framom tiotusendens av DiM mot

ståndare -_. 
Få dagar senare föll min blick på följande ord skrivna nä

stan samtidigt som mina - skrivna till miMe aven ung man "') 

' $) Harry Bo~g. 



tillhörande det motsatta lägret, - tidningen i vilken de lästes 
egde icke i mina ögon vitsordsrätt, författaren var mig obekant, 
men den bortgångne själv och hans tidiga insats i ungdofOS- och 
arbetarrörelsen hade jag i hans gosse- och ynglingaår hört varmt 
lovordas av läppar, som aldrig medvetet sagt mig en osanning . 

• Hela sin gärning hade han helgat den sak, för vilken bans 
hjärta brann med oförliknelig glöd, och han fick helga den också 
sitt liv. Det kunde ej upptäckas ett spår av självisk beräkning i 
något han företog sig. - -

,Kring den unga hjältens bår står försänkta i sorg för
äldrarna och en skara syskon, vilka liksom sin stupade älsta 
bror står med i den glödande striden •. 

Tvänne människoöden, - tvänne rika unga livsmakter 
lamslagna - tvänne söner av samma folk - båda varmhjärtad.e. 
båda ihärdiga, båda jättar i arbetsvilja och arbetskraft, prak
tiska, veka, eldiga! Båda älskade, båda älskande land och folk 
och mänsklighet eller åtminstone ärligt troende sig älska dem, 
- båda vdrliga krafter, men krafter i motsatta läger - offer 
på världsstridens altare -

Världsskymningen - huru länge skola dess kvävande mak
ter lägga sitt ok över landen, över folken, mänskligheten -

28. II. 1918. 

Hatet - skola dess böljor någonsin lägga sig -
Det sägs: Vid gra,:en hatar ingen mer-
Grav gräves vid grf\v - envar av oss står vid nyss öppnade 

grifter - älskade egnas eller vänners - motståndares - ingen 
av oss vet om han ej redan står tätt vid brädden av sin egen 
grav - är det sant: vid graven hatar ingen mer -
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Eller är det tvärtom så, att varje ny grav gräver hatets 
avgrund djupare -

Om det är så - var finnes räddning -
1 livets makter - i vdretlS, solens -
Sol lyste där ute i dag - det var vår trots snö och is -

ljuvlig vår -
Dess språk var ett språk till alla - ett nytt evangelium, 

fridens, barmhärtighetens, allkärlekens odödliga budskap -

Den 2 mars 1918. 

Var vunnen seger gjuter glödhet lava 
på ängderna i oväns land, 
vart Narvajubel följes av Poltava 
i hämndens skördeand. 

Så glida hatets böljor över landen 
i evigt, outtröttligt tåg, 
- så föres tanken, känslaq tungt till randen 
av vanvetts mörka våg -

Ur skyhög furas dunkclhöljda krona 
bär drömtyst nattvind ljuva ord 
om kraft, som velat bittra öden sona, 
om frid på blodstänkt jord -

En ensam stjärna ser ur fjärran stilla 
emellan furubarrcn ned. 
- dess blida leende, är det en villa, 
en länk i svekets ked? 



Den som skrev dessa ord för ett tiotal år sedan såg svaret 
i de tankar han lät en moder - modern i vildmarken - uttala: 

Snart tändes dagens första strålflod härligt 
och skogen vaknar upp till sång; 
mitt hjärtas röster sjWlga: .Gud skall kärligt 
din son ge kraft en gång. 

Och se, ej blodstänkt svärd hans bana skall fläcka, 
ej jordisk krigared han svär; 
med kärleks makt han våld och väld skall stäcka, 
- ett kors hans fana bän. 

Samma tankar som sökt sig uttryck långt senare i ord till 
unga hjältar *): 

.1 nådden ej Edert mål,- stigen bröts av, - vägen till de 
sårade, de förfrusna, de döende blev en kvalens väg för Eder 
själva. 

Men icke en nederlagets, icke en undergångens väg, - det 
var en segerns väg för Eder båda, de stigande höjdernas väg, de 
vidgade rymdernas, andens som på örnvingar svingar sig uppåt 
högt över själviska strävanden, högt över strid och fiendskap 
och hat. 

Så var Ei gärning, hur än Edert jordiska öde formats, en 
av de evigt eldande, enande, - i broderskrigets smärtfyllda, 
hemska, hatfyllda dagar en ädelsinnets, en mänsklighetens, en 
kärlekens oförgängliga bragd! 

-) Vandrare pi en väg, där vid varje steg döden hOl8de, en väg 
där icke mänga pi en ging kunde söka sig fram: - Tryggve Boldt, 
Gunnar Antson. 



n 

Er väg var en livets väg, icke dödens1 En vårens, en sol-
uppgdngens väg, Tryggve, Gunnar, - icke höstens, icke mörk
rets, icke världsskymningens!. 

Den 3 mars 1918 . 

.snart tändes dagens första strålflod härligt 
och skogen vaknar upp till sång. -

som bild av mänskolivet blir den bilden sann först när vi 
lärt oss att skönja det godas strålar där de i varje enskilds bröst 
kämpa mot dunklet, lärt oss att vi äro lika många mänskovärl
dar som människor - alla dock lydande samma eviga utveck
lingslagar -

Det är ett brott då man kräver att andra skola tänka, känna, 
handla lika som man själv, Men det är ett lika svårt brott om 
man vägrar att se, att dessa andra måhända skulle stått där 
man själv står - eller långt högre - om deras utvecklings
förhållanden varit desamma som ens egna, 

Det är ett brott att glömma att all utveckling i tänkesätt 
och karaktär sker stegvis. Icke alla mäkta samtidigt omfatta nya 
ideal, samtidigt svinga sig upp till nya livsplan - huru många av 
dessa nya ideal och nya livsplan hava icke förövrigt visat sig 
föga hållbara, föga goda, ~ arv, omgivning, tidsförhållanden 
spinna för varje människa ett ödesnät, som ej kan våldsamt 
sönderhuggas, ~dast långsamt och mödosamt redas, förklaras, 
förädlas. Så är det till dömes än så länge blott få mänskor -
om någon - givet att j alla sina gärningar framträda som bud
bärare för fridens, oväldighetens, kärlekens oförgängliga evan-

, 
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gelium, att i allt sitt verk som i varje sm tanke och känsla hävda 
korsets böga bud - korsets icke som kyrkosymbol utan som 
ädelsinnets, barmhärtighetens, fiendekärlekens högsta sinnebild.. 

Därför, om ett liv väsentligen levats i mänskokärlekens, 
i högsinnets och offervillighetens tecken - då ~å vi glädjas 
däråt! Om dess bragder varit osjälviskhetens och hjältemodets 
- litorn oss i dem se de krafter, som en gång i detta livet eller i 
ett alutat skola giva upphov åt det aUra högsta, det som vi alla 
längta efter, men som ingen av oss nått! Litorn oss älska våra 
drömmars evigt unga idealgestalter. men litorn OSS ock med lika 
djup kärlek minnas levande eller bortgångna medbröders fränd
skap med dem - minnas dem med lika djup, lika varm, lika 
tacksam kärlek om de än icke av varie sin gärning, varje sin 
tanke mäktat skapa en över alla inskränkande gränser böjd. 
a lla motsatser slutgiltigt enande bragd -

Den 3 mars 1918. 

Angesten - det är det tyngsta -
Angesten vid hullee på vad älskade egna, vad vänner, 

vad tusende andra lidit, - ångesten vid tanke på all orätt som 
förövats, alla brott som aldrig kunna gottgöras, all skuld som 
lagt sig över ett släkte tyngt redan förut av skuld och brott och 
skam -

Halel kan måhända svinna, men ångesten - den själssar
gande, förtärande känslan av oläkligt ve -

Vi svara: svinner hatet, hämndlystnaden. då löses också 
ångestens grepp, kanske icke med ens, kanske icke utan mödo
sam, tärande, själsskakande kamp, men dock för visso en gång
trots allt -
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Kärleken - den kärlek som lärt sig att icke mera vredgas. 
icke mera hata - den kärlek som är större än livets stonnakter 
t ro och hopp - där dess stämma talar i ett mänskobröst, där 
kan väl skälvande-sorg bo, men icke mera det tunga, förtärande 
ve som ej känner någon soluppgång, någon ny vår, något nytt 
liv 

Natten mot den 6 mars I918. 

Finnes det läkdom också för den smärta som för varje 
redligt, varje ädelt strävande mänskosinne är en av de bitt
raste, tyngsta, den ångestfyllda fruktan att genom egen gärning 
eller brist på gärning, genom ord eller tystnad hava bidragit 
till ofärd som gått fram -

Svaret är livsavgörande för många av de bästa i de båda 
motsatta lägren, - livsavgörande även för många bland dem 
som icke hört till någotdera av dessa läger -

Går det att leva trots de djupa sår döden, sorgen, fasan 
slagit -

• 
.saliga äro de. som hungra och törsta efter rättfärdigheten, 

ty de skola bliva mättade.» 
tSaliga äro de barmhärtiga, ty dem skall ske barmhärtig

heLt 
.Med den dom, varmed I dömen, skolen I varda dömde, och 

med det mått, varmed I mäten, skall det mätas Eden 
.Bedjen, och Eder skall varda givet; söken, och I skolen 

finna .• 
-"Det är meningen att vi skola sörja, men ' ej såsom de, 

vilka intet hopp hava'. - - Hjärtat skall blöda och upphöra 
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därmed av sig sjäIft. när det blött nog. Stanna ej blödningen, 
men riv ej beller upp såret .• 

• Livet är en handling, ej en tanke. - - Handla, gör 
livet sant, och du skall få förmågan att tro .• 

d alla tider är karlek livets sanning .• 

7. III. 1918. 
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