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Matka maailmaa katsomaan.

Sodan  aikana B erlinissä o llee n  suom alaisen  m uistelm a.

I.

(S. H.) Matkani päämäärä oli Berlin ja  lähtöni ta 
pahtui Helsingistä lauantaina kesäk. 27 p. 1914.

H eti tälle Europan matkalle lähdettyäni alkoi maa
ilma mennä mullin mallin, Europa edestakaisin. Sa
maan aikaan kuin minä Viipurissa levähdin tapahtui 
nim. Sarajevossa tuo Itävallan kruununperillisen murha, 
joka sitten tuli olemaan ainakin näennäisenä aiheena n y
kyisen maailmansodan syttymiseen. Koko maailma ta
pahtuman huomasi. Minä vaan en sitä huomannut. Suo
men lehtiin ei näet tieto siitä ehtinyt ennen lähtöäni V ii
purista, Venäjän lehtiä en puutteellisen venäjänkielen 
taitoni vuoksi paljon silmännyt ja  Saksaan päästyäni oli 
lehdissä tapahtumasta enää vaan maininkeja, joten en 
niihin kiinnittänyt huomiota.

Pietarissa oli minun kuljettava Suomen asemalta läpi 
kaupungin Baltilaiselle asemalle, josta junat Saksan ra
jalle lähtevät. Raitiovaunu olisi minut vienyt sinne no
peasti, mutta menin jalkaisin voidakseni vähän tarkem 
min katsella kaupunkia. Raitiovaunut olivat oppaana, 
joten ei tarvinnut keneltäkään kysyä tietä. Asemalla näin, 
että Saksan juna lähtee vasta illalla, jonkatähden pala-
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• sin vielä kaupunkia katselemaan. Pistäysin m. m. eräässä 
»tsainajassa» ja  pyysin maitoa. Maitoa sainkin, m utta ei 
se ollut valkeaa kuten lehmän maito, vaan tummempaa. 
Minkä eläimen maitoa lie ollut. H yväksi sitä väittivät, 
eikä siinä moittimista ollutkaan. Osuin sellaiseenkin 
paikkaan, jossa oli väkijuom iakin saatavana. Ohikul
kiessaan poikkesivat miehet ottamassa ryypyn, pistivät 
lusikalla —  kaikki samalla lusikalla ja  samasta astiasta 
—  jonkun pienen hedelmän tai mitä lie ollut, päälle ja  
menivät matkaansa. Junan lähtöajan lähetessä astuin 
raitiovaunuun mennäkseni asemalle. Olin kuitenkin 
erehtynyt vaunusta, jonkatähden minut osoitettiin ulos 
ja  viitattiin jälempänä tulevaa vaunua. Menin siihen'ja 
siinä pääsin perille. Hetken kuluttua olin matkalla Sak
saa kohti.

Pietarissa olin ennenkin käynyt, m utta tästä aikain oli 
kaikki minulle uutta. Alkutaival oh yömatkaa, joten oli 
melko pimeä. En voinut eroittaa, m itä puita ne olivat, 
joita radan vieressä kasvoi. N äyttivät pimeässä oudoilta, 
jonkatähden arvelin, että ehkä ne ovat joitain puita, joita 
ei Suomessa kasvakaan. Päivän valjettua näin kuitenkin, 
että vanhoja tuttuja puulajeja ne olivat.

Samassa junassa oh myös joukko sotamiehiä m at
kalla. K ysyin  eräältä, missä juom avettä ohsi. Venäjällä 
ei vaunuissa kuitenkaan ole vesikarahvia, kuten Suo
messa. Sotamies, päästyään selville siitä, mitä tarkoitin, 
pyysi hyvin ystävällisesti minun seuraamaan itseään 
sotamiesten vaunuun. Siellä tutki hän lepäävien sota
miesten vesipulloja, kunnes löysi erään, jossa oh vettä. 
Sen suulta osoitti hän minun sitten juomaan.

Luonto koko m atkan varrella Pietarista Berliniin 
asti on jotenkin yksitoikkoista, entistä Itämeren pohjaa.
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Vuoria tai kallioita ei näe missään, harvoin myöskään 
järviä. Maa on yhtä m atalamäkistä tasankoa. Viljavai
niot leviävät silmänkantamattomiin. P istäytyi juna sen
tään kerran pitemmässä tunnelissakin, muistaakseni 
Kownon seuduilla, puhkaistessaan jonkun hiekkaharjan
teen tai jokiahteen.

V äsyttäväksi kävi matka kuumana kesäpäivänä 
valvotun yön jälkeen, jonkatähden iltapäivällä Vilnaan 
saavuttua jäin pois junasta saadakseni levätä yön. V il
nassa oh aika vilinä. M utkikkaat, kapeat kadut, paljon 
ihmisiä ja paljon likaa. Huoneen otin eräässä hotel
lissa.

Vilnassa oli minun myös^saatava vaihdetuksi 50 
markan seteli Venäjän rahaksi. K ysyin seuraavana 
aamuna hotellin isännältä, missä olisi pankki. Hän m ai
nitsi pari kadun nimeä. Menin ensin lähempänä olevalle 
kadulle ja  löysinkin siellä useampia pankkeja. K ävin  niissä 
kaikissa, m utta missään eivät ottaneet Suomen rahaa 
vastaan. Tiedustin, olisiko sellaista pankkia, missä ra
han saisi vaihdetuksi. E ivä t sanoneet tietävänsä. Aloin 
jo  luulla, etten saisikaan rahaani vaihdetuksi. Päätin 
kuitenkin vielä etsiä tuon toisen kadun varrella olevia 
pankkeja. K ysyin eräältä vaimolta, missä Georgskaja 
ulitsa —  se muistaakseni oli kadun nimi —  on. Hän 
sanoi olevansa menossa sinnepäin, kulki edelläni pitkän 
m atkaa ja neuvoi sitten tien. köysinkin kadun ja oli 
se suurempi ja  uudenaikaisempi kuin kadut lähempänä 
asemaa olevassa kaupunginosassa. Ehkä parempaa kau
punkia olisi sielläpäin ollut laajemmaltikin, m utta mi
nulla ei ollut enää aikaa ottaa siitä selkoa. Etsin vaan 
pankin, joka oli suurempi kuin edelliset, ja  siellä sain 
rahan vihdoin vaihdetuksi.
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Samana päivänä jatkoin sitten matkaani ja saavuin 
iltapäivällä Vershbolovon asemalle, joka on Saksan 
rajalla. Puolen tunnin verran seisoi juna siinä, jolla 
ajalla vaihdoin rahani Saksan rahaksi. Minulla oli piletti 
vaan Vershbolovon asemalle, jonkatähden kysyin rahan
vaihtajalta, onko tarvis ostaa uusi piletti Saksan puolei
selle Eydtkuhnenin asemalle. Hän sanoi ensin sen olevan 
tarpeen, mutta kun huomautin, ettei piletinmyyjäkään 
ole saapuvilla, niin sanoi hän, että voin mennä vaan 
ilman pilettiä. E ikä pilettiä kukaan kysynytkään. Mat
kaa Venäjän ja  Saksan puoleisten asemien välillä olikin 
vaan ehkä muuan sata metriä. Vershbolovossa otti kon
duktööri passini ja Eydtkuhnenissa antoi hän sen takai
sin. Siihen oli leimattu: Eydtkuhnen Heinäk. I p. 1914.

Nyt: olin siis Venäjän ja Saksan rajalla. Odottaessani 
Berlinin junan lähtöä oli minulla aikaa katsella E yd t
kuhnenin kauppalaa. Kaikki oli muuttunut saksalai
seksi. Puotien kilvet olivat saksalaisia, ihmiset puhuivat 
saksaa ja  joivat olutta. Ajattelin, että törmännevätkö 
koskaan yhteen ne valtakunnat, joiden välisellä rajalla 
n yt olin. Mahdottomalta se minusta tuntui. En aavista
nut, että täsmälleen kuukautta myöhemmin ja  juuri 
sillä paikalla se olisi tapahtuva. Elokuun 1 päivänähän 
venäläiset Eydtkuhnenin luona hyökkäsivät rajan yli 
Saksan alueelle.

Ostin 4 luokan piletin Berliniin ja maksoi se 15 Rmk 
(Saksan markkaa). Juna lähti myöhään illalla. Saksan 
rautateillä eivät vaunut ole läpikuljettavia, vaan on niissä 
ovi sivulla, kuten muinoin Porvoon junassa. 4 luokan 
vaunuissa on istumapaikkoja vaan seinänvierillä. Jotka 
eivät mahdu istumaan, saavat seistä. Heitä varten riip
puu katosta nahkasta punottuja köydenpätkiä, joista



7

he voivat pidellä kiinni. Asemien alueet ovat tarkoin 
aidatut ja piletit tarkastetaan jo asemasillalle tullessa 
j a sitten poistuessa, joten konduktöörin ei ole tarvis käydä 
vaunuissa pilettejä merkitsemässä. Hankalaa se hänelle 
olisikin, kun ei toisesta vaunusta pääse toiseen. Junat 
lähtevät asemilta ilman mitään lähtömerkkiä ja saa siis 
olla hyvin varuillaan, ettei jää pois junasta. Samoin jos 
nojaa ovea vasten junan kulkiessa, on pidettävä huoli 
siitä, että ovi on lukossa. Muuten voi sattua, että lentää 
ulos junasta.

Sotasähkösanomista tuttujen paikkojen: Stallupö- 
nenin, Gumbinnenin, Insterburgin kautta kulki juna 
Königsbergin kaupunkiin Itämeren rannalla. Oli jo yö 
ja  päätin jäädä sinne lepäämään. Jonkun aikaa harhail
tuani pitkin nukkuvan kaupungin tyhjiä  katuja löysin 
hotellin, jossa sain yösijan.

Seuraava päivä oli taas yhtä kaunis ja aurinkoinen 
kuin edellisetkin ja liike kaduilla vilkasta. Kirsikkain 
aika oli käsissä ja  oh niitä kaikkialla kaupan. Ostin 
niitä m atkaevääksi ja  menin junaan. M atka kävi pitkin 
Pohjois-Saksan tasankoa. Illalla päästiin Kreuzin ase
malle, jossa astuin ulos.

Oh lämmin kesäilta, m utta ei valoisa, kuten Suo
messa, vaan pimeä. Pohjolan valoisia kesäöitä yhstetään, 
m utta on tällä etelän pimeähäkin viehätyksensä. Ihmiset 
viettivät iltaansa istuskellen talojensa edustalla ja puhel
len keskenään. Menin erääseen pieneen majataloon, jossa 
tietysti myös oh kapakka, ja kysyin yösijaa. Minut ohjat
tiin yläkertaan, jossa oh huone vapaa. Jäin siihen yöksi.

Seuraavana aamuna taas junaan ja  puolenpäivän 
tienoissa olin Berlinissä.



II.

Ensimäiset rakennukset, jotka Berliniin saavutta
essa junan akkunasta näkee, eivät ole mitään suurkau- 
punkilaisrakennuksia. Ne ovat pieniä laudoista kyh ättyjä  
hökkelejä, joita käytetään kesäasuntoina ja  joiden vie
ressä on hiukan viljelysmaata. Niitä on suurin joukoin 
Berlinin ulkosyrjillä. Vasta niiden jälkeen alkaa itse 
kaupunki suurine rakennuksineen, loppumattomme ka
tuineen, maanpäällisine, maanalaisine ja ilmaratoineen, 
raitioteineen, hevos- ja  moottoriomnibusseineen.

Astuttuani ulos junasta Friedrichstrassen asemalla, 
olin jättiläiskaupungin keskustassa. Päivä oli kovin 
kuuma, Berlininkin oloihin katsoen vuoden lämpimim- 
piä. Kadulle tultuani näin miltei kaikkein herrain k äy
vän paljain päin, hattu vatsalla riippuen. Panin 
merkille, että kaljupäisyys on Berlinin herrain kesken 
hyvin muodissa. Kaikkialla oli katukaupustelijoita —- 
ei lapsia kuten Helsingissä, vaan aikaihmisiä — , jotka 
m yivät 10 pfennigistä vasta kauppaan ilm estynyttä 
hatunpidintä, jonka avulla hatun voi ripustaa napista 
riippumaan. Ja hyvin sujui kauppa.

Ensimäinen tehtäväni oh nyt kortteerin hankkimi
nen. Vuokrattavia asuntojaan eivät berliniläiset yleensä 
ilmoita sanomalehdissä, vaan ripustetaan oven tai portin- 
pieleen pahviplakaatti, jolla on suurin kirjaimin painet
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tuna: Huone vuokrattavana tai: Makuutila saatavana. 
Alla tarkempi osoite kynällä merkittynä. Sellainen 
ilmoittamiskeino onkin sekä käytännöllinen että halpa. 
Valmiiksi painettuja plakaatteja on muutamalla pfenni- 
gillä kirjakaupoista saatavana.

K uljettuani ensin pitkät m atkat umpimähkään 
poikkesin muutamiin taloihin kysym ään asuntoa. Pa
rissa kolmessa paikassa käytyäni sain asunnon vuokra
tuksi. Se oh tosin läpikulkuhuone, m utta ei se maksa
nutkaan enempää kuin 12 Rm k kuukaudessa. Jälestä- 
päin, hankittuani kaupungin kartan, huomasin, että olin 
joutunut asumaan kaupungin pohjoisosaan ainakin 1j ‘i  

peninkulman päähän keskustasta. Kortteerini isäntä oli 
syntyjään hollantilainen ja  oli hänellä talonmiehen toimi. 
Vaimo oh saksalainen. Ennestään oh heillä yksi vuokra
lainen.

Parin päivän kuluttua sain kutsun saapua lähimpään 
poliisikamariin. Siellä oh minun annettava tarkat tiedot 
itsestäni, ilm oitettava mitä varten olin tullut, paljonko 
minulla on rahaa, kuinka vanha olen j. n. e. Vielä oh 
minun m entävä Venäjän konsulinvirastoon, annettava 
siellä leimata ja saksantaa passini ja  tultava sitten ta 
kaisin näyttäm ään sitä.

Sitten ryhdyin työtä  etsimään. Suurissa kaupun
geissa on tietysti aina paljon työttöm iä, jonkatähden 
työnsaanti ei ole helppoa. K äytyän i muutamissa pai
koissa turhaan työtä kysym ässä huomasin lehdessä il
moituksen, jossa tarjotthn naisille jotain m etallityötä 
kotityöksi. Ajattehn, että ehkä minäkin voisin saada 
tuota kotityötä, ja  menin kysym ään. Ilmoitus oh eräästä 
metallitavarain vientihikkeestä ja  arveli johtaja, että 
ansio kotityöstä olisi hian vähäinen. Huomautettuani,
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että parempi pienikin ansio kuin ei mitään ansiota, suos
tui hän ottamaan minut työhön verstaaseensa. Se oli 
urakkatyötä ja  sain tulla ja lähteä milloin halusin. Olin 
siis löytänyt työtä. Oikeastaanhan minä kyllä olen herras
mies eikä minun siis olisi sopinut sellaiseen työhön ru
veta, m utta eihän minua siellä kukaan tuntenut.

Kapakoita on Berlinissä melkein joka talossa ja  saa 
niissä useissa ruokaakin, ei kuitenkaan yleensä annok
sittain. Varsinaisia annosruokaloita on vähän. Tietääk
seni oli vaan yksi yhtiö, joka ylläpiti 3 tai 4 annosruokalaa 
eri osissa kaupunkia. Ruoka niissä oli halpaa, m utta pa
rempaa kuin meidän kansankeittiöissämme yleensä. 
Päivällistä sai x/ 2 i2 -x/2 3 ja illallista 6— 9. Muuna aikana 
sai vaan kahvia ja  kylm ää ruokaa. Maksu suoritettiin 
metallimerkeillä, joita sai lunastaa kassasta. Se oli mie
lestäni huono järjestelmä, sillä noita merkkejä oli tie
tysti mahdollisuus mukailla, ja luulen, että jotkut ostivat 
ruokaa sellaisilla väärillä merkeillä ja  m yivät niitä muil
lekin. Uusia, kiiltäviä merkkejä koetettiin minullekin 
useita kertoja tyrkyttää.

Kun tilasi itselleen ruoka-annoksen ja ryhtyi sitä 
syömään, tuli usein joku mies läheisyyteen istumaan ja 
piti salavihkaa silmällä, milloin toinen lakkaa syömästä. 
Jos osa ruuasta oli jäänyt syömättä, tuli hän ja  kysyi: 
»Anteeksi, vieläkö herra syö?» ja  saatuaan kielteisen vas
tauksen alkoi samoin asein syödä jäännöstä.

Kaupusteleminen oli kansanruokaloissa kielletty, 
mutta kiellon noudattamista ei valvottu. Varsinkin 
Hackescher Markt-nimisen paikan lähellä oleva ruokala 
oli kaupustelun tyyssijana. Ovenpuoli huonetta oli usein 
ahdinkoon asti täynnä väkeä ja  siinä kaupattiin tulijalle 
milloin k äytettyjä  vaatteita tai kenkiä, milloin mitäkin



tavaraa. Joskus tuli isännöitsijä ja tyhjensi huoneen, 
m utta hetken kuluttua oli tungos entisellään.

Hackescher Marktin lähellä oli yksityinen lukuhalli, 
jossa 5 pf:in maksusta sai lukea kaikki Berlinin lehdet ja 
useita muitakin. K ävin siellä usein lukemassa. Hallin 
hoitajana oli ensin vanha vaimo, mutta myöhemmin ei 
häntä enää näkynyt, hieneekö sairastunut tai kuollut. 
Hänen sijaansa ilm estyi nuori neiti.

Hedelmät olivat Berlinissä luonnollisesti halpoja. 
Viinirypäleitä esim. sai katuvierillä olevilta rattailta 
yleensä 20 pf:llä 1 / i  kg, puodeissa vaadittiin enintään 
30 pf. Puolukoita huomasin myös olevan kaupan. Ne 
maksoivat 30 pf. kg, siis ainakin saman kuin viini
rypäleet.

Monet muutkin hinnat olivat Berlinissä melkoista 
huokeammat kuin meillä. Tukkansa esim. sai leika
tuksi 20 pf:llä, partansa ajetuksi 10 pf:llä. Huomasinpa 
useissa paikoin ilmoituksen: Parranajo 5 pf. Amme- 
kylpyä sai 30 pf:llä. Sodan aikana jakoi kerran eräs 
mies Chausseestrassella ilmoituslippuja, joissa tarjottiin 
am m ekylpyjä sodan takia 1 / i  hinnasta. Menin kylpe
mään ja sain 15 pf:llä hyvän amm ekylvyn ja vielä p yyh 
keen samaan maksuun. Muuten ei Saksassa tule kysy
mykseen, että naiset olisivat miesten kylvettäjinä. Mie
hillä on siellä miehiset kylvettäjät.

Mainitsin Chausseestrassen. Sodan alussa, kun kaikki 
ranskalaisuus ja  englantilaisuus tahdottiin poistaa, poh
dittiin Berlinin lehdissä myöskin, miksi nimi Chaussee- 
strasse olisi m uutettava. Kääntäm ällä olisi siitä saatu 
Strassestrasse, mutta eihän se olisi sopinut. Ehdotettiin 
m. m. nimeä Hindenburgstrasse. Joko nyt lie kadulla 
parempi nimi.
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Usein näki Berlinin kaduilla herrasmiehiä, jotka 
miekkailuissa olivat hankkineet arvet kasvoihinsa. He 
olivat todistuksena saksalaisiin sivistyneisiin juurtu
neesta raakuuden ihannoimisesta.

Eräänä sunnuntaina lähdin asunnostani kävelemään 
pohjoiseen päin aikoen koettaa päästä ulos kaupungista. 
Seurasin ensin raitiotietä niin pitkälle kuin sitä riitti. 
Sen loputtua oh vielä taloja maantien molemmin puo
lin hyvän matkaa, m utta vihdoin loppuivat nekin ja 
aava viljelty  lakeus alkoi. Poikkesin eräälle syrjätielle ja 
heittäysin pitkäkseni. Olin irti suurkaupungin hälinästä. 
K aukaa näkyivät Berlinin kirkkojen tornit. Raitiovau
nussa palasin kaupunkiin.



III .

K uta enemmän heinäkuu läheni loppuaan, sitä var
memmalta alkoi sodan syttym inen näyttää, kunnes vih
doin tuli ratkaiseva tieto, että sotatoimet Serbian ja  Itä- 
vallan välillä olivat alkaneet. Sotainen innostus oli ber- 
liniläisissä suuri. Automobiilit kuljettivat sähkösanomia, 
joita ilmaiseksi jaettiin väkijoukkoon. Vakavammiksi 
kävivät mielet, kun Saksan ja Venäjänkin välit lopul
lisesti katkesivat ja  sotaväen liikekannallepano alkoi. 
N yt oli jo tosi kysymyksessä.

Sodan ensi päivänä, lauantaina x p. elokuuta, ilmoi
tettiin minulle työpaikassani, ettei minulle sodan takia 
enää ole työtä antaa. Ajattelin, että olisi ehkä paras 
m atkustaa pois, m utta päätin kuitenkin toistaiseksi jäädä 
Berliniin. Kirjoitin kortin Suomeen, joka ei kuitenkaan 
enää päässyt rajan yli, vaan palautettiin minulle useiden 
viikkojen kuluttua.

Kului sitten sunnuntaipäivä yhä uusien sotauutisten 
saapuessa. Maanantaiaamuna tuli asuntooni kaksi po
liisia ja  käskivät minun seurata itseään poliisikamariin. 
Siellä oli muutamia muitakin Venäjän alamaisia. Polii
seja oli suuri joukko ja  ilkkuen silmäilivät he meitä. 
Minulta kyseltiin kaikellaisia itseäni koskevia tietoja. 
K ysyin, voisinko päästä matkustamaan pois Saksasta. 
Muuan poliisi vastasi, että pysyn Saksassa siihen saakka,
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kunnes Venäjä on tehty pieneksi. Toiset, paremmin 
saksan kieltä taitavat, laskettiin toistaiseksi vapaaksi, 
mutta minua käytettiin vielä erään vankilan pihalla, 
jossa muuan herra piti tutkintoa. Vihdoin pääsin minä
kin kotiini.

Sodan alkupäivinä olivat berliniläiset osoittaneet 
urhoollisuuttaan käym ällä turvattom ien venäläisten vie- 
raittensa kimppuun. Minun kohdalleni ei sanottavia ikä
vyyksiä sattunut. Kerran kuitenkin alkoi muuan, nähtä
västi hiukan juovuksissa oleva mies udella minulta, 
minkä vallan alamainen olen. Saatuaan sen tietää 
kysyi hän, kuinka minä niin myöhään vielä uskallan 
olla liikkeellä, ja huomauttaen että mielet nyt ovat kovin 
kiihdyksissä neuvoi minua menemään kotiani. E n ollut 
valmis tottelemaan ja  huomautin, että kuuluvathan 
saksalaiset pahoinpidelleen omia upseerej äänkin, luullen 
niitä valepukuisiksi venäläisiksi vakoojiksi. M utta nyt 
suuttui hän ja alkoi uhkailla minua, jonkatähden katsoin 
viisaimmaksi poistua. Sanomalehdissä —  ainakin Berli- 
ner Tageblattissa —  moitittiin tuota kapakkasankarien 
raakaa käytöstä ja  asettuikin se sitten.

Olisin jo mielelläni Berlinin jättänyt. Saadakseni 
matkustusluvan neuvottiin minua menemään pääpoliisi- 
virastoon Alexanderplatzilla. Siellä eräs herra, mikäli 
häntä ymmärsin, arveli, ettei maasta matkustamisella 
mahda mitään estettä olla, m utta kehoitti minua odotta
maan jonkun päivän ja käski minun ilmoittaa poliisi- 
kamariin, milloin lähden. Hän antoi minulle sitäpaitsi 
lipun, joka oikeutti minut oleskelemaan Berlinissä eh
dolla, että joka kolmas päivä käyn näyttäytym ässä po- 
liisikamarissa.

Parin päivän päästä —  oh juuri tullut tieto Kiittichin
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valloituksesta —  menin poliisikamariin ja ilmoitin aiko
vani lähteä Ruotsiin. Pöydän luona istuva poliisi luuli, 
ettei matkustaminen kävisi päinsä, ja sanoi, että saan 
mennä omalla vastuullani.

Säännöllinen junaliike oli lakannut. Ainoastaan hi
taasti kulkevissa sotilasjunissa pääsi matkustamaan. 
Menin asemalle ja pyysin piletin Sassnitziin. Piletin sain, 
m utta ei se ollutkaan Sassnitziin saakka, vaan ainoastaan 
Stralsundiin. Päätin koettaa päästä aluksi sinne. Yritin  
nousta 4 luokan vaunuun, m utta sinne ei enää mahtunut. 
Konduktööri käski minun mennä 3 luokan vaunuun ja 
oli sekin niin täysi, että tuskin seisomaan mahtui.

Juna lähti liikkeelle. Joka asemalla vähenivät m at
kustajat vaunusta, niin että lopulta ei ollut muuta kuin 
yksi rouva siinä vaununosastossa, jossa minä olin, ja 
vihdoin poistui hänkin.

Oli jo tullut pimeä. Eräällä asemalla astuin ulos 
vaunusta ja kysyin konduktööriltä, ehdinkö käydä ase
malla juomassa. Puheestani huomasi konduktööri, että 
olen ulkomaalainen, ja  näin, että hän alkoi pitää minua 
silmällä, mikä tuntui minusta hyvin kiusalliselta. Jon
kun ajan kuluttua tuli hän luokseni ja  tahtoi nähdä 
paperini. Nähtyään passini ja Berlinin ololippuni, sanoi 
hän, että minut vangitaan, sillä minua epäillään. Tava
rani ja  matkalippuni otettiin minulta pois ja  tutkittiin 
tarkoin, olisiko hallussani pommia. Sitten seurasi tiukka 
kuulustelu. K ysyivät kuka se rouva oli, joka viimeksi 
poistui. Mistäs minä sen tiesin. Mies pantiin minua var
tioimaan ja Neustrelitzin asemalla vietiin minut ulos.

Siellä oh useita sotamiehiä kivääri olalla minua vas
tassa ja heidän keskessään marssitettiin minut asemalla 
olevan ihmisjoukon sivuitse johonkin lähellä olevaan
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suojaan, jossa minua taas kuulusteltiin. Eräs sotamies 
pani uhmaavasti minun edessäni uuden panoksen kivää
riinsä. Sitten lähtivät he taas viemään minua jonnekin. 
Olin kuulevinani jonkun sotamiehen sanovan jotain rauta
tien kautta kulkemisesta.

E n kysynyt, m itä minulle aijotaan tehdä. Mutta ei 
minulta kuitenkaan henkeä otettu. Vietiin vaan toiseen 
paikkaan ja  siellä eräs siviilipukuinen nuori herrasmies 
liittyi seuraamme. Hän k ä yttäyty i kuten sivistynyt. 
Kehoitti minua olemaan levollinen ja sanoi ettei minulla 
ole mitään peljättävää. Sitten vietiin minut etemmäksi 
kaupunkiin jonkun vanhemman viranomaisen luo.

Alkoi jo olla puoliyön aika ja  virkamies luultavasti 
sai nousta vuoteeltaan. Paitahihasillaan hän sitten tuli 
vastaanottohuoneeseen. Tuo nuorempi herra auttoi palt- 
toon pois päältäni ja rupesi sitten tarkastamaan passiani.

»Tehän olettekin Suomesta», huudahti hän. »Kyllä 
sen näkee, ettei täm ä mikään pommimies ole.»

Vanhemman herran —  herra hän luultavasti oli, 
vaikkei hänellä nyt ollutkaan kaulusta kaulassa —  varoi
tettua häntä olemasta kovin luottavainen kysyi hän 
minulta vielä, oliko mukanani pommia. Vakuutin, että 
ei ole. Hän sanoi olleensa Suomessakin, metsästysmat
kalla. K ysyi, m itä minä tästä sodasta arvelen. Vastasin 
totuudenmukaisesti, että kyllä minä luulen Saksalle tule
van vaikean. Hän puolestaan oli varma siitä, että Saksa 
tulisi voittamaan.

Sitten toim itettiin minut vielä samana yönä Berli- 
niin lähtevään junaan. Aamulla olin taas Berlinissä.

Ensin vietiin minut poliisikamariin ja  päästettiin 
sitten taas vapaaksi.

Kansanruokalassa kävi usein sotamiehiäkin syö
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mässä. Kerran lukiessani lehteä tuli eräs sotamies luok
seni ja kysyi, m itä uutta lehdessä oli. Siinä oli juuri 
tieto, että Japanikin oli liittyn yt Saksan vihollisiin. 
Ojensin hänelle lehden, sanoen: »Teillä on nyt paljon v i
hollisia.» »Niin, hyvin huonolta se näyttää», oli hä
nen surunvoittoinen vastauksensa.

Sotaa oli jo kestänyt useita viikkoja, kun eräänä 
sunnuntaiaamuna sain kutsun saapua poliisikamariin. 
En tiennyt, mikä kutsun tarkoitus oli. Tultuani sinne 
näin siellä samat Venäjän alamaiset, jotka sodan alkaessa- 
kin olivat olleet siellä tovereinani. Aikamme odotettu
amme saimme tietää, että meidät viedään nyt vankilaan. 
Automobiileillä, jotka rikkaam mat meistä kustansivat, 
vietiin meidät sitten Alexanderplatzilla sijaitsevaan 
vankilaan. Siellä suljettiin meidät koppeihin. Kaikista 
osista kaupunkia oli sinne koottu asevelvollisuusiässä 
olevia Venäjän, Ranskan, Englannin ja  Serbian ala
maisia.

huulin, että saisimme olla vankilassa sodan loppuun 
asti, mutta jo kolmantena päivänä sieltä pääsimme. 
Meiltä kyseltiin taas persoonaamme koskevia tietoja ja 
annettiin sitten uusi ololippu. Vapaaksi laskettaessa 
sanottiin, että jos joku yrittää paeta, niin hänet vangi
taan eikä päästetä vapaaksi ennenkuin sota on loppunut. 
Sellaiset meistä, joilla ei ollut rahaa eikä asuntoa, lienee 
toim itettu vankileireihin. Venäläisten vankileiri oli Dö- 
beritzissä, Berlinin lähellä. Minulla oli onneksi asunto 
ja vielä vähän rahaakin, joten en joutunut Döberitziin.

Vankilassa oli ruoka huono. Sanottiin kyllä, että 
omalla rahallaan saisi tilata siihen parannusta. Jo 
ensi päivänä, sunnuntaina, ilmoitin haluavani tilata 
sellaista, mutta kaikellaisilla verukkeilla lykättiin  tilauk
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sen vastaanotto niin, että vasta tiistaiaamuna sain sen 
tehdyksi. Annoin 2 Rmk, jolla ruokaa oli hamdttava. 
Samana päivänä laskettiin meidät kuitenkin jo pois ja 
ruokaa ei sitä ennen tuotu. Tarkoitus nähtävästi oli, 
että tuo 2 Rmk saisi jäädä kortteerin vuokraksi, tai ehkä 
olisi vanginvartija pitänyt sen itse juomarahana, kuten 
hyvänkin hotellin palvelija. En kuitenkaan rahaani 
niin helpolla jättänyt, vaan vaadin takaisin. Vangin
vartija sanoi, että sitten kun lähdetään, maksetaan. Vih
doin päästettiin lähtemään, mutta rahaa ei kuulunut. 
Satuin näkemään vanginvartijan ja  vaadin uudelleen 
rahaani. Hän sanoi, että ovella on se, joka maksaa. 
M utta siellä sanottiin, että ruoka ehkä on jo ostettu, 
joten ei rahaa anneta. Uhkasin tulla uudelleen ja  vaatia 
ruuat, jollei rahaa makseta. Silloin vasta katsoivat par
haaksi maksaa ja sadattelivat minun kitsauttani. Moni 
muukin oli tilannut ruokaa ja arvaan, että iloissaan va- 
paaksipääsystään he eivät perustaneet, vaikka raha 
jäikin sille tielle.

Saadakseni m atkustusluvan neuvottiin minua po- 
liisikamarissa kääntym ään ensin Espanjan lähetystön —  
venäläisten asiat kuuluivat nyt sille —  ja sitten Berlinin 
komendantinviraston puoleen. Kummassakin paikassa 
sanottiin, ettei kukaan saa matkustaa. Myöhemmin näin 
lehdistä, että oli saatu aikaan sopimus Venäjän ja Saksan 
välillä ei-asevelvollisten siviilivankien vaihtamisesta. 
Matkustuslupa oh hankittava komendantinvirastosta.

Venäläisiä alkoi jo päästä lähtemään, m utta heitä 
oli niin paljon, että toiset saivat viikkoja ja kuukausia 
odottaa vuoroaan. Muodostettiin eräs komitea, joka 
välitti m atkaluvan hankkimista ja avusti myöskin ra
halla ahdinkoon joutuneita. Oli paljon rikkaitakin, jotka
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olivat joutuneet puutteeseen, kun eivät saaneet kirjeitä 
kulkemaan. Sekä komendantinviraston että Espanjan 
konsulinviraston ja  avustuskomitean huoneustojen edus
talla oli aina hirveän paljon sisäänpyrkijöitä ja suuri 
tungos vallitsi, kun ei poliisi välittänyt mitään järjestyk
sen ylläpitämisestä heidän joukossaan. -—  Muuten osaa- 
vat saksalaiset kyllä ylläpitää järjestystä. Berliniläisillä 
lehdillä Morgenpost ja Lokalanzeiger esim. on tapana jo 
ennen lehden ilmestymistä, määrätyllä kellonlyönnillä, 
jakaa lisälehtenä ilmaiseksi ilmoitukset avonaisista pai
koista. Kun lehtien jakaja ilm estyy kadulle, on siinä 
heti poliisi komentamassa: On asetuttava jonoon ja 
odotettava vuoroaan saadakseen lehden. Järjestys on
kin saksalaisten vahva puoli. »Saksalainen järjestys» 
on tullut sananparreksi.

Vihdoin onnistuin saamaan nimeni avustuskomitean 
listaan ja luvattiin asuntooni lähettää numero, joka oi
keuttaisi minut vuorollani pääsemään komendantin- 
virastoon matkaluvan saantia varten. Kun pari viikkoa 
kärsivällisesti odotettuani ei mitään numeroa vielä ollut 
saapunut, kirjoitin komitealle. Se auttoi. Sain numeron 
ja  menin sitten komendantinvirastoon.

Siellä kysyttiin  ikääni. Ilmoitin sen ja sanoin, että 
kaikki suomalaiset ovat asevelvollisuudesta vapaat. 
N äyttivät epäröivän. Sanoivat, että kuuluvathan venä
läiset pakottavan suomalaisiakin sotaan. Olin minäkin 
sellaista lehdistä lukenut, hopulta merkitsivät kuitenkin 
passiini matkustusluvan.

Komendantinvirastossa annettiin valmiit piletit Ber- 
Hnistä Gefleen saakka. Joilla oli kylliksi rahaa, lunastivat 
piletit itse. Muut saivat vapaan kyydin ja lisäksi matka- 
rahaa.
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Sodan aikana oli Berliner Tageblattissa kirjoitus, 
jossa oli muuan suomalainenkin sana. Kirjoitus koski 
kansanrunouttamme ja  oli siihen painettu suomeksi 
Kalevalan säe »Vaka, vanha Väinämöinen».



IV.

Heinäk. 3 p. olin Berliniin saapunut ja  lokak. 3 p. 
sieltä lähdin.

Junassa oli hyvä tila; enemmänkin pakolaisia olisi 
siihen mahtunut. Läpi yön kulki juna, m utta oli täyden 
kuun aika. Alkum atkan katselin akkunasta ulos, mutta 
luulin sitten eräällä asemalla huomaavani saman kon
duktöörin, joka minut tuolla niin nolosti päättyneellä 
kotim atkayritykselläni oh pidättänyt, ja  katsoin v ii
saimmaksi olla yön aikana paljon katselem atta akkunasta.

Seuraava päivä oh sunnuntai. Eräällä asemalla tar
jottiin matkustajille kahvia ja  maitoa. Hinta oh korkea 
ja  huonosti kävi sentähden kauppakin. Berhner Tage- 
blattissa oh m atkustajia neuvottu ottamaan evästä 
mukaansa. Tämä huolenpito johtui ehkä siitä, että 
suuri osa pakolaisista oh juutalaisia.

Erään aseman nimi oh Demmin. Muistui mieleeni 
lasna kuulemani tarina tytöstä  »Temmin maalla Pomme- 
rissa», joka, kun likainen paikka tiestä tuh eteen, suojel
lakseen tanssikenkiään asetti leipänyyttinsä tiehe ja 
astui sen päälle, m utta vajosikin nyytteineen maan si
sään. Ohn arvattavasti nyt juuri »Temmin maalla».

Stralsundissa oltiin Itämeren rannalla. Sitten kul
jetettiin junamme höyrylautoiha Rugenin saarelle. Vielä
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vähän junamatkaa ja oltiin saavuttu Sassnitzin sata
maan.

Jonkun aikaa seisotettiin meitä vielä kylmässä tuu
lessa, m utta kun alkoi sadella, laskettiin meidät lautalle, 
joka oli vievä meidät Ruotsiin.

Iltapäivällä lähti lautta ja Saksa oli selkämme ta
kana. Vielä näkyi matkan varrella kaukana ulapalla 
eräs saksalainen sotalaiva, jonka kanssa lauttamme vaih
toi merkkejä, mutta hetken kuluttua oli sekin näkym ättö
missä.

Illalla saavuttiin Trelleborgiin ja siellä oh juna va l
miina ottamaan m atkustajat vastaan viedäkseen heidät 
Gefleen. Muut jatkoivat matkaansa vielä samana iltana. 
Minä jäin yöksi Trelleborgiin.

Seuraavana aamuna matkustin Malmöhön, jossa 
viivyin muutaman tunnin, ja  jatkoin sitten matkaani läpi 
Etelä-Ruotsin Tukholmaan.

Ruotsissakin näkyi paljon sotamiehiä. Istuessani 
Tukholmassa eräässä kahvilassa tuli luokseni juovuk
sissa oleva sotamies ja  kerjäsi nuuskaa. Kun ei minulla 
sitä ollut, pyysi hän 5 äyriä juomarahaa. Täytyihän 
minun se hänelle antaa niin raittiuden harrastaja kuin 
olenkin.

Tukholmassa oli kaksi höyrylaivaa lähdössä viemään 
pakolaisia meren yli Raumalle. Pääsin mukaan toiseen 
niistä. Koko matkan olivat laivat toistensa näkyvissä. 
Matkan vaikein osa oli loppumatka Rauman edustalla. 
Siellä oli merenkäynti paljon ankarampi ja  laivamme hei
lui kovin. Lisäksi tuli vielä, että luotsia saatiin kauan 
odottaa, jolla aikaa tä y ty i kulkea edestakaisin. On
neksi eivät saksalaiset vielä olleet laskeneet tänne miino-
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jaan. Täällä yh tyi meihin vielä kolmaskin, Geflestä tu 
leva laiva, sekin tuoden pakolaisia.

Useat m atkustajat tulivat jo alkumatkasta meri- 
kipeiksi. Millainen liekään heidän tilansa ollut loppumat
kalla. Taistelemalla tautia vastaan ja  pysyttelemällä 
kannella säilyin minä merikivulta.

Ruotsin moottoriveneellään vihdoin saavuttua pääs
tiin taas eteenpäin ja  tultiin karien suojaan, jolloin me- 
renkäynti lakkasi. Toistensa vanavedessä kulkivat sitten 
laivat Rauman satamaan, jossa ystävälliset ihmiset 
olivat meitä vastassa.
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