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Förord
När min ”Dö i tid” nu äntligen kommer ut — så är jag glad, 

därför att den visar vad jag tyckte och kände redan 1942 och 
1943. Den skrevs i huvudsak i Norge och jag smugglade ut den 
med en av mina illegala kurirer. Den smugglades in på dårhus-
koncentrationslägret S:t Sigfrid i Växjö, skrevs om något – jag 
tillade Grini-kapitlet – och smugglades ut därifrån. Teaterför-
läggare Arvid Englind g jorde försök att få upp min pjäsupplaga 
– men det lyckades inte – för den gången fick man ju inte 
tänka högt om vad man tyckte om Nazismen – såvida man inte 
gillade den, förstås.

Jag är, som sagt glad, att den kommer ut nu. Många kommer 
att tycka, att det är onödigt att komma med nya angrepp på en  
regim som nazismens, särskilt när vi redan inlett sportsliga 
med mera förbindelser med dess moderland Tyskland, men jag 
ansluter mig inte till den tanken. Kan någon enda bara låta bli 
att ansluta sig till polisdiktatur genom denna min bok, så har 
den g jort någon nytta. Och alla Tyskar kan inte anklagas för 
vad nazismen har ställt till med. De tyskar, som själva redan 
under kriget voro mot Hitler, kan anklagas för att de teg. Seger-
makterna hade ju släppt Hitler så långt att den lilla opposition 
som fanns inte kunde tro på stöd innan det var för sent. Boken 
är i romantiserad form. Inget ord är ändrat sedan 1943. För bli- 
vande ev. landsförrädare kanske det kan vara bra att se hur det 
går. För andra kanske det kan vara intressant, att se hur det  
var. Jag har skildrat det lika avskyvärt, som jag såg det.

             
 Stockholm 1950 

              JOHNNY BODE

P. S. En episod – apdvärgen i kap. 5 – har så vitt jag vet  
icke försiggått i Norge, men berättats för mig, varför jag till-
lade den 1943 för att ytterligare belysa mentaliteten hos ”herre-
folket”
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Första kapitlet.

———————————————————

FÖRRÄDARNAS  TIMME.
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Skeppsredare Wallerts magnifika villa låg badande i solske- 
net. Det var bara tio a tolv minuter in till huvudstadens cen- 
trum och utanför huvudentrén stod Cadillacen skinande blank 
och väntade på att föra sin ägare till dagens möten.

Ute i världen rasade världskriget nästan överallt, men här råd- 
de lugn och frid ännu så länge. Det lilla landet sov lugnt sin 
fredssömn och ingen anade denna morgon, att bara om någon 
timme skulle de första inkräktarnas stålskodda stövlar eka  
mot gatorna och de inhemska förrädarna skulle börja sitt ödes- 
bringande spel. Så här dags anade man inte ens, att det fanns 
några.

I dagligrummet serverade just den söta husan Berit morgon- 
kaffet. Skeppsredaren och fru Inez kommo just från matsalen.

– Kaffet är serverat.
Berit neg och skeppredaren tände nickande en svart brasili- 

anare.
– Tack, tack . . . och var är tidningen?
– Ligger på sin plats i skeppsredarens fåtölj.
Berit neg och vippade ut.
Fru Wallert hade satt sig i den stora soffan mitt på golvet och 

höll på att servera sin man socker och grädde. Skeppsredaren 
lutade sig över henne och kysste henne på kinden.

– På sin plats är tidningen . . . det är så sant så . . . allt här  
i huset är på sin plats.

Han satte sig i sin stora fåtölj, i vilken ingen annan fick taga 
plats. Lugnt såg han igenom tidningens rubriker.

”Han vill ha makt, oavsett vilka me-

del  han  måste  bruka”.

Albert Brock-Utne.
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Skeppsredare Wallert hade ärvt ett gammalt fint rederi av  
sin far Per Wallert, och han hade arbetat upp det till det stor- 
företag det nu var. Utom detta betydde han mycket för sitt land. 
Han var självskriven i alla kommissioner som gällde handel och  
sjöfart. Trissorna trängdes på hans bröst och alla tyckte att 
skeppsredaren var en ståtlig karl. Han hade nu hunnit några  
år över de femtio.

Fru Inez hade väl nästan jämt förbleknat vid sidan av sin 
man, men ännu vid femtio år var det en stilig kvinna, som skötte  
sitt hus och satte en ära i att allt hemma skulle vara så bra som 
möjligt

Wallert såg upp från tidningen och smuttade på kaffet.
– Det ser mörkt ut, mamma. Kriget rasar in på våra knutar.
Hur skall det sluta?
– Det är väl ingen fara?
– Ånej. Vi får väl vara i fred den här gången också. Fast – 

förståss man kan aldrig veta . . . aldrig vara för säker!
Fru Wallert satt tyst några sekunder och fick ett bekymrat 

drag i pannan.
– Du sa nyss, att allting här i huset är på sin plats?
Wallert sänkte tidningen och såg på sin fru.
– Ja.
– Jag har försökt att det skall vara så och du också, kära  

Du . . . och allt är ju så bra som det kan . . . utom . . . utom Arthur.
– Du har nog rätt, mamma. Vår yngste son har hittills inte 

artat sig bra, men jag har inte förlorat hoppet . . . han är ju så  
ung. Man skall låta ungdomen rasa ut – tids nog kommer allva- 
ret.

– Det värsta är att jag tror han menar allvar, redan nu.
– Hur så?
– Jag tänker på det här nya politiska partiet.
Skeppsredare Wallert såg road ut
– Kära Inez . . . Samlingspartiet . . . det skall du inte ta på  

allvar för det gör ingen. Det är ju bara en handfull spolingar
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som stirrar sig blinda på alla de utländska paraderna och som 
tycker det är gränslöst käckt i uniform och blanka stövlar.

– Men partiets ledare då?
Wallert skrattade.
– Du menar han självaste själven! Tja, en utmärkt officer var 

han en gång och till och med minister, men numera är han helt 
ur räkningen. Jag såg honom för inte så länge sedan när han 
hade ett sådant där möte på Stora Torget . . . ja, jag kom förbi av  
misstag förståss . . . det var knappt hundra som hörde på och 
minst femhundra som visslade. Det var en ynklig tillställning.

Fru Wallert såg inte helt lugnad ut.
– Det kan i alla fall inte vara bra för Arthur under studierna  

att han aldrig är hemma. Gud vet vad han har för sig om nätter- 
na? Sista tiden har han varit borta dygnet om.

– Jag skall tala med honom.
– Morn . . . morn . . .
Georg Wallert kom in från hallen.
Skeppsredaren såg förvånad ut.
– Georg? . . . vad nu då? Vad gör du hemma så här dags i  

stället för att vara på universitetet?
I några snabba ord klarg jorde Georg Wallert för sin far var- 

för han kommit hem så tidigt.
På universitetet hade han plötsligen fått se sin yngre bror 

Arthur rusa i väg som en galning. Han hade sprungit efter för  
att se vad det var fråga om, men brodern hade haft sin bil 
stående utanför och kastat sig in i den och kört i väg i full  
fart innan Georg hunnit fram. Så hade Georg farit hem för  
att se om han möjligen var där.

– Här har han inte varit synlig.
Skeppsredaren såg bekymrad ut. Det ringde just i telefonen 

ute i hallen och Berit anmälde att generalkonsulinnan Stange 
önskade tala med fru Wallert, som gick ut för att svara.

Skeppsredare Wallert var ensam med sin äldste son.
– Det är en sak jag tänkt tala med dig om länge far . . . och
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nu på vägen hem mötte jag personen ifråga och tog henne med 
hem för jag vill be dig tala med henne.

– Henne? En flicka! Du tänker väl aldrig . . .
– Det är en tråkig sak, far. Det är Nell.
– Nell! Vad har du med henne att göra? Det är ju Arthur 

som . . .
– Arthur, ja . . . just han, ja . . . men när han inte vet sin plikt  

så måste vi ingripa!
Wallert reste sig häftigt ur stolen.
– Sjung ut, Georg!
– I det här fallet anser jag det inte är att skvallra. Arthur  

och Nell ha ju varit tillsammans mycket, som Du vet . . . och  
så . . . ja, du förstår . . . nu är hon med barn stackarn.

– Förbaskade barnungar! Vad säger Arthur?
– Säger? Arthur! Inte ett dugg. Struntar bara i det och frå- 

gar hur mycket hon behöver för att ordna abort.
Skeppsredare Wallert visade sällan att han var upprörd, men 

nu slog en blå åder fram vid tinningen.
– En sådan lymmel . . . kommer aldrig på frågan.
Han klappade Georg på skuldran.
– Tack för Du underrättade mig. Dig är det ju i alla fall 

ordning på. Men vad skall mamma säga?
– Måste vi tala om det för henne?
– Visst tusan måste vi det . . . tyvärr . . . seså . . .
Fru Wallert kom just in från hallen med armen om Nell, en 

ung söt flicka på kanske en tjugo år.
– Kära Ni hjälp mig och red ut det här. Här finner jag Nell  

på visit, och medsamma hon får se mig börjar hon gråta.
Skeppsredare Wallert harklade sig.
– Gå ut ett tag Georg.
Georg lydde omedelbart.
Wallert klappade Nell på kinden och smålog mot henne.
– Goddag lilla NelL Jag vet redan hur det är fatt.
– Har Arthur sagt?
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– Nej, inte Arthur, men Georg. Sätt dig i soffan och Du  
också Inez.

Wallert var känd för att aldrig leta efter ord vid sina många 
tal, men nu letade han faktiskt efter en lämplig inledning.

– Kära Inez, du får försöka ta det här lugnt. Det som har  
skett går inte att ändra och vi äldre . . . vi skall inte döma . . .  
Du förstår . . . Nell väntar en baby med vår son. 

Fru Wallert tog Nell i stora famnen utan tvekan.
– Kära barn. Med Georg! Ni måste gifta er genast.
– Om det vore så enkelt, Inez.
– Det är med Arthur, tant.
– Men det var ju Georg som . . .
Detta övergick fru Inez tankeförmåga och hon såg hjälplöst 

från Nell på sin man.
– Georg har talat om det för mig, Inez, för att Arthur strun- 

tar otroligt nog i det och har föreslagit . . . hm . . . hm . . . ope- 
ration.

– Ett sådant odjur . . . är det sant Nell?
Svaret från Nell blev snyftningar, genom vilka fru Wallert 

dock kunde uppfatta ett bekräftande. Hon satt först som för- 
stenad men så kom hon ihåg att det var ju mest synd om Nell.

– Kära, lilla barn, det kommer aldrig på frågan.
– Tack tant. Jag har försökt tala med Arthur, men han är  

så hård.
Georg visade sig i dörren.
– Förlåt far, men universitetsrektor Dalerius och kriminal-

kommissarie Otter söker dig. De har varit på ditt kontor och 
sökt men blevo hitvisade.

– Universitetsrektom? Det måste ha med Arthur att göra.
– Arthur, ja . . . han kom minuten före dom och han bara 

rusade upp i sitt rum. Ute i hans bil sitter två man i Samlings- 
partiets uniform.

Fru Wallert skakade på huvudet.
– Vad i herrans namn är detta för dag?
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Skeppsredare Wallert såg på sin son och sin hustru.
– Inte vet jag, men det är lika bra att allt kommer på en  

gång. Gå upp så länge med Nell på ditt rum, Inez, medan jag  
tar emot dem.

–  –  –  –

Fru Wallert och Nell hade gått upp i andra etaget och Georg 
var ute för att be rektorn och kommissarien stiga på och Wal- 
lert var ensam.

Han liksom samlade sig till mötet. Universitetsrektorn, nåja, 
i och för sig skulle det väl inte komma som en överraskning  
om Arthur hade hittat på något som föranledde en hänvändelse 
till fadern, men det där med kriminalkommissarien, det skor-
rade obehagligt i Wallerts öron. Ännu hade ingen Wallert haft 
med en sådan att göra med undantag för när segelbåten blev 
stulen för ett par år sedan. Wallert hade rett ut många stormar 
i sitt liv. Många upprörda förhandlingar, som sågo ut att vara 
definitivt avbrutna vilket ögonblick som helst, hade han med 
några ord kunnat lugna upp, många stora affärer, där förmö-
genheter hängde på ett hår hade han lotsat i land, men det  
här var något nytt, något obehagligt nytt, det gällde hans kött 
och blod, och så kriminalkommissarie, men det var ingen tid 
att fundera längre, för de två herrarna stodo bugande i dörren.

Universitetsrektor Dalerius bugade sig mot skeppsredaren 
som gick emot honom och hälsade. Rektorn föreställde krimi-
nalkommissarie Otter.

De två herrarna voro skarpa kontraster.
Dalerius vithåriga nästan klassiskt skurna huvud gick skarpt 

av mot Otters robusta uppsyn. Och den senares kraftiga gestalt 
var nästan dubbelt så bred som rektorns magra, lite lätt fram- 
åtböjda figur.

Wallert slog an den vanliga mottagningstonen.
– Var så god och sitt, mina herrar, en cigarr? Inte herr rek-
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torn . . . men kommissarien tar väl en . . . var så god här är eld.
Liksom Wallert nyss hade svårt att börja när han skulle 

underrätta sin fru om Arthurs och Nells kommande barn, så 
visste tydligen inte heller den försynte rektorn hur han skulle 
börja.

– Skeppsredaren får ursäkta att vi kommer så här tidigt och 
utan vidare i Ert hem, men Ert kontor visade oss hit.

– För all del, mina herrar, jag förstår att det måste vara  
viktigt.

– Jag har lite svårt att börja.
– Gå rakt på sak, bäste herr rektor. Jag är inte den som inte 

tål höra sanningen.
– Tack, herr skeppsredare. Det gör det lättare för mig. Kort 

sagt, så vill jag komma med den, som jag förstår för skeppsre-
darn fruktansvärda underrättelsen, att er son, Arthur Wallert 
begått en serie handlingar, som är . . . som är . . .

Kriminalkommissarie Otter kom rektorn till hjälp.
– Som dessvärre är kriminella, skeppsredarn.
Skeppsredare Wallert slöt ögonen. Det dansade ett ögonblick 

runt för honom allting, och han hade en känsla av att han helst  
skulle vilja drömma det han just hört och vakna upp och finna 
det vara fel, men han var vaken. Det måste vara sant. Inte  
kom den gamle universitetsrektom och en kriminalkommissarie  
hemfarande till honom annars. Han hade i det längsta velat  
tro att det kanske varit något politiskt bråk eller någon krock 
med bilen eller vad som helst, men inte att det var något krimi- 
nellt. Han kände sig som en boxare, som i det ögonblick han  
vet att han har matchen i sin hand plötsligt blir nedslagen 
genom ojust slag under bältet och domaren inte ser upp utan 
börjar räkna.

– Min son kriminell . . . En Wallert förbrytare! Jag hade i  
det längsta hoppats det var något med Samlingspartiet.

Kommissarien blåste ut ett kraftigt rökmoln och skrattade.

2 – Dö i tid
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– Ånej, det tar vi inte på allvar hos oss.
Hade de tre männen vetat att det i detta ögonblick var frå- 

gan om minuter, tills Samlingspartiets ”vänner” kommo med 
bomber och truppmassor och invaderade landet och satte Sam- 
lingspartiet, denna lilla obetydliga klick människor, till att  
leda landets öden och äventyr, då hade de inte skrattat. Men 
de visste det inte. Lika lite som de flesta andra i landet. De  
enda som visste det voro Samlingspartiets folk och de g jorde 
sig just redo att möta och hjälpa ”vännerna” som småningom 
skulle hjälpa dem att skriva de blodigaste och grymmaste bla- 
den i landets historia.

Rektor Dalerius såg bekymrat på skeppsredaren.
– Jag vill påpeka, att jag i det längsta har velat tro det var  

fel och har därför ej förunderrättat er, herr skeppsredare, in- 
nan vi fått full klarhet, men det har vi dessvärre nu.

Kommissarien började plocka i papperen i den medhavda 
portföljen.

– Det är dessvärre inget tvivel om saken, skeppsredarn. Spe- 
cialundersökningar och vittnesmål – naturligtvis i all tysthet 
– ha givit vid handen, att er son tillgripit flera mycket dyrbara 
mikroskop och i några fall även plånböcker med rätt stora 
summor i. Allt har begåtts på universitetet.

– Det stämmer. Det har ju då och då stått i tidningarna om 
stölder hos oss och nu är det alltså uppklarat.

– Om skeppsredarn vill se en del av handlingarna så . . .
– Tack, kommissarie . . . det behövs inte. Naturligtvis tror  

jag Er, mina herrar.
Skeppsredaren reste sig och började gå av och an. Han kunde 

omöjligt samla sina tankar. Det hade varit lite för mycket på  
en gång. Först föreslår hans son abort på sitt eget barn och så  
är han tjuv dessutom. Och kanske var det inte slut med synda- 
listan ännu?

Rektor Dalerius reste sig.
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– Jag vill meddela herr skeppsredare, att i kollegium i dag, 
där herr kriminalkommissarien var närvarande, beslöts att 
ingenting göra åt saken förrän skeppsredaren var underrättad 
och med hänsyn tagen till skeppsredarens ställning och enorma 
insats i vårt lands affärsliv så ha vi beslutat, att, om skeppsre- 
deran godkänner saken, ej låta detta bli rättsligt, utan om  
pengar och föremål ersättas och er son . . . hm . . . vilar sig ett  
slag . . . exempelvis på ett nervhem . . . eller dylikt, så får det  
stanna vid detta . . . givet för herr skeppsredarens skull.

– Det är också polisens inofficiella inställning.
Kriminalkommissarien bugade sig.
Wallert tänkte ett ögonblick och så svarade han utan en 

skiftning i rösten.
– Mina herrar! Det skall inte göras undantag. Den skyldige 

skall straffas oavsett vem han är.
– Vi ha givet först och främst tänkt på skeppsredarens  

namn i samband med alla internationella uppdrag och på even-
tuell återverkan i samband med detta.

– Det var även Polischefens inställning.
– Jag förstår . . . jag förstår . . . men . . .
– Förlåt jag avbryter, sade rektorn, men vore det inte lämp-

ligt att tänka över saken en dag eller två? Vad som har skett  
kan ej ändras och så brådskande är ju inte saken nu.

– Vad som har skett går ej att ändra . . . det är egendom- 
ligt, att strax före herrarnas ankomst så fällde jag de orden  
själv i samband med min son i en annan tråkig historia – en 
familjesak – och nu komma orden tillbaka som en bumerang.

– Jag tackar er för det hänsynsfulla sätt som herrarna be- 
handlat saken på och jag är även . . . mycket tacksam för herr 
rektorns råd att tänka över denna sorgliga händelse. Jag har 
länge anat att det var något på tok med min yngste son, men  
att det var så fruktansvärt långt gånget i uförsbacken – det 
anade jag inte. Jag skall be att få höra av mig under morgon- 
dagen.
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Rektorn och kriminalkommissarien voro inte sena att draga 
sig tillbaka och skeppsredare Wallert var åter ensam.

Om och om igen mumlade han ”min son kriminell . . . en Wal- 
lert förbrytare” . . . men så kom han plötsligen ihåg att det som 
var g jort kunde ju inte ändras och långsamt gick han upp till  
sin frus rum i andra etaget för att reda ut Nells sak.

Hade han gått genom hallen hade han mött sin son Arthur, 
men han valde gå genom matsalen till trappan.

Arthur Wallert hade fått brådskande bud till universitetet. 
Anfallet på hans fosterland, eller som han själv uttryckte det, 
”hjälpens ankomst” var framflyttad tre dagar. Detta betydde 
att Samlingspartiets medlemmar fingo några bråda minuter,  
men allt var så väl förberett att mottaga ”vännerna” så ingen- 
ting skulle klicka ändå.

Arthur hade rusat iväg hem. I hallen hade han mött sin bror 
Georg, som tydligen ville honom något, men Arthur hade inte 
haft tid med honom utan sprungit upp på sitt rum och slängt  
på sig sin eleganta partiuniform och dragit på sig lackstövlar.

Nu stod han i hallen och såg på sig själv i den stora spegeln 
och synbarligen utföll mönstringen till belåtenhet.

Han övade några patentfraser till en inbillad partitrogen åhö- 
rarskara. Och han utförde samtidigt gester efter kända utländ- 
ska förebilder.

– Kamrater, vår stund nalkas . . . Kriget, vems fel är kri- 
get?  . . . Judarnas? . . . Vår sak är rättvis, plutokratin måste för- 
intas  . . . Vi bygger det tusenåriga riket . . . partiet står över sta- 
ten  . . . Inte dumt . . . rätt bra . . . Om man nu bara får massorna  
att tala till också . . .

Den söta husan Berit passerade genom hallen för att hämta 
ut kaffebrickan och hon stannade i pur beundran inför Arthurs 
eleganta uniformsklädda uppenbarelse. Han tog sig bra ut i  
uniform, det var bara den sistnämnda det var fel på. Det  
var en förrädares emblem. Men Berit tänkte inte längre än till
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sista puderkornet på näsan och i hennes ögon var Arthur him- 
len och lite därtill.

– Gud vad stilig kandidaten är i dag!
– Jojomensan, Berit, nu nalkas det stora dagar. Med din  

stjärt kan du gå långt i vårt parti!
Arthur drog henne till sig och kysste henne. Han hade vaknat 

några mornar i hennes rum, så det var inget nytt.
– Gå in i vårt parti, Berit det är framtiden.
Han kysste henne igen och Berit bävade för att någon av fa- 

miljen skulle komma.
– Arthur då! Herrskapet är ju hemma. Och se här, jag und- 

rar vems denna armbandsklocka är? Den glömde Arthur hos 
mig i natt.

– Var det hos dig jag glömde den. Tack! Snart vet man ju  
vad klockan är slagen, så den är ju bra att ha. Något nytt annars?

– Det är förskräcklig röra här! Folk kommer och går och 
Arthurs bror är hemma från universitetet.

– Jag såg idioten nyss! Inget annat?
– Nej, inget särskilt.
– Då var det inget mer.
Arthur kysste henne igen och klatschade till henne på den 

gungande bakdelen. Han var lite av en sadist ibland.
– Klatsch! Se så, galoppera i väg nu.
Han avslutade seansen med att kyssa henne i örat.
– Nämen, Arthur då!
Berit skyndade i väg och hämtade kaffebrickan och försvann.
Arthur marscherade in i dagligrummet plötsligen ihågkom- 

mande att han ej gått igenom sin översättning till sitt lands nya 
”frihetssång”. Han gick fram och satte sig vid flygeln och tog 
upp texten och ställde den på notbrädan.

– Få se . . . frihet där ja . . . stämmer . . . judeblod . . . lite  
hårt, men måste vara där . . . få se hur det låter . . .
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Arthur Wallert vare sig spelade eller sjöng dåligt, men det var 
en sällsam sång som nu klingade i det Wallertska huset: 

”Kamrater, fram, vi nu marscherar segervägen 
som leder till vårt stora frihetsland.
Som hjältarna en gång i saga och i sägen 
vi strida jämnt med hjärtarna i brand.
Med judeblod vi skriva vår historia.
Plutokratin för evigt brytes ned.
Hell Valhalls Gudar, hjälp oss till vår segergloria. 
Kamrater kom! Marschera led vid led.”

Skeppsredaren hade hört sin sons stämma ända upp i sin hust- 
rus rum och omedelbart begivit sig ned för att ha en uppgörel- 
se med sin son.

I detta ögonblick voro de anfallande ”vännerna” inte många 
kilometer från landet. Just nu översåg bombflygarna sina sikten 
för sista gången, just nu krälade det upp fullt med soldater på  
landsättningsarmadans fartygsdäck, just nu höllo utländ- 
ska “affärsmän”, som i massor befolkade landet, på med  
att byta sitt fredliga utseende mot specialofficeramas unifor- 
mer, just nu började de starka besättningarna på alla möjliga 
skutor som lågo i hamnarna på med att byta sjömansdräkterna  
mot uniformer, just nu företog Samlingspartiets chef en sista 
tur nedåt hamnen för att se om allt var i ordning, just nu  
voro massor av officerare genom falska order på väg ifrån 
kustbefästningama till huvudstaden, just nu när skeppsredare 
Wallert inträdde i sitt dagligrum för att höra sin son sjunga  
da capo på den patetiska slutklämen:

”Med judeblod vi skriva vår historia.
Plutokratin för evigt brytes ned.
Hell Valhalls Gudar, hjälp oss till vår segergloria.
Kamrater kom! Marschera led vid led!”

– Vad är det där för dumheter? Sluta upp med sådant!
Skeppsredare Wallerts röst lät oroväckande, men Arthur,
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som visste att ”vännerna” voro framme om några minuter lät  
sig icke bekymra.

Han reste sig nonchalant och fräckt.
– Dumheter? Det skulle jag låta bli att säga om jag vore  

som Du en dag som i dag, när allt hänger i luften!
– Vill du förklara dig närmare!
– Du behöver väl bara ta en titt på tidningarna eller höra  

på radion. Om en stund behöver du inte det en gång.
– Jag har varken tid eller lust att höra på dina dumheter i  

dag! Det är just snygga saker jag fått veta om Dig!
Arthur kände en liten räddhetskänsla längs ryggraden men 

upprätthöll skenet och frågade nonchalant: Vad då?
– Förts och främst din historia med Nell.
– Å, du min skapare, har hon sprungit till Dig och skvallrat?
– Tyst, Arthur! Den tonen passar inte Dig. Det är din bror 

som känt familjens plikt och talat om det för mig.
Hånleendet lyste ur Arthurs ögon, när han svarade.
– Det borde jag ha förstått! Det är väl också det enda den 

får att göra med en sådan sak. Vad vill du jag skall göra mer  
för övrigt? Jag har erbjudit mig ordna allt!

– Jag har hört det! På ett äkta gentlemannasätt. Lymmel!
– Jag tycker inte du skall använda sådana ord för en jäntas 

skull.
– Nej, du tycker inte det . . . har du rätt att tycka någonting  

på en tid i din egenskap av förbrytare och tjuv med specialitet 
på mikroskop och plånböcker.

Arthur Wallert blev nervös och häftig.
– Välj dina ord, far! Det där kan du inte bevisa!
– Även utan bevis fäller dina egna ord dig. Men det finns 

bevis. Din rektor och kriminalkommissarie Otter ha varit här i 
dag. Undersökningarna om stölderna på universitetet ha pågått 
i hemlighet länge och det har visat sig vara du!

– Förbannat skoj! Det är bara försök till förföljelse för att  
jag är en av de ledande i Samlingspartiet.
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– Nonsens! . . . Och nu förstår jag en annan sak.
Wallert tog upp sin checkbok och slog upp slutet i den, som 

uppvisade sista checktalongen avriven trots att ett tiotal blan-
ketter ännu voro kvar.

– Vill Du förklara för mig hur det kommer sig att sista  
checkbladet saknas och har presenterats i banken med falsk 
namnteckning på sjutusen kronor?

– An . . . anar inte . . . Du vill väl inte påstå att ja . . . jag . . .
Fadern avbröt honom.
– Att Samlingspartiet ställt bil till ditt förfogande? Nej det  

vill jag inte påstå, men att du köpt den på den förfalskade chec- 
ken det stämmer på dagen!

I upphetsningen märkte varken Wallert eller Arthur att Fru 
Wallert, Nell och Georg kommit in från hallen.

– Det är oerhört av dig, far, att kasta ut beskyllningar  
mot mig utan vidare för förfalskning!

– Jaså . . . det är oerhört!
Wallert hade aldrig i sitt liv använt den tonen vad hans hust- 

ru kunde erinra sig. Det var så huset skalv!
– Jaså . . . det är oerhört! När man vet att du är en tjuv och  

att du föreslår abort på ditt eget barn, drummel . . . det oerhörda 
är att en Wallert kan ha sjunkit så lågt!

– Det kan väl inte vara sant?
Wallert och Arthur vände sig lika hastigt om vid fru Wallerts 

ängsliga, oroliga fråga. Nell snyftade. Georg såg spänd ut.
Arthur såg de tre, såg klockan och anlade ett ironiskt leende.
– Parkettpubliken har infunnit sig ser jag med egyptiska 

gråterskor.
– Tyst lymmel!
Skeppsredaren slog om tonen.
– Kära Inez, vi måste se sanningen rakt in i ögonen. Vår son 

är en tjuv och förfalskare och Gud vet allt
– Det fattas bara att du säger mördare också!
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Arthurs röst lät sarkastiskt, men nu ingrep hans bror i sam- 
talet.

– Nåja, i den där kostymeringen har väl en del sådant också 
g jorts i andra länder . . . det har man ju hört.

– Håll mun din ynkrygg och lägg dig inte i mina affärer.
– Glöm inte att din mor är här, Arthur.
Det var fru Wallert, som för sin del först och främst ville ha 

klarhet i Nells svårigheter.
– Hur skall vi göra med Nell och dig nu?
– Jag har inte bett Nell skaffa sig barn. Den som sig i leken 

ger och så vidare.
– Du sa att du tyckte om mig, Arthur!
– Hör på den? Det är väl frågan om giftermål nu förståss. 

Tänk om man skulle gifta sig med alla jäntor man tyckt om. 
Man kan väl inte ha harem heller.

Fru Wallert såg på sin son med ögon som om hon inte trodde 
det var riktigt vad hon hade hört.

– Hur kan du säga så när Nell är närvarande?
Skeppsredare Wallert hade mörknat under samtalet och nu 

talade han med dov ton under det han såg på Arthur med ögon 
som betvivlade, att det kunde vara sin egen son det var frågan 
om.

– Arthur har rätt – underligt nog! Det blir inget giftermål 
mellan honom och Nell. Han är inte värd henne. Dig, Nell, skola  
vi nog hjälpa och jag skall tala med Din far . . . men för dig,  
Arthur, finns det ingen hjälp. Universitetsrektom och polisen 
hade för det Wallertska namnets skull överlåtit till mig att be- 
stämma om vi inte skulle ta in dig på nervhem ett slag och tys- 
ta ner det hela, men jag finner, att det skulle inte hjälpa. Nam- 
net får släpas i smutsen! Tidningsdrakarna få jubla i feta stilar! 
Jag får draga mig tillbaka från mina offentliga poster! Det kan 
inte hjälpas! Ditt straff skall du ha! Den som inte har kunnat 
uppfostra sin son bättre får ta ansvaret och skammen! I fängelse
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ska du! Ingenting ska kunna hindra det! Georg, ring upp polis- 
mästaren åt mig!

Georg Wallert gick ut i hallen och hämtade telefonen som 
genom en lång sladd med automatupprullaren kunde bäras in i  
dagligrummet.

Arthur ryckte telefonen ur sin brors hand och ställde den på 
frisen ovanför den öppna spisen. Han såg nervöst på klockan. 
Det var strax ”timmen F” – förrädarnas timme.

Fru Wallert fick ett nervöst gråtanfall och hjälptes av Nell 
och Georg till soffan.

– Förlåt mig, far, men det blev för mycket på en gång.
Wallert stirrade stelt framför sig. Skrällen hade kommit så 

snabbt att även en man med hans snabba fattning behövde tid 
att hämta sig. Och om några minuter skulle det bli ändå värre. 
Han behärskade sig dock och talade lugnt till sin fru.

– Kära Inez, vår lycka har varit fullständig i trettio år, allt- 
för fullständig . . . det måste komma mörka moln och nu ha de 
kommit. Jag måste handla som jag gör . . . du får försöka förstå 
mig . . . Vi i samhällets spetsar ska ha större ansvar för våra  
barn än andra . . . det är vår plikt fast så många av oss ibland  
inte förstår det utan tystar ner och slätar över . . . vi få inte se  
på hur våra barn utveckla sig om de äro förbrytare . . . vi får  
inte för våra namns skull dalta med dem för att sedan de kanske 
kommer igen längre fram ändå värre. Jag tycker det är lika 
fruktansvärt som Du, Inez men jag kan inte handla mot mitt 
samvete.

– Du vet bäst, far.
Det ringde i telefon och Georg svarade.
– Hallå . . . hos skeppsredare Wallert . . . hur sa . . . vem . . .  

Riksstormledaren . . . det måste vara fel!
Arthur skyndade fram och ryckte till sig luren!
– Idiot! . . . det är ju jag . . . hallå . . . Riksstormledare Wallert  

talar . . . Kamp . . . ja visst . . . allt är klart en timma efter
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det börjat . . . generalstaben . . . javisst . . . allt kommer gå fort  
och lugnt . . . javisst . . . tack . . . Kamp!

Skeppsredaren såg intresserat på sin son under samtalet. 
Kanske förstod han med sin snabba intuition av de korta fra- 
serna att de mörka stormfåglarnas tid var kommen, men han 
anade säkert ej vidden ännu.

– Riksstormledare . . . jo, jag tackar jag . . . i fängelset . . .  
Nå, Georg . . . ring upp polismästaren!

Georg tog telefonluren och lyfte den Arthur såg på klockan.
Det var bara SEKUNDER KVAR TILL ANFALLET PÅ  

HANS LAND ELLER SOM HAN KALLADE DET: ”HJÄL-
PENS ANKOMST”. Han såg överlägset på Georg.

– Var så god och ring!
Georg slog nollan och stationen svarade.
– Får jag polisen . . . tack.
Fru Wallert hade slutat snyfta och såg på sin man. Han stod 

orubbligt lugn.
– Inget får hindra lagens gång!
Klockan i hallen slog tio slag och Arthur drog ett djupt ande- 

tag. Äntligen! ”Timmen F” hade slagit!
Polisen svarade i telefon och Georg såg på sin bror.
– Detta är från skeppsredare Wallert. Han önskar tala med 

polismästaren personligen.
Men ödet hade bestämt att det samtalet inte skulle äga rum.
Georg hade knappt sagt sista ordet förrän öronbedövande de- 

tonationer hördes ackompagnerat av flygsurr och kulsprute-
smatter. Huset gungade. Det var som jordbävning hade utbrutit. 
Och ljuden avtogo inte utan tilltog i styrka.

Georg tappade telefonluren, fru Wallert och Nell skreko hy- 
steriskt, Wallert gick fram till fönstret och såg ut. Berit kom 
inspringande.

– Får jag komma in! Det är så hemskt! Folk springer som 
galna på gatan! Det är uppror säger dom!

–Vad betyder detta, sade Wallert.
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– Begriper Du inte att det är flyganfall, svarade Arthur.
– Menar Du krig alltså?
– Nej, inte krig! Våra vänner har kommit för att hjälpa oss 

innan den gamla vanvettiga regeringen hinner ställa till med 
något annat!

– Vad menar du med den gamla regeringen?
– Det får du snart höra, sade Arthur i det han kopplade på 

radion.
Detonationema pågingo och nu hade även sirener och am- 

bulanssignaler blandat sig i helvetes-kören.
Så hördes hallåmannen i radion:
– Vi upprepa alltså att lugn och besinning är det enda i  

denna situation. Fienden är redan i huvudstadens hamn. Flera 
platser över landet anfallas samtidigt. Konungen och regeringen 
befaller alla vapenföra män att samlas enligt order . . . Nej . . . 
hjälp . . . Ett kort tumult hördes i radion och så kom en ny röst.

– Hallå . . . hallå . . . det är rikspropagandaledaren som talar.
– Nå äntligen!
Arthur såg belåten ut! Skeppsredarens ansikte avspeglade 

djup förvåning.
– Vad nu då?
Den nya rösten återkom.
– Våra vänner har med sin armé, sin flotta och sitt flyg 

beslutat att hjälpa oss och håller på att landsätta trupper i av- 
sikt att förekomma den av judarna och plutokratema dirigerade 
världsfienden. Vi manar alla att lägga ner vapen och hjälpa vå- 
ra vänner. Några oansvariga ha börjat motstånd på order av för- 
ra regeringen, som flytt. Samlingspartiet övertar omedelbart 
makten och regeringsansvaret och förklarar högtidligt att den 
vill rätt och frihet och vet att den armé, som landsättes just nu  
endast kommit för att hjälpa och skydda oss. Leve friheten! 
Kamp!

Arthurs ansikte strålade av stolthet.
– Där hör du den nya tiden, far!
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Skeppsredare Wallert gick häftigt fram till sin son och gav 
honom en rungande örfil.

– Det skall du få ångra! Jag är i uniform!
– En förrädaruniform!
Arthurs ansikte blossade av vrede men också av segervisshet.
– Välj dina ord och akta Dig!
Han gick fram och lyfte upp telefonluren i vilken aldrig po- 

lismästaren hunnit komma. Han lade den på sin plats och fort-
satte:

– Nu är det jag som för samtalet . . . Äntligen har frihetens 
timma slagit!

Han satte på sig sin uniformsmössa.
– Den nya tiden har brutit in . . . inget kan hindra vårt seger- 

tåg . . .
Du sade nyss far att inget kan hindra lagen . . . vad för lag? . . .
Du inser väl att det är omöjligt att beskylla din son, riks- 

stormledaren för att vara förbrytare? . . . vad betyder sådana 
som rektorn och en kriminalkommissarie? . . . det är vi som  
har makten . . . det är vi som har ansvaret för landets öde och  
dess plats i solen bland segrarstatema . . . det är vi unga, som 
förunnats den ärorika uppgiften . . . Du talade nyss om det Wal- 
lertska namnets ära . . . sedan jag var liten har det tjatats i öro- 
nen på mig . . . Wallerts och Wallerts . . . nya ångare . . . skepps- 
redaren i nya stora uppdrag . . . nya ordnar . . . Wallerts och Wal- 
lerts  . . . Det kan du inte göra för du är en Wallert och det kan 
du inte göra . . . sådant får inte en Wallert tänka på . . . jag har  
hört det till leda . . . avskytt det . . . och nu . . . vad betyder det  
nu . . . är det du som får föra namnet ut i den verkliga solen 
far? . . . vad är du nu? . . . alla dina ångare nästan ligga i främ-
mande länder . . . och vad är du utan ångare? . . . Du tror väl inte 
du kommer att sitta kvar i alla dina stora uppdrag? . . . där ska 
våra trogna partimän nu reda upp allt galet ni ställt till med och 
se till att vi får ordentliga förbindelser med våra vänner . . . och 
namnet Wallert det blir jag . . . din son . . . riksstormledaren som
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får föra det till den verkliga glansen . . . det är jag numera och 
inte Du som betyder något . . . det är jag som har makten . . .  
och mig har du beskyllt för att vara tjuv och förfalskare och  
velat inspärra på dårhus eller fängelse i din stormansgalen- 
skap . . . nu förmår du ingenting . . . och eländiga bakdantare som 
rektorn med flera skall jag nog veta att ta hand om på lämpligt 
sätt!

Dörren från hallen öppnades och Arthurs närmaste män, 
huvudstormledare Hartner och överstormledare Bedén klevo 
in och g jorde ställningssteg och partihälsning.

– Kamp! Riksstormledare! Ursäkta jag påminner, riksstorm- 
ledare, men vi måste skynda oss!

– Kamp! Det är riktigt! Vi måste iväg . . . Nu bryter stormen 
lös . . . Nu skall allt gammalt rivas väck och ge plats för det  
nya . . . Partiet står över staten . . . Staten är det medel som par- 
tiet använder för att omsätta sina idéer . . . Var stolta över  
mig . . . Nu först blir det riktig glans över namnet Wallert . . . 
Kamp! . . .

Riksstormledare Arthur Wallert g jorde en elegant partihäls- 
ning mot sin familj och försvann följd av sina män ut i bilen  
för att köra i väg och börja sin landsförrädiska verksamhet.

Det var tyst nästan en minut i det Wallertska dagligrum- 
met . . . så hördes skeppsredarens stämma i det han sjönk ner  
i sin fåtölj med handen för ansiktet:

– Min son . . . förbrytare och . . . förrädare . . .
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Andra kapitlet.

—————————————————————

HERR  RIKSSTORMLEDAREN  GÅR  TILL  ATTACK.



32



33

E tt av de förutvarande stora partiernas hus var ”beslaglagt” 
och samlingspartiets organisation hade flyttat in där vid en av  
huvudstadens största gator, men det hade icke passat herr 
Riksstormledare Arthur Wallert, utan ett eget hus rekvirerades 
för stormtrupperna.

På gården övade sig stormmännen i pistolskytte, i en före 
detta gymnastiksal repeterade orkestern allt vad den höll och 
varje morgon övades trupperna i att gå. Det gällde ju att vid 
lämpliga tillfällen kunna marschera för propagandans skull 
genom huvudstaden.

Det hade gått några månader sedan ”vännerna” invaderade 
landet och det hade hänt mycket sedan dess.

Stämningen mot den inhemska förrädargruppen och mot fien- 
den var som ett kompakt block.

Inte med vare sig lock eller pock lyckades man få massorna 
med sig. De som slöto sig till Samlingspartiet voro i allmänhet 
personer som icke mer hade någon chans, en del voro straffade,  
men det tog man ingen notis om – huvudsaken var ju att få  
med så många som möjligt.

Och man resonerade som så, att bara segrarna fortsatte vid de  
olika fronterna ute i världen, så skulle nog massan ge med sig en  
efter en, tusen efter tusen. Men det värsta var att massan icke 
trodde på segrarna. Det vill säga, de ville icke på något sätt 
förneka, att stålmakterna hade haft framgångar i Öster, men de  
förringade dem och de voro fullständigt överbevisade om att 
den dag skulle komma när De Förenade skulle slå tillbaka.

”Vägen till framgång går utmed 

tukthusväggen”.

              Valdemar Hammenhög.

3 – Dö i tid
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De Förenade hade blivit överraskade av kriget, men bara de 
hunno samla sig så skulle deras resurser göra sig gällande.

Samlingspartiet hade också – genom att sätta oduglingar  
på ledande platser – hunnit ställa till med mycket som de  
själva ångrade. Man hade lyckats få nästan stridstillstånd med  
landets präster och lärare och det hela närmade sig mer och mer  
det kaotiska. Livsmedelssituationen började också strama åt. 
Ännu var det ingen direkt fara på taket, men det kunde komma.

Och det värsta var att Konungen och regeringen hade flytt  
till De Förenade nationerna och ledde därifrån en fantastiskt  
väl upplagd propaganda för hemmafronten. Man stod fullstän-
digt rådlös. Den ena illegala tidningen efter den andra uppdaga- 
des och sprängdes, men för varje upptäckt verkade det som om 
hundra nya döko upp. Den stora massan visste nyheterna från 
fronten nästan innan de hårt cencurerade offentliga tidningarna  
kommo ut. Radioapparatema voro beslagtagna, men det funnos 
hemliga sådana i tusental.

Det hela var inte alls som Samlingspartiet hade trott att det 
skulle utveckla sig till. Mannen på gatan såg ned på dem, de 
betraktades som förrädare. Gamla vänner slutade upp att hälsa. 
Det hela var smygande otrevligt.

Och ockupationsmakten bara arkebuserade och arkebuserade.  
Och för varje dödsskjuten steg oviljan allt mer och mer. Den till- 
satte Rikskommissarien trodde tydligen han befann sig i ett 
ocivilicerat land, där några skott skulle skrämma till lydnad, 
men han bedrog sig. Varje dag som gick blev tillståndet värre  
– motståndet hårdare.

Riksstormledaren Arthur Wallert satt i sitt tjänsterum i kon- 
ferens med en av de högre tjänstemännen i Rikskommissariatet, 
doktor Funk samt sina tre ständiga adjutanter, Huvudstormle- 
dare Hartner, Överstormledare Bedén och Understormledare 
Gahne.

– Dom förbaskade prästerna ger oss gråa hår, sade Arthur 
bekymrat.
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Doktor Funk såg på honom.
– Ni vet ju, kamrat Wallert, att vi i Rikskommissariatet var- 

nade Er för att ta upp den frågan för snart.
– Ja, men dom där jala svartrockarna måste vi fixa.
Man behöver aldrig fundera på var huvudstormledare Hart- 

ner växt upp när man hörde honom tala. Det var ett alltför 
slangbetonat språk han förde.

– Den där biskopen kunde vi väl koncentrera ordentligt, 
sade Gahne.

Nu tyckte Bedén att även han borde ha en åsikt i kyrko- 
frågan. På sin breda landsmålsdialekt sade han:

– Vår jäkla sockenpräst behöver lite lägervila snart. Riks- 
stormledare, jag har en idé: Kunde man inte sammanföra präs-
terna i ETT läger och så i talkör under gymnastik på kommando 
få dem att läsa psalmer och sånt tre gånger om dagen?

Arthur skrattade.
– Han är inte dum den där Bedén.
Han reste sig och gick framför skrivbordet och började göra 

gymnastiska rörelser taktfast till orden ”Fader vår som är i 
himmelen”. Herrarna skrattade.

Doktor Funk nickade leende.
– Jaja, kamrater . . . mycket lustigt . . . men för tidigt . . . mel- 

lan oss sagt, så skulle Er Förare gärna ta tillbaka hela kyrko-
striden om han bara kunde låta bli att förlora för mycket pre- 
stige.

– Tror Ni det doktor, frågde Arthur.
– Ja, . . . absolut . . . Rikskommissarien har fastslagit att det  

var ett katastrofalt misstag.
Arthur blev genast förekommande och stämman fick ett an- 

nat tonfall, när Husbondens röst nämndes.
– Rikskommissarien . . . ja då så . . .
Från Hartner, Bedén och Gahne hördes också en kör av in- 

stämmande. Men Funk lugnade omedelbart upp de besvikna 
herrarna.
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– Men nu är det för sent, så nu får det pågå.
Arthur såg lugnad ut.
– Nå . . . då så . . . Jag tänkte mig, att vi skulle börja med  

den där pastor Borg. Han bör tas nu och så komminister Hoel  
och kyrkoherde Wang. De tillhör ledningen i kyrkooppositionen. 
  – Finns det säkra anklagelser och bevis, frågade doktor  
Funk och Arthur blev ett enda leende.

– Det är väl att begära lite för mycket. Deras illojalitet är 
välkänd.

– Gott . . . det är ju Er sak.
Funk ryckte på axlarna. Det kvittade honom lika vilka  

av prästerna som skulle komma i koncentrationsläger.
Överstormledare Bedén kom plötsligt ihåg något.
– Riksstormledare, trots att Ni kallat mig hit till huvudsta- 

den så vet Ni ju, att jag alltid känner min plikt mot min hem- 
stad  . . . Jag undrar i det här sammanhanget om Ni inte kunde  
ta hand om en lärare hemma, den kände frireligiöse predikan- 
ten Borby?

Doktor Funk ingrep.
– Det skulle kunna tolkas som en ny fas i lärarstriden och  

jag undrar om det är klokt att låta den blossa upp igen.
Nu tyckte Arthur det gick hte väl långt i ömsinthet.
– Doktor Funk! Ni äro alldeles för humana i Rikskommissa-

riatet. Under de år som gått sedan Ni tog makten hemma hos 
er har ni gått och blivit snälla och tror gott om människorna. 
Tänk lite mer på motståndet mot oss! Vi möter det dagligen, 
men det gör inte Ni. Ni har egna affärer – där knappt ens våra 
högre medlemmar får gå – men vi är hänvisade till att leva  
mitt bland våra fiender. Förstår Ni inte att vi med alla medel 
måste slå ner detta fruktansvärda passiva mostånd? Men så fort 
vi gör något stort, som att arrestera biskop Berg, strax är Ni 
framme med hartassen och friger. Ni måste förstå vår sak och 
hjälpa oss mera – annars går det åt helvete!

Doktor Funks stämma förändrades, när han svarade. Den
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blev officiell. Vad han nu sade, uttryckte han som högre tjänste- 
man i Rikskommissariatet för det besatta området.

– Herr Riksstormledare! Vi vet nog vilket motstånd Ni har 
att kämpa mot. Vi har haft detsamma en gång. Men vi kan ej 
bortse ifrån att det är fel begångna av edra medlemmar, som 
har framkallat denna beklagliga form av . . . folkfront kan vi  
säga. Vi i ockupationsmakten ha hela tiden velat det bästa och 
jag uttrycker mig korrekt, om jag säger, att därest inget nytt 
provocerande inträffar, så är det Rikskommissariens absoluta 
önskan att försöka åstadkomma möjligast mesta avspänning.  
Ni får inte glömma, att vi förbereder den totala arbetstjänsten 
för att höja landets insats i kriget och därför bör det få lugna 
upp sig med kyrkan och lärarna. Jag pointerar för så vitt inget 
nytt PROVOCERANDE INTRÄFFAR och just i dag väntar  
vi spänt för att se detta – det är ju er exkonungs födel- 
sedag.

Doktor Funk reste på sig.
– Med dessa ord, herr Riksstormledare, har jag överbringat 

Rikskommissariens hälsning. Kamp!
Arthur och hans tre officerer reste sig.
– Herr doktor och övergruppledare! Jag tackar för hälsning- 

en och råden. Jag ber er framföra till herr Rikskommissarien  
att jag omedelbart skall förelägga min Förare resultatet av da- 
gens konferens. Givet kommer herr Rikskommissariens önsk-
ningar att noga beaktas. Kamp!

– Kamp, kom det som ett eko från Hartner, Bedén och Gahne.
Arthur fortsatte vänd till sina tre män:
– Mina herrar, dagens föredragning är slut. Överstormleda- 

re Bedén och understormledare Gahne kan höra sig för hur det 
är ute i staden. Huvudstormledare Hartner väntar på mig!

– Kamp!
De tre försvunno efter strama partihälsningar. Detta var man 

mycket noga med i Samlingspartiet. Det såg flott ut, tyckte man.
Dörren hade knappast stängts av de tre förrän Doktor Funk
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och Arthur förändrade sätt. Doktor Funk slängde sig i en av få- 
töljerna.

– Nå, gamla svin, hur blir det i kväll?
Arthur tog fram wisky och glas ur skrivbordet.
– Allt i ordning, din gamla törstiga kamel. Jäntorna kommer.
– Skönt . . . det blev sent i natt!
– Ja, . . . jag beundrar faktiskt ditt långa tal nyss. Jag var  

mycket imponerad. Jag nästan trodde på dig själv. Skål!
– Du själv var heller inte dålig. Äntligen får man whisky, 

människa, så skönt . . . skål!
Herrar övergruppledare och Riksstormledare läto stora klun- 

kar försvinna ner i sina dagenefterstrupar. Det är osäkert om 
det var den första för dagen för någon av dem, men även om  
så inte var fallet, skulle de troligen erkänna det för varandra.

Arthur såg illmarigt på Funk.
– Du ursäktar väl, att jag log inombords när Du talade om 

försoning . . . jag menar med tanke på att Ni skjuter tio och tio 
för represalier ibland . . . och så har Du mage att be mig om 
bevis.

Arthur skrattade högt och Funk log.
– Jajaja . . . Du vet ju att officiellt och privat är två världar.
– Har du ordnat med sprit och mat tills i kväll, frågade  

Arthur.
– Allt i ordning. Vår rikskommissarierestaurant ordnar kot- 

letter, tårta, hummer, champagne, likör, whisky och cigarretter 
och kaffe. Var det något mer?

– Finfint . . . hur dags ses vi . . . klockan nitton?
– Tjugo är lagom för mig.
– Bra. Jäntorna komma halv tjugoett i min nyrekvirerade 

villa. Det är två nya, långa, slanka, blonda saker.
Funk reste sig och slog utan att fråga värden i en ny whisky  

åt sig och värden följde sin gästs exempel.
– Gamla svin, sade Funk och hällde i sig halva glaset.
Telefonen ringde och Arthur svarade.
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– Hallå . . . ja . . . riksstormledaren . . . vasa . . . från Rikskom- 
missariatet  . . . ja . . .

– Jag har gått, sade Funk.
– Hallå ja . . . goddag fröken . . . nej . . . doktor Funk har gått  

för tio minuter sedan . . . tack . . . Kamp!
Funk drack ur sitt glas och såg irriterad ut.
– Jag måste iväg. Ert förbaskade land jagar livet ur mig.  

Fester, sabotage och propaganda! Aldrig något slut! Tänk den 
som fick resa hem till sitt universitet igen.

Han suckade.
– Vi ses i kväll, kamrat. Kamp!
Den lille trinde doktorn rusade iväg. Herrarna i Rikskom- 

missariatet hade bråttom på dagarna och på kvällarna togo de 
igen sig. De hade ju också tillgång till allting i mat- och drick- 
väg ungefär som i fredstid. Men det var starkt frågan om, ifall 
deras nerver höll ut med denna jättekonsumering av alkohol, 
som de aldrig varit vana vid förut.

Arthur ställde in whiskyn och glasen i skrivbordet och kalla- 
de in huvudstormledare Hartner.

– Något nytt, frågade denne.
– Det gamla vanliga. Funk vill ha jäntor och festning igen. 

Jag måste ju, för han är ju alla tiders direkta förbindelse till  
R. K.

Överstormledare Bedén och understormledare Gahne g jorde  
entré utan föranmälning, vilkét var ovanligt. De voro båda 
upprörda.

– Det är rent otroligt, utbrast Bedén, det vimlar av folk i  
hela den centrala delen av staden och dom vägrar att flytta sig. 
Alla bär demonstrativt blommor i flaggans färger!

– Dom blockerar hela centralstaden, utfyllde Gahne, och in- 
genstans kan man komma fram. Det är rena upproret!

Arthur såg i det närmaste triumferande ut
– Vad var det jag sade i förrgår till Rikskommissarien . . . 

blomsteraffärerna skulle varit stängda i dag . . . men det allve-
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tande herrefolket vet ju allting, tror dom. Fan också! En idiot 
kunde ju ha begripit att dom skulle ställa till med något på 
kungens födelsedag. Vad gör polisen?

– Saboterar som vanligt, svarade Bedén.
– Inte ett dugg! Håller med så långt dom vågar, sade Gahne.
Telefonen ringde igen.
– Hallå . . . Riksstormledaren . . . Kamp . . . Ja, jag vet elän- 

det  . . . vi överlägger just . . . hur många ha vi i beredskap . . . 
femtonhundra man . . . inte mycket . . . vi borde dragit in reser- 
ver tills i dag . . . sätt i gång alla telefoner där nere och ring  
runt efter extra uppbåd . . . uppställning om en timma utanför 
universitetet . . . jag leder personligen. Kamp!

Han slängde på telefonluren ungefär som om han hållit i en 
med blommor demonstrerande patriot.

– Här får man sitta overksam nu en hel timme. Jäkla idio- 
ter som aldrig kunna göra något själva! Stå inte här och glo.  
Gör något i stället, för Fan!

Bedén och Gahne störtade ut.
– Jag glömde säga, att Elly väntar, sade Hartner.
– Å! Släpp in henne genast.
Hartner lämnade rummet och Arthur kammade sig och rät- 

tade till uniformen.
Elly seglade in. Det var en tjugotvåårig flicka, överdådigt 

klädd och i typisk lyx-luder-klass.
– Goddag älskling, sade Arthur och reste sig.
Elly var den enda som vågade skämta med Arthur om parti-

hälsningen och hon g jorde en vifting med armen, som var en 
korsning mellan kamphälsning och ”tjing-måss”. Hon talade 
nonchalant och ironiskt idag.

– Kamp, herr allra överste stormledare . . . du har inte tänkt 
storma ut i staden ett slag och beundra den fina ordning du 
upprätthåller på gatorna? Ordentliga människor kan ju inte 
komma fram i dag till hans majestäts ära.

– Såså.
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Arthur kysste henne.
– Lägg dig inte i det du. Om en timma skall du få se på upp- 

rensning. Jag leder själv stormregementena.
– Blir Ni ända upp till tolv stycken eller är det extra in- 

kallning?
Arthur klatschade henne på sitt vanliga småsadistiska sätt  

på ryggslutet.
– Så . . . klatsch . . . akta dig bara . . . vi har specialceller för  

små olydiga jäntor också . . . Vi blir ett par tusen.
– Jisses! Är ni så många i partiet?
– Tänk på cellen. Hårt bröd, smisk och vatten!
– Det vågar du inte, för då skvallrar jag om kassan.
– Håll käften!
Arthurs ton var skarp och Elly märkte genast att hon gått  

för långt.
– Förlåt, raring, det var bara skoj förstår Du väl. Din lilla  

kattunge rivs ibland. Miauu.
Elly lekte kattunge och rev Arthur smeksamt på kinderna 

och kysste honom. Han blev något blidkad.
– En snygg kattunge!
– Älskling . . . din kissekatt är fattig som en mus.
– Slut igen? Det är ju vansinnigheter du gör av med. Vad  

tror du jag tjänar?
Elly knyckte på huvudet.
– Är du riksstormledare eller inte? Och finns det speciella 

uppdrag utan kvitto eller finns det inte? Och är jag din kisse- 
katt eller är jag inte?

– Nåja, Arthur tog telefonluren, huvudkassan . . . Riksstorm- 
ledaren talar . . . Kamp . . . får jag upp ett tu . . .

Herr Riksstormledaren tystades av en kyss på munnen och två  
fingrar som hölls upp framför honom.

– Hallå . . . tvåtusen . . . och kvitto på hemligt uppdrag via 
mig . . . tack . . . Kamp!

– Fint, Älskling.
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– Du går i dyraste klassen.
– Strunt i det du, det kostar ju inte dig något. Kommer du  

i kväll?
– Inte i kväll. Det här blomstereländet tar hela natten.
Huvudstormledare Hartner kom in med pengar och kvitto.  

Han lämnade dem till Arthur som signerade papperet.
– Nell Johnsen söker.
– Det också mitt i blommorna . . . suckarnas bro själv.
– Vem är det, frågade Elly intresserat.
– En familjejänta jag kände förut . . . hon är med barn.
– Gud så dumt. Nu för tiden? Elly såg ut som ett frågetecken.
– Sådant är det med familjehöns.
– Det syns lång väg, sade Hartner, för först kom magen in 

och sedan jäntan.
Elly skrattade.
– Stackars Arthur! Stor scen alltså.
Hon tog en telefonkatolog från skrivbordet och stoppade den  

under kjolen så den putade ut på magen.
– Haha, Arthur, usle förförare, mitt ofödda barns fader, min 

oskuld tog du efter fyra helor skum, säg att Du vill gifta dig med  
mig, annars dricker jag ihjäl både mig och barnet på baren 
klocken tre.

Arthur och Hartner höllo på att kikna av skratt.
– Sluta, stönade Arthur, Du borde vara vid nationalteatern  

i stället för hos mig.
– Det har jag länge sagt. Det är bara direktionen som inte 

begriper det.
Elly lade tillbaka katalogen.
– Be både mor och barn ramla in då, sade Arthur.
Hartner gick ut för att hämta Nell och Arthur gav Elly peng-

arna som kvitterade dem med en kyss.
– Du får vänta här inne så länge.
Arthur öppnade en dörr till ett litet rum innanför tjänste-

rummet.
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– Det är bra. Var snäll mot barnet. – Elly försvann!
Precis till höger om entren i Arthurs tjänsterum hängde en  

måltavla och han roade sig ofta med att skjuta till måls på den- 
na. Precis som Nell inträdde susade ett revolverskott förbi hen- 
ne och hon ropade förfärad till.

– Å, jag trodde . . .
– Vad trodde du? Att jag skulle skjuta dig? Nej, vi äro inga 

mördare. Han såg på henne.
– Så du ser ut, jänta. Där ser du vad jag sade . . . Du skulle  

tagit bort barnet.
Det låg stolthet i Nells röst, när hon svarade:
– Jag har inte kommit för att diskutera den frågan utan för  

att höra, vad du vill vi skola göra med barnet, när det blir fött.
– Det har ju mor och far förklarat sig vilja ha!
– Jag vet det, men jag hoppades in i det längsta att du . . .
– Ville ha barnet här bland stormtruppema. Tack skall du ha, 

men om en tio år, om han inte är lik min bror, så kan han an- 
mäla sig i ungdomsavdelningen.

Vad du är hård Arthur! Vad skulle det blivit av mig, om inte 
tant och farbror och min far varit så förstående?

– Skulle blivit av? Du kunde haft det mycket bättre om du 
tagit bort det där påhänget och blivit väninna till någon par- 
tipamp. Det kan jag ordna när du vill, bara du nu inte skaffar  
dig hängbröst på kuppen.

– Jag ber dig . . .
– Hur är det med min enastående familj då?
– Åjo, farbror har repat sig men tant är svag.
– Jag tänkte nog att gubben repat sig snabbt . . . alltför  

snabbt . . . jag har fått rapporterat en del yttranden han fällt  
om mig och rörelsen, och du kan gott hälsa honom och säga att 
han tar sig i akt och att jag varnar honom. Det sorgliga faktum 
att han är min far kommer inte att hjälpa honom om han åker 
fast.
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– Du menar väl inte att du skulle kunna skicka din egen far  
i koncentrationsläger?

– Om han blir fast och bevis finnes jo . . . hoppa upp och sätt 
dig på det. Kom ihåg att han ville bura in mig en gång. Han till- 
hör dessa senila plutokratdårar, som tror att kungen kommer 
med flotta och flyg och pukor och trumpeter och tar landet ifrån  
oss och skjuter ner oss och så är allt som förut igen. Men så en- 
kelt är det inte. Landet var inte försvarat, men det Är! Och för 
din egen skull, du som är ung och har livet framför dig, föd bar- 
net och låt gubben taga hand om det och ligga och leka tåg med 
det, det passar honom bra, och så kommer du in i partiet – jag 
lovar att introducera dig bra.

Telefonen avbröt Arthurs goda råd.
– Hallå . . . Riksstormledaren . . . Kamp . . . FÖRAREN . . .  

HÄR HOS OSS . . . Stora hallen . . . jag kommer genast . . . Kamp.
Han lade snabbt på luren.
– Du har alltså inte ändrat dig beträffande vårt barn, frå- 

gade Nell.
– Låt inte som Ofelia på väg till klostret . . . och förresten  

har jag inte tid med dig längre . . . jag måste tänka på framti- 
den  . . . inte på barn . . . FÖRAREN har kommit hit . . .

Han gick och öppnade dörren till det rum Elly gått in i.
– Elly . . . kom in och prata med Nell ett slag, för jag måste 

rusa ner . . . FÖRAREN är i huset . . . vänta på mig!
Herr riksstormledaren gick med snabba spänstiga steg ur 

rummet och med elegant hållning färdig att möta Självaste- 
själven.

— — — —

Elly såg på Nell och Nell såg på Elly.
Det var två världar som möttes. Redan i utseendet och kläd-

seln såg man det diametralt motsatta i deras typer.
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– Nell Johnsen, sade Nell och räckte fram handen.
Elly tog den och svarade:
– Elly Sten.
Det var tyst ett slag. De betraktade varandra som två fält-

herrar före ett slag. Båda visste de om varandra att de hade  
haft intimt med Arthur att göra. Kvinnor kan säga så mycket 
med blickar, som inte männen tillnärmelsevis kunna.

Det var Elly som bröt tystnaden på sitt vanliga impertinenta 
sätt.

– Jasså, Ni är Arthurs gamla . . . kära barn så Ni ser ut . . .  
inte behöver man ställa till sig på det viset nu för tiden.

– Jag förstår inte, sade Nell oskuldsfullt.
– Du store tid, Ni vill väl inte påstå att Ni var oskuld när  

Ni mötte Arthur . . . att han var den förste?
Nell fixerade Elly ett par sekunder. Så kom svaret lugnt och 

helt utan tillg jordhet:
– Han var den förste.
Elly såg ut som ett av forntidens sagodjur hade dumpit ner 

mitt framför hennes fötter.
–Oj då! Jag trodde inte sådant fanns nu för tiden.
Hon tog upp sitt visitkort. Alla lyxluder ha visitkort med 

mycket text på.)
– Här har ni mitt kort. När det där eländet är över så kom  

till mig, så skall jag lära Er alla tricks. Ser Ni, vi kvinnor måste 
hålla ihop i sådana här tider! Karlarna strunta i oss totalt om 
något händer, det skall vi gå ut ifrån och strängt taget är det 
också vårt eget fel, nu när det finns tabletter och Gud vet allt!

Nell reagerade synbart starkt.
– Jag känner inte till något om sådant och jag har ingenting  

mot att få barn. Bara han vill gifta sig med mig för barnets  
namn, så kunde han skilja sig genast.

Elly anslog en nästan moderlig ton.
– Å, ni är så naiv, liten. Det var hemskt! Usch sådan uppfost- 

ran Ni måtte ha fått . . . det är ju skrämmande! Så barnslig FÅR
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man inte vara! Ni måste lära er, att inte tro ett ord av vad män- 
nen försöker dilla i er. Så fort dom fått ena handen under byxor- 
na på oss, så är dom beredda att svära på allt för att få av dom, 
och när allt är över så håller dom inte ett jota!

– Jag har ingen erfarenhet av det.
– Det är där felet ligger. Det är jäntor som Ni, som utgör  

en stor fara! Ni har en, den förste, som nu Ni Arthur och så går  
det åt skogen och Ni står där. När Ni så har fått barnet, så gå de  
flesta av Er sort och lägger sig med förste bäste, för att Ni kan 
inte låta bli och så vet Ni ingenting och på det viset blir det  
sjukdomar och allt möjligt snyggt. Vi jäntor som börjat i portar- 
na och fått lära oss allt – oss är det aldrig någon fara med!

Nell vacklade till. Hon mådde inte bra.
– Förlåt mig!
Elly blev rent kvinnlig några ögonblick. Havandeskapet före- 

nar alltid kvinnorna.
– Nej, förlåt mig i stället som inte tänker på hur det är fatt 

mer Er. Vi skall tala om sådant, när det här är över. Kom då 
till mig. – Men kom ihåg – lita inte på någon. Allra minst på 
Arthur, för det är den hårdaste man jag sett . . . men han har  
det där sjutusan jäklar och så är han så bra i sängen, inte sant.

– Joo, svarade Nell nästan gråtfärdig.
– Seså, lilla fröken före detta oskuld, ryck upp Er! Men passa 

på barnet. Känner jag Arthur rätt, så gör det väl partihälsning 
redan där det ligger och sprattlar i magen.

– Säg inte mer!
Nells röst var bedjande och Elly märkte det.
– Nej, nej, förlåt mig igen.
Arthur kom in och på strålande humör.
– Äntligen har dom givit med sig!
Han röt ut i förrummet:
– Hartner, Bedén och Gahne.
Han tog telefon.
– Får jag stormkommando . . . fort som blixten!
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Hartner, Bedén och Gahne stormade in och g jorde ställnings- 
steg.

– Kamp, kom det från alla tre som en maskin.
Arthur nickade åt dem. Stormkommando svarade just.
– Är det vakthavande . . . Kamp Mills . . . Risksstormledaren 

talar . . . hur går det med telefoninkallelserna . . . fint . . . folket  
är på väg till universitetsplatsen . . . dom har väl skarp ammuni-
tion och blybattonger .. det är bra . . . jag störtar ner nu . . . Sänd 
eftertrupper allteftersom de infinner sig . . . Kamp!

Telefonluren åkte ner i sin klyka som en torped.
Arthur vände sig till sina underordnade.
– Nu mina herrar . . . Nu skall det rensas! Med anledning av 

blomdemonstrationerna så har jag fått FÖRARENS oinskränkta 
fullmakt, att kväsa packet . . . Förstår Ni vad det betyder? . . .  
Nu kan vi passa på tillfället att likvidera en del obehagliga 
oppositionsmän . . . alla ha väl en blomma hemma . . . och mer 
behövs inte . . . Ni förstår? Han skrattade triumferande och de 
tre stormledama logo menande. De visste vad orden betydde. 
Nu kunde man gå fram hur som helst, var som helst och när 
som helst. Och de kände sin riksstormledare allt för väl för 
att veta att det inte skulle läggas några fingrar emellan! Nu var  
hans stora stund kommen!

Arthur fortsatte:
– Föraren har fått Rikskommissariens godkännande . . . allt- 

så marsch mina herrar . . . få se . . . här har vi min speciallista . . . 
Universitetskansler Dalerius och så några präster och ett par 
till . . . Ni har väl också listor?

Hartner, Bedén och Gahne togo upp anteckningsböcker.
– Javisst . . . Ja . . . det är klart!
Elly skrev ett namn på ett papper och räckte det till Arthur.
Han tog emot det och såg både häpet och glatt på Elly.
– Han . . . Det menar du inte, att du har något bevis på . . .  

det var en överraskning.
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– Vi får inte glömma att ringa koncentrationslägerna runt 
omkring och beställa rum.

Han skrattade rått.
– Dom kommer att få storsäsong i kväll! . . . Har du bevis  

på den där figuren, Elly?
– Tjaa . . . åtminstone flera uttalanden om partiet och fram- 

för allt om dig, som inte är smickrande.
– Utmärkt . . . storartat älskling . . . han har mat och logi en 

tid . . . Marsch mina herrar!
Hartner, Bedén och Gahne g jorde sitt evinnerliga ställnings-

steg, vrålade sitt ”Kamp” och marscherade ut.
Arthur satte på sig sin uniformsmössa och fäste revolverhäng- 

et. Han såg på Elly.
– Kom med en bit!
Så kom han ihåg Nell.
– Kom igen när det är över! Säger inte ungen ”Kamp” det 

första han gör, så är det inte min!
Landets riksstormledare lämnade skrattande för full hals  

och i strålande humör sitt tjänsterum, för att gå på jakt, männi- 
skojakt, bland sina egna landsmän, som hyllade sin konung  
genom att bära små blommor i knapphålet eller på kapporna. 

Elly följde Arthur. I dörren vände hon sig till Nell.
– Kom ihåg min adress.
Nell var ensam. Varje stålklangsljud från Arthurs stövlar  

skar i henne. Det var den mannens barn hon inom några dagar 
skulle föda.

– Gud i himlen!
Hon talade högt för sig själv nästan.
Vad var det han hade sagt för namn? Universitetsrektor Da- 

lerius! Han tänkte begagna sin order till privat hämnd! Farbror 
Dalerius måste varnas! – Nell Johnsen var en beslutsam pa- 
triot när hon hastigt lämnade Riksstormledarens tjänsterum. 
Dalerius måste varnas i tid!
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Tredje kapitlet.

———————————————————

HÄMND  ÖVER  DE  OSKYLDIGA.

4 – Dö i tid
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Universitetsrektor Dalerius satt hemma i sitt arbetsrum vid  
skrivbordet och gick igenom några papper, men tankarna gingo  
inte att samla i dag. Han visste inte själv riktigt varför, jo för- 
resten, det visste han nog. Det var det här bråket häromdagen på  
universitetet.

Plötsligt hade han fått besök av en högre partiman, som hade  
meddelat honom, att partiet önskade vissa lättnader för de stu- 
derande som tillhörde Samlingspartiet. De voro tvungna att 
sätta så mycket tid åt olika övningar, så att man var tvungen  
att vid examina göra mindre fordringar på dem.

Han hade protesterat. Han menade som så, att den studeran- 
de ungdomen finge inte sysselsätta sig med andra saker än sina  
studier, men den nya tidens representant hade bryskt tillbaka- 
visat hans invändning och meddelat honom att man önskade 
saken så som man framlagt den och om herr rektorn inte ville gå  
med på detta . . . nåja, så fanns det ju anledning att träda till- 
baka och lämna plats för en yngre kraft, givet en ifrån Sam- 
lingspartiet.

Rektorn funderade och funderade där han satt. Skulle han 
verkligen överlämna sin plats åt en partiman, som han visste 
inte på långa vägar hade kvalifikationerna inne för det ämbetet? 
Vore det inte bättre att stanna och försöka jämka fram det? Den 
här nya tiden kunde väl inte vara så länge? Det måste väl kom- 
ma ordning och reda tillbaka igen.

Han såg upp på väggen. Där hängde ett porträtt av Konungen 
egenhändigt signerat. Han, Konungen, hade givit Dalerius plat- 
sen. Vore det inte att svika ett givet förtroende, om han trädde

”Jag skäms över att jag är människa”.

                              Øivind Berggrav.
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tillbaka medan hans uppdragsgivare var utomlands? Jo! Det vo- 
re det! Han måste stanna kvar och försöka lotsa sig igenom ti- 
dens nya stormar, för hur skulle det gå med en partiman som 
universitetsrektor? Det skulle bliva kolossala svårigheter, för 
att inte säga rent omöjligt för en icke partiansluten att kunna 
studera ordentligt.

Universitetsrektor Dalerius hade just bestämt sig att stanna 
kvar och hade lagt fram ett brevark för att underrätta Samlings-
partiet om att han gick med på deras krav och alltså kvarstod  
på sin post. Han skulle just fatta pennan, då det ringde på ytter- 
dörren och som han var ensam hemma gick han själv och öpp- 
nade.

Nell faktiskt trängde sig in förbi rektorn och så slog hon igen 
dörren efter sig och gick in i arbetsrummet. Hon hade varit där 
många gånger förr. Hennes far var god vän med rektorn. Dale-
rius följde förundrad efter henne.

– Men min kära flicka . . .
Nell som g jort en hastig överblick av rummet såg på en vas 

med friska blommor, som prydde skrivbordet.
– Blommor . . . och i nationalfärgema . . . farbror . . . fly  

genast . . . fly hals över huvud. Jag vet patrioter, som kunna 
gömma farbror tills vi få ordnat med resa över gränsen!

– Lugna Dig, kära barn! Jag behöver inte vara rädd! Jag  
fruktar ingen. Jag har inget ont g jort.

– Farbror förstår inte den nya tiden!
– Det kanske jag inte gör men jag behöver därför inte frukta  

den. Jag är en gammal man, som bara sköter min post och inte 
blandar mig in i politiken. Jag har inga fiender.

– Farbror glömmer en – och han är farligare än tio andra . . .  
 . . Arthur Wallert!

– Nu målar du väl spöken mitt på ljusa dagen! Varför skulle  
han vara fiende till mig?

– För fabrors samtal med hans far om stölderna. Han kom- 
mer att hämnas det!
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– Kära barn, så usel kan väl inte den nya tiden vara och det 
vill jag rakt inte tro om en av mina elever, även om han begått 
kriminella handlingar.

Nell blev förtvivlad.
– Farbror måste tro mig! Jag kommer direkt från hans tjän- 

sterum. Han är tusen gånger värre än farbror kan drömma om. 
Jag har hört honom läsa upp farbrors namn bland andra som 
skall arresteras!

Universitetsrektor Dalerius såg på Konungens porträtt, han 
såg på den grekiska statyn som prydde bokhyllan och han såg 
på sina älskade böcker, så vände han blicken, en gammal mans 
sorgsna ögon, på Nell.

– Kulturskymningen har alltså börjat falla!
Det ringde på dörren igen och Nell lyssnade spänt, men det 

kom tre gånger tre signaler.
– Ingen fara, det är en patriot, sade hon och gick och öppna- 

de. Det var Arthurs bror, Georg Wallert.
Vilken förändring hade inte övergått den äldre av bröderna 

under den gångna tiden? Från att ha varit en stilla försynt ung 
man hade han utvecklats till en dådkraftig patriot. En man som 
var bland de yngre, ledande krafterna i oppositionen. En man 
som ena natten hjälpte patrioter att fly över den skyddande  
gränsen och som den andra stod i radioförbindelse med De 
Förenades sändare och därigenom fick stoff till de illegala tid- 
ningarna, som översvämmade landet.

Det utstrålade initiativkraft från honom. Han log när han såg 
att det var Nell som öppnade.

— — — —

Rektor Dalerius blev ensam några sekunder när Nell gick  
för att öppna.

Han knäppte stilla händerna och vände sin blick lugnt uppåt.
– Herre, jag är en gammal man, som bara levat för frid och
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kunskap, men är detta sant så låt mig kämpa i spetsen för mina 
pojkar. Gör mig stark! Amen.

En gammal tankens och ordens stridsman var beredd att 
kämpa!

— — — —

– Goddag, herr rektor, sade Georg och bugade sig i det han 
lade ifrån sig hatten på en av bokhyllorna.

– Georg Wallert är här i samma ärende som jag, farbror, för- 
klarade Nell.

– Det är mig bara en kär plikt, herr rektor, att varna Er  
och hjälpa Er att fly. Det är frågan om minuter! Min bror har 
svurit att hämnas Edra undersökningar om stölderna. En av 
hans närmaste officerare är vår man och fick meddelande  
nyss om att Arthur fått oinskränkt fullmakt att slå ner mot- 
ståndet på grund av vår blomsmyckning för Konungen i dag. 
Och jag vet att han kommer att passa på tillfället att arrestera 
Er, herr rektor.

Nell tog resolut, utan att fråga rektorn, blomvasen och för- 
svann ut mot köket.

Dalerius såg på Georg Wallert.
– Hur vet Ni allt detta?
Georgs förklararing var knapp, men givande.
– Vi har en hemlig organisation . . . några studerande . . .  

vi ordnar med hemliga tidningar med nyheter från Regeringen 
och så hjälper vi patrioter att fly, när vi vet att marken börjar 
bränna under föttema på dem. Jag är med . . . och som sagt nu 
ha vi fått underrättelsen att herr rektorns arrestering är före-
stående.

Rektor Dalerius liksom växte under Georg Wallerts förkla-
ring. Han blev rakare i ryggen och ögonen blixtrade.

– Är det flera . . . av . . . MINA POJKAR?
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– Massor, herr rektor . . . de som inte direkt deltaga stöder  
oss i alla fall. På hela universitetet finns sju förrädare!

Dalerius liknade en fältmarskalk just när hans trupper bry- 
ter igenom fiendens center och han vet att anfallet skall lyckas.

– Jag mottog för tolv år sedan mitt uppdrag som universi- 
tetsrektor av Hans Majestät Konungen . . . jag tror att jag lugn 
kan avlägga räkenskap för honom, när han kommer tillbaka.

Nell kom just tillbaka från köket.
– Farbror måste i väg. Det gäller livet!
Dalerius vände sig till Georg.
– Tror Ni verkligen Er bror har sjunkit så lågt?
– Tror? Om det bara vore så väl . . . jag vet . . . det med Er,  

herr rektor blir rena bagatellen mot vad han presterat förut . . . 
En Jack the Ripper var rena lammungen mot honom . . . Ni mås- 
te fly . . . Snabbt!

Rektor Dalerius andades djupt och gick och ställde sig bakom 
sitt skrivbord. Han slog sin knutna hand i det, så att papperen 
– förvånade över detta utbrott av den gamle lugne rektorn – 
dansade runt.

– Nej . . . nej  . . . NEJ . . . jag FLYR INTE! Har det verkligen 
gått så långt så skall jag offra mig . . . vad än mitt öde blir, för 
att frihetens domstol en gång skall ha ordenliga bevis . . . Jag  
är en gammal man med livet bakom mig . . . Jag har passerat 
zenit för länge sedan . . . är det som Ni säger, att den nya tiden 
är så genomrutten . . . så genomusel, så man utnyttjar sin makt 
till sådant som att hämnas Arthur Wallerts kriminaliteter, då  
vill jag kämpa . . . Mina pojkar skola inte kunna säga att jag  
inte gick i spetsen så långt jag kunde . . . Andra som kunna göra 
nytta för saken utomlands kunna fly . . . Ni unga kunna kämpa 
vidare för ett fritt land . . . Jag är för gammal . . . Jag kan bara  
dö för saken . . . frihetens sak . . . men det skall jag göra . . . lugn 
och stolt!

Det ringde på dörren och Nell sprang ut i tamburen och lyss-
nade. Hon kom tillbaka förskräckt.
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– Det är Arthur och hans män. Jag hör deras röster!
Dalerius fattade situationen blixtsnabbt.
– Ni måste båda iväg . . . genom fönstret över gården . . .  

det har de säkert inte tänkt på!
– Jag kan inte, farbror, sade Nell, men Georg måste iväg . . . 

fort . . . Det ringde på dörren igen. Långa ilskna signaler och 
man hade börjat banka på dörren.

Georg öppnade fönstret mot gården och kröp upp i det. Innan  
han tog språnget en meter ner i planteringen vände han sig om.

– Jag ville varna Er, herr doktor, men i stället skall jag föra 
budskapet om Ert strålande föredöme vidare till alla elever.

Han hoppade och fönstret blåste igen.
Nu var det ett förfärligt oväsen på dörren.
– Vill du gå och öppna Nell, sade rektorn.
Nell började gå mot tamburen, men det behövdes ej. Man 

hörde ett fruktansvärt brak. Dörren var inslagen.
– Den nya tiden öppnar på specialsätt, sade Nell.
Arthur Wallert, hans tre närmaste män, Hartner, Bedén och 

Gahne samt två stormmän kommo in med dragna revolvrar. 
Herr Riksstormledaren gick sist. Han såg ironiskt på rektorn.

– Goddag, herr rektor . . . Vi kommer lite oväntade, förstår 
jag . . . Han fick se Nell och blev först ytterst häpen – sedan 
spydig.

– Se, se, se . . . mitt barns mor leker patriot och springer och 
varnar våra motståndare!

– Du vet lika bra som jag Arthur, att rektorn inte blandat  
sig i politiken.

Rektorn stod kvar bakom sitt skrivbord.
– Lämna det åt mig, Nell . . . Får jag fråga efter kandidat 

Wallerts ärende?
Arthur skrattade överlägset och vände sig till sina män . . .
– Hör på den stupida seniliteten personifierad! Får jag fråga 

efter kandidatens ärende? Det är tusan i mig på tiden att en
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yngre förmåga blir universitetsrektor! . . . Sätt i gång med hus- 
undersökningen.

Huvudstormledare Hartner tog bokhyllorna på sin lott och 
började riva och slita i de gamla dyrbara bokskatterna så det 
skar i hjärtat på rektorn, överstormledare Bedén undersökte 
skrivbordet och understormledare Gahne gick en rond i våning- 
en, för att se om några ”bevis” kunde uppdrivas.

– Wallert . . .  jag protesterar!
– Varsågod, herr rektor . . . det ändrar inte ett dugg!
– Ni minns ju ”rubba inte mina cirklar” . . . jag ber Er vara  

rädd om mina böcker, de flesta äro oersättliga.
Arthur gick fram och tog rektor Dalerius under armen och 

gick avsides med honom in i nästa rum.
– Nå, rektor . . . Ni har möjligen inte plötsligen kommit un- 

derfund med att det inte kan ha varit jag som utförde stölderna?
– Vad menar Ni, Wallert? Rektorn såg indignerad ut.
– Exakt vad jag sade! – I Er belägenhet just nu skulle ett  

intyg rädda mycket . . . det vill säga för Er . . . ett intyg alltså  
angående Er personliga övertygelse, att jag inget hade med 
stölderna att göra . . . missförstå mig inte . . . realiteter ändrar det 
ingenting . . . ingen kan hota mig . . . men det vore roligt att ha 
det . . . och så gör jag gärna min gamle rektor en tjänst . . . Våra 
koncentrationsläger äro lite obekväma vid Er ålder.

Dalerius ändrade inte en min.
– Jag bara beklagar Er, Wallert . . . det är allt jag kan säga. 

Arthur blev som en omvänd hand. Han gick in i arbetsrummet 
och slog i stövelklackarna så det sjöng i den lugna rektorsbo- 
ningen.

– Jaså . . . jaja . . . då vet jag besked . . . saken får ha sin gång.
– Har Ni hittat något, röt han till Hartner.
Hartner gav honom en bok från hyllan.
– En röd diktsamling med översättning i.
Arthur tog boken, bläddrade i den triumferande.
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– Så, min gode rektor! Man översätter statsfientliga hand-
lingar? Det var inget dåligt resultat av undersökningen!

Huvudstormledare Hartner såg i hatten som låg på bokhyllan.
Hatten, som Gorg Wallert glömt kvar vid sitt brådstörtade 

avtåg.
– Herr Riksstormledare! Vill Ni se i denna hatten och taga  

i betraktande att fönstret står på glänt och att vi fick slå oss in?
– Jag var på väg att öppna, försökte Nell avbryta, men ingen 

hörde på henne.
Arthur såg i hatten, där hans brors namn stod.
– Georg Wallert! Ni står i förbindelse med brottslingar ock- 

så, rektor. Vi letar efter min bror sedan en månad tillbaka. Vad 
har Ni för övrigt att säga om den röda kampdiktens översätt-
ning? Rektor Dalerius mötte lugnt Arthurs frågande blickar.

– Om Ni undersöker skriften, så finner Ni att den är tjugo  
år gammal säkert och Ni vet ju att jag är expert på slaviska  
språk!

– Ja, visst ja, sade Arthur glatt överraskad, det hade jag  
glömt. Där har vi ju ett sambandsbevis.

– Du försöker konstruera upp bevis, Arthur, sade Nell. Han 
har aldrig intresserat sig annat än för sin skola. Det vet Du ock- 
så, om Du bara vill!

Arthur tog ett stadigt tag i Nells klänning och skakade henne.
– Och Du, min söta spion, du var ju uppe hos mig i dag och 

Du har förr varit och sökt mig på mitt tjänsterum . . . där finnes 
mycket smått och gott för vaksamma ögon och öron!

Dalerius tog tag i Arthurs arm.
– Släpp henne Wallert! Ni vet ju i vilket tillstånd hon är?  

Och om jag inte är fel underrättad, så kan hon ju tyvärr tacka 
Er för det!

Arthur släppte taget i Nell och gav rektorn ett slag rätt över 
ansiktet, så han raglade baklänges.

– Håll käften och lägg Er inte i det som inte angår Er!
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Nell skrek till och vacklade mot skrivbordet, försökte hålla 
sig i det, men skönk ihop bakom det. Hon skrek hysteriskt! 
Dalerius blödde i ansiktet och han gick mot Nell, för att hjälpa  
henne, men Arthur gick emellan och hindrade honom. 

Nells skrik hade slutat, men hon kved som ett skadeskjutet 
djur.

– Hon måste ha hjälp, sade Dalerius bestämt.
– Det skall Ni ge fan i, svarade Arthur brutalt.
Understormledare Gahne kom i samma ögonblick in från kö- 

ket med blommorna i nationalfärgerna.
– Se här, Riksstormledare!
– Å . . . friska blommor i flaggans färger . . . det också . . .  

Bedén och Gahne . . . sätt bojor på honom . . . det är alltid lite 
propagandaskräck när han förs ner i bilen.

– Stackars, arma fosterland, sade rektor Dalerius lugnt, när 
handbojorna knäpptes igen om hans smala handleder.

Nell hade inte slutat kvida och huvudstormledare Hartner 
böjde sig ner över henne. Han rätade sig upp ögonblickligen.

– Jösses, riksstormledare . . . det är missfall . . .
Dalerius såg på Arthur.
– Missfall av skräck . . . skaffa hjälp genast Wallert.
Arthur stod alldeles rådlös. Om missfall stod inget någonstans  

i patriotorderna eller exercisreglementet. Han böjde sig över 
Nell.

– Vad är det Ni säger, Hartner?
– Hon föder barn, svarade denne högre än förut.
Arthur blev nästan hysterisk.
– Skrik inte så förbannat! . . . jag är inte döv . . . Gör någon- 

ting då för Fan och stå inte bara och glo som fårskallar . . . Hart- 
ner  . . . ring efter ambulans och läkare . . . Bedén stannar här . . .

Gahne går med mig och fången . . . raska på för Fan . . .
Hartner tog telefonen.
– Ambulansen.
– Marsch, rektor, kommenderade Arthur.
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Dalerius rörde sig inte.
– Skall Ni inte stanna, Wallert? Det är ert barn, som kommer!
Arthur var för hystrisk av det inträffade och han tog rektorn  

och kastade honom handlöst mot de två stormmännen som stodo  
på vakt på var sin sida om entrén. Rektorn, som var slagen i 
bojor, kunde inte ta sig för, utan slog hårt i panelen, men upp- 
fångades av stormmännen.

– Marsch för helvetes djävlar, rektor.
Och mellan stormmännen leddes rektor Dalerius ut följd av 

Arthur och understormledare Gahne.
Överstormledare Bedén låg på knä bredvid Nell och hade lagt  

en kudde under huvudet på henne.
Långt ut i hallen hörde Arthur sitt barns mor kvida i födslo- 

våndorna överröstad av Hartner som skrek i telefon:
– Äntligen svarar Ni, jäkla slöfockar . . . här talar riksstorm- 

ledarens adjutant, huvudstormledare Hartner . . . sänd genast 
ambulans och läkare till . . .

Nell skrek till igen . . .
Arthur följde den fångne rektorn ner för trapporna . . . Han 

hörde skriken ända ner . . . men han vände inte . . . hans storm-
trupper väntade honom utanför den fångne rektorns universi- 
tet . . . nu äntligen skulle han få gå till attack!
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Fjärde kapitlet.

———————————————————

FRIHETENS  NYHETER  MÅSTE  FRAM!
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Vid en av huvudgatorna låg Hotel Ambassad. Det var ett av 
huvudstadens största hotell med stora matsalar, festvåningar, 
barer och ett par hundra rum. 

Det hade varit teaterfolkets speciella hotell i alla år och 
otaliga glada fester hade gått av stapeln där och massor av cele-
briteter hade bott där under åren vid sina gästspel.

Nu bodde det också gäster där. Främmande, objudna gäster i  
uniformer. Varken celebra eller glada. Det var mest yngre  
officerare, varav största delen var specialmän som läkare, ingen- 
jörer, arkitekter.

Hotellet var till största delen ”rekvirerat”. Endast de gamla 
rummen hade lämnats för att hotellet skulle kunna hjälpa äldre 
gäster, om de möjligen förirrade sig till huvudstaden, d. v. s. om  
de fingo tillåtelse att lämna sina respektive hemstäder. Den nya  
tiden hade ju för landet medfört att all personlig frihet var för- 
kvävd och det var väl snart frågan om ifall man ej behövde 
tillåtelse för att få förflytta sig från den ena stadsdelen till den 
andra. Ockupationsmakten anade sammansvärjningar och 
truppanhopningar bara en stor familj ville fara till fjällen eller 
andra liknande ställen för rekreation.

Det var inte så mycket alkohol och vin att få köpa längre  
som förut, utan varje hotell och restaurant hade fått en ynklig 
liten kvot per dag att servera, vilket g jorde att man började 
precis klockan tre med utskänkningen och då voro alla bord 
fulla med otåligt väntande, törstiga gäster, som alla försökte mu- 
ta sig till lite ”extra”.

”Budkavle kommer! Budkavle går! 

Rid i natt”.

                              Vilhelm Moberg.
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När man kom in i hotellvestibulen låg baren omedelbart vid  
ena sidan skiljd bara med en kort gång ifrån portierlogen. I 
denna gång residerade doktor Funk från Rikskommissariatet  
när han någon gång lät bli att gå på Rikskommissariatets egna 
restauranter, där man – naturligtvis – kunde få så mycket 
man ville både att äta och dricka. Doktorn tyckte att i den lilla 
gången satt han lite mera skyddad för alla de fientliga blickarna  
inne i baren, för alla nästan hade börjat känna igen den lille 
trinde doktorn. Det var hans stora besvikelse att inte han kunde  
komma in sig med teatermänniskorna i huvudstaden. De betrak- 
tade honom som inkräktare, det var inte att taga miste på. Dok- 
tor Funk hade tillhört partiet i sitt hemland i över tio år och stå- 
tade alltså med tioårsmedaljen och var följaktligen en man som 
i allt trodde på sin Ledares och sitt folks ofelbarhet och rätt till  
världsherraväldet – eller rättare sagt han borde blint tro på allt 
detta, men ibland så sviktade dock hans tro väsentligt. Detta 
inträffade dock aldrig förrän efter mycket whisky sent på nät- 
tema och i väl tillslutna rum tillsammans med Riksstormledare 
Arthur Wallert.

Då kunde doktor Funk öppna sitt hjärta i de pessimistiska 
tongångarna i den sentimentala klang som voro hans folk så 
egna efter tre snapsar och tre halvliter öl.

Hade herr Rikskommissarien då kunnat få en rapport om vad 
hans betrodde doktor Funk sade, så hade fru Funk långt borta  
i hemlandet omedelbart fått en rapport om att hennes man dess- 
värre ”omkommit vid ett attentat”. Detta var det vanliga till- 
vägagångssättet, när någon högre partiman ”g jorde misstag”. 
Utåt måste herrarna framstå som ofelbara, så att då arrangera- 
des ett attentat. Det vill säga, det arrangerades aldrig, utan på 
en liten kulle utanför huvudstaden knallade en vacker morgon 
ett par skott och attentatet kom i form av grovt uppslagen tid- 
ningsartikel dagen därpå. Oftast åtföljd av meddelande om re- 
pressalieåtgärder – man passade alltid vid sådana tillfällen på 
att ”likvidera” några koncentrationslägerfångar som blivit be-
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svärliga. Herrefolket hade lagt sig till med dessa metoder i hopp 
om att vinna folket med sig.

Doktor Funk kunde vid dessa tillfällen säga att herr Ledaren  
var en fantast, som inte hölls underrättad och att herr Rikskom- 
missarien var en sinnessjuk sadist och han kunde draga upp ota- 
liga historier, som var och en skulle varit tillräckligt underlag 
för en skräckfilm.

Dagen efter sådana uttalanden var alltid doktor Funk en 
aning orolig och g jorde sig alltid ärende upp till Arthur Wallert 
för att få en återställare och höra hur mycket denne hade lagt 
på minnet från nattens orgier, men Arthur förstod alltid att 
lugna doktorn, så denne kände sig lugn.

Trots alla indragningar i trafiken, trots alla övervakningar 
av alla slag som den utländska och inländska säkerhetspolisen 
hade, trots alla kriminella och rättsvidriga övergrepp, trots alla 
repressalier som voro rena rama massmorden, trots allt, så var 
det en sak som kommo de inhemska patrioterna till handa på 
illegala vägar – och det var nyheterna från den lagliga rege- 
ringen, som var i utlandet.

Tusentals kvinnor och män höllo hemliga tidningar i gång! 
Genom radio, flyg och ubåtar stod man i ständig kontakt med  
De Förenades huvudstad, där Konungen och regeringen befunno  
sig. Ockupationsmakten och de inhemska förrädarna kunde lju- 
ga bäst de ville i de strängt cencurerade, dagliga tidningarna, 
det spelade ingen roll, för de riktiga nyheterna hittade ändå 
fram! Och det offrades både säkerhet och liv för denna sak.

FRIHETENS NYHETER MÅSTE FRAM!
Så var parollen!
För den som på nära håll följde detta arbete slog likheten en  

med detsamma, likheten med budkaveln i Vilhelm Mobergs 
mästerverk? ”Rid i natt”. Det var precis likadant här: Budkavle 
kommer! Budkavle går! Rid i natt!

Skillnaden var bara den att numera var det stålhästar som det  
reds på: små smäckra flygmaskiner som landade ute på vidderna.

5 – Dö i tid
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Och radioapparater, undangömda där man minst kunde ana 
det, talade om sanningen dag och natt. Ubåtar landade vid 
stränderna i mörka nätter. Alla medförde de nyheter. Men även  
sprängladdningar och vapen. Men först och främst bragte de 
med sig sanningen, hur det verkligen stod till ute i världen, och  
för varje dag dessa nyheter kom, så blev man säkrare och säk- 
rare på att stålmakternas ödestimma nalkades och att hämnden 
skulle falla över dem, alla dessa små människor som uppblåsta 
av en storhetsvansinnig lära hade störtat sig som blodsugna 
varulvar över olika länder, utsugit dem, förtrampat dem, skju-
tande, mördande. För folkstämningen voro dessa nyheter av  
största vikt. De höllo modet uppe, genom att visa att De Före- 
nade verkligen nalkades även om det ibland såg mörkt ut.  
Håll ut landsmän, håll ut! Vi kommer säkert! Frihetens dag nal- 
kas! Misströsta aldrig en sekund! Inkräktarna skola väck en 
dag! Håll ut! FRIHETENS NYHETER MÅSTE FRAM! Så var 
parollen! Och den följdes! Massor av liv hade det kostat och 
kommer att kosta, men fram kom sanningen. Den slingrade sig 
fram i tysta nätter, den hamnade i ens ficka eller i brevlådor  
alla tider på dygnet. Sanningen går aldrig att förkväva! Den 
spirar som vårgrodden, den måste upp, den drives av sin egen 
kraft!

Och säkerhetspolisen stod totalt maktlös. Frihetens nyheter 
kommo fram. Det var lönlöst att försöka motarbeta det!

— — — —

– Det är nästan hopplöst att försöka motarbeta det, sade 
doktor Funk och såg oroligt på klockan om inte det var drink-
dags. Han satt tillsammans med Arthur Wallert i Hotel Ambas-
sads barkorridor.

Arthur Wallert såg ironiskt på doktorn.
– Tja . . . när man inte ser sig omkring så . . .
– Vad menar Du . . .
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Klockan var just tre och kyparen avbröt doktor Funks fråga. 
Han placerade två drinkar på herrarnas bord och Arthur såg 
häpen upp på honom.

– Bara var sin?
– Jag beklagar, men det var så liten tilldelning i dag, sade 

kyparen och bockade sig artigt. Riksstormledare Wallert var en 
farlig gäst.

– Man kanske skall vara kungatrogen för att få något här, 
sade Arthur, och jag undrar om det inte vore på tiden att rensa 
upp i baren och matsalen på det här hotellet ett slag? Skådespe- 
lareoppositionen har ju sitt högsäte här!

Kyparen blev nervös.
– För Guds skull, herr Riksstormledare, tro inte det! De 

andra säger motsatsen. De säger att endast partimän få något 
att dricka här! Herr Riksstormledaren vet väl som gått här så 
mycket under åren att jag gör vad jag kan. Ett ögonblick skall 
jag se om det inte kan skaffas ett par till minst!

Han försvann och Arthur småskrattade.
– Jag slår vad om att det blir två till per man minst.
– Och jag slår vad om, svarade Funk, att Du gör dig sago-

likt impopulär också. Jag brukar ge order om två var här –  
för dina landsmän storma ju barerna klockan tre precis – men 
det måste varit ett misstag i dag.

– Nåja . . . det är väl inte så konstigt så lite som serveras. Du 
vet väl, kamrat Funk, vart spriten i landet tar vägen?

Funk såg sig förskräckt om.
– Schhh . . . i ockuperade länder ha väggarna, stolarna, bor- 

den och luften öron!
Kyparen anlände igen.
– Jag lyckades verkligen ordna fyra till. Det var en beställ-

ning som inte kom.
Arthur såg på kyparen.
– Storartat . . . det finns i alla fall . . . men kom ihåg för all  

del, att jag vill inte tilltvinga mig något!
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– Nej, nej. Det vet jag. Doktor Funk, som bor här, vet väl att 
vi gör allt vi kan?

Funk viftade med tio wienerkorvliknande fingrar.
– Allt i ordning. Allt i ordning.
Arthur plockade upp en tjock sedelbunt ur fickan.
– Får jag betala.
– Tackar . . . få se . . . sex drinkar . . . tre och femtio . . . det  

blir tjugoen kronor . . .
– Här trettio jämnt. Se till att ni var dag reserverar minst  

fyra a sex åt doktorn och mig och ha vi inte kommit en halv 
timme efter baröppningsdags, så sälj dem.

– Tack, herr Riksstormledare, jag skall göra mitt bästa.
Kyparen försvann bugande och lättad. Doktor Funk och 

Arthur drucko djupa klunkar. Funk kom plötsligt ihåg något.
– Du lovade mig nyheter om de illegala tidningarna i dag?
– Du skall tro jag har en nyhet.
– Vår säkerhetspolis lät idag i en rapport till Rikskommissa- 

rien förstå, att Du och de Dina kommit på ett fint spår.
– Du anar inte, bäste kamrat Funk, så nära lösningen på en 

stor illegal historia vi äro där vi nu sitter.
– Vad säger du? Informera mig bättre?
Doktor Funk var mycket ivrig efter nyheterna.
Arthur Wallert njöt av situationen. Tänk att få lära herre-

folket något!
– Här har Du och Edra tjänstemän och officerare gått ut och  

in varje dag och ideligen svurit ve och förbannelse över de 
hemliga tidningarna och hela tiden har en av de största centra-
lerna för den trafiken befunnit sig i huset här och distribu- 
tionen har gått för fullt.

– Omöjligt! Här, i vårt nästan helt rekvirerade hotell? Vår 
säkerhetspolis vet ingenting om det! Omöjligt!

Det verkade som om doktor Funk idignerad lade ner protest 
å hela Rikskommissariatets vägnar. Att någonting sådant vore
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möjligt, det kunde han inte tänka sig. Hans folk kunde aldrig 
tänka sig, att de inte förutsåg allt! Det låg i blodet!

Arthur Wallert hade inte på länge varit på bättre humör.
– Just det! Så är det emellertid! Du skall snart få se på 

epilogen. Vi håller huset bevakat sedan i går och om en stund 
ingriper vi.

– Det är omöjligt, envisades Funk och smuttade betänksamt  
på sin coctail. Inom sig tänkte han att det vore förbaskat ret- 
fullt om det skulle visa sig vara sant, Arthurs enastående påstå-
ende.

– Jaså du påstår det är omöjligt, ironiserade Arthur, som re- 
dan hade säkra bevis i sin hand och därför kunde kosta på sig 
att försöka reta den lille doktorn.

Funk var röd i ansiktet när han svarade.
– Absolut omöjligt! Ni ha blivit lurade att ställa till med en 

razzia för att komprometera vårt hotell!
– Du tror väl det? Men låt detta bli en lärdom för det allve-

tande ockupations-herre-folket, som tror sig kunna mer om  
vårt land än vi själva. Ursäkta att jag talar rent ut, kamrat  
Funk!

– Bevis, kamrat Wallert . . . bevis. De tio wienerkorvfingrar- 
na viftade nonchalant igen.

Arthur Wallert kostade på sig ett hånleende.
– Du har aldrig tänkt på att det telefoneras mycket här i 

hytten där?
– Det kan väl hända. Det är ju gästtelefon för både bar och 

hotell.
– Låt så vara, men nu skall jag berätta för dig hemligheten 

med den telefonhytten, som är knutpunkten i det hela.
Som du vet så sitter vi just på detta ställe cirka 15 meter från 

gatan genom att denna ligger vid sidan av hotellfronten? Mellan 
oss och gatan befinner sig, som Du också vet, en blomsteraffär. 
Den består av två avdelningar. En yttre, som utgör själva för- 
säljningen och en inre, som är något slags lagerrum. Detta se-
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nare ligger alltså precis bakom väggen vid vilken vi sitter! Och 
det är ett ovanligt stort rum, som uppstått genom en felritning  
av arkitekten. Dess hitre kortsida gränsar alltså delvis mot  
telefonhyttens ena sida, den vänstra. I denna vägg mellan tele-
fonhytten och lagerrummet finnes en hemlig lucka, som är 
omöjlig att upptäcka med blotta ögat. Den är mycket sinnrikt 
g jord. Dessutom står själva telefonen i förbindelse med lager-
rummet genom klocksignal och högtalareanläggning. Det är 
mycket enkelt att ordna, som du förstår. Det hela är g jort så att 
när du slår ett visst nummer på telefonen, i detta faller numret 
till ”Fröken Ur” så ger en klocka signal inne i lagerrummet.  
När så fröken Ur svarar så säger Du i telefonluren ”April April” 
och detta återgives inne i lagerrummet genom en högtalare 
alltså. Så fort detta är g jort vet man alltså därinne att det är  
en patriot som känner lösen och så öppnar man den fantastiskt 
väl g jorda hemliga luckan och lämnar ut en packe små illegala 
tidningar.

Doktor Funk såg ut som om Arther Wallert berättade rena 
sagor för honom.

– Du dricker inte för mycket, kamrat Wallert.
Den lille doktorns tvivel var djupt och äkta. Vore detta sant, 

vore detta fantastiskt, här i deras rekvirerade hotell!
– Tänk efter, kamrat Funk! Har du inte när du suttit här,  

sett massor av folk, särskilt teaterfolk, gå in där och ringa i 
hytten? Och om du rannsakar ditt minne så minns du att du 
undermedvetet kommer ihåg att de flesta har verkat som om de  
smusslat med någonting, när de kommit ut från hytten! Du vet 
att de illegala tidningarna äro inte stora i formatet. Så där en 
decimeter långa och cirka 7 å 8 centimeter breda. Det är ingen 
konst att stoppa ner en packe på tjugo, trettio sådana i fickan 
eller i väskan eller i portföljen.

Just nu gick en rätt känd skådespelerska ut ur telefonhytten 
och fumlade med sin väska.

Arthur böjde sig fram mot Funk.
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– Ser du . . . vad tror du hon smusslar med i väskan? Jo ille- 
gala tidningar min käre vän!

– Otroligt . . . otroligt . . . Doktorn var blek av spänning, om  
det var möjligt att det uppstod någon blekhet på de genom 
drinkarna rödlätta kinderna . . . Otroligt . . . Otroligt . . .

Artur beslöt sig för att doktorn personligen skulle bli den 
förste från ockupationsmakten, som fick det direkta beviset i  
form av avslöjande in flagranti. Han visste att detta skulle med- 
föra att doktorn inför Rikskommissarien i starka och måleriska 
ord skulle tillskriva Arthur hela äran personligen av den sen- 
sationella upptäckten.

– Otroligt . . . ja . . . du säger det, kamrat Funk! Får jag lov  
att bekosta ett experiment för Rikskommissariatet! Gå in och 
ring ”Fröken Ur” som jag sade och när hon svarar så säg bara 
”April April” och så var inte förvånad vad som än händer. Bara 
tacka och tag mot. Utan ett ord. Du kommer att få en present, 
som ingen doktor i Rikskommissariatet för besatta områden 
har fått förut . . . Här har du numret till fröken Ur och här får  
jag lov att överlämna två tioöringar för experimentets bekost- 
nad.

Arthur gav doktor Funk lappen med numret och tioöringama, 
men doktorn var fortfarande den tvivlande Tomas utan att på 
något annat sätt ha beröring med denne man.

– Jag tror Du skämtar med mig! I officersmässarna har man 
sådana där spratt för sig ibland. Man kan få en kanna vatten 
över sig eller dylikt!

Arthur funderade en sekund.
– Nå . . . vi kan göra saken dyrbar för Er . . . den är gott värd  

en extra present . . . min whisky börjar taga slut hemma . . . Vi  
gör ett vad . . . händer allt som jag sagt i telefonhytten, så före-
slår du Rikskommissarien en present på tjugofem flaskor äkta 
whisky till mig och händer ingenting så . . . låt mig se . . . jag  
skall satsa något bra . . . då får du övertaga Elly, min väninna,  
du vet!
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Doktor Funk reste sig med otrolig snabbhet för en liten tjock  
man. Han snappade åt sig lappen med telefonnumret och tio- 
öringarna.

– Det menar Du inte? . . . Avg jort alltså! Tjugofem flaskor  
äkta whisky mot Elly.

Arthur Wallert och Doktor Funk skakade hand och den se- 
sig in i hytten.

— — — —

En halv minut förgick vilken Arthur tillbragte belåten smut-
tande på den sista drinken.

Dörren till telefonhytten slogs upp inifrån med ett brak och 
ut tumlade doktor Funk, högre tjänsteman i Rikskommissariatet  
för det besatta området, med en hel packe illegala tidningar i 
handen! Allt hade gått som Arthur sagt!

Trots upptäckten var Funk nästan ledsen. Chansen om Elly 
var definitivt bortblåst!

Hade Arthur Wallert sett upp så hade han i det ögonblicket 
som Funk tumlade ut ur hytten, utan något som helst försök 
att dölja packen i handen, sett huru hotellets portier nervöst 
fattade en telefonlur och slog ett nummer. Och hade han kunnat  
höra vad portieren sade tyst i luren hade han uppfattat ”Ni är  
förrådda. Doktor Funk i R. K. fick den sista packen. Riksstorm- 
ledare Wallert sitter i korridoren!”

Men Arthur Wallert hörde inte detta, som tur var för portie- 
ren, Arthur hörde bara doktor Funk, som sjönk ner i sin stol 
ivrigt läsande de illegala tidningarna. (Han hade studerat språ- 
ket långt före kriget och behärskade det i det närmaste perfekt) 
och stönand:

– Otroligt . . . En sådan fräckhet . . . Otroligt . . . Människa . . . 
Otroligt!
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När doktor Funk och Arthur Wallert började sin eftermid- 
dagscoctailstund hade man på andra sidan väggen i blomsteraf- 
färens lagerrum, som var en hel redaktion och ett tryckeri i mi- 
niatyr, ingen aning om vilken fruktansvärd fara man svävade  
i och att man blivit avslöjade! Hur detta gått till är svårt att  
veta. Antingen var det en ren tillfällighet eller också var det – 
förräderi. Något svagt kräk hade dukat under för erbjudandet 
om exempelvis en stor summa ihop med flera flaskor brännvin, 
mycket tobak och extra kött, smör och brödransoner.

Det var, som sagt ett stort rum. Det hade två ingångar som 
voro synliga och en osynlig. Den ena av de första ledde in från 
affären, vilken i sin tur hade direkt entre från gatan. Den andra 
ledde in från ena kortsidan till en liten gång genom vilken va- 
rorna transporterades.

Blomsteraffärerna gingo inte så särdeles bra, ty det fanns  
inte så mycket att sälja, och det som fanns var upptingat för 
länge sedan.

Men man hade andra ”varor”.
Lagerrummet var belamrat med hektograferingsapparater 

och skrivmaskiner. Här och där voro högar med färdigtryckta 
tidningar. I övrigt var det precis som Riksstormledare Wallert 
beskrivit för doktor Funk. När man ringde ”Fröken Ur” i tele- 
fonhytten, så signalerade en klocka och därefter hördes vad man  
sade i telefonluren genom en högtalare.

— — — —

Skeppsredare Wallert och Kriminalkommissarie Otter hade 
kommit ner själva i dag för att hjälpa till med ett särskilt vik- 
tigt tidningsnummer. Det gällde ingenting mer och inte nånting 
mindre än att ett budskap från den lagliga regerigen skulle 
tryckas.

Vid tiden för Funks och Arthurs coctaildrickning var arbetet 
på tidningen i full gång. Två unga män höllo på med att göra



74

i ordning hektograferingsapparatema och Otter korrekturläste 
den färdiga delen av tidningen. Skeppsredare Wallert höll just 
på att avsluta en artikel i samband med Konungens upprop. 
Otter läste högt för sig själv:

– Stort nederlag i öster för stålmaktema. Fronten sviktar 
på sydavsnittet. Våldsamma strider inne i sydfrontens huvud-
stad. Stålmaktsdivisionerna måste ge sig när som helst. På 
ökenfronten utvidgas vårt brohuvud. Stålmakten kommer att 
vara utkastad från ökenländerna före sommaren. Invasionen 
väntas taga sin början till sommaren, då öarna före fastlandet 
först komma att besättas. – Det är ju finfina nyheter i dag  
igen och så få vi skeppsredare Wallerts upprop på sista sidan 
ihop med dödslistorna.

Wallert slutade att skriva och reste sig upp.
– Den är färdig . . . det kunde vi aldrig ana, Otter, vid ditt 

besök hos mig, att vi skulle komma att samarbeta med patriot- 
tidningar!

– Det var nog alltför mycket vi inte anade den gången!
– Ja, du har rätt! I dag gäller det – Enighet ger styrka–. 

Arbetsmobiliseringen måste stoppas innan den kommit i gång 
på allvar. Den kan bli ett fruktansvärt dråpslag mot oss. Jag  
vet nu att de genomföra den en bit in på nyåret. Vi behöva ju  
inte göra oss några illusioner om vilka som i första hand kom- 
mer att drabbas. Prästerna och lärarna ha lärt oss mycket.

– Det är klart, svarade Otter, att bara ens minsta misstanke 
kommer att åtföljas av tvångsarbete. Förr i tiden behövde man 
bevis!

– Den nya tiden behöver inga bevis för sina olagliga hand-
lingar. De bli bevis nog en gång. Men vi måste hålla ut, kosta 
vad det kosta vill, landets frihet kan aldrig kosta för mycket  
och nu vänder sig  ju äntligen krigslyckan.

– Ja, Gudskelov!
Klockan på väggen mot telefonhytten gav signal och en av
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de unga männen steg upp och g jorde sig klar med en liten pac- 
ke tidningar i formatet en decimeter gånger åtta centimeter 
cirka.

– April, April, hördes i högtalaren.
Luckan öppnades blixtsnabbt och tidningspacken lämnades ut  

och försvänn i händerna på en patriots händer. Denne gick nu 
i sin tur till vänner och bekanta och spred bladen.

FRIHETENS NYHETER MÅSTE FRAM! Budkavle kommer! 
Budkavle går! Otter myste belåten.

– Så där ja . . . åter en bunt sanning ut i all lögnen.
Wallert hade all anledning att vara stolt och han satte inte 

ljuset under skäppan.
– Den här idén med distributionen här har då min son Georg  

all heder av. Mitt ibland fienden, på en av huvudgatorna försi- 
går det mitt för näsan på dem. Vet Du Otter, att min son Georgs 
övermodiga insats får mig ibland att glömma de frukansvärda 
faktum, som min andre son utgör.

– Du kan lita på, Wallert, att den dag vår kamphistoria skall 
skrivas, så står Din son Georg bland de mest lysande namnen.

– Han har verkligen blivit som en omvänd hand. Från en 
blyg, försagd ung man har han utvecklat sig till en patriotisk 
hjälte.

Signalklockan ringde igen och utlämningsproceduren uppre-
pades. Georg Wallert kom in från gången. Han hade mössan 
djupt nerdragen och rocken uppslagen. Han var ett dyrbart 
villebråd nu. Stora belöningar voro utlysta för hans fasttagande 
– död eler levande. Och den som utlyst dem var naturligtvis – 
hans egen bror.

– Goddag allesammans!
Georg Wallert tryckte hårt sin fars hand.
– Nyheterna äro strålande har jag hört . . . Jag tycker inte om 

att Du far och Otter äro här lika lite som jag är förtjusta över  
att översten inspekterar oss här ibland. Om det händer något,
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så vet Ni ju hur det blir. Det vore inte bra, att män som stå 
ledningen så nära komma undan för en tid eller till och med 
för alltid.

– Hans far svarade.
– I dag gäller det alla för alla. Vi måste alla offra och våga  

lika mycket. Målet ger oss alla detsamma: FRIHETEN!
En äldre, reslig man inträdde. Han var klädd i lång vinter- 

överrock men under denna syntes stövlar. Han tog av sig mössan  
och slängde av sig vinter överrocken med hjälp av Georg Wal- 
lert, som militäriskt hade hälsat honom vid hans inträde. Det 
var en sällsam syn att se den ståtlige mannen.

Mitt i den av fienden ockuperade staden, i det delvis i beslag 
varande hotellets hus bar han ÖVERSTEUNIFORMEN FRÅN 
DEN KUNGLIGA ARMÉN.

Det blev stilla några sekunder. Wallert, hans son, Otter, de 
unga patrioterna, ja till och med den lilla blomsterbinderskan, 
som kommit från affären – alla hade väl nu samma tankar, 
vilka kretsade om hoppet, att åter få se dessa uniformer på sin 
huvudstads gator.

Georg bröt tystnaden.
– Överste . . . jag är förtvivlad över att Ni åter utsätter Er  

för risken att komma hit.
– Det var något alldeles speciellt som g jorde att jag kom  

förbi i dag. Därför ringde jag också till Skeppsredaren och 
Kriminalkommissarien och bad dem infinna sig.

Översten tog upp ett papper.
– Till mitt folk! Dagen närmar sig, när min regering och jag 

kunna återvända till vårt fria fosterland. Kämpa och håll ut. Jag 
och min familj äro städse hos Eder i tankarna. Undertecknat  
av Konungens hand.

Det blev dödsstilla flera sekunder, men telefon avbröt och 
Georg Wallert svarade.

– Hallå . . . tack det är bra.
Han lade på luren och såg bekymrad ut.
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– Det vimlar av partifolk i knutarna här.
Signalklockan ringde och strax därpå hördes åter ”April, 

April” i högtalaren. Georg, som stod närmast, tog en bunt tid- 
ningar och lämnade ut dem genom luckan.

Ödets ironi hade varit framme. Riksstormledare Arthur Wal- 
lert hade uppmanat doktor Funk i Rikskommissariatet att ringa 
och Arthur hade till och med betalt samtalet – det var hans 
egen bror som lämnade ut de illegala tidningarna.

Telefonen ringde igen och Georg svarade för andra gången.
Han blev genast mycket upprörd!
– Hallå . . . vad  . . . nej . . . säkert . . . omringade . . . få se vad som 

händer.
Hem lade på luren och sade enkelt utan rädsla:
– Vi är upptäckta!
– Telefonen var från Hotell Ambassads portier, som sett 

doktor Funk tumla ut ur hytten med tidningspacken i handen.
Översten stod lugnt mitt på golvet.
– Informera mig snabbt, Wallert!
– Överste! Min bror, Riksstormledaren, och doktor Funk i 

R. K. sitta i hotellgången på andra sidan väggen här. Det var till  
Funk jag nyss lämnade den sista tidningspacken. Vi äro för- 
rådda!

Det blev åter tyst i rummet, en isande tystnad. Alla var på det 
klara med att detta var slutet.

Signalklockan ringde igen och så kom i högtalaren ”April, 
April”, men ingen rörde en min.

– Lämna ut en packe, sade översten, för skadan är redan 
skedd. Det kan vara en patriot och vi skola kämpa in i döden.

Georg skyndade sig att lyda order och tidningspacken – sä- 
kert den sista från detta sällsamma distributionsställe – lämna- 
des ut.

Översten tog självfallet befälet
– Vi måste försöka rädda vad som räddas kan. Ni, Georg 

Wallert för Konungens budskap vidare! – Ni utforskar gången.
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Troligen bli vi alla arresterade, men den som kan rädda sig, skall  
göra det. Det är viktigast att Wallert junior undkommer, dels 
yäntar honom dödsstraff och dels måste han kämpa vidare, 
som håller i så många trådar.

– Men överste, Ni och Otter och far, protesterade Georg.
– Hörde Du inte att översten gav order, frågade Wallert sin 

son.
– Jo far.
– En patriots första plikt är att lyda order.
Georg Wallert g jorde ställningssteg för översten.
– Befäl, överste!
Georg Wallert gick mot väggen till telefonhytten, tryckte på 

en osynlig knapp och väggen skiljde sig och gick att svänga ut 
så man kunde taga sig in i telefonhytten. Georg gick in i den, 
gläntade försiktigt på dörren ut mot hotellgången och fick se 
sin bror och doktor Funk, varefter han drog sig tillbaka in i la- 
gerrummet igen och rapporterade till översten:

– Omöjligt!
– Georg Wallert! Ni har min order att bliva kvar i telefon-

hytten. Försök använd tillfället att fly när de arrestera oss.  
De veta säkert inte om annat än den lilla luckan. Uppehåll 
tidningen och gör en ny utlämning av något slag. Vi andra gå 
lugnt vårt öde till mötes för friheten och fosterlandet!

Röster hördes ute i den lilla gången bredvid lagerrummet.
Georg Wallert tryckte sin fars hand, så g jorde han ställnings-

steg igen.
– Order överste! Gud beskydde Er alla!
Wallert talade lugnt till sin son – det sista ord han skulle 

komma att säga i livet till honom:
– Skulle det värsta hända, så rapportera till ledningen, att  

vi dog med ära!
– Med ära och i visshet om segern, ifyllde översten.
– Med ära och i visshet om segern, överste, upprepade Georg 

Wallert och försvann in i telefonhytten, där han lade sig ner
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på knä. Precis som han drog igen dörren hörde han fienderna  
storma in i lagerrummet. Hade de märkt när han drog igen 
dörren till telefonhytten? De närmaste sekunderna skulle ut- 
visa det!

— — — —

Det var Huvudstormledare Hartner, understormledare Gahne  
och en stormman, som kommo in från den lilla gången. Från 
affären kommo överstormledare Bedén och en stormman. De 
hade alla dragna revolvrar.

Hartner såg sig triumferande omkring.
– Ett snyggt förrädarnäste! Och så översten också!
Bedén gick fram och sade något tyst till Hartner i det han 

pekade på skeppsredare Wallert.
Hartner stirrade förvånad på skeppsredaren. Det var faktiskt 

en pinsam överraskning.
– Understormledare Gahne! Gå och meddela riksstormle- 

daren, att hans far är här!
Hartner började undersökningen av alla de illegala handling-

arna medan Bedén och de båda stormmännen satte bojor på 
fångarna och Gahne gick in i hotellet för att meddela överrask-
ningen till sin chef.

— — — —

När vi lämnade Doktor Funk och Arthur Wallert satt just  
den lille doktorn och läste i den illegala tidningen i det han i  
ett stönade fram:

– Otroligt . . . otroligt . . .
Arthur Wallert smuttade igen på drinken, förnöjd och trium-

ferande.
Funk slutade läsa och såg upp och fattade sitt glas.
– Fantastiskt . . . Har den äran, kamrat Wallert. En stor
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fjäder i hatten. Jag skall se till att äran kommer på rätt ställe 
genom Rikskommissarien! . . . och så whiskyn förståss. . . skål!

Under det herrarna skålade kom understormledare Gahne 
från baren in i hotellet. Han hade gått en bakväg.

Just som han slog ihop klackarna och med partihälsningen 
mötte sin chef, så gläntade dennes bror Georg Wallert på te- 
lefonhyttens dörr tre meter ifrån Arthurs och Funks bord, och 
han följde intresserat vad som pågick. Först tänkte han jaga en  
kula i sin bror, men så erinrade han sig överstens order att 
kämpa vidare och han tänkte även att ett lämpligare tillfälle  
att göra upp domen med förrädaren-brodern skulle visa sig.

– Nå, understormledare! Hur har det gått, frågade Arthur.
– Kamp! Riksstormledare, rapport från huvudstormledare 

Hartner:
– Den illojala tidningen är besatt . . . Er far är bland de  

arresterade!
Arthur Wallert reste sig med rynkad panna.
Även doktor Funk reste sig.
Arthur stod tyst ett par sekunder, så sade han:
– Jaså . . . han kunde inte hålla sig borta . . . det var ju synd  

att det inte var min bror! Om han bara komme i närheten av 
mig skulle han få se på annat.

Georg Wallert log ett hårt, sammanbitet leende. ”Om han 
bara komme i närheten” – han skulle komma i närheten en 
gång och då var det nog Arthur, som skulle få se på annat!

– Han får stå sitt kast, fortsatte Arthur och tillade, tiden är 
för allvarlig för att det skulle kunna hjälpa honom att han är 
min fader!

Doktor Funk såg oändligt lättad ut. Det hade varit ett gene-
ralprov på Arthur Wallerts partikänslor.

– Ni tar det som en äkta partiman. Med oss eller mot oss! 
Ingen åtskillnad vem det än är!

Arthur började gå mot baren för att beskåda resultatet. Han 
stannade plötsligt.
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– Alla utgångar är väl besatta?
– Jag . . . jag tror det, stammade Gahne.
Riksstormledarens stämma lät som ett vulkanutbrott
– Tror . . . Kontrollera ögonblickligen!
Gahne g jorde ställningssteg och sprang åt motsatta hållet, 

förbi portieren och ut genom hotellets stora svängdörrar.
– Kom med och se på fångsten, sade Arthur och började gå 

mot baren igen.
– Fantastiskt, sade doktor Funk och följde honom.
Georg såg att hallen var tom ett ögonblick och steg ut ur te- 

lefonkiosken.
Portieren fick genast se honom och pekade under portier-

disken.
– Fort, Fort, skrek han och såg mot hissarna och mot sväng-

dörren.
Georg var på en sekund framme vid portierdisken och med 

ett vigt hopp svingade han sig över den och kröp ihop under den  
i ett tomrum avsett för skrymmande paket.

Han hade inte väl kommit ner under den skyddande disken 
förrän understormledare Gahne och två stormmän kommo in 
genom svängdörren med revolvrarna i högsta hugg.

– Vi måste kämpa vidare, viskade Georg.
– Vi måste kämpa vidare . . . stilla, sade portieren tyst
Gahne såg sig omkring i hallen, så gick han med dragen re- 

volver mot portieren, som utan att blinka lugnt bugade sig  
som vanligt inför alla besökande:

– Vem söks?

6 – Dö i tid
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Femte kapitlet.

–––––––––––––––––––

SADISMEN  TRIUMFERAR.
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En mil ifrån staden låg det stora koncentrationslägret där  
så många patrioter fingo gå månad efter månad för att de  
makthavande skulle känna sig säkra.

Det var ursprungligen byggt som ett centralfängelse för 
kvinnliga fångar och hade beräknats för cirka tvåhundra. Nu 
rymde det i huvudfängelset säkert femhundra fångar och ute 
i tillbyggda baracklägret hade man inspärrat cirka tvåtusen. 
Många av dessa skulle aldrig mera komma levande ut. De  
farligaste förde man till ockupationstruppernas hemland till 
beryktade koncentrationsläger från vilka i allra, allra bästa  
fall kanske 25 procent överlevde, och frågan var väl om de  
voro människor, när de åter släpptes ut.

Koncentrationslägret utanför huvudstaden var väl bevakat. 
Först och främst sutto beväpnade vakter dag och natt i be- 
vakningsrum. Utanför patrullerade specialsoldater beväpnade  
med kulsprutepistoler. Lägret omgavs av ett fyra meter högt 
metallstängsel, som var g jort så att bara man vidrörde det så  
tändes automatiskt elektriska lampor på varje meter och  
alarmklockor började ringa. Men inte ens detta räckte till. 
Utanför metallstängslet voro höga vakttorn beväpnade med 
kulsprutor och strålkastare och på ett par kilometers omkrets 
var skogen nedhuggen. Dessutom hade man på en halv mils 
avstånd från fängelset eller koncentrationslägret, vilket man  
nu vill kalla det, satt upp skyltar vilka omtalade att den som 
kom närmare kunde beräkna bli nedskjuten.

Personalen i fängelset var till nittionio procent från ockupa- 
tionstruppernas specialavdelningar. Endast en man ur Samlings-

”Ändamålet helgar medlen”. 

Ignatius Loyola.
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partiets stormtrupper tjänstg jorde här – mera som tolk, fastän 
han med förtjusning även deltog i de sadistiska excesserna,  
när sådana bjöds, och det var rätt ofta.

De hyggligaste av personalen voro ett par gamla yrkesfång- 
vakter, som av någon outgrundlig anledning kommenderats dit.

Lägerkommendanten var en knappt fyrtio års man, medal-
jerad från ett par tre krig. Numera var han helt alkoholist  
och visade sig sällan nykter.

Underofficerarnas förnämsta chans att få befordran eller att 
bliva inbjudna till chefens fyllslag voro att kunna rapportera 
något om fångarna, som medförde disciplinbestraffning för 
dessa.

Det var överhuvudtaget märkvärdigt detta umgänge mellan 
en officer och hans underlydande underofficerer. Det märkte 
man aldrig annars i ockupationsarmén och måste tillskrivas  
det faktum att lägerkommendanten började få ensamhets-
komplex och alltid ville ha någon omkring sig. Även om han 
förhörde fångar så visste underofficerema sin chefs svagheter 
och det fanns alltid öl i beredskap för hans törst. Genom att  
då och då ta sig en snaps och så hela dagen understödja detta  
med jämnt drickande av det starka ölet gick herr Lägerkom- 
mendanten i en stadig berusning.

Hans närmaste man, som var en grad lägre officer, skötte 
emellertid det löpande inom fängelset, så att Lägerkommen-
dantens förnämsta sysselsättning var att leda straffexercisen, 
vilket han också g jorde med förtjusning.

Om väggarna kunde tala skulle de kunna för sena tider be- 
rätta historier så att Ignatius Loyola och hans lärjungar, om  
de hörde väggarnas berättelser ner i helvetet skulle ha blek- 
nat och funnit att de på sin tid voro alltför snälla och vänliga 
och att deras tortyrmetoder numera förts till den verkliga full-
ändningen av för detta ändamål särskilt utbildade specialister 
som med verklig förtjusning gingo in för sitt yrke, som bestod 
i att med de mest bestialiska metoder plocka fram berättelser
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ur fångar. Dessa berättelser kallades ”bekännelser”, men kan 
lugnt påstå att minst hälften av de ”bekännelser”, som på detta 
sätt framplockades voro endast förtvivlade människors enda 
chans att för en tid slippa ifrån sina plågoandar och i den mån 
de blivit för svårt hanterade och lemlästade kanske till slut  
få den kula, som skulle klippa av alla vidare plågor.

Fängelset var alltså patrioternas ständiga fruktan, men det 
skulle också bliva ett bevis på dessa patrioters mod när det  
gällde och ett bevis på deras kampduglighet även när om- 
ständigheterna voro emot dem och de synbarligen voro helt 
utan chans att strida vidare.

En gång skulle detta fängelse i landets historia intaga en 
särplats på mod, uthållighet och stridsvilja och heroiska upp- 
offringar.

– – – –

Herr Lägerkommendanten hade besök av Riksstormledare 
Wallert och hade till dennes ära anordnat en liten ”straff-exer-
cis-uppvisning”.

Detta bestod i att några judar hade ställts upp i ring i ett 
stort förhörsrum. De tvingades hoppa kråka smällande med 
händerna rytmiskt över huvudena i det de skulle ropa taktfast 
”Kungen förrådde oss – Kungen förrådde oss”.

Inne i ringen av de judiska fångarna stod lägerkommendan- 
ten och följde intresserad exercisen beväpnad med ett ridspö.

Arthur Wallert satt på att bord vid väggen och åskådade – 
som det verkade – med nöje tillställningen.

Lägerkommendantens stämma lät hård:
– Ett . . . två . . . ett . . .. två  . . . ett . . . två. . . ett . . .  två . . .
Stopp, Edra svin.
Fångarna stoppade genast upp.

5 – Dö i tid
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– Det måste vara mera drill, förbannade judedjävlar, så  
här skall Ni bära Er åt.

Lägerkommendanten hoppade i snabbare takt samma rörel- 
se som fångarna utfört i det han skrek marschfast ”kungen för- 
rådde oss”.

– Är det uppfattat?
Ett utpinat, gemensamt, tyst ”ja” blev svaret. Det kom från 

stämmor från vilka varje gnista av hopp hade försvunnit, vars 
ägare endast längtade efter döden, som skulle komma som en 
befriare. Men pinoanden lämnade ingen misskund.

Börja . . . ett . . . två . . . ett . . . två . . . 
hastigare . . . ett . . . 
två . . .

Och straffexercisen fortsatte i hastigare och hastigare takt. 
Svetten lackade om fångarna och andhämtningarna ljödo mer 
och mer flåsande.

En gammal jude på cirka sextio år orkade inte med längre. 
Han snubblade och föll omkull.

Lägerkommendanten gav den fallne en våldsam spark i ryg- 
gen och lät ridspöt vina över honom ett par gånger. De andra 
fångarna stannade upp, men detta retade lägerkommendan- 
ten.Ridspöt ven till höger och vänster bland dem, och blodiga 
strimmor i ansiktena visade att det träffat.

– Har jag sagt stopp, små älsklingar . . . vad . . . har jag  
det . . . nej . . . fortsätt bara . . . ett . . . två . . . upp judejävel fort  
som satan och in i ledet . . . ett . . . två . . . ett . . . två . . .

Efter tio minuters ytterligare hetstempo tröttnade Läger-
kommendanten.

– Stopp! Vakt . . . för ut dem på gården . . . straffhopp en 
timma.. i eftermiddag mera, då leder jag själv . . . ingen mid- 
dag . . . marsch!

Fångarna avtågade under bevakning, och nere på gården 
fortsattes den omänskliga dressyren med straffhoppning, som 
bestod i att hoppa kråka i cirkel och då och då taga ett språng
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över en meter höga hinder, och gud nåde den som vidrörde 
hindret i hoppet. Då kom det en pisksnärt eller en spark eller 
ett slag vinande.

– – – –

Arthur skrattade när fångarna avtågade.
– Tack för lektionen, herr Lägerkommendant. Det är en 

utmärkt uppryckning för vraken!
– Man blir bara så förbannat törstig, svarade Lägerkom- 

mendanten och drog upp två ölflaskor, varav han räckte Arthur 
den ena.

– Skål!
Skål! Faktiskt blev jag törstig också bara av att se på
– Ni förstår, herr Riksstormledare, vi kunna ju inte skjuta 

alla . . . det ser för illa ut och det sipprar ju alltid ut. Därför  
kör vi med dem tills de stupa i stället. Det är betydligt smi- 
digare. För utrotas skall dom ju!

– Jag förstår, sade Arthur, men säg mig nu, Lägerkommen-
dant, vad var det Ni ville mig?

Lägerkommendanten såg lite generad ut. Han kunde fak- 
tiskt det när han ville.

– Ni vet ju att jag har Er far här . . . lite pinsamt . . . tycker  
Ni inte det?

– Jo, för all del . . . men han togs ju på bar gärning!
– Skönt att Ni tar det på det viset, herr Riksstormledare . . . 

just det . . . han är överbevisad . . . och därför ville jag att man 
skulle flytta honom till något av lägren borta i öst.

Arthur blev tveksam.
– Det är ju de strängaste och dödsprocenten är ju stor?
– Jo . . . det stämmer nog . . . det är lite pinsamt att tala om 

det med Er . . . men jag menar som så, att Er far är ju dömd  
till femton års tukthus och det . . . hm . . . vet väl både Ni och 
 jag, att han inte . . . hm . . . går igenom.
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– Inte gör han det, sade Arthur rått.
Lägerkommendanten fortsatte.
– Såvida inte Ni, Riksstormledare, lägger Er ut för benåd- 

ning så går han alltså sitt öde till mötes . . . givet välförtjänt . . . 
men det går liksom . . . hm . . . fortare genom öst-förflyttning . . . 
och därför ville jag rådgöra med Er . . . Ni vet ju vi ha en del 
av Edra partimän som vakter här . . . ja för närvarande bara  
en, men det kan komma flera . . . och saken är mycket oange- 
näm  . . . Riksstormledarens far . . . Ni förstår säkert.

– Självfallet . . . jag förstår Er mycket väl . . . Ni vädjar  
till mig som god son i en tråkig sak vilja förkorta hans lidan- 
de, inte sant?

Lägerkommendanten såg lättad ut.
– Precis . . . Riksstormledare . . . precis . . . Nå . . . vad anser  

Ni?
Arthur tog en klunk öl.
– Jag anser att ur humanitär synpunkt så är det väl det  

bästa jag kan göra. Men om Ni vill ordna privat samtal mellan 
honom och mig vore jag tacksam.

– Naturligtvis.
Lägerkommendanten var älskvärdheten själv. Han tog te- 

lefonen.
– För upp fånge 7120 Wallert. Kamp!
Arthur kände ett behov av att tala. Kanske för att urskulda 

sig?
– Inte för att jag tror, att han ändrat sig, men Ni förstår  

rent moraliskt sett vill jag i alla fall ha frågat honom om han 
skulle kunna tänka sig en insats i partiets tjänst – mot fri- 
givning. Ni vet, att min far hade ett internationellt namn, och 
om han efter alla rykten nu steg fram som partiman i någon 
kommission skulle det göra ett stort intryck på oppositionen. 
Och så för mitt eget samvetes skull vill jag i alla fall ha g jort  
vad en son bör göra – ställa nåd i utsikt.

– Jag förstår fullkomligt. I vår rörelse måste man hålla
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strängt på de moraliska begreppen. Det var så sant . . . Ni vet 
översten?

– Ja.
– Jag har fått order att få honom att tala till varje pris,  

men hittills har allt misslyckats. I dag skall vi försöka en sista 
utväg som är hård, jag erkänner det, men effektiv. Vill Ni  
vara närvarande, så skall jag ordna saken efter Ert möte med 
Er far.

– Utmärkt. Det intresserar ju mig lika mycket minst  
som Er.

En fångvakt stegade in, g jorde ställningssteg och anmälde 
”7120 Wallert”.

Skeppsredare Wallert hade förändrat sig mycket. Det är  
klart att vem som helst förändrar sig i fångdräkt, som här be- 
stod i svart jacka med svarta byxor – om man såg efter noga 
så fann man att det var gamla utkasserade uniformer från den  
kungliga armén, vilka berövats sina tecken, så att strängt  
taget var det ju ett hedersplagg, om bara inte fångnumret på 
bröstet funnits till, men till och med det kanske en gång kunde 
bli en hederssak.

Wallert verkade äldre än sist. Vilket ju ej var att undra på. 
Lägerkommendanten sände ut fångvaktaren och mönstrade 
Wallert.

– Stig fram Wallert.
Wallert tog ett par steg framåt.
– Goddag far, sade Arthur.
Wallert hälsade inte, han bara såg på sin son, vilken tydligen 

kände sig obehagligt berörd av detta och lite frågande såg på 
Lägerkommendanten.

Denne fattade att det var svårt för Arthur att föra samtalet 
med fadern i hans närvaro.

– Wallert! Ni får nu den kolossala förmånen av att mottaga 
besök av Er son. Jag uppmanar Er att lyssna till honom, när  
han verkligen efter det Ni g jort vill besöka Er. Med hänsyn till
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herr Riksstormledaren får Ni tala utan bevakning. Jag väntar i 
rummet intill.

Lägerkommendanten g jorde partihälsning mot Arthur och för- 
svann. Det var för det första ytterst exceptionellt att en fånge 
fick mottaga besök och det var säkert första gången det hade 
hänt att inte bevakning utövades under samtalet.

– Far . . . sätt Dig.
Arthur sköt fram en stol, men skeppsredare Wallert rörde sig 

inte.
– Fångarna skall stå i givakt på det här stället i de överord-

nades närvaro, sade Wallert.
– Försök nu och tag det här förnuftigt far. Jag trodde Du 

hade lärt Dig något på den här månaden du varit här?
– Jag har lärt mig – mycket.
– Du kanske vill ändra uppfattning om oss då?
Inget svar kom från Wallert.
– I betraktande av den tid som Du är dömd så . . ., sade Ar- 

thur men nu bröt Wallert tystnaden.
Hela tiden hade han ej haft någon aning om domen. I många 

fall meddelades icke detta till fångarna, utan de fingo reda på 
att det kom an på hur de skötte sig. Det var denna fråga som 
Wallert hela tiden varit rädd för och det var också det enda  
som g jorde att han ville tilltala sin son.

– Kan Du verkligen säga mig tiden?
Arthur ignorerade frågan och framlade sin plan.
– Hör nu på mig far! Du förstår väl, att det är ytterst pin- 

samt för mig, detta med dig, och efter samtal med Rikskom- 
missarien och Föraren har jag rest hit för att säga Dig, att om  
Du lägger bort Dina gamla åsikter . . . och givetvis gör någon in- 
sats åt partiet . . . det behöver inte vara så mycket . . . bara som 
ordförande i någon handelskommission eller sådant . . . så vill 
Rikskommissarien och Föraren båda två – med hänsyn till mina  
stora instatser – otroligt nog benåda Dig. Det har kostat mig
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mycken möda att få saken Dit och med tanke på strafftiden  
så . . .

Skeppsredare Wallert avbröt sin son för andra gången.
– Kan du verkligen säga mig tiden?
Nu gick det inte att ej höra frågan längre, men Arthur spelade 

god komedi, så gott han kunde.
– Aja, visst. Det är sant, Ni får inte reda på tiden för do- 

marna.
– Säg mig den . . . Säg mig den.
För första gången i sitt liv sviktade Wallert och för första 

gången lät hans stämma bedjande, varför Arthur njöt i fulla 
drag. Nu var fadern allt liten i alla fall!

– Jag beklagar far . . . det vore mot min plikt.
Wallert blev våldsamt upprörd.
Plikt, Din plikt, du som inte känner någon plikt mot Din  

egen far. Jag har min plikt också – mot fosterlandet! Lek Ni Er  
dödsbringande lek med en makt, vars vidd Du inte fattar! Men 
se på nyheterna från Öster – den oövervinnerliga, framstor-
mande armén har stoppats. Slutet kommer inte än, det kan 
dröja ett år men inte längre och sedan kommer slutet. Då 
kommer vidräkningen med alla sådana som Dig, som i tre fyra 
åt ätit av brödsmulorna från det stora segerbordet! Då kommer 
Ni inte att kunna smita från räkningen! Själv kanske jag inte  
får överleva det, men dör jag, så dör jag för mitt land, för att  
visa att ingen får kompromissa med sitt samvete! Det finns väl 
ingen patriot som inte begriper, att Riksstormledarens far kan 
rädda sig om han vill – om han går med i partiet, men desto 
större är segern och föredömet. –

Jag får tacka herr Riksstormledaren att Du g jorde dig besvä- 
ret att fara hit – Du kunde besparat Dig det. Gå den väg Du  
valt, förräderiets väg till helvete! En dag innan slutet kanske  
det blir ett för tidigt stopp för Dig i alla fall, om en kula hittar 
vägen . Jag hoppas faktiskt den kommer från Din bror Georg! 
Det är Georgs heliga plikt mot sin familj! Det enda jag ber Dig
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om, det är att Du håller Dig borta från Din mor och Ditt barn!
Arthur hade hört sin far tigande, men nu kunde han inte 

längre.
– Dåre, det är vad Du är! En gång betydde skeppsredare 

Wallert någonting, men nu är han . . . ingenting . . . Sitt Du i 
koncentrationsläger DINA FEMTON AR!

Arthur tystnade tvärt. Han hade försagt sig!
Skeppsredare Wallert vacklade till när han hörde domen, men  

så blev han alldeles lugn och knäppte sina händer.
– Det finns en Gud, som kommer att omintetgöra den do- 

men och göra den kortare och mildare, som låter mig få dö i tid!

– – – –

Enär författaren icke har någon vetskap om hur långt man 
kan gå i verklighetsskildring i vissa länder har kapitlet för- 
setts med en avslutning här.

I eventuella upplagor i dessa länder bör emellertid fortsätt- 
ningen medtagas, och författaren uttrycker även en för- 
hoppning om att kapitlets fortsättning kommer med även i  
den svenska upplagan.

Författaren ber att få betona och på det kraftigaste under-
styrka att kapitlets fortsättning är byggd på tillgängliga upp- 
gifter.

Författaren erkänner och inrymmer att kapitlets fortsättning 
är skrämmande – men det ger en inblick i mentaliteten på båda 
sidor.

Dokumentet torde efter kriget kunna framläggas! –

Femte kapitlets fortsättning:

Arthur stod tyst och obeslutsam.
– Som din far har jag i alla fall inte glömt alla mänskliga 

känslor – trots allt – utan jag hoppas ändå att Du också skall  
få dö i tid – före räkenskapens dag!



95

Arthur stod inte ut längre. Hans nerver dallrade som maskor- 
na i ett tennisnät när en kraftig serve gått för lågt. Han gick och  
öppnade dörren till det rum Lägerkommendanten gått in i och  
denne, som bara satt och rökte en cigarrett i väntan, kom ome- 
delbart.

– Nå, frågade Lägerkommendanten.
– Nej, svarade Arthur.
– Där går Er chans, Wallert!
Wallert svarade inte.
– Vakt, röt Lägerkommendanten.
Fångvakten var inne i rummet på två sekunder.
– Tag ut Wallert.
Skeppsredare Wallert lämnade rummet utan en blick på sin 

son.
– Bortkastat, inte sant, frågade Lägerkommendanten.
– Totalt! Han är benhård. Men jag skulle fråga Er om en  

sak. Han undslapp sig några ord, som visar att han känner front-
läget av i dag. Hur kan det vara möjligt?

– Jo, ser Ni, fångarna använder sig av några ventiler som 
bara sitter en decimeter ovanför golvet utåt korridorerna. På 
det viset ha de kontakt med varandra. Däremot ha vi ännu inte  
lyckats utspana hur dom har kommit i kontakt med yttervärl- 
den. Vi upptäckte ventilhistorien för ett par veckor sedan, men 
låter det pågå för vi kontrollerar samtalen hela tiden nu och 
vi får stora nyheter som vi inte fått fram även vid pressande 
förhör – och vi måste ju avslöja hur förbindelsen är möjlig  
med yttervärlden annars är det ju rätt meningslöst!

– Det är lurt. På det viset kommer det fram mycket mat- 
nyttigt, sade Arthur entusiastiskt.

– Just det. Straffa några fångar nu kommer vi ju ingen vart 
med förrän vi vet källorna. Och dom springer ju inte ifrån sina 
straff, dom som sitter här hos mig inte – jag har dem i gott 
förvar.

– Utmärkt! Men vad är det för nyheter dom får?
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– Först de vanliga dagsnyheterna på Ert språk från fienden 
och så en del viktiga upplysningar beträffande olika fångar.

– Det är inte klokt! Till och med här ha patrioterna propa-
ganda! Hela landet är ett enda spionläger!

– Var lugn, herr Riksstormledare, vi kväser dem till sist! –  
Nu till översten! Vi måste pressa ur honom hur exkungens  
brev har nått honom. Det måste vara många kända namn in- 
blandade.

– Kunde vi få honom att utlämna några av de stora nam- 
nen g jorde vi ju en jättevinst. Det är den gamla societeten som  
behöver rensas upp. Och det dröjer lite med den totala arbets- 
mobiliseringen.

– Jag har ett medel att pressa fram sakerna med nu, herr Riks- 
stormledare, men som jag sade Er nyss, så är det inte smak- 
ligt, utan hårt, men . . .

– Bäste herr Lägerkommendant! Ändamålet helgar medlet 
är ett gammalt begrepp. Jag finner allt riktigt för att få fram 
viktiga upplysningar.

Lägerkommendanten öppnade dörren ut mot korridoren.
– Se där är Ni överste, det var bra. Kom in. Vakten väntar 

utanför.
Översten gick in. Han var fortfarande i sin uniform och på 

honom hade ännu inte fångenskapen satt några spår, ehuru det 
hade varit naturligt om så varit fallet, så hårt som man pressat 
honom för att få fram önskade upplysningar, som kunnat med- 
föra oanade konsekvenser. Men översten hade tigit och skulle 
tiga!

Lägerkommendanten ringde i telefon.
– Är det klart för specialförhöret? . . .  Tack! . . . Nå, överste  

har Ni något att säga mig i dag?
– Efter allt Ni g jort mig, vet Ni väl att jag inget har att  

tillägga.
– Klagar Ni på behandlingen, överste, frågade Lägerkom-

mendanten genast.
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– En soldat i krig klagar aldrig, sade översten.
Arthur ansåg att han borde låta märka sin närvaro.
– Ni är inte i krig här överste, sade han.
Översten ansåg sig verkligen kunna tolerera Lägerkommen-

danten trots allt. Denne man var officer och hans fiende och 
satt som lägerkommendant av sina överordnade. Om dessa eller  
han själv hade anbefallt eller gillade de djuriska metoder, som 
användes, det undandrog sig överstens bedömmande, men han 
lutade åt att de förstnämnda i varje fall måste ha vetskap om 
dem.

Däremot Arthur Wallert ansåg översten för värre än en paria. 
Det var en förrädare och de voro värre än de ryggradslösa  
amfioxerna. Denna antipati avspeglade sig också tydligt i över-
stens svar till Arthur.

– Var och en i detta land är i krig så länge freden ej slutits!
Lägerkommendanten ingrep.
– Jag är trött på Ert eviga nekande! Jag har beslutat sträng- 

are metoder!
– Går det att vidtaga strängare åtgärder än de mot folkrät- 

ten klart stridande handlingar, som redan utförts?
Nu tyckte Arthur att översten tilläts gå för långt.
– Det är inte Ni överste, som frågar numera, det är vi!
Översten liksom mätte Arthur Wallert med blicken.
– Jag anade föga när Ni exercerade under mig vad det  

skulle bliva av Er, Wallert!
Lägerkommendanten lossade sitt revolverhänge och satte fast  

det på en hängare. Revolvern tog han ur och lade på bordet.
– Vi har varken tid eller lust att höra på Ert svammel längre, 

överste! Vill Ni erkänna hur Ni har fått kungabrevet eller vill  
Ni inte?

– Jag har svarat förut!
– Vakt, röt Lägerkommendanten.
En av specialunderofficerarna visade sig med stram hälsning 

i dörren.

7 – Dö i tid
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– Skicka in Gretchen och den kvinnliga fången som väntar 
därute!

Underofficeren försvann för att utföra ordern och Lägerkom- 
mendanten vände sig till Arthur.

– Nu får Ni en lektion i förhörsteknik, Riksstormledare . . . 
hård, men fördömt effektiv! Jag har använt den i ett par andra 
länder och aldrig misslyckats.

– Intressant, herr Lägerkommendant, mycket intressant, 
svarade Arthur.

Hade Arthur vetat vem det var som förhörsmetoden skulle  
gå ut över kanske han låtit bli att säga ”intressant”.

En kvinnlig fångvakt, liten och rultig och med flätor i par- 
tiuniform inträdde i rummet och lämnade med stram partihäls-
ning av en kvinnlig fånge.

Den kvinnliga fången VAR NELL. Arthur Wallerts barns 
moder.

– Nell såg översten och rusade i hans armar.
– Far! Far!
Översten strök sin dotter ömt över håret. Han var för rörd  

för att kunna säga någonting.
Lägerkommendanten skiljde far och dotter åt.
– Så . . . så . . . så . . . inga scener här.
Arthur såg ut som han velat gå upp i dimma. Om han bara 

hade vetat vem det var frågan om i förväg?
Lägerkommendanten vände sig till Gretchen, den kvinnliga 

vakten.
– Är specialordem utförd?
Gretchen ställde sig åter i den okvinnliga partihälsnings- 

attityden, som så många kvinnor i hennes hemland ansågo vara 
det viktigaste för den moderna kvinnan, det vill säga att slå 
hårt ihop hälarna och med så kraftig röst som möjligt avlägga 
rapport.

– Specialordern är utförd, Lägerkommendant. Den kvinnliga  
fångens BENKLÄDER ÄRO AVTAGNA!
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Både översten och Arthur ryckte till. Nell såg hjälplöst på sin 
far.

– Bra! Vänta utanför, sade Lägerkommendanten.
Gretchen såg mycket besviken ut. Hela hennes förkrymta 

erotiska liv hade önskat sensationen av att få vara närvarande, 
för hon hade av underofficererna fått reda på Lägerkommen-
dantens tidigare ”förhörsmetoder”.

– Jag kunde inte få se på? Det vore kanske lärorikt!
Lägerkommendanten skrattade road.
– Det kan Ni lära Er på permissionstid. Vänta utanför sade 

jag!
Besviken lämnade Gretschen rummet med ett ”Kamp”.
Översten vände sig till Arthur. Han kunde knappast lägga 

band på sig.
– Ni hörde den utförda specialordem, Wallert? Ni menar 

inte, att Ni ämnar stillatigande se på ett övergrepp, en kriminell 
skändlighet mot Nell, Ert barns mor.

Arthur visste inte vad han skulle säga. Det hela var fördömt 
obehagligt. Det enda han kunde göra, var att försöka slingra  
sig.

– Jag vet ingenting om detta och har ingenting med det att 
göra, överste! Det enda jag kan göra är att råda Er att bekänna!

– Far . . . vad de än gör mig, så stå fast, snyftade Nell.
Lägerkommendanten öppnade dörren till det rum han suttit 

och väntat i medan Arthur talade med fadern. Han nickade 
befallande och in kom en specialunderofficer med någonting i  
en kedja. Detta någonting var en fruktansvärd, vanskapt män- 
niska. En liten dvärg på högst elva decimeter med ett stora ap- 
liknande huvud och långa hårbeklädda armar. Monstrumet gick  
framåtlutad som en apa med armarna slängande. Den lille dvär- 
gen var tydligen sinnessjuk. Endast något djurliknande mummel 
hördes från honom och när han fick syn på Nell, började han 
förtjust hoppa upp och ner utstötande gurgelartade ljud, som 
tydligen skulle föreställa glädjeutbrott.
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Nell rusade förskräckt i sin fars famn.
Arthur tog Lägerkommendanten under armen och gick upp i 

ett av förhörsrummets höm.
Tyst sade han:
– Är detta nödvändigt? Det är nästan för ruskigt!
Lägerkommendanten nickade.
– Visst fan är det ruskigt . . . det är allt här . . . varför tror  

Ni jag börjat dricka, Riksstormledare . . . men . . . krig är krig . . . 
och order är order och det är effektivt det här utan att behöva 
gå för långt.

Arthur gick så långt bort han kunde komma och nästan pres-
sade sig mot väggen. Men han ingrep inte. En Riksstormledare 
kunde inte ingripa mot ockupationsmakten-vännerna-beskyd- 
darna även om det var frågan om vilka ruskigheter och skänd-
ligheter som helst.

Lägerkommendanten skiljde igen Nell ifrån sin far.
– Gå upp i hörnet där, sade han och pekade på en ottoman 

som stod uppe i vinkeln av rummet.
Nell lydde befallningen.
Dåren hoppade fortfarande upp och ner förtjust utstötande 

sina gurgelljud.
– Som Ni ser överste, sade Lägerkommendanten, så äro vi 

intresserade av rasexperiment. Har Ni något att säga mig nu?
– Inte ett ord far, skrek Nell.
Översten ville knappast tro sina ögon. Denne gemena, 

omänskliga barbariska skändlighet tänkte man alltså låta äga 
rum om han teg?

Översten tänkte över svaret.
– Jag förstår mer än väl. Jag hörde rapporten om benklä- 

derna. Jag förstår också att straffet för en ideologi som Er måste 
bli utrotning inte bara av ledarna utan av betydliga skikt av  
Er. Jag anade aldrig att det var rena sinnessjukdomen!

– Håll käften, överste, jag varnar Er, skrek Lägerkommen-
danten.
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Översten stod lugnt.
– Ni kan knappast göra mig mera ont, även om Ni ville!
– Jag ger Fan i Ert förbannade svammel! Nu frågar jag Er  

bara i all vänlighet: Vill Ni bekänna eller skall rasexperimentet 
gå av stapeln?

Översten såg på sin dotter, som krupit ihop på ottomanen 
längst invid väggen.

– Nell . . . förlåter Du mig vad jag än gör, bara det är för  
Ditt bästa?

– Jag förlåter och förstår allt bara inte förräderi! Gör vad  
Du anser är bäst, far!

– Lägerkommendanten vinkade åt underofficeren som höll 
dårens kedja.

– Närmare!
Apmannen kom en meter närmare Nell och hoppade ännu 

mera förtjust.
Lägerkommendanten tog själv hand om kedjan och tog fram 

en nyckel som han satte i kedjelåset.
– Överste! Ni har trettio sekunder på Er att tala!
Han lät dåren komma ännu en meter närmare Nell. Det var 

bara ett par meter som skiljde dem nu och dåren som med sin  
djurinstinkt vädrade kvinna stannade och ställde sig med det 
vanskapta huvudet på sned och bara såg på Nell. Ur dårens 
underliv hade skjutit upp en för kroppslängden onaturligt  
överdimensionerad hårbeväxt lem.

Översten hade flyttat sig en centimeter i taget närmare skriv-
bordet under de sista minuterna.

– Ni skall få svar, Lägerkommendant, sade han.
– Äntligen, suckade Arthur lättad.
– Nå, se där, sade lägerkommendanten.
– Far . . . skrek Nell.
Översten avbröt henne. Han talade lugnt, men man anade 

den fruktansvärda upprördheten bakom orden.
– Ni skall få ett svar som i normala fall vore en skrämmande
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absurditet för en officer men som i detta ögonblick av vanvett 
och fantastisk sadism och råhet är en nödvändighet. Den Högste  
får tillge mig!

– Nå . . .
Lägerkommendanten blev otålig.
– När det gäller Evigheten hastar det i allmänhet inte, bara 

när det gäller att dö i tid, svarade översten.
Han var nu alldeles intill bordet och blixtsnabbt grep han 

Lägerkommendantens revolver, som denne lagt där innan Över- 
sten kom in. Han höll den emot de andra.

Lägerkommendanten förändrade inte en min. Han hade sett 
döden i ögonen ute på slagfälten förr.

– Är Ni vansinnig Överste, sade han med sin vanliga cyni- 
ska stämma.

Arthur Wallert tryckte sig rädd mot fönstret.
– Vad . . . vad tänker Ni göra, sade han.
Översten kunde inte låta bli att le trots tragiken.
– Det är en viss skillnad på Er i alla fall! Ni, Lägerkommen-

dant, är inte rädd, det ser jag, men herr Riksstormledaren är  
det kräk jag trodde.

Översten såg ett par sekunder på sin dotter.
– Gud förlåte mig, sade han enkelt.
Två skott smällde av och apmänniskan sjönk ihop.
Översten var en gammal van skytt. Skotten voro ögonblick-

ligen dödande.
Översten vände revolvern och satte den mot sin tinning och 

tryckte av, men inget mera skott var kvar och med en tung suck 
kastade han revolvern framför Lägerkommendantens fötter.

Läger kommendanten kastade kedjan som höll den lille apman- 
nen till underofficeren. Så g jorde han ställningssteg och parti-
hälsning mot översten.

– Herr överste! Som officer beklagar jag att inte magasinet 
var fyllt. Jag förstår Er!

Ögonblicket var fullständigt overkligt. Lägerkommendanten,
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Arthur och underofficeren bara sågo tigande på översten. 
Översten knöt händerna!
Så g jorde han ställningssteg.
– Herr Lägerkommendant! Vad väntar nyordningen mera av 

mig?
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Sjätte kapitlet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

. . . LIKVÄL  VI  OSS  EJ  FRUKTE.
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”Ensamhetsgången” var den mest fruktade ute i koncentra- 
tionslägret. Det fanns egentligen tre sådana gångar men den 
översta var räknad som den värsta, för att de som där blevo 
insatta fingo alltid sitta länge.

I ett år och till och med över det hade män suttit i den gång- 
en utan något att göra och utan något att läsa och utan prome- 
nad mer än två kvartar – på hela tiden.

De bara satt och satt och satt och stirrade på den trånga lilla 
cellens väggar.

Inredningen var mycket enkel. Sängen bestod av en i två 
etage hopspikad ställning med skenor inuti på vilka lades lösa 
brädbitar, vilka skulle utgöra sängbotten, men de voro så illa 
avmätta att de många gånger ej räckte till varför de under nat- 
ten med ljudliga smällar dansade i golvet om man låg i den 
undre bädden. Det var ytterst sällan i Ensamhetsgången två 
fångar lades i samma cell, men det hade hänt på sista tiden på 
grund av platsbrist, och då kunde den som låg i undre bädden 
mitt i natten få en planka i ansiktet.

Toiletteförhållandena voro urusla. En gammal dåligt tjärad 
spann utg jorde det hela. Den tömdes varje morgon.

Fönstret var till hälften övermålat, för att man ej skulle kun- 
na se utåt gården och Gud nåde den som bevakningen kom på  
med överträdelse av detta. Den fick ordentliga märken som min- 
nen.

— — — —

”Å, döde kamrater, de kuvar aldrig

 oss”.

                                           Okänd.
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Det var natten till julafton ett par minuter innan morgonen 
officiellt inträdde, vilket markerades av ett dånande gongong- 
slag över fängelset.

I Ensamhetsgångens celler voro översten, skeppsredare Wal- 
lert, Kriminalkommissarie Otter, Universitetsrektor Dalerius,  
en pastor och några andra i ensamhetsceller. En cell var dub- 
belbelagd. Där satt en ung kandidat och en skådespelare.

Alla dessa sutto här för sin patriotiska hållning eller för sina 
patriotiska gärningar. Ockupationsmakten bara väntade på att  
de skulle ”mogna” så att de kunde blotta lite mera detaljer  
som kunde medföra sprängningar av ännu flera illegala organi-
sationer med åtföljande masshäktningar.

— — — —

Över Ensamhetsgången ljöd femte timmen i sträck en entonig 
högtalarröst från en gramofonskiva:

– Erkänn  . . . erkänn . . . erkänn . . . Det är ingen idé att ne- 
ka  . . .. Du bara försämrar din ställning . . . erkänn . . . erkänn . . . 
erkänn . . . Du tror väl inte att Kungen och flyktregeringen kan 
segra någon gång . . . barnsligheter om Du tänker efter . . . er- 
känn i stället . . . Du får det bättre genast . . . Erkänn . . . Er- 
känn  . . . Erkänn.. .

— — — —

Inne i vaktrummet sutto Bjarne och Fritz och spelade kort. 
Fritz tillhörde som underofficer specialockupationsmakten 
och Bjarne tillhörde Samlingspartiet.

En flaska brännvin, ölsejdlar och snapsglas stod på bordet.
– Se där . . . vinst igen, sade Bjarne.
– Jag förlorar hela tiden . . . fan också . . . skål, sade Fritz.
– Det är morgonsignal vilket ögonblick som helst.
– Och så är det Julaftonsmorgon.
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– Julafton, ja . . . och så tjänst, sade Bjarne.
Fritz såg nedstämd ut.
– Det går väl an för Dig som är hemma i Ditt land. Tänk  

på mig. Det är tredje Julen jag är hemifrån nu. Om man ändå 
vore säker på att vi vunne kriget skulle det inget göra.

– Är du inte det, frågade Bjarne förvånat.
Fritz såg ännu mera dyster ut.
– Långt ifrån! Vi hade räknat med knappt ett års krig i  

väster och några månader i öster. Så var det sagt oss. Vi voro 
vana att lita på allt man sade. Vi kunde aldrig tro längre.

Ett dånande gong-gong-slag hördes. Klockan var halv sju 
Julaftonsmorgon.

Bjarne stängde av grammofonen, som var försedd med anord-
ning så att skivan evigt började på nytt. Denna slags psykiska 
press att med grammofonröster uppmana fångarna att erkänna 
nätterna igenom var mycket vanlig.

– Nu kan det vara nog med bekännelser en stund, sade 
Bjarne.

– Säkert, svarade Fritz. Våra specialfängelser hemma äro 
mycket bättre ändå. Där stoppar vi in dom två och två eller 
flera och hur dom än skulle leta, om dom misstänker någon mi- 
krofon, så hittar dom den inte, men den finnes där ändå . . . lita 
på det.

— — — —

Fritz vred på ljuset i cellgången och gick ut för att gå mor- 
gonronden.

Morgonronden gick till så att celldör efter celldörr slängdes 
upp och ljuset vreds på.

Fången skulle då vara färdigklädd och stå mitt i cellen vänd 
mot dörren och i stram givakt säga cellens nummer och hur 
många man som bebodde den samt ”allt i ordning”. Hade han
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något att rapportera, om han var sjuk eller om det skulle vara 
något annat fick det ske på morgonen.

Därefter skulle fången omedelbart fatta toilettpytsen och gå 
på toiletten och skölja den. På dessa små promenader såg man 
de andra fångarna och kanske även hade chans att utbyta ett  
och annat, en halv cigarrett, en halv centimeters chokladbit eller  
något att liknande som för fångarna voro fullständiga sagodeli- 
katesser.

Det var bara Översten som inte behövde utföra sköljnings- 
proceduren. Han räknades som krigsfånge och högre officer.

Allt gick programenligt denna morgon tills att Fritz hann  
till rektor Dalerius cell. Det var mycket noga att filten var hop- 
viken på speciellt sätt och Fritz hade upptäckt en rynka i bäd- 
den. Han gick och kastade halmkudde och filt på golvet. Så slog 
han hårt till den gamle rektorn i ansiktet.

– Nå, har Du inte lärt Dig hur man skall bädda än . . . va . . . 
raska på och töm!

Rektorn som visste numera att protester ej lönade sig utan 
bara inbragte ny misshandel skyndade sig ut med hinken.

Nästa cell var skeppsredare Wallerts. Det ålåg honom att  
taga med överstens hink varje morgon, men i dag glömde han 
det, vilket renderade honom en kraftig spark i baken utdelad 
av Bjarne.

– Nå, kommer Du ihåg överstens också? Du är inte så in- 
tresserad nu som när det gällde att skoja åt Dig miljoner.

Wallert hämtade tyst överstens hink. De båda hunno med en 
liten omärklig samförståndsnick åt varandra.

Fritz tittade in i överstens cell.
– Godmorgon, överste. Och upprorsplanerna gå bra?
– Jag hoppas det, sade översten och nickade med ett bistert 

leende.
Otter hade gått ut med sin hink och Fritz öppnade dörren till 

den dubbelbelagda cellen där skådespelaren och kandidaten
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bodde. Han blev stående med ett synbarligen förtjust leende på  
läpparna när han hade tänt ljuset och kikat in, men skenet be- 
drog.

Han vinkade med ett finger till kandidaten medan skådespe-
laren lämnade av ”två man, allt i ordning” och försvann ut med 
hinken.

Skådespelaren kom ut i korridoren – halvklädd!
– Nå, älskling, sade Fritz och tog fast i kandidaten, har du 

något annat att göra än att vara färdig i tid?
Han landade en vänstersving i ansiktet på honom.
– Vi ha ju inga klockor och signalen för uppstigning hörs 

inte, svarade kandidaten.
Men det skulle han inte g jort för Bjarne stod bredvid. Han 

landade ett kraftigt slag på näsan på kandidaten och eftersom 
Fritz då just släppte taget i kandidaten gick denne i golvet.

– Svarar Du också, frågade Bjarne.
Fritz skrattade.
– Signal? Det skall inte vara kaffe på sängen och Times 

också?
Lär dig att stå på benen.
Han gav kandidaten en spark. Denne flög upp hastigt för att  

slippa fler. Fritz tog ett bastant tag i honom och kastade in ho- 
nom i cellen, där han landade på alla fyra.

Just då kom skådespelaren tillbaka med hinken. Bjarne tog 
fatt i honom, då han måste visa sig lika duktig som Fritz.

– Lär dig att rapportera allt i ordning först när det är det, 
sade Bjarne och kastade in skådespelaren i cellen, men satte 
för säkerhets skull krokben för honom också, varför han och 
hinken kom ovanpå kandidaten, som ännu ej rest sig. De blevo 
båda överstänkta av det illaluktande vattnet.

Fritz fick roligt.
– Du lär dig mina uppfostringsmetoder snabbt, Bjarne.
– Upp på benen annars skall Fan ta Er levande, röt han in  

i cellen och skådespelaren och kandidaten rusade upp.
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Johnsen, en annan fånge som hade hand om utspisningen 
kom nu med matvagnen och började dela ut sex bitar bröd och 
en slurk surrogatkaffe per man. Brödet var avsett att räcka hela 
dagen. Johansen hann med att göra V-tecknet i varje cell.

Varje fånge fick på kvällen sätta ut sin stol med plåtkärlen 
och skeden på och efter varje mål sattes den åter ut. Alla fång-
arna hämtade sin mat själva ute i gången utom översten.

Johnsen fortsatte med serveringen och Fritz och Bjarne 
gingo upp mot pastorns cell.

– Kom ut pastor, jag har en liten ouppgjord räkning med 
Dig, sade Fritz och pastorn lydde genast.

– Vad g jorde du i går eftermiddag?
– Ingenting särskilt, svarade pastorn.
Fritz log, men de som kände honom visste att då var det 

farligast.
– Ingenting särskilt! Nej, det är klart. Har Du möjligtvis  

märkt att fönstrens nedre del är övermålad?
– Ja.
– Varför tror du det är g jort då?
– För man inte skall kunna se ut.
– Se, se, se . . . det tar sig, sade Fritz.
Bjarne log. Han visste vad som skulle komma – och pastorn 

också kanske.
– Nå, vad g jorde du i går då?
– Ingenting.
– Du stog inte upp i sängen och du tittade inte ner på går- 

den genom överfönstret, va?
En smäll landade på den lille pastorn.
– Nej, Nej!
– Du begriper att det inte hjälper att be till Gud nu, så nu 

ljuger Du i stället!
– Jag g jorde det inte!
Ett nytt slag, kraftigare än det första gick in.
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– Det förbannade prästkräket erkänner aldrig någonting.  
Du är en feging, vet Du det, en feging?

Fritz kastade in pastorn i cellen.
– Förbannade prästas! Ser jag Dig en gång till i fönstret skall 

det bli extra behandling i källaren!
Johnsen som under tiden serverat färdigt skyndade att under 

misshandeln av prästen ge översten en liten hoprullad lapp, 
därpå rullade Johnsen ut sin matvagn.

Fritz och Bjarne stängde celldörrarna och skulle just till att 
gå, då Fritz kom ihåg att han glömt lyfta in överstens pall med 
mat, varför han låste upp och ställde in det, varefter han låste 
igen.

Bjarne såg missnöjd ut.
– Jag förstår inte allt det här kruset med översten, sade  

han, det är ju en djävla förbrytare i alla fall.
– Han är högre officer och krigsfånge, svarade Fritz kort.
– Jag tycker det är dumheter, envisades Bjarne.
Fritz svar kom med kommandostämma.
– Det skall du inte lägga Dig i! Militärt reglemente tar  

några år att begripa för ditt land.
– Visst . . . jag menade ingenting, sade Bjarne undfallande.
Fritz sträckte på sig.
– Så där ja. Det var en lugn morgon. Nu får man skinka och 

ägg och ett par timmars vila.
De gingo ut från gången och ner i manskapets matsal.
Klockan var ett och fångarna hade fått middag för en timma 

sedan. I all rimlighetens namn skall det erkännas att Julaftons- 
middagen hade varit utmärkt. Det var säkert många ute över 
landet som inte förmådde ordna likadant.

Ingen av fångarna fingo ha klockor, men sådana hade givet 
ändå smugglats in till någon eller några och tidgivingen sköttes 
med bankningar i väggen från cell till cell precis efter sjösyste- 
met med räkning i glas. Två glas hade alltså precis bultats i 
väggarna.

8 – Dö i tid
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Fritz kom efter grovt trampande med de stålklädda stövlarna. 
Han började sin vanliga inspektion genom celldörrarnas titthål. 
Efter honom i filtskor kom Bjarne nerhukad smygande bä- 
rande på en filt. Han gick nerhukad därför man visste att fång-
arna kunde se ut genom titthålen på åtminstone ett par meters 
omkrets, men gick man lågt så hade man chans att undvika 
dessa ögon. Han stannade i mitten av gången. Till vänster låg 
toilettdörren för personaltoiletten och mitt emot denna bredde 
han försiktigt ut sin filt och satte sig till rätta i det han tog upp 
ett anteckningsblock och penna.

Fritz hade färdiginspekterat alla cellerna och nickade åt 
Bjarne på utvägen. Denne satte handen för munnen som om 
han varit rädd för att Fritz skulle säga något, men han försvann 
ut, dörren slog igen, nyckelknippan rasslade och det blev tyst. 
Det gick ett par minuter under total ljudlöshet.

Så hördes översten vissla de första tonerna av jägarmarschen. 
Man hade särskilda signaler och denna var alltså förfrågning 
om kusten var klar.

Översten visslade samma signal igen.
Så hördes pastorns röst klinga tydlig och klar över gången:
– Han har gått, klart.
Alla fångarna lågo nu inne i sina celler tryckta mot luftven- 

tilema som sutto en decimeter ovanför golvet ut mot korrido- 
ren. Ekot i hallen förstorade ljudet så att man hörde mycket  
bra vad som sades.

Kriminalkommissarie Otter, som tyckte sig höra något smy- 
gande ljud utom Fritz slamrande stövlar frågade:

– Är ni säkra? Jag tyckte jag hörde smygande steg bredvid 
klampet.

– Jag är säker, sade pastorn.
Om man i stället litat på kriminalkommissariens uppövade 

hörsel så hade det nog varit bättre.
– Jag kikade ut, tillade pastorn.
Otter gav sig inte.
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– Det bevisar ingenting. Man kan huka sig ner och gå nära 
dörren.

Nu hördes Dalerius.
– Nummer arton talar. Jag tror det är klart.
Översten blev övertygad.
– Då börjar vi vår vanliga förmiddagsstund, men jag upp- 

repar vad jag förut har sagt, att vi skola inte hålla på för länge. 
Man skall inte utmana ödet. En vacker dag kan vi vara överras-
kade och det vet ju alla vad det skulle betyda. Inte sant?

– Jo, kom det i korus.
Översten fortsatte och Bjarne ute i gången hade fullt arbete 

med att anteckna dels vad som sades och dels vilka som antagli- 
gen talade.

– Det är goda nyheter, utmärkta skulle jag vilja säga. I  
öster rasar det stora slaget på sydfronten vidare. Fienden har 
fått draga sig tillbaka med huvudstyrkan, för att inte kring-
rännas, men har lämnat kvar ett ännu inte känt antal divi- 
sinoer i avsnittets huvudstad. Dessa gå ohjälpligt sitt öde  
till mötes. Det är bara frågan om dagar tills den stora segern 
helt är avslutad. Hela området runt kring staden ligger under 
våra allierades artillerikontroll.

– Bra . . . strålande . . . utmärkt . . . fint . . . bravo . . . härligt. 
Gången flödade av förtjusta superlativer.

– På ökenfronten löper allt planmässigt. Brohuvudet ut- 
vidgas  . . . Pastorn avbröt.

– Fara!
Översten visslade första takterna på en känd folkvisa i moll, 

och alla i cellerna gingo upp från golvet och började gå fram 
och tillbaka eller satte sig på sina pallar.

Bjarne reste sig hastigt, samlade upp filten och smög in i 
toiletten.

Nyckelknippan rasslade igen och stora dörren intill gången 
öppnades. Fritz kom in med en ung pojk på högst femton år. 
Dörren till pastorns cell låstes upp och pojken visades in där.
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– Här får själasörjaren sällskap på julafton. Säg sedan att  
inte vi äro hyggliga.

Dörren låstes om nykomlingen, som förtvivlat såg sig om- 
kring, men som strax blev lugnare när han mötte pastorns lug- 
na blick. Ute i gången såg Fritz sig omkring, varefter han för- 
stod var Bjarne var och gick in på toiletten. Bjarne tände lju- 
set och visade honom under tystnad vad han hittills hunnit 
anteckna. Fritz läste igenom det som hastigast och såg intres-
serat glad ut, så gick han ut, dörren gick upp och nycklar rass-
lade igen.

Bjarne gick ut och återtog sin plats på golvet i gången med 
anteckningsboken i högsta hugg.

Översten visslade några toner ur jägarmarschen igen och 
pastorn rapporterade klart omedelbart.

– Fick vi en olycksbroder, frågade Otter.
– Ja, sade pastorn, en stackars sextonåring. Han har blivit 

tagen i dag på själva Julafton bara för att han bott med en som 
har blivit efterspanad.

– Stackars barn, skall det nu gå ut över dem också, sade 
översten.

– Han är väl för ung för att vara en ”tystare” från partit, 
frågade översten.

’Tystare” voro angivare, som läto sig tidvis inspärras för att 
kunna locka av sina medfångar förtroligheter.

Pastorn skingrade varje tvivel på detta antagande.
– Det är en omöjlighet. Han är alldeles vettskrämd. Undra 

på det?
– Arma barn, och så på Julafton, sade Dalerius.
– Hade Ni väntat Er att sinnessjuka förbrytare skulle visa 

någon skonsamhet mot barnen, frågade Wallert.
Översten tog ordet igen.
– Pastor! Försök och håll modet uppe hos honom. Berör 

exempelvis inte sådant som att Ni suttit i sex månader utan 
förhör eller promenad och utan arbete eller lektyr.
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– Tala inte om misshandeln heller, ifyllde Wallert.
Översten fortsatte.
– Gör vad Ni kan, pastor. En pojkvasker kan dom väl inte 

låta stanna så länge. Det är väl misstag kanske. Men hör efter 
med honom om det är nyheter vi inte vet och hur det är med 
stämningen ute bland folket.

– Ja, överste.
– Några andra nyheter, frågade Wallert.
– Bara Julhälsningar, som vi läser i kväll. Jag föreslår att  

vi sluta förmiddagsmötet nu och så börja vi julfirandet klockan 
sex om inget oförutsett inträffar. Programmet blir: Skeppsre-
dare Wallert håller tal om hemmet och pastorn läser julbönen. 
Kriminalkommissarie Otter får försöka fiska i fönstret när det 
mörknar så vi få reda på hur de har det över och under oss. 
Sänd dem våra bästa hälsningar och säg att vi alla tro på seger 
till slut. Alltså slut till klockan sex.

– Klockan sex, kom det i kör från gången.
Bjarne reste sig försiktigt och smög in med filten i bevak- 

ningsrummet, stängde ordentligt om sig, tände ljuset, tog sig en 
stadig klunk ur brännvinsflaskan och fattade hustelefonen.

– Hallå . . . Lägerkommendant . . . Rapport från tredje vå- 
ningen stormman Neil . . . nyheter från fienden som vanligt . . . 
kontakt finnes mellan etagen via fönstren . . . klockan sex någon  
slags julfest . . . ja, jag skall utarbeta fullständig ordagrann rap- 
port  . . . Behöver inte avlyssnas klockan sex . . . Tack . . . Upp- 
ställningen i gången strax före sex . . . order . . . Kamp.

— — — —

Klockan var strax före sex på Julafton. En kvart i hade samt-
liga fångar ställts upp utanför sina celler och de hade bevakats 
med maskingevär av Bjarne och Fritz. Johnsen, fången, hade 
kommit med famnen full av paket.
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Precis tio minuter i sex hade Lägerkommendanten infunnit 
sig med sin närmaste man. Han hade genast börjat hålla tal.

Det led nu mot slutet av detta.
– . . . Jag understryker alltså till Er liksom till Edra kamra- 

ter ute i lägret att Julen är en typisk nationell högtid . . . Ni få  
i kväll genemot annars rådande förbud sjunga Edra folkmelodi- 
er . . . dock ej nationalsången eller psalmer . . . Här liksom ute i  
lägret är allt religiöst förbjudet . . . jag tänker nu på dubbelcel- 
lerna . . . jag kan givetvis inte kontrollera Er liksom dem ute  
i lägret varje minut men jag appelerar till Er att lyda order . . . 
Om någon enda bryter mot den avblåses hela julfirandet även  
ute i lägret . . . Jag hoppas även Ni skola uppskatta all den  
hygglighet jag visar Er i dag . . . Extra förplägnad kommer att 
utdelas under helgdagarna och för dem som ej få mottaga pa- 
ket hemifrån utdelas ett paket med bulle, korv, smör och bröd . . .  
en orkester sammansatt av fångar kommer att i gången senare 
spela för Er . . . men kom ihåg vad jag sagt . . . inga psalmer och 
inga nationalsånger . . . utan typiskt nationellt.. Jag upprepar  
att jag hoppas Ni skola värdesätta min godhet mot Eder . . . God 
jul.

Lägerkommendanten g jorde partihälsning. Johnsen delade 
ut paketen och så låstes fångarna in igen. Johnsen gick ut från 
gången och Bjarne och Fritz beredde sig också att gå ner och 
börja med sitt julfirande i Casinot.

– Vi är strängt taget för hyggliga mot dem, men det är  
ju Jul, sade Lägerkommendanten och fortsatte, får jag rap- 
porten.

Bjarne gav honom rapporten. Lägerkommendanten ögnade 
igenom den belåten

– Det blir väl annat än extraförplägnad snart för herrarna  
här. Skrattande lämnade han gången ihop med Fritz och Bjarne.

— — — —
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Översten visslade signalen igen och pastorn rapporterade 
klart.

En av de mest sällsamma julfester, som avhållits i världen, tog 
sin början.

Fångarna lade sig åter ned vid luftventilerna. I dubbelceller- 
na fick den ena stå vid kikhålet och lyssna, men genom detta 
hördes det sämre.

– Hörde Ni, frågade översten, en typisk nationell Jul utan 
bibel och psalmer . . . och den nationen tror sig om att kunna 
erövra världen och behålla den.

– Jag trodde knappt mina öron, sade Wallert.
– Det var som en mardröm, yttrade Otter.
Översten tog ordet.
– Jag börjar vår lilla julfest, om man nu kan kalla den så,  

med att önska Er alla en så god jul som förhållandena medger 
och jag uttalar min förhoppning om att detta inte är förgäves. 
God Jul kämpande kamrater i Konungens armé.

– God Jul, god Jul, kom det från alla cellerna.
– Så får jag be Otter läsa hälsningarna.
Otter övertog ordet.
– Andra och första etaget önskar oss en god Jul. I båda vå- 

ningarna är kamplusten inte slagen, utan de uttala båda sina 
säkra övertygelser om slutsegem och be oss hålla modet uppe.

Från lägret ha vi fått följande hälsning: Håll ut kamrater. 
Segern närmar sig. Från Konungen har kommit en julhälsning. 
Han och hans familj äro hos oss i tankarna och se med förviss-
ning fram mot den dag de åter bestiga fosterlandets fria jord.

Det blev tyst en minut. Så kom översten tillbaka.
– Tack Kriminalkommissarie. Jag har tänkt mig fortsätt-

ningen så att var och en yttrar några ord, en önskan, en hälsning  
eller vad Ni vill, så sjunger vi tyst, tyst vår älskade national- 
sång, så talar skeppsredare Wallert för de kära därhemma, Rek- 
tor Dalerius läser en nationell dikt och pastorn håller så jul- 
predikan som avslutas med en psalm tyst, tyst . . . Vår Gud är
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oss en väldig borg . . . och sedan prata vi med varandra en tim- 
me . . . Är mitt förslag godkänt?

– Ja, kom det i korus.
– Vi börjar med kandidaten och skådespelare Andersen.
– Om det är nödvändigt så låt oss med glädje giva våra liv  

för fosterlandets heliga sak, sade kandidaten fast.
– Giv oss kraft att gå igenom de svåra dagar som äro kvar, 

sade skådespelaren enkelt.
Nu var det kriminalkommissarie Otters tur.
– Vad jag innerligast av allt önskar är att ingen av våra  

kära skall få behöva uppleva detta.
Det blev en liten pus. Alla tänkte detsamma.
– Jag önskar att ingen misströstar en sekund på vår slutseger 

hur mörkt det än kan te sig ibland, sade Wallert.
Så hördes universitetsrektor Dalerius.
– Jag önskar att alla utan tanke på sig själva göra allt vad  

de kunna för att rädda fosterlandet liksom mina tappra studen- 
ter g jorde och gör.

– Jag önskar att alla finge i julgåva att snart få komma ut,  
sade den lille femtonårige nykomlingen.

Pastorns milda röst hördes.
– Julefrid även över våra fiender. Låt deras hjärtan öppna  

sig så de se sina fel och sin grymhet och kasta av sig sitt eget  
ok, storhetsvansinnets förfärliga ok. Amen.

Överstens fasta röst återkom.
– Själv önskar jag att Hans Majestät Konungen kunde höra 

och se den förtröstan hans tappert kämpande folk har till och 
med i de dystraste ögonblicken. Jag vet, och vi veta alla, att han 
är med oss i tankarna här i kväll och vi veta att en gång kommer 
han tillbaka . . . Låt oss önska så snart som möjligt . . . inte där- 
för att vi inte kunna hålla ut om det skulle dröja, men därför  
att inte ännu mera ont skall vederfaras vårt älskade fosterland 
och våra landsmän.

GUD BESKYDDE KONUNGEN OCH FÄDERNESLANDET!
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Mäktigare hade säkert nationalsången klingat men aldrig 
sällsammare aldrig mera fosterlandskt än dessa röster som för- 
sökte sjunga så tyst som möjligt, men då och då inte kunde  
låta bli att kraftigare betona visa ord:

Ja, vi älskar vårt fosterland 
överallt på jorden.
Våra hjärtan, de stå i brand 
när vi svära trohetsorden.
Aldrig, aldrig viker vi! 
Aldrig, Aldrig sviker vi!
Gud har knutit evighetens band 
mellan kung och folk och fosterland!

Och lika sällsamt klingade ”Vår Gud är oss en väldig borg” 
efter pastorns julpredikan och aldrig hade man hört större 
förtröstan i psalmens slutord 

 . . . LIKVÄL VI OSS EJ FRUKTE.
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Sjunde kapitlet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

MOTSTÅNDET  STIGER!
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I Riksstormledare Wallerts stab hade man länge haft på  
känn, att hemliga beslut sipprade ut. På något annat sätt kunde 
man inte förklara, hur det var möjligt att personer som skulle 
arresteras bara några timmar före de skulle hämtas voro spår-
löst försvunna. Den stora frågan var bara vem eller vilka det 
var som voro patrioternas spioner? Arthur Wallert hade lagt 
många fällor, men de hade inte lyckats. Och på nytt hade han 
givit skarpa order om absolut försiktighet. Ett nytt viktigt ske- 
de hade nämligen inträtt i bekämpandet av den kompakta opi- 
nionen: Den totala arbetsmobiliseringen.

Listor utarbetades dag och natt på basis av medlemmar i 
Samlingspartiet, för att undanröja misshagliga. Alla samhälls-
klasser skulle drabbas, det var avg jort, men i all synnerhet hade  
man här nu möjligheter, att komma åt de övre samhällsklas-
serna, som intogo större försiktighet i sin motarbetande verk-
samhet än gemene man på gatan, som ofta g jorde någon överilad  
handling, för vilken det var lätt att arrestera honom och ge 
honom sex månaders eller ett års ”arbetsplikt”.

Gränsen hade spärrats så gott det gick med hjälp av stormmän 
ur Wallerts trupper, det vill säga dessa voro alltså ett tillskott 
till ockupationstrupperna, som redan lågo där och även dessa 
hade dragit dit förstärkningar ur specialtrupperna.

Men frågan var om detta hjälpte? Gränsen var på sina ställen 
rent omöjlig att bevaka och patrioterna hade medhjälpare  
över allt som skyddade och gömde dem på alla sätt under dagen 
för att de sedan under natten kunde giva sig i väg över gränsen

   ”Vi stå i skuggan av en stövel”.

                                          Karl Gerhard.
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och undkomma. Man hade försökt med att evakuera alla som 
bodde några hundra meter vid gränsen längre bort, men det 
hjälpte inte det heller.

Och så hade man ju två andra vägar att tänka på som stodo 
till förfogande, luftvägen och sjövägen!

Hur många flygplan hade inte glidit ner på slätter och sjöar 
och dels lämnat sprängämnen och tidningar och dels hämtat 
patrioter, som flydde över för att enrollera sig i den för varje 
dag allt mera uppväxande kungliga armén, som uppställdes 
utanför landets gränser. Detsamma var fallet med sjövägen. I 
mörka nätter gledo ubåtar in mot land och försvann igen, utan 
att kustbevakningen hade märkt ett dugg och många småbåtar 
lämnade också landet för att begiva sig över till de kämpande 
patrioternas armeér.

Hysterin började sprida sig bland ockupationsmaktens trup- 
per och vid kusten sköts det numera bara man såg en misstänkt 
skugga. Det var livsfarligt att nalkas stranden i skymningen. 
Många hade redan fått betala med livet för att de företagit en 
oskyldig kvällspromenad nedåt havet.

För Samlingspartiet gällde det att nu eller aldrig krossa mot- 
ståndet med vilka medel som helst. Invasionsskuggan började 
redan irritera dem och om något sådant verkligt hände, det vill 
säga att De Förenade Nationerna ihop med den Kungliga ar- 
mén försökte sig på en landstigning, så var det bäst att se till 
att så kallade ”starka namn” som man visste skulle gå deras 
ärenden och befria landet, de skulle vara borta, antingen döda 
– helst förståss – men i värsta fall i arbetsläger.

Just därför var hemlighållandet av de kommande arreste- 
ringarna nu mer än någonsin viktig och Riksstormledare Wal- 
lert hade g jort allt för att fördela arbetet med arresteringslis- 
torna så att olika män hade hand om olika listor, således att 
bara han själv och hans tre närmaste män, Hartner, Bedén och 
Gahne förutom han själv hade tillgång till hela planen.

Arthur Wallert kunde aldrig i sina vildaste drömmar förestäl-
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la sig att en av dessa tre skulle vara patriot och spion. Arthur 
kunde svurit vilka eder som helst på dessa tre mäns absoluta 
nyordningsintresse och han var övertygad att de alla voro helt 
besjälade av de idéer Föraren hade uppdragit for Samlingspar-
tiet

Men där man minst anar något, där finner man det, och över- 
stormledare Bedén hade från första början varit spion inom 
rörelsen. Han hade vunnit sina sporrar och sin Riksledares för- 
troende genom att komma med upplysningar om en hel del 
saker. Att dessa upplysningar utarbetats av patrioternas ledning 
eller av ledning närstående – det kunde Arthur Wallert aldrig 
föreställa sig och i den alltid rådande hetsen och spänningen ha- 
de han aldrig tänkt på att det underliga med överstormledare 
Bedéns upplysningar var att det alltid rörde sig om saker som 
inte gått att dölja länge till och som därför – i den goda sakens 
skull – hade fått komma till Arthurs vetskap några dagar tidi-
gare än det var nödvändigt. Och man hade funnit att Bedén ha- 
de Arthurs oinskränkta förtroende. Och vad detta betydde för- 
står man ju, enär Arthur och hans tre män voro de enda som 
visste allt om förestående arresteringar och mycket annat!

— — — —

Överstormledare Bedén satt i Riksstormledarens arbetsrum 
vid dennes skrivbord och hade just kopierat färdigt arresterings- 
listan på de viktigaste arresteringarna för kvällen. Han läskade 
förnöjt papperet. Så lade han ner originalet igen i skrivbordet, 
vilket han låste med falsk nyckel. Så stoppade han förnöjt på 
sig kopian och satt sig i en av fåtöljerna i det han drog av sig  
de tunna handskar han hela tiden haft på sig.

Det var ett djärvt företag. En kopiering i Riksstormledarens 
arbetsrum!

Men Bedén visste exakt när Arthur Wallert var att vänta 
och det hade varit nödvändigt att taga risken, för Arhur hade
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arbetat ut ett tillägg som inte ens hans närmaste män hade  
fått se.

Bedén skulle just börja läsa en tidning då han kom ihåg att 
han glömt något!

Han gick till telefonen, slog nollan och kom ut på linjen var- 
efter hem slog ett nummer.

– Hallå . . . Vind över molnen . . . nummer 12 talar . . . Jag har 
planen på den nya rensningsaktionen . . . det är massor som mås- 
te över gränsen omedelbart . . . arbetsmobiliseringen kommer att  
öka varje dag . . . de som inte inställer sig bli avhämtade med 
våld . . . vi måste rädda så många som möjligt . . . jag kommer  
på plats tre klockem åtta . . . meddela Georg Wallert . . . slut.

Han lade på luren och gick och satte sig i en av fåtöljerna.
Han hann knappt läsa de viktigaste nyheterna i middagstid- 

ningen förrän Riksstormledaren inträdde tillsammans med hu- 
vudstormledare Hartner och understormledare Gahne.

Bedén reste sig.
– Riksstormledare, allt klart till kvällens razzia!
– Bra . . . sätt Er ner!
Arthur placerade sig vid sitt skrivbord, där Bedén nyss kopie- 

rat hans hemliga razziaförteckning.
– Förstår Ni nu vad arbetsmobiliseringen betyder? Det är  

vår absolut sista chans, men en jättechans att knäcka oppositio- 
nen. Präster, lärare, arbetsledare, studenter, skådespelare . . . 
kort sagt vem som helst, som bara rapporteras mot oss genom 
ett yttrande eller uppförande, men som annars är oåtkomligt, 
den tar vi bara in på en sex månader eller ett år och låter honom 
röja väg eller bygga befästningar eller vad Fan som helst . . .  
även kvinnorna går det att få ordning på genom det här . . .  
det finnes massor för dem att göra.

– Det är en storartad idé, men det behövs också för motstån- 
det har börjat bli kompakt, sade Hartner.

– Det känns som om vi kämpade mot en mur, ifyllde Gahne.
Arthur nickade.
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– Jag vet . . . jag vet lika bra som Ni, men nu skola vi knäcka 
dem för tid och evighet . . . de äro lite uppiggade av bak- 
slagen ute på fronterna bort i periferin just nu, men fästningen 
den håller och tiden arbetar för oss.

– Men bombningarna äro ju för svåra. Tänk bara på de stora 
dammarna och fabrikerna, sade Bedén.

Herr Riksstormledaren blev irriterad.
– Ja . . . ja . . . ja . . . det är klart . . . men oberoende av det,  

så är det vår plikt att kväsa motståndet, annars få vi aldrig  
övertaga makten helt härhemma  . . . och kriget . . . det vinnes av 
den som håller ut den sista kvarten . . . och det blir stålmakterna.

Telefonen ringde och Arthur svarade själv.
– Hallå . . . Riksstormledaren . . .
Han blev med ens våldsamt upprörd.
– Vad . . . nej . . . för djävligt . . . repressalier . . . ja visst  

klart . . . i kväll extra . . . jag skall ordna det . . . tio stycken ut- 
valda ur olika samhällsklasser . . . ja visst . . . klart . . . tack kam- 
rat Funk . . . Kamp!

Han slängde på luren och slog sin knutna näve i bordet så  
att allting hoppade.

– Det är då Fan just nu när vi behövde alla angivare vi kun- 
de få tag på!

– Vad har hänt, frågade Hartner.
– Ni vet Andersen och Skar, som ha varit utomordentliga  

angivare, de ha hittats i Skars våning mitt inne i staden mörda- 
de . . . de voro fruktansvärt illa sönderskurna.

– Fy Fan, sade Hartner.
– Säger detsamma, mumlade Bedén,
Gahne ryste till.
– Man går inte säker numera om man inte har både ögon och 

revolver i ryggen.
Arthur hade ännu inte berättat allt doktor Funk sagt.
– Inte nog med det . . . en ockupationslöjtnant är mördad ute

9 – Dö i tid
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i provinsen . . . det fordra de genast represalier för i Rikskom- 
misariatet, det vill säga Han själv.

– Hade det bara varit våra män, så hade det inte begärts, 
sade Hartner.

Arthur fnös till.
– Nej, det är klart. Men vi skola hämnas dem också! Var  

så säkra. Jag skall arbeta ut en lista i eftermiddag på tio stycken, 
som kunna skjutas som gisslan, så hugger vi dem i natt på en  
gång med de andra för arbetstjänsten. Dom djävla tio skall pro- 
cessen bli kort med, det skall jag lova! Funk sade att Rikskom- 
missarien var mycket upprörd. Så Ni vet alltså den vanliga for- 
muleringen:

”Sedan Rikskommissarien avslagit nådeansökan arkebusera- 
des i morse” . . . jojomensan, några utmaningar mot oss, det går 
inte för de små liven.

Bedén och Gahne! Fortsätt med att sammanställa upplysning- 
ar vi fått in om misstänkta i kända kretsar . . . och så hjälp mig 
att plocka fram . . . en bankchef . . . en fackföreningsledare . . .  
en känd idrottsman . . . en högre officer . . . en skådespelare 
också för tusan, helst en teaterchef, glöm inte det, för det har 
varit lite oroligt vid Nationalscenen sista tiden . . . skall det vara 
repressalier så skall det drabba alla läger.

Hartner ser efter om någon väntar på mig!
Sätt igång!
Bedén och Gahne gingo ur rummet med olika känslor. Gahne 

tänkte intensivt på nya förslag till repressaliearkebuseringarna 
och Bedén tänkte på huru han skulle kunna hinna varna flesta 
möjliga av de nya som blevo uttagna.

Hartner gick iväg för att se om någon väntade på hans chef, 
vilken under tiden nervöst tog upp en flaska whisky ur skriv-
bordet och tog sig ett par stadiga klunkar. Arthur var nervös! 
Motståndet hårdnade dag för dag, timma för timma! Hur skulle 
det sluta? Och kriget höll på att gå åt skogen för stålmaktema!
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Han ställde tillbaka flaskan precis som Hartner kom in och 
rapporterade att två damer väntade, dels Arthurs mor och så 
en Berit Wik.

Arthur såg lätt intresserad ut när det sista namnet nämndes.
Det var Berit, som förr hade varit husa hos hans familj, men 

som gått in i partiet redan dagen efter överfallet och nu avan-
cerat till ”Överledarinna”.

– Berit Wik . . . å, hon ja . . . hon är partijänta . . . min mor  
skall bara be för gubben igen och det lönar sig ju inte för han  
är ju i ett av lägren borta i Öst . . . hon kan vänta . . . tag in  
jäntan först.

Hartner lämnade honom och Arthur ringde upp sin väninna 
Elly, som han numera bodde tillsammans med, det vill säga  
inte officiellt, hon hade en ”rekvirerad” våning och han en 
”rekvirerad” villa, men han bodde mest i den förstnämnda.

– Hallå . . . Elly . . . Jag ringer för att säga, att jag blir för- 
senad  . . . ja . . . ett par timmar . . . Hur är det med whiskyn . . . 
slut . . . jag förstår det . . . kan Du . . . hundrafemtio per flaska . . . 
dyrt . . . jaha . . . köp tio flaskor ändå för jag får inga på några 
dagar . . . nej, jag har tagit ut massor ändå den här månaden . . . 
sextiden . . . fint . . . Kamp!

Berit Wik stod i dörren i stram partihälsning klädd i elegant 
överledarinna-uniform.

– Kamp!
Arthur reste sig och gick emot henne och kysste henne.
– Kamp! Ser man på . . . en grad högre än sist, det är inte 

dåligt marscherat och överledarinnan kysser lika bra som förr. 
Hur har du det?

– Utmärkt! Och du själv?
– Åja . . . mycket att göra. Slå dig ner.
Berit satte, sig i en av fåtöljerna och Arthur placerade sig  

på armstödet
– Din mor väntar därute
– Vet nog det. Såg hon dig?
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– Visst. Jag hälsade med min vackraste kamphälsning och 
hon såg ut som hon sett en levande skallerorm.

– Jag förstår det. Hon älskar vårt parti som tandvärk.
– Och hur har du det med Elly.
– Åjo . . . Åjo . . . hon är lite tröttsam i längden, men söt.
Berit gav Arthur ett kort.
– När hon blir alltför tröttsam så har du min adress där.  

Kom när du vill.
– Bra. Jag har inte glömt dig. Skall försöka i morgon natt. 

– Nå, vad kan jag göra för dig?
Berit reste sig och g jorde en halvt skämtsam partihälsning, 

betydligt överdriven.
– Herr Riksstormledare, förlåt en liten överledarinna om 

hon kommer och besvärar med att försöka få en liten våning . . . 
särskilt med snygg möblering och extra bred säng i sovrummet!

– För Riksstormledarens besök, sade Arthur.
– Just det! Allt för partiet! Dygd, ära och otrohet!
Berit och Arthur såg på varandra och brusto i skratt.
– Visst skall du få en liten modern våning. Jag skall ordna 

så en blir beslagtagen redan i morgon, för efter i natt blir det 
många, som aldrig behöver bekymra sig om någon våning mer 
i livet.

– Är det stor-razzia, frågade Berit intresserad.
– Jo, jag skulle vilja mena det! Du kanske har någon att 

rekommendera till arbetstjänst?
Berit funderade ett ögonblick så tog hon papper och penna 

från skrivbordet och började anteckna namn.
– Få se . . . han och hon . . . och så hon ja . . . och så den där 

förbaskade markattan . . . de här fyra passa bra och du kan få 
flera i morgon, när jag hunnit fundera lite

Arthur tog Berits anteckning och studerade den. Det var 
totalt okända namn, men en överledarinna hade rapporterat 
dem och det räckte till mer än väl.

– Jaha . . . de sitta inne i morgon, lita på mig. Det är det som
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är styrkan med arbetsmobiliseringen, förstår du, att man tar 
vem man vill.

Berit såg på klockan.
– Jag måste kila nu. Vi ha möte och jag skall hålla föredrag 

om kvinnornas nationalplikt mot partiet. Titta hem i morgon 
kväll!

Arthur tog henne i famnen.
– Vi ska provligga din nya säng då, för jag skall se till, att  

du får flytta in i morgon med detsamma och får överta möbler 
och alltihop. Vi ska nypa en av jäntorna på Metropolteatem i 
natt, minns jag, så hennes lägenhet skall jag skaffa dig. Hon är 
halv eller kvartsjudinna, så hon kommer aldrig tillbaka, och då 
blir det ju en del kläder också att köpa in . . . Du vet priserna be- 
stämmas av vårt folk . . . till tiondelspriset ungefär.

– Tack raring. Det är det jag sagt, att du är den ende av 
familjen Wallert, som det är ordning med.

Arthur kysste henne och så höll han henne en bit ifrån sig 
och mönstrade hennes figur.

– Se, se, se . . . inte ens uniform fördärvar din snygga figur.
Han piskade till henne på den välformade bakdelen.
– Klatsch . . . så, nu har jag inte tid med dig längre. Sänd  

in min mor när du går förbi.
– I morgon alltså. Kamp!
– Vid tiotiden. Kamp!
– Jag sitter och väntar, men jag ringer i morgon också så  

jag kan få flytta in i revyjäntans våning och du har väl adres- 
sen dit?

– Jadå! Ring mig vid ett-tiden.
Berit g jorde elegant partihälsning och avtågade.
– Ingen dum unge, mumlade Arthur för sig själv i det han 

åter tog fram flaskan och tog sig en klunk, satte den tillbaka 
och tog en pastill, för det var onödigt att hans mor skulle känna 
honom dofta whisky vid denna tid på dagen.

Fru Wallert trädde in. Hon var mörkklädd och starkt åldrad.
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– Goddag mor, hälsade Arthur besvärad.
– Goddag Arthur.
– Du tröttnar inte på att komma och be för far?
– Jag har inte uppgivit hoppet ännu, Arthur.
Arthur drog fram en fåtölj.
– Sätt dig mor.
Fru Wallert satte sig.
– Du vet vad jag sagt, mor. Jag kan ingenting göra. Fars  

sak ligger inte under mig!
Fru Wallert ruskade på huvudet åt sin son.
– Du kan inte bedra din mor, Arthur . . . det har du aldrig 

kunnat. Jag har varit hos den utländska säkerhetspolisen och 
de har sagt mig, att bara en anhållan av dig, så är han säkert  
på fri fot.

Arthur började irriterad gå fram och tillbaka.
– Dom säger och dom säger . . . dom säger så mycket som 

aldrig blir av . . . för all del, jag vill inte bestrida att en nåde- 
ansökan av mig skulle . . . hm . . . upptagas välvilligt, men du 
förstår . . . jag saknar rent ut sagt grund!

– Det är din egen far det gäller och det är jag som ber dig.
– Jag vet . . . Du har en olycklig förmåga att alltid försöka  

spela på de sentimentala strängarna, men ser du mor, vår rö- 
relse, vårt parti bygger på så stor framtidsgrund, att vi sätta  
oss över alla små futtiga privatsaker för den stora tanken. Det  
är klart, förstår du, att bara kriget är vunnet så blir far fri- 
given, det vill säga han får nåd . . . men förståss . . . det finnes 
möjlighet att jag skulle kunna medverka till hans benådning 
redan nu . . . Ja, du vet väl, att jag ordnade Nells frigivning?

– Jag vet det. Hon bor ju hos mig . . . hon och . . . din son.  
Hon hade ju heller inget g jort, stackaren.

– Det vill jag inte diskutera.
– Du avbröt dig nyss, Arthur . . . du sade, att du kanske kunde 

hjälpa far?
– Jojo . . . på ett villkor, sade Arthur.
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Fru Wallert reste sig hastigt.
– Säg mig villkoret, Arthur, jag gör vad som helst.
Arthur såg närmast road ut.
– Allt? . . . Är du alldeles säker på det, mor?
– Helt säker.
– Hm . . . det är så lätt att säga det. Jag vill förklara för  

dig, att det villkor jag sätter för fars frigivning, det är dikterat 
av min partiansvarskänsla att ej göra något orätt mot partiet. 
I vanliga fall skulle hans benådning så här tidigt vara felaktig, 
men kan du bara uppfylla villkoret så . . . så anser jag, att jag  
gör partiet och landet en tjänst genom att byta far mot upp- 
fyllandet av det villkoret.

– Säg det bara, Arthur. Säg det!
Arthur stannade upp med sin nervösa gång fram och tillbaka.
– Min far blir frigiven i samma stund vi på din anvisning 

kunna arrestera förrädaren ooh statsfienden, min bror, Georg 
Wallert!

Fru Wallert ryggade baklänges som om hon fått ett slag.
– Arthur . . . odjur . . . aldrig . . . din far skulle aldrig förlåta  

mig det!
Arthur skrattade hårt.
– Vad sade jag? Det är lätt att säga att man vill göra allt . . . 

precis som vanligt hos våra motståndare . . . stora ord och fett 
fläsk . . . och sedan ingenting. Då kan jag tyvärr ingenting göra!

Huvudstormledare Hartner kom in utan att anmäla sig. Detta 
var ovanligt och måste förorsakats av någon viktig nyhet.

– Förlåt jag avbryter Riksstormledare . . . det var något  
viktigt.

Har herr Riksstormledaren sett tredje punkten i det här.
Hartner räckte Arthur en dossier med papper.
Arthur tog dem och läste . . . och han stelnade till.
– När hände det?
För tre veckor sedan, står det i bilagan, sade Hartner.
Arthur tänkte tyst några sekunder.
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– Det visste jag inte. Nåja, mor . . . det har inträffat något  
som gör, att jag skall visa dig, att jag inte är så obarmhärtig, 
som folk tror. Kom upp till mig om fjorton dagar så skall jag  
ha försökt utverka fars benådning – trots allt!

Hartner ryckte märkbart till. Hade Riksstormledaren blivit 
galen? Såg han inte vad som stod i papperen?

Fru Wallert omfamnade snyftande sin son, som stod orörlig 
som en staty.

– Tack . . . adjö Arthur . . . och tack . . . jag kommer igen . . .  
jag visste väl att du var min son.

– Så mor . . . lugna dig . . . gå nu så får du snart se . . . far.
– Tack Arthur . . . jag kommer igen om fjorton dagar.
Fru Wallert lämnade snyftande av glädje sin son. Hon hade 

knappt hunnit stänga dörren förrän Arthur upprörd vände  
sig till Hartner.

– Det är då själva Fan att man inte underrättat mig direkt 
om att min far har dött i koncentrationslägret därborta! Det  
var pinsamt!

– Det var därför jag störtade in. Jag förstod att du inte  
sett det, sade Hartner, jag trodde inte mina öron heller, när  
du lovade din mor frigivning av din far om fjorton dagar. Hur 
skall det gå till?

– Vi får ordna så, att min mor officiellt får brev om att  
far är frigiven och är på väg hem . . . och så . . . få se . . . jo . . .  
så blir fartyget torpederat på hemresan . . . alla ombord stryker 
med och så står jag som familjens räddare och god son i alla fall! 
    – Det är utmärkt. Det går säkert i henne och andra med.

Arthur satte sig vid skrivbordet och lekte med läskpapperet.
Plötsligt såg han noga på det och började undersöka det.
– Vad tusan är det här för något? . . . Det är inte min stil!  

Han undersökte snabbt skrivbordslåset.
– Ingen åverkan på låset . . . helvete också . . . man har läskat 

en kopia av förteckningen till razzian i kväll . . . spioner till  
och med här!
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– Det har länge anat mig att vi ha en rapportör eller flera  
i huset, sade Hartner.

Arthur gav läskpappret till Hartner.
– Se på stilen om du känner igen den.
Hartner studerade läskpapperet noga.
– Det är nästan omöjligt att fastställa på ett läskpapper . . .  

i all synnerhet som om det verkar som om det skrivits med 
särskild stor och tjock stil, så bläcket flutit ut.

– Vi måste sätta i gång en undersökning genast och fram-
flytta razzian ett par timmar. De äro naturligtvis varnade nu!

– Det är en utmärkt idé.
Arthur skulle just lyfta telefonluren för att ge order men 

Hartner hejdade honom.
– Vänta bara en sekund, det är en sak som jag måste tala  

med dig ensam om några ögonblick.
Arthur mönstrade otåligt sin adjutant.
– Pengar igen?
– Just så. Pengar igen. Du är skyldig mig sextontusen  

kronor.
Arthur såg hånfull ut.
– Nåja, skyldig . . . det är väl lite mycket sagt.
Hartners ton blev en aning förändrad. Den var inte så höv- 

lig längre.
– Du vet själv, Wallert, att överenskommelsen var att jag 

skulle få en fjärdedel av alla kontanter vi finner på razziorna, 
särskilt hos judar och sådana . . . och det har ju blivit bra be- 
lopp. Min andel har uppgått till tjugoåtta tusen och jag har  
fått tolvtusen.

– Ja, du vet . . . jag har lite ont om pengar just nu, slingrade 
Arthur sig.

– Visserligen är du min chef, Arthur Wallert, men försök 
inga konster med mig, sade Hartner och stämman lät olycks-
bådande.

– Du hotar väl mig aldrig, frågade Arthur till synes non-
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chalant, men hans hjärna arbetade frenetiskt för att finna en 
lösning på det plötsligt uppstådda ”fallet Hartner”.

– Jag varnar dig, sade Hartner.
– Du vågar aldrig göra partirätt mot mig?
– Bli inte för stor Arthur Wallert! Du såg hur det gick med 

Riksekonomichefen och Riksflygchefen! Du har ont om pengar,  
säger du? Och ändå betalade Elly en ny päls med tjugofyra 
tusen kronor kontant och dina fester kosta ju vanvettigheter 
varje dag? Vad tror du Föraren skulle säga om han finge reda 
på det?

Arthur Wallerts beslut var fattat. Hartner hade blivit för  
farlig. Han visste för mycket om sin chef. Arthur reste sig.

– Herr huvudstormledare Hartner! Ni förgår er mot ert  
lands Riksstormledare!

– En snygg Riksstormledare, fnyste Hartner och fortsatte, 
jag känner dina bravader alltigenom . . . ända från universitets- 
stölderna . . . försök inte med mig . . . jag har tigit tills nu, men  
nu får du passa dig.

– Jag tror jag har fått nog av dig, min käre Hartner, sade 
Arthur.

– Du vågar aldrig göra partirätt mot mig!
– Det behövs inte heller! LÄSKPAPPERET TALAR SITT 

TYDLIGA SPRÅK!
– Vad menar Du? Du tror väl inte att jag skulle vara . . .
Hartner var blek av raseri och Arthur avbröt honom.
–  . . . förrädaren? . . . nej . . . det tror jag inte . . . men JAG  

VILL TRO DET JUST NU!. . .Offentligt! . . . Och jag vill göra  
upp den här saken med dig utan partirätt och en massa besvär 
på mitt eget sätt. Det är på högsta tiden märker jag. Du tror  
väl aldrig att någon får stå i vägen för Arthur Wallert?

Arthur hade sedan en minut tillbaka långsamt fört handen 
mot revolverhölstret och lossat det, varför det bara var ett 
ögonblicks verk för honom att dra sin revolver och avlossa två 
skott mot Hartner.
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Hartner såg Arthur rycka upp revolvern och försökte få fram 
sin egen, men lyckades bara få den halvvägs ur hölstret då han 
träffades perfekt i hjärtat av Arthurs skott. Hartner snurrade 
runt ett varv och sjönk ihop utan ett ljud hårt kramande om 
revolvern i dödsögonblicket.

Arthur såg lugnt på sitt offer.
– Ett farligt vittne ur spel, sade han för sig själv.
Bedén och Gahne kommo inrusande. De hade hört skotten.
– Vad har hänt, kom det från dem båda på en gång.
De tvärstannade när de fingo se den döde huvudstormledaren  

på golvet.
Arthur förklarade – på sitt vis saken.
– Otroligt nog var Hartner förrädare! Han försökte skjuta 

mig när han förstod att jag hade upptäckt honom, men jag  
sköt först. Hämta folk, som bär ut kräket, Gahne!

Gahne gick genast ut för att lyda ordern och Bedén såg in- 
tresserat på Arthur.

– Hur fick ni bevis på honom, Riksstormledare, frågade han.
Arthur räckte Bedén LÄSKPAPPERET! Läskpapperet med 

vilket Bedén själv för icke så måga minuter sedan torkat sin 
avskrift av Arthurs hemliga razzia-förteckning. Hjärtat stod 
stilla ett ögonblick nästan på Bedén men han lyckades behärska 
sin förvåning.

– En snygg historia att rapportera till Föraren, Bedén. Min 
närmaste man kopierar listorna på nattens razziaplan. Vi fram-
flytta alltså notvarpet tre timmar i natt, för nu äro de givet var- 
nade. Ni överstormledare Bedén blir föreslagen till befordran, 
vilket alltså är detsamma som att Ni är befordrad. Jag litar helt 
på er, kamrat Bedén.

Bedén g jorde ställningssteg och stram partihälsning. Detta 
övergick båda hans och patrioternas vildaste förhoppningar, 
att han patrioternas man i partiet, skulle bliva adjutant hos 
Riksstormledaren.

– Herr Riksstormledare! Jag tackar Er för förtroendet. Jag
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har alltid försökt att göra mitt bästa för fosterlandet! Kamp!
När han sade att han g jort sitt bästa för fosterlandet, kunde 

han lugnt se Artur Wallert i ögonen. Bedén g jorde det bästa  
för det fria fosterlandet, det gamla eviga, som skulle komma 
tillbaka en gång, som ingenting kunde hindra mer än tillfälligt!

Arthur nickade nöjd åt sin nye adjutant.
– Ert första uppdrag som min adjutant blir att uppsätta en 

förklaring till Föraren och partirätten. Ungefär så här: Sedan 
huvudstormledare Hartner av Riksstormledaren överbevisats  
om att vara förrädare . . . så . . . efter att ha vidgått . . . så för- 
sökte han mörda Riksstormledaren . . . men blev nedskjuten . . . 
Bevis bifogas i form av läskpapper på vilket kopian på nattens 
razziaplan läskats . . . Riksstormledaren . . . och så Ni själv, Be- 
dén  . . . sätt er nya titel huvudstormledare . . . äro eniga om att 
skriften med säkerhet är Hartners . . . Riksstormledaren hand-
lade i självförsvar . . . och så intyga ni och Gahne att, när ni  
störtade in, hade han revolvern klar . . . som ni ser . . . Uppfattat?

– Uppfattat, Riksstormledare!
Bedén trodde fortfarande ännu knappast vare sig öron eller 

ögon.
Arthur tog sin uniformsmössa och sina handskar.
– Och så sätt i gång, huvudstormledare Bedén, och meddela 

överallt att razzian är framflyttad tre timmar, så jag inte be- 
höver oroa mig för resultatet av den.

Nyutnämnde huvudstormledaren, adjutanten hos Riksstorm- 
ledaren såg sin chef i ögonen när han svarade. Men svaret kom 
ifrån både huvudstormledaren i Samlingspartiets stormtrupper 
och patrioten Bedén.

– Var lugn, herr Riksstormledare! Jag skall meddela fram- 
flyttningen av razzian ÖVERALLT!

Arthur Wallert lämnade förnöjd sitt tjänsterum. Han hade 
säkert ej varit det om han hört vad hans nyutnämnde adjutant, 
som han helt ansåg sig kunna lita på, sade i telefon omedelbart 
efter det Arthur lämnat rummet.
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Bedén hade slagit samma nummer som för en stund sedan –  
ett av numren till de hemliga patriotiska organisationernas hög- 
kvarter.

– Hallå . . . vingar över molnen . . . nummer tolv talar . . . 
meddela alla . . . razzian i natt framflyttad tre timmar .. vik- 
tigt. .. slut!

Han lade på luren i samma ögonblick som understormledare  
Gahne och två stormmän kommo in. Han såg på den döde Hart- 
ner och så på de tre inträdande.

– En sådan djävla förrädare, Hartner . . . inte sant, kamrater?
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Åttonde kapitlet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

DE  HÄMNANDE  SKUGGORNAS  TIMME.
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Riksstormledare Arthur Wallert låg utsträckt på Ellys säng 
och sov. Han hade uniformsbyxor och stövlar på sig. Jackan 
var kastad på en stol bredvid. På nattduksbordet stodo whisky- 
flaskor och glas, bredvid dem låg en laddad revolver. Omedel-
bart bredvid den låga sängen på golvet låg en kulsprutepistol.

Elly hade lagt sig på en ottoman i rummet intill. Det var  
omöjligt att sova i samma rum som Arthur i natt.

Arthurs sömn var orolig. Han låg inte stilla en sekund. Han 
jämrade sig och stönade högt. Han vred sig som en mask på en 
metkrok, som anar faran instinktivt av en annalkande käft, som 
skall krossa den för evigt.

Det fanns ju även alla skäl, som talade mot en lugn sömn 
numera för Arthur Wallert!

Hur många förbannade inte hans namn, hur många hade inte 
svurit att hämnas på honom? Han var fullt medveten om det 
själv. Och mitt i eländet som han med öppna ögon fört sig själv 
in i som en marionett på förräderiets blodiga dockteater, mitt 
i eländet hade han bara en tröst att tillgripa: Whisky och åter 
Whisky!

Man kan lugnt påstå att Riksstormledaren gick i en evig 
dimma genom den! Den kom nerverna att lugna upp sig, den 
dövade samvetet, den g jorde honom modig och stark!

Men den var en farlig bundsförvant, ty den fordrade idelig 
påspädning, annars g jorde den nerverna ännu värre och varje 
vecka ökade Arthur sin konsumtion.

”Kanske Du hemligen knäböjt i nat- 

ten och skyggt bett den Okände gäl- 

da Din skuld”.

                                 Dan Andersson.

10 – Dö i tid
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Arthur drömde mardrömmar. Han såg stora hemska rap- 
porter från koncentrationslägren på vilka det lyste i blod-
skrift alla möjliga namn, vilka genom hans försorg vandrat in i  
fängelserna och vilka även genom hans order blivit kvar där  
och fått en fullständigt omänsklig behandling, som till slut lett  
till att Döden kommit till dem som en befriare. Överst i den 
blodiga skriften stod hans fars namn och efter det följde så 
universitetsrektor Dalerius, Översten, kriminalkommissarie 
Otter och hela raden av andra namn.

Det värsta var att skriften inte ville torka. Arthur såg den  
varje natt i drömmen och han försökte läska den och det hade  
gått bra tills dess han försökte läska ett namn som lydde: Hu- 
vudstormledare Hartner, men det hade inte läskats, och förtviv- 
lad hade Arthur försökt flera gånger. Han hade då också vänt 
rapporten upp och ner och då hade blod flutit över från Hart-
ners namn och på de andra redan läskade, så de hade gått upp  
igen i ljus färsk blodskrift och sedan hade det inte gått att  
torka något av namnen utan varje natt återkommo de i hans 
dröm. Och han visste också i drömmen varför det inte gick att 
läska dem. Läskpapperet han hade använt till Hartners namn 
var det som den hemliga razziaplanens kopia hade torkats med, 
och detta hade han ju beskyllt Hartner för och i sin rapport  
till Föraren och Partirätten angivit som bevis för att Hartner 
varit spion, varför han hade skjutit honom. Och Arthur visste 
mycket väl att det aldrig varit Hartner som hade g jort det. 
Därför hade skriften i blod gått upp. Inte nog med att han hade 
med alla medel och tortyr bekämpat och mördat sina egna 
landsmän som inte voro förrädare utan han hade även mördat 
sin egen förrädar-kamrat, sin närmaste man! Blodskriften skulle 
evigt lysa emot honom så fort han somnade, det visste han.

Innan Arthur somnade eller rättare sagt sjönk in några mi- 
nuter i whiskyberusningsförlamningen hade han bara slarvigt 
försökt stänga av den stora radioapparaten som också stod 
bredvid sängen, men detta hade tydligen inte lyckats, för nu
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började en suggestiv, mollmarschmelodi klinga och i Arthurs 
drömtillstånd förstorades den till jättedimensioner. Tusentals 
trummor rördes i spöklik dödsmarschtakt, dova pukor dånade, 
tusentals trumpeter hade melodin, spöklika klarinetter och 
flöjter hade inpass, mäktiga basar markerade underlaget, då och  
då ingrepo vemodiga violiner i melodin ihop med snyftande 
cello.

Död, spelade melodin, spöken, sade den, hämnd, påminde den  
om, förbannelse, dundrade den. Död, död, död, hördes i pukorna! 
   Arthur blev allt oroligare! Vad var detta? Kom det inte en 
mängd gestalter in i rummet? Voro de inte klädda i koncentra- 
tionslägrets fångkläder? Han såg dem tydligt nu! Som hemska, 
spöklika pråmdragare kommo de långsamt, taktfast efter var- 
andra. Han såg inte ansiktena ännu, de voro gråa! Jo, nu bör- 
jade han se dem: Fadern, universitetsrektorn, kriminalkommis- 
sarien, Översten. De andra tre, som skymtade bakom kände 
han inte säkert igen, men han tyckte sig se en pastor, som han 
låtit arrestera och sedan dödstortera för att få fram en bekän-
nelse och samma sak var det med de andra två, var det inte en 
skådespelare och en kandidat, som varit kamrat med honom 
på universitetet och vars enda förbrytelse varit att han hade 
avgivit skriftligt vittnesmål angående Arthurs universitetsstöl- 
der.

Alla sju hade Arthur i sina dödsrapporter. Alla sju hade på 
något sätt med honom själv att göra: Hans fader, hade velat 
spärra in honom på dårhus, universitetsrektorn hade beskyllt 
honom för stölder, kriminalkommissarien hade lett undersök- 
ningen emot honom, översten var fader till Nell och hade föro- 
lämpat honom, skådespelaren hade fällt ofördelaktiga yttran- 
den om honom på en restaurant, kandidaten hade vittnat emot 
honom, pastorn hade angripit honom och hans stormtrupper i  
en predikan. Alla hade de gått ivägen för Arthur Wallert på 
något vis och alla hade de fått sona för det med döden, men
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inte en snabb död, utan en sadistisk långsam död efter tortyr 
och rena omänskligheter.

Arthur stönade högt! Vad ville alla dessa blodiga, sönderslag- 
na figurer honom! Kunde de inte ligga still i sina gravar? Voro 
de inte ordentligt nedgrävda? Han skulle låta ordna en under-
sökning om vilka som grävt ner dem och arrestera dessa för 
tjänstefel!

Och så den förfärliga melodin, som aldrig slutade. Långsamt 
svepte den fram över rummet men dånande, den måste väcka 
hela huvudstaden! Hela landet! Hela världen!

Vad skulle nu hända? Spökfigurerna stannade och delade 
sig i två led om hans säng, tre på ena och fyra på andra sidan. 
Vad ville de? Mörda honom? Kunna mördade personer mörda? 
Vad ville de annars? Skrämma vettet ur honom? Han behövde 
sova, sova SOVA! Hur skulle han annars kunna hålla ordning 
i landet? Hur skulle han annars kunna stå ut med alla gräslig- 
heter han beordrade om dagarna? Hur skulle han annars kunna  
sända hundraden efter hundraden patrioter till hemska öden, 
på vilka bara fanns ett enda slut: en obarmhärtig död. Han be- 
hövde sova, sova, sova! Men han kunde inte! Visserligen var han  
i något slags sömntillstånd, men dét var ingen vila, utan det  
var förenat med den största påfrestning. Det kröp i varenda 
liten nerv i honom. Whiskyn hade också ökat hjärtverksamhe- 
ten och hjärtat slog värre än efter ett rekordförsök på hundra 
meter. Sova, Sova, SOVA! Vad ville dessa förbannade männi- 
skor, som inte gåvo honom ro ens efter sin död?

Å, han visste nog vad de ville! Hämnd ville de! Hämnd för 
sig själva och alla oskyldiga andra han drivit i döden eller hade 
förstört i koncentrationslägren! Hämnd hade de svurit och nu 
gingo de igen som vålnader för att bringa honom till vanvett 
varje natt genom att med matematisk säkerhet komma så fort 
han bara slumrade till! De hämnande skuggornas timme!

Han stönade högre!
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De stodo stilla, vålnaderna och bara såg på honom, men nu . . . 
nu började de tala.

– Arthur Wallert, sade universitetsrektor Dalerius.
– Tjuv, sade Kriminalkommissarie Otter.
– Förfalskare, ifyllde kandidaten.
– Bedragare, konstaterade pastorn.
– Mördare, kom det från Översten.
– Kräk, sade skådespelaren.
– Landsförrädare, hördes det från hans fader, skeppsredaren.  

Arthur stönade i sömnen och kastade sig av och an.
– Nej . . . nej . . . nej . . . nej . . . sluta . . . nej . . .
Men den. nattliga vålnadsdomstolen slutade inte.
– För en sådan man finns ingen nåd, ingen försköning, sade 

Översten.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning, kom det i korus från de sju.
– Han torterade sig till bekännelser, sade Otter.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . .
– Han svindlade sina egna kamrater, sade skådespelaren.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . .
– Han pinade sitt eget barns mor, sade kandidaten.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . .
– Sin Förares förtroende missbrukade han till skändliga pri- 

vathämnder, sade Dalerius.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . .
– Han förnekade Gud och trodde på beläten, sade pastorn.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . .
– Han ljög och bedrog sin mor om sin fars död, sade skepps-

redare Wallert.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . .
– Han mördade sin egen far och många andra, fortsatte 

Wallert.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . .
– Han förrådde sin kung och sitt land, slutade Wallert.
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De sju började gå igen i sin långsamma marschtakt och den 
förfärliga melodin kom tillbaka.

– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . . Dö i tid . . . Dö i tid  . . .  
Dö i tid . . . Dö i tid . . .

— — — —

Arthur satte sig upp i sängen tvärt. Han stönade och strök 
sig över ögonen. Han trodde han höll på att bli tokig! Han slog 
upp ett dricksglas med whisky och tömde det. Så såg han sig 
omkring. Nej, han var ensam. Han kallsvettades. Han visste  
inte vad han skulle göra för att få sova bara ett par timmar.  
Sova lugnt utan mardrömmar!

Han såg att radion var på svagt och vred på förstärkarratten 
samt satte på en annan station. Han kom rakt in i en pågående 
nyhetsutsändning.

–  . . . tillbaka . . . de förenade bombanfallen ha tilltagit i styr- 
ka . . . från föregående natts anfall rapporteras stora bränder i 
den fientliga huvudstaden samt att bränder fortfarande rasa i 
två U-båtsbaser . . . Fiendens andra stad kan anses vara utrade- 
rad  . . . Oljekälloma som bombades i förrgår brinna ännu . . . I 
kommentarerna fäster man sig vid flera uttalanden om att 
U-båtsfaran är avvärjd . . . I öster står vår allierade starkare  
än någonsin . . . landsmän håll ut . . . hela världen vet att vi  
komma att segra till sist och kasta ut inkräktaren . . . lands- 
män  . . . håll ut den sista svåra tiden som Ni g jort förut!

Arthur vred på en station med musik igen, samma som förut. 
Han slog upp en stor whisky till och svepte den.

Plötsligt öppnades dörren och Arthur spratt till. Det var Elly  
i elegant kimino som kom. Radion hade väckt henne.

– Du är inte klok som tar in förbjudna stationer så högt mitt 
i natten. Hela huset hör det. Sov i stället!

– Jag kan inte sova. Jag vet inte vad det är med mig?
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– Du är nervös! Du måste sova! Det är ju Din och partiets 
stora dag i morgon. – Blir Du minister?

Arthurs svar lät hopplöst och helt utan entusiasm.
– Jag tror det. Vad vinner jag med det? Nya bekymmer . . .  

ny makt . . . men nytt hat . . . hat . . . hat . . . vart jag än ser!
Elly satte sig bredvid honom i sängen och slog armarna om 

halsen på honom i det hon kysste honom.
– Köper Du mig en fin present på Din första ministerdag?
– Ja, ja.
Hon kysste honom igen. Men i natt var inte Arthur intresse- 

rad av kyssarna. Han kände en sugande känsla i magen.
– Var bussig och gör i ordning ett par smörgåsar, en stor 

snaps och en pilsner, är Du snäll . . . jag är så hungrig.
– Visst älskling, sade Elly glad över presentlöftet och gick  

uti köket.
Arthur lade sig ner igen och halvslumrade till, men det blev 

fortfarande ingen vila. Den hemska mollmarschen kom tillbaka.  
Han var övertygad om i sitt halvt omtöcknade tillstånd att han 
ej var ensam i rummet.

Han blev plötsligt iskall! Det var väl inte möjligt? Jo, han 
kunde inte se så fel!

Den av honom själv nedskjutne huvudstormledare Hartner 
kom gående mot sängen. Han var blodig på vänster bröstsida.

Arthur stönade och vred sig i sängen.
– Nej . . . nej . . . nej . . .
Så hörde han Hartners röst . . . han kände igen den bland tu- 

sen .. det var inget att taga miste på.
– Arthur Wallert . . . Riksstormledare . . . snart minister . . . 

tjuv . . . svindlare . . . mördare . . . mördade och bedrog till och 
med sina egna kamrater . . . ingen nåd . . . ingen förskoning . . .  
Dö i tid!

Arthur vaknade till, kröp ihop i sängen upp mot väggen, 
skrek till och böjde sig blixtsnabbt ner och fattade kulsprute- 
pistolen och sände en kulkärve mot Hartner.
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Hartner skrattade hånfullt.
– Ingen nåd . . . ingen förskoning . . . Dö i tid . . .
Hartner gick ifrån sängen och mot väggen. Arthur sände en 

ny kulkärve i ryggen på honom, men Hartner bara fortsatte  
sitt hånfulla skratt och plötsligen var han försvunnen.

Elly kom inrusande genom dörren.
– Gode Gud . . . vad är det?
Arthur steg förvillad upp ur sängen med kulsprutepistolen i 

handen. Han såg sig omkring som ett förskrämt, vilt djur.
– Det var någon här . . . flera . . . de ville mörda mig . . . hat . . . 

hat . . . hat . . .
– Arthur, Du är helt uppriven. Du ser syner. Grannarna 

komma att ringa på polisen och vem som helst ser ju att ingen 
varit här. Fönster och dörrar äro ju stängda.

Arthur upprepade mekaniskt.
– Stängda . . . ingen här.
Men så kom sammanbrottet. Han kastade kulsprutepistolen 

ifrån sig, drog ner Elly så hon blev sittande i sängen, så föll han 
på knä framför henne och lade huvudet på hennes knän.

– Hjälp mig, Elly . . . överallt skuggor . . . hat . . . hämnd . . .  
och jag kan inte stoppa det . . . Jag vet att vi inte vinna till slut 
som vi trott . . . de andra kommer tillbaka . . . hämnd . . . hat . . . 
straff . . .

Elly g jorde sig fri från honom och reste sig upp.
– Du måste lugna Dig, Arthur. Polisen kommer när som  

helst. Jag skall koka starkt kaffe åt Dig.
Hon försvann ut i köket igen. Arthur blev utom sig.
– Gå inte . . . lämna mig inte ensam!.. skuggorna komma . . . 

långa . . . hotande som fjällen . . . alla vill mörda mig . . . far . . . 
rektorn . . . Hartner . . . vad har jag g jort? . . . jag vet inte . . .  
jag rår inte för det. . . allt ramlar ihop!

Han reste sig och raglade som en drucken fram till nattduks- 
bordet, fick tag i en av whiskyflaskorna, som var knappt fjär- 
dedelsfull och tömde den.
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– I morgon är jag minister . . . en marionett på förräderiets 
blodiga dockteater . . . vi kunde ha kämpat . . . vi kunde ha g jort 
motstånd . . . men vi g jorde det inte . . . vi blevo marionetter . . . 
nu ramlar snart allt . . . det bryter samman . . . jag vet det . . . vi 
förlorar . . . vi måste förlora . . . alla äro emot oss . . . och vår väg 
är bara blod . . . blod . . . blod . . . gisslan . . . koncentrationslä- 
ger  . . . blod . . . bara rött blod . . . våra egna landsmäns . . . jag  
vet det . . . men jag kan inte stoppa det . . . vansinnet har gått  
så långt så vi måste löpa linan ut . . . leva de sista dagarna, tim- 
marna, sekunderna . . . sedan kommer hämnden . . . dockorna på 
förräderiets blodiga teater har ingen som drar i trådarna mer . . . 
då kommer skörden . . . draksåddens skörd . . . då faller vi . . . då 
kommer mörkret . . . och slutet . . .

Arthur lade sig ner på knä och knäppte händerna. Just då 
kom Elly in med en bricka. Hon såg på honom med stora för- 
vånade ögon. Riksstormledare Arthur Wallert, Gudsförnekaren,  
i hemlighet knäböjande i natten. Det var en syn! Hon kände 
knappast igen hans stämma, när han talade.

– Gode Gud, hjälp!
Han reste sig.
– Nej, det är sant . . . inte ens det står oss kvar . . . vi ha ju  

avsatt honom också . . . bara gamla vikingagudar . . . som Fan  
vet om dom kunna hjälpa . . . Ingen nåd . . . ingen förskoning . . . 
dö i tid!

Han kastade sig hysteriskt raklång över sängen. Sirener från 
en polisbil hördes. Elly satte ifrån sig brickan. Arthur slog med 
sina knutna nävar i sängen. Han talade inte längre . . . han skrek.

– Jag vill inte dö . . . jag vill inte dö . . . jag vågar inte . . . 
Vanvettet får fortsätta så länge det går . . . jag skall taga vara  
på varje minut . . . varje sekund av min makt . . . det kommer  
tids nog . . . mörkret . . . hatet . . . hatet,..

Riksstormledaren storgrät.
Elly såg föraktfullt på honom och sade för sig själv:
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– Kräk. – Så klädde hon av sig naken, knäppte upp skjorta 
och byxor på Arthur och fick honom lugn. Han hade ridpiska, 
revolver och sadism och begär. Men hon hade stjärten. Hennes 
var makten.

– Kräk!
Han sov!
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Nionde kapitlet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RÄDDNINGENS  GRÄNS.
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På andra sidan gränsen, i grannlandet gingo två soldater på 
vakt.

– Här är lugnt i dag, sade den ene.
– Åja, svarade den andre, det är väl aldrig precis några sen- 

sationer här . . . en och annan flykting ibland.
– Man vet aldrig när det kan bryta löst.
– Vi få inget krig så länge kungen lever.
– Du har kanske rätt, sade den förste soldaten. Nej, vi får 

röra på oss ett slag.
De började gå på en inspektionstur.

— — — —

Inte långt från dem kom en liten flyktingtrupp som under 
oändliga svårigheter hade kommit så långt äntligen. De hade 
nattliga strapatser bakom sig, ett par gånger hade de övernattat 
hos människor de inte kände, men som hjälpte alla ändå för  
den gemensamma sakens skull. Dessa togo en oerhörd risk, men  
de g jorde det ändå för de kände de måste.

Flyktingruppen bestod av Georg Wallert och hans moder, 
Nell och hennes lille son.

Georg gick först med revolver i handen. Inga risker fick ta- 
gas och han skulle inte falla för överrumpling.

– Jag tyckte jag hörde röster, sade Georg.
– Jag hörde ingenting, svarade fru Wallert.
– Jag hörde dem bestämt, återtog Georg och Nell instämde.

”Det är inte alla givet att nå målet, 

men det är alla förunnat att kämpa  

för det”.

                                                Okänd.
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– Jag hörde dem också.
Fru Wallert vacklade till.
– Vi måste väl vara framme snart. Jag orkar inte mycket 

längre. ?
– Det måste vara här när som helst, sade Georg, för jag vet 

att vi gått rätt, och jag har varit här förr.
Nell lossade selen som höll barnet på Georgs rygg. Hon tog 

det i famnen.
– Lillen har varit duktig. Inte ett ljud sista timmen.
– Jag undrar vad hans far sade om han visste var vi voro  

just nu, suckade fru Wallert.
Nell ryste till.
– Tala inte om honom mera, tant. Han får nog sitt straff!
Georg fick alltid något mörkt i blicken när han hörde talas 

om sin bror.
–Var så säker! Hämnden skall träffa honom när han minst 

anar det!
Röster från bara några meters håll hördes. Georg hukade sig 

ner.
– Fort, kryp ner under busken där.
Fru Wallert och Nell med barnet i famn gömde sig bakom 

busken. Georg stod med revolvern färdig.
Fru Wallerts nerver höllo på att brista.
– Så var det meningslöst, stönade hon.
– Tyst . . . var lugn mor . . . jag skall sälja oss dyrt om det 

behövs, viskade Georg.
Fru Wallert skakade på huvudet.
– Skjut dem inte Georg. Det lönar sig inte.
Hon snyftade.
De båda soldaterna som också uppfattat att det var männi- 

skor i närheten voro nu bara några meter från busken. De hade 
sina gevär klara.

Fru Wallert höll inte ut längre. Hon sprang fram mot solda-
terna.
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– Nej, jag orkar inte längre.
– Stanna mor, skrek Georg.
– Tant, ropade Nell.
Men de kunde inte hindra henne. Hon slog ut med armarna 

mot soldaterna.
– Så skjut då . . . mörda mig som alla andra . . . som far . . .  

utför Förarens order och bara skjut . . . skjut . . . jag är inte  
ängslig längre . . . jag är för trött för att vara rädd . . .

Hon sjönk ihop på marken skakande av snyftningar.
Georg hade försiktigt observerat soldaterna. Nu. stack han 

revolvern i fickan och gick fram med höjda armar.
– Vi äro räddade. Det är vänner. Jag känner igen unifor-

merna.
Nell lade ner barnet på mossan och skyndade fram till fru 

Wallert.
Georg gick emot de två soldaterna.
– Mitt namn är Georg Wallert. Jag är här för att följa min  

mor och två till. Äro vi i säkerhet?
Den förste soldaten g jorde honnör.
– Vi äro tvåhundra meter cirka på vår sida om gränsen. 

Välkomna.
Georg tog honom i hand.
– Tack.
Den andre soldaten hade fått syn på barnet vid busken. Han 

lyfte upp det.
– Herre Gud, en liten barnunge också.
Nell och Georg hjälpte fru Wallert att sätta sig upp. Hon  

såg sig omkring.
– Var, var är jag?
Den förste soldaten räckte Georg en fickplunta och modern 

fick en klunk.
– Ingen fara mor, sade Georg, vi äro i säkerhet.
– På andra sidan gränsen, frågade fru Wallert.
– Ja tant, sade Nell.
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Fru Wallert snyftade och knäppte ihop händerna.
– Tack Gode Gud.
Georg tyckte inte två hundra meter på andra sidan voro rik- 

tigt betryggande. De voro ju ännu inom skotthåll och man 
visste aldrig vad eventuella förföljare togo sig till om de sågo 
sig lurade på bytet.

– Om mor orkar, så är det nog bäst Ni fortsätter en bit till  
nu, så får Ni vila sedan.

Han hjälpte modern upp på benen.
– Du säger . . . Ni . . . Georg . . . Du har alltså inte ändrat dig, 

frågade hon.
Georg skakade på huvudet.
– Georg, följ oss, bad Nell.
– Nej, jag kan inte, får inte. Vi skiljas nu. Jag måste skynda 

mig.
Han vände sig till soldatesna.
– Jag tackar er i förväg, för att Ni tar dem i säkerhet.
– Det är ingenting, det är bara vår plikt.
– Om vi bara kunde hjälpa fler.
Fru Wallert omfamnade sin son.
– Adjö Georg. Du är så lik . . . far . . . Du ändrar Dig aldrig.
– Adjö mor. Ha det så bra Ni kan och tänk bara på att en 

gång äro Ni hemma igen. Adjö, lilla Nell, adjö Lillen . . . Ni får 
uppfostra honom bra . . . han kanske är den som skall föra släk- 
ten vidare!

– Varför kommer Ni inte med, nu när Ni är i säkerhet, frå- 
gade den ene soldaten.

Georg var tyst några sekunder, men så kom svaret.
– Ser Ni . . . vi måste föra kampen vidare därhemma, vi  

som kunna . . . några kunna göra nytta genom att fly . . . de  
kunna göra propaganda för vår rättvisa sak i utlandet . . . några 
måste fly . . . men första ledet . . . det är och förblir hemmafron- 
ten  . . . den tysta fronten . . . det är en strid som bara kan och 
som bara skall sluta med seger . . . det kan hända att vi alla inte
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få uppleva den dagen, alla kunna inte nå målet, men alla  
äro förunnade att kämpa för det . . . därför går jag tillbaka . . .  
men hälsa våra kamrater där borta och säg att landet blir vårt 
igen . . . vi ge oss inte, vi som kämpa därhemma . . . vi slå till-
baka så hårt vi kan, men vi ha rätt till alla medel i vår strid,  
för rätten är vår . . . och de som falla, de falla med skaldens ord 
på läpparna . . . ”Det är skönare lyss till en sträng som brast än 
att aldrig spänna en båge” . . . så är våldets evangelium.

Georg vinkade och var strax därpå försvunnen bland bus- 
karna.

Soldaterna g jorde honnör.
Fru Wallert såg efter sin son.
– Jag ser honom aldrig mer . . . min man och två söner har det 

kostat mig . . .
Hon tog sitt barnbarn i famnm.
 . . . men jag har lilleman kvar och inget offer är för stort!

11 – Dö i tid
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Tionde kapitlet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

DÖ  I  TID.
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Rikskommisarien för det besatta området passerade med 
doktor Funk i kölvattnet skyldrande vakter in i mottagnings-
rummet för mera högtidliga saker.

Rikskommissarien var rätt spänslig och inte så lång. Han 
hade tjocka glasögon som g jorde att hans ögon såga fullstän-
digt onaturliga ut.

Rikskommissarien älskade att ge fester med mycket gäster, 
som bjöds på allt upptänkligt som kunde beslagläggas, men  
själv varken drack eller åt han mycket. Jo, i kretsen av sina 
medarbetare satt han gärna nätterna igenom och drack öl och 
snaps.

Rikskommissarien tyckte om vackra kvinnor och samlade 
sådana omkring sig. De fick vad de begärde av honom för att 
hålla honom sällskap och det var inte småsaker han gav bort 
utan rena vanvettigheter som pälsar för femtiotusen kronor och  
så vidare och vem som betalade, ja, det var naturligtvis det 
ockuperade landet.

Rikskommissarien var innerligt hatad av hela det land han 
var satt att styra över. Till och med stora delar av Samlings- 
partiet var emot honom. Och inom sina egna leder var han även 
impopulär. Det rådde kolossala meningsskiljaktligheter mellan 
överbefälhavaren för det besatta området och Rikskommissa- 
rien, enär den förre ville ha mera humana metoder i styrelsesät- 
tet, men den senare envisades med att endast arkebusera och ar- 
kebusera och sätta folk i koncentrationsläger. Till och med led- 
ningen inom Säkerhetspolisen var vid flera tillfällen av direkt 
motsatt mening än Rikskommissarien. Men denne segrade all-

”Det är skönare lyss till en sträng 

som brast, än att aldrig spänna en 

båge”.                                               

              Verner von Heidenstam.
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tid och allt dansade efter hans pipa. Han var bara ansvarig in- 
för Ledaren sade han alltid. Men han glömde alltid tala om att 
han inte hade en aning om psyket hos det folk han var satt att 
tillfälligt härska över.

— — — —

Rikskommissarien gick fram emot ett fönster, som vette mot 
gården och öppnade det. Dånande paradmarsch och massor 
som skrek kamp i ett, i ett strömmade emot honom. Han funde-
rade på att gå och öppna ett fönster mot gatan och se tillställ-
ningen, men han ångrade sig. Han vände sig till doktor Funk 
hans oumbärlige medarbetare.

– Inte illa, doktor.
– Det låter väl som det skall, frågade doktor Funk.
Rikskommissarien nickade.
– Utmärkt arrangerat, doktor, Det är det jag alltid har sagt, 

att Ni är en mästare i sådant och herr Överbefälhavaren för det  
besatta området kommer att bli på gott humör, för han tar 
naturligtvis åt sig det här på vägen hit . . . han är ju lite svag 
för bländverk. – Jag är det inte. Ett arbete som mitt kan bara 
beräknas bli uppskattat på högsta håll och av historien – i vår 
regi. Aldrig av folket!

– Det var svårt att få fram folk denna gången . . . jublande  
folk.

Rikskommissarien såg skeptisk ut.
– Varför det? Tiotusen paradtrogna går väl alltid att få  

fram?
Funk skakade på huvudet.
– Inte här! Och så mycket behövs inte heller för att kanta 

vägen från Slottet och hit . . . men det var svårt nog att driva  
upp cirka femtusen . . . de sista massarkebuseringama ha ska- 
pat ytterst irriterad stämning . . . till och med bland våra egna 
och Samlingspartiet.
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– Så . . . dom har det . . . som om dom skulle begripa det,  
sade Rikskommissarien nonchalant.

– Det är ju förståss deras egna landsmän.
Rikskommissarien blev förvånad. Road betraktade han Funk.
– Doktor . . . Ni sentimental . . .. det var nästan den sista jag 

väntade mig. Jag vill säga Er doktor, en sak. Jag vet inte för 
ögonblicket var jag har orden ”Land skall med lag byggas” 
ifrån? Men jag vet att de äro germanska. Men kom ihåg, att  
här i landet är JAG lagen . . . och jag skall bygga tills bygget  
är som det skall vara.

Två vaktposter trädde in och ställde sig på var sin sida av 
dörren. En officer anmälde:

– Herr Generalen, överbefälhavaren för det besatta området.
– Den hyllade hjälten, viskade Rikskommissarien till Funk.
Vaktposterna skyldrade och herr Generalen och Överbefälha- 

varen g jorde entré i full gala.
Det var en liten man, men var en bra officer, sades det och 

hade dessutom det ryktet på sig om att bjuda till och försöka 
vara human.

Rikskommissarien g jorde partihälsning.
– Herr General och Överbefälhavare!
Generalen hälsade stramt tillbaka.
– Herr Rikskommissarie.
De gingo halva vägen var och hälsade på varandra.
Generalen vinkade av vaktposterna, som försvunno. Han häl- 

sade på doktor Funk och Rikskommissarien hälsade på adjutan- 
ten.

– Folket jublar i huvudstaden, märker jag, sade generalen.
– Det är inte varje dag de få hälsa herr General i full gala, 

sade Rikskommissarien artigt, men doktor Funk, som kände 
sin chef, märkte satiren bakom hövligheten.

Denne gick dock helt förbi Generalen, som ibland var rätt 
naiv.

– Nåja . . . nåja . . . det är ju en sak . . . men feststämningen
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är givet för att landets Samlingsparti nu får sin regering . . .  
om vi nu vinner något med det?

– Ni tvivlar, herr General, sade Rikskommissarien.
Generalens svar kom med kommandosnärt.
– Jag tvivlar . . . på det skarpaste, herr Rikskommissarie. Det 

är ju ett rent apspel . . . en marionettkomedi vi lånar oss till . . . 
inte sant?

– På sätt och vis . . . Jo, herr General . . . men utåt få de mak- 
ten och . . . ansvaret!

Generalen grymtade till.
– Hm . . . ansvaret.», hm . . . tja . . . apropos ansvar, herr  

Rikskommissarie, så vill jag säga Er, att ute över landet ha de 
sista arkebuseringama väckt kolossal förbittring! Det märks och  
det sätter sina spår på ett annat sätt där än i huvudstaden. 
Och det värsta är att vår egen säkerhetspolis halvofficiellt tar 
avstånd från saken och säger bara . . . Herr Rikskommissarien 
har personligen ansvaret . . . och min åsikt . . . den torde väl  
vara bekant . . . jag har varit emot det hela tiden.

Rikskommissarien kände angreppet. Han visste att det gapade 
en djup klyfta mellan generalen och honom och han visste att 
armén alltid försökte visa att de hade motsatta meningar mot 
vad partiet ansåg, och han Rikskommissarien var partiets för- 
ste man i detta land. Han blev kortare, kallare och mera avmätt 
än han brukade vara och det var som om man ville pointera 
varje ord, när han svarade generalen. Han blev helt officiell.

– Herr General och överbefälhavare! Ledaren har givit mig  
i uppdrag att leda detta land, vilket vill säga, att se till att det 
blir värdigt sin tillämnade plats i det nya Europa. Ni, herr 
general, har ansvaret för våra trupper här, uteslutande för  
våra trupper. Jag vet mycket väl, att Ni, herr general, har ogillat 
mina metoder, man kan gå så långt, så man talar om en schism 
inåt mellan armén och Rikskommissariatet . . . säkerhetspolisen  
sorterar dock under mig . . . längst ute . . . Vad olika anser om 
mina metoder bryr jag mig inte om. Min plats har jag fått av
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Ledaren . . . Jag vet att jag har hans förtroende . . . jag är en- 
dast ansvarig inför Ledaren . . . historien . . . och Gudarna!

Generalen hade stramat till flera grader under det Rikskom- 
missarien talade och även han lät helt officiell nu. Han var ar- 
méns förste man i landet detta ögonblick. Och armén stod betyd- 
ligt över partiet i hans ögon.

– Jag insisterar ingenting, herr Rikskommissarie, märk väl 
det . . . men är Ledaren . . . totalt informerad om dessa massarke- 
buseringar och deras grunder?

Rikskommissarien ryckte till nästan omärkligt.
– Herr General, jag vill ge Er rådet, fråga Ledaren . . . därest 

Ni önskar driva schismen till sin spets.
– Förlåt herr Rikskommissarie, sade doktor Funk, men får 

jag påpeka, att vilken sekund som helst anmäles Riksstormleda- 
re Wallert för att hämta konseljpapperen och för den officiella 
uppvaktningen.

Rikskommissarien kostade på sig ett småleende.
– Javisst! Herr General, låt oss glömma våra små menings- 

skiljaktligheter en stund och deltaga i det ockuperade landets 
regeringsglädj e!

Generalen nickade.
– Med nöje, herr Rikskommissarie. Jag säger dock som jag 

sade förra kriget i besatta länder: Jag hoppas vi gör rätt! För  
vår egen äras skull!

Rikskommissarien svarade inte. Inom sig ansåg han herr Ge- 
neral och hans gelikar löjliga, som alltid kommo ”med sin ära”.

Vaktposterna kommo åter in och skyldrade. Doktor Funk 
gick mot dörren. Så vände han sig och anmälde:

– Riksstormledare Wallert.
Arthur marscherade in i galauniform. Av nattens samman-

brott märktes nu ingenting. Hade man närmat studerat honom 
hade man dock nog märkt att ögonen voro en aning glasaktiga 
som de bruka bli efter vissa droger. Han g jorde stram parti-
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hälsning och ockupationsmaktens högsta herrar besvarade den.  
Vakterna försvunno. Arthur stod i givakt under sitt taL

– Herr Rikskommissarie! Herr General och Överbefälhavare!  
Mina herrar! I uppdrag av min Förare har jag att till Ledaren  
i dag frambringa vårt varma tack för den storsinthet och för- 
ståelse och välvilja, som strömmar vårt land till mötes. Först  
och främst då genom Ledarens representant här, herr Rikskom- 
missarien!

Föraren och vårt folk kommer aldrig att glömma vad Ledaren 
har g jort för oss!

Ledaren manifesterar även i dag sin vänlighet mot mitt land 
genom att vårt parti, det bärande partit, får övertaga regerings-
ansvaret.

Föraren frambär genom mig sin förhoppning att vårt folk 
skall visa sig värdig sin plats i det nya Europa.

Föraren kommer personligen klockan ett.
Föraren har även givit mig i uppdrag att av Eder, herr Riks- 

kommissarie, få mottaga det första fria regeringsmötets ären- 
den. Kamp!

Det var olika känslor som detta tal utlöste. Rikskommissarien  
tog det som en helt naturlig hyllning, generalen hade en känsla 
av att han mådde illa över komedin och doktor Funk tyckte det 
var bra g jort av Arthur efter de sista nätternas fester, medan 
generalens adjutant inte hade någon egen mening.

Rikskommissarien var omdelbart beredd att svara.
– Herr Riksstormledare Wallert!
Jag tackar Er för Edra ord och jag hoppas, att den fria, natio-

nella, nya regeringen skall motsvara syftet, vilket jag personli- 
gen är övertygad om!

Jag ber Eder framföra min hälsning till Er Förare!
Jag skall till Ledaren överbringa Er Förares ord!
Doktor Funk gav Rikskommissarien en lädermapp, som denne  

i sin tur överlämnade till Arthur med orden:
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– Jag överlämnar härmed den fria regeringens första rege- 
ringsärenden, gillade och godkända av mig.

Arthur mottog mappen utan att blinka ens inför orden ”fria” 
och ”Godkända” och generalen ansåg detta var höjden av för- 
nedring.

Rikskommissarien fortsatte.
– Dessutom är det mig en glädje, herr Riksstormledare, att 

som vårt tack för Edert förtjänstfulla arbete på att upprätt- 
hålla ordnigen och Edra försök att vända oppositionen in i sun- 
da banor få överlämna till Eder Europeiska Storkorset med 
briljanter.

Han hängde korset kring Arthur Wallerts hals. Så tog han ett  
steg bakåt och g jorde liksom samtliga de närvarande parti-
hälsning under de sedvanliga orden vid korsets överlämnande:

– FÖR ÄRA, TROHET OCH PLIKT!
Arthur strålade.
– Jag tackar Er, herr Rikskommissarie. Det är det största 

ögonblicket i mitt liv! Kamp!
Rikskommissarien gick fram mot honom och tog honom i 

hand.
– Rent privat lyckönskar jag Er . . . från det ögonblick Ni till 

Er Förare överlämnar ärendena . . . herr Riksminister Wallert!
– Mina gratulationer till Er snabba karriär, herr Riksminis- 

ter, sade generalen, men det fanns ingen entusiasm i stämman, 
han tyckte det hela var äckligt.

– Vi ses ju på middagen, herr Riksminister, på återseende, 
kamp, sade Rikskommissarien och lämnade rummet följd av 
generalen och dennes adjutant, sedan dessa utväxlat -kamp-
hälsningar med Arthur.

Riksminister Wallert och Doktor Funk voro ensamma.
Funk gick fram och puffade ministern helt oceremoniöst i 

magen.
– Gamla svin . . . storartat . . . det har Du g jort bra . . . har den 

äran!
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– Tack för hjälpen kamrat.
– Inget att tala om. Vi får väl ha en privat fest med anled- 

ning av det hela? I dag går det ju inte för den officiella mid- 
dagens skull . . . men i morgon . . . med de där långa, blonda, 
slanka.

– Var så säker . . . som vanligt, skrattade Arthur.
– Kamp, sade doktor Funk och gick ut efter Rikskommissari- 

en. Funk var mycket nöjd. Det var till stor del hans verk att 
Arthur blivit riksminister, och det hade Funk nytta av i privat-
livet. Förrädaren, tjuven, förfalskaren, mördaren, riksstormle- 
daren, riksministern Arthur Wallert var ensam. Han talade för 
sig själv.

– Riksministern Arthur Wallert . . . europeiska storkorset . . . 
äntligen . . . målet . . . jag har nått målet . . . nu börjar livet! . . . 

– Nej, nu slutar livet, sade en bekant röst bakom honom!
Arthur var inte ensam. I det ögonblick doktor Funk lämnat 

rummet hade Georg Wallert, Arthur bror, kommit in i rummet 
genom det fönster som Rikskommissarien öppnat, men inte 
stängt. Under oerhörda risker hade han tagit sig in i Rikskom-
missariatet på ett falskt legitimationskort och hade tänkt skjuta 
Arthur när denne kom ut från Rikskommissarien. Han hade 
gömt sig på gården där han fått se Rikskommissarien öppna 
fönstret. Han hade smugit sig fram till fönstret och följt hela 
akten. Ett ögonblick hade han tänkt skjuta både Rikskommissa- 
rien och sin broder, men han lät bli det första när han tänkte  
på de oerhörda repressalier den förstes bortgång skulle framkal- 
la. Arthurs nerskjutning skulle naturligtvis också åstadkomma 
sådant men ej på långa vägar i samma omfattning.

När han såg brodern blivit ensam hade han svingat sig in 
genom fönstret mod revolvern i högsta hugg och när han hörde 
sin bror uttala att han nu trodde livet skulle börja, var det han 
ingrep.

– Nej, nu slutar livet.
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Arthur svängde runt och blev likblek. Brodern, hans egen 
bror, här i Rikskommissariatet med dragen revolver?

– Stå still, Arthurt Lyft armarna, herr Riksminister Arthur 
Wallert innehavare av Europeiska storkorset.

Arthur var dödsrädd.
– Georg . . . Du är vansinnig . . . det betyder Döden för Dig 

om . . .
Georg avbröt honom lugnt.
– Jag vet det, herr Riksminister Wallert, men jag dör EFTER 

Dig!
Arthur blev fullständigt skräckslagen.
– Du är vansinnig . . . Du kan inte mörda Din egen bror!
– Jag mördar Dig inte, svarade Georg, jag verkställer Foster-

landets rättvisa dom över en förrädare!
– Du kan inte, Arthur nästan snyftade, jag lovar Dig vad som 

helst!
Georg log kallt.
– Det är synd, att Du först nu skall börja med intresse för 

familjehänsyn . . . och det är också synd, att Du till slut bevisar 
vilket fegt kräk Du är . . . Alltså, herr Riksminister . . . Nu börjar 
inte livet . . . det slutar . . . för oss båda . . . jag skulle hälsa Dig från 
vår far!

Georg sköt sin bror lugnt och kallblodigt med två skott.
Arthur Wallert föll dödsskjuten.på sekunden.
Två vaktposter rusade in, såg Arthur ligga på golvet, och 

höjde kurbinerna mot Georg. ,
Rikskommissarien, Generalen, dennes adjutant och doktor 

Funk kommo också inrusande.
Georg kastade revolvern framför deras fötter.
– Jag står till disposition. Jag är före detta Riksminister  

Arthur Wallorts broder, löjtnant Georg Wallert.
Doktor Funk knäböjde bredvid Arthur och undersökte honom. 

    – Död . . . mitt i triumfen, sade han.
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En officer kom in med ett rött iltelegram till generalen som 
ögonblickligen tog det, bröt det och läste det.

– Hm . . . generalen såg på Rikskommissarien . . . INVASIO- 
NEN GÅR inte att hejda! 

Georg Wallert kunde inte behärska sig av glädje.
– Leve vårt fria Fädernesland, ropade han!
– Oerhört, sade Rikskommissarien, för ut honom.
Vaktposterna fattade tag i Georg, men på ett tecken av gene-

ralen släppte de honom.
– Stopp, sade Generalen.
Han vände sig till Georg Wallert.
– Jag tyckte jag hörde att Riksminister Wallerts bror var 

officer.
– Löjtnant i hans Majestät Konungens armé, herr General, 

svarade Georg.
– Såå . . .
Generalen och överbefälhavaren såg inte ut som det var värt 

att Rikskommissarien kom med några invändningar.
– Herr Rikskommissarie! Jag vill, om Ni inget har emot  

detta, se det inträffade som en militär sak, som faller under mig!
Löjtnant Wallert . . . jag kan inte förhindra Ert öde . . . men jag 

kan förkorta det!
Herr Rikskommissarie! Ursäkta mig att jag säger min me- 

ning  . . . men i vårt land vore en typ som riksminister Wallert 
otänkbar . . . strängt taget var han förrädare . . . hans land är  
ännu officiellt i krig med vårt!

Men även en förrädare kan lära oss något . . .
Dö I TID!
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Elvte kapitlet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SOLEN  GÅR  UPP.
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Det kom alarmrykten från Norden. Armén som bar den röda  
stjärnan som kännetecken och enblem, den armén som enligt 
herr Ledarens order var slagen och befan sig i upplösning och 
flykt sedan tre år, just den armén höll även nu i Norr på att slå 
sönder samman den s. k. ”germanska armén”. Och de allierades 
soldater hade redan i Väster befriat tre länder och i Söder ett 
land och hade på centralfronten givit den ”germanska armén” 
bland de största nederlag i dess historia. Och nu höll man som 
bäst på att kämpa på ”germanernas” egen jord och slutet kunde 
skönjas. Det kunde bara vara frågan om månader vid detta 
laget. Men samtidigt hade man tänkt på det lilla landet som 
hållits ockuperat i snart fem år och som det landet var vik- 
tigt för Atlanttrafiken och nord-havs-trafiken, så hade man be- 
slutat sig att befria det. De första platserna hade redan fallit 
uppe i nordligaste landet, på den s. k. nordkalotten och i huvud- 
staden var stämningen feberhet. De inhemska förrädarna hade 
i massor försökt att urskulda sig och som det kallades ”ro sig 
över” till partiotfronten, men deras försök voro dömda att miss- 
lyckas. Man hade inget glömt av deras handlingar under ockupa- 
tionsåren. Beträffande ockupationsarmén, så var denna försva- 
gad också nu. En del trupper hade dragit därifrån och nya hade 
kommit, men det var starkt frågan om ifall inte de nya årsklas-
serna voro betydligt sämre än de gamla. Och obevekligt storma- 
de befrielsernas arméer framåt i Norr, Söder, öst och Väst, så 
att den store ledare, som en gång utropat ”Aldrig tvåfrontskrig” 
han hade nu genom sin storartade fältherrekonst ordnat till det

”V-tecknet”.

Winston Churchill.

12 – Dö i tid
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så att hans land klämdes mellan sköldarna från alla väderstreck 
åtföljt av världshistoriens mest förödande bombardemang från 
luften av de västallierades luftflotta.

Jörgen, fiskaren stod utanför sin stuga en bit från den nord-
liga byn och såg på en halvt bortriven affisch som var klistrad 
på ett plank.

”100.000 kronor till den som död eller levande överlämnar för- 
brytaren Georg Wallert till myndigheterna.

            Rikskommissarien”

Jörgen skrattade lite för sig själv och vände lite på mullbän- 
ken (den fick man vända på många gånger nu så svårt som det 
var att få tobak).

– Den har suttit länge, den däringa saken, sa Jörgen till  
Bolm, skepparen, som stod bredvid honom. Di fick’en inte i alla  
fall.

– Di fick inte det och di lär inte få’t. Kom svaret från Bolm 
åtföljd av en kraftig tobaksbrun salivstråle som liksom under-
strök vad han sade ännu mera.

– Har han kommit tillbaka, frågade Jörgen.
– Han har det . . . i natt, sa Bolm. Han har trehundra man  

bort i fjället. Maten är klar och det lär väl inte dröja många 
timmar förrän det brakar löst.

Det ljusnade allt mera.
– Det är bäst att dra sig tillbaka nu, för snart är väl fan lös 

igen, sa Jörgen och fortsatte, det var inget mer jag skulle hälsa?
Nej, sa Bolm och försvann som en dimmfigur.
Jörgen stod och såg efter honom en stund tills han hörde takt- 

fast tramp. Då försvann han också.
Bolm hade ”gått under jorden” som det hette medan Jörgen 

lyckades få vara i fred för ockupationsmakten genom att plikt- 
skyldigast överlämna så dålig fisk som möjligt till soldat- 
köken, för den bästa delen av fångsten, den lämnades av på ett
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visst ställe på ett visst skär, för den gick till dem som ”hade gått 
under jorden” de skulle givet ha det bästa och det mesta.

Jörgen hörde de taktfasta stegen närma sig, en patrull var 
alltså på väg. Jörgen bodde inte inne i själva fiskarbyn, utan  
ett litet stycke utanför. Månntro det gällde honom?

Nu stannade stegen. Dörren rycktes upp och en officer kom 
burdust in. Det var lille Hentzel, han hade lärt sig språket rik- 
ligt bra.

– Jörgen, marsch ut . . . stugan skall brännas . . .
– Goa Löjtnanten . . . vad säger han . . . stugan min . . . vad 

har jag g jort? . . . Jag har väl alltid vart ordentlig me att leve- 
rera och allting . . .

– Jaa . . . allt är bra, Jörgen, avbröt löjtnanten, men allt skall  
brännas . . . fienden är bra tre mil här ifrån . . . knappt det . . . 
Inget får lämnas i deras händer . . . Gå ut Jörgen, så får han se  
att byn brinner också, känner han sig inte ensam, tio minuter 
har Jörgen på sig – sedan tänder vi på.

Jörgen darrade, men han gick ut och i gryningen såg han den  
lilla fiskarbyn stå i lågorna. Förbrytarna hade tänt på den. Nu  
gick mor Annas lilla gröna hus, säkert 100 år, bort, nu gick  
tulluppsyningsmans vita kåk sin väg och de förtvinade träden 
blevo också de girigt slickade lågornas rov. Fienden var knappt 
tre mil ifrån byn, hade löjtnanten sagt? Fienden – det var ju  
räddningen som kom. Hade inte han Jörgen, med egna ögon hört  
en hemlig radioutsändning, där kungen sagt att en armé var på  
väg över nordgränsen som befriare räddare och skulle ge all 
hjälp man kunde åstadkomma. Jasså, det var de som kom? 
Nåja, tänkte Jörgen, är det sant – och det måste det nog vara 
för kungen hade sagt det – då var det väl värt, hur svårt det  
än kändes att se sin gamla stuga brinna, göra detta offer!

För att bråka, ja, det betydde att han själv skulle få en kula  
i sig också.

– Goa löjtnanten, vad skall det bli av oss, frågade Jörgen.
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– Allt ordnar sig, bara vi mattat ut fienden, så vi kan slå  
tillbaka honom, sa löjtnanten. Civilbefolkningen får försöka ta 
sig ner åt landet, för vi stoppar snart upp, så vi kan hålla lin- 
jerna.

– Hm . . . tänkte Jörgen, stoppa upp . . . jo, jag tackar jag . . . 
men han sa ingenting, för han mindes hur liket efter Andersens 
Johan hade sett ut. Johan hade hållit ett tal på byns lilla torg  
mot ockupationsmakten och förrädarna och han hade blivit gri- 
pen. Jörgen mindes för många år sedan en sjöman som kom- 
mit in i en fartygspropeller och sedan flutit upp. Han hade sett  
stygg ut – men Andersens Johan hade sett värre ut . . . och 
hans . . . skador . . . var g jorda av människor . . . vad var det, det 
hette nu igen . . . totyr . . . nej, tortyr vad det ja . . .

De tio minuterna hade gått och Jörgen hade plockat ihop sina  
fattiga ägodelar, så mycket han kunde bära i en gammal Ame- 
rikatrunk och i en säck och nu stod han och såg på hur hans 
kära, gamla stuga brann upp i grunden . . . nu tog elden i det nya  
bjälklagret i taket . . . det var bara fyra år sedan han själv i  
sitt anletes svett hade snickrat det . . . och nu tog det i tvärväg-
garna  . . . och nu . . . nu sviktade den lilla fiskarstugan och föll 
kvidande till marken så att det yrde om den av gnistor och rök. 
Ledaren, det stora militärgeniet i Europas mitt, ”De kommande 
tusen årens härskare”, ”mänsklighetens räddare” hade fått ännu 
ett rökoffer till sina Gudar, som vid det laget nog rätt bekym-
rade sutto uppe i Valhall, för den händelse de existerade.

Löjtnanten och hans trupp ställde upp och satte i gång in mot  
byn. Jörgen gick, långsamt släpande på vad han räddat, efter 
dem. När han kommit halvvägs till byn tog han av in i skogen, 
upp mot fjället. Det var nog bäst att genast försvinna . . . rädd-
ningen var ju nära och var man, hur gammal han än var, så be- 
hövdes han nog snart, nu när räkenskapens timme skulle slå.
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Långt uppe i fjället hade Georg Wallert och hans män följt 
det skändliga skådespelet, utan att kunna röra en hand. Och 
genom kikare såg de även Jörgen vika av från vägen och gå in 
i skogen och de förstod att Jörgen var på väg till dem. Bolm 
hade redan kommit och överlämnat det budskap som Jörgen 
fått under natten för vidare befordran.

Hur Georg Wallert kommit undan från det ökända fängelse 
han förts till efter det han utfört domen över sin bror – det  
hade strängt taget inte varit så svårt. De inhemska förrädarna 
hade nämligen lyckats få honom utlämnad till ett av sina fängel- 
ser och de ville göra det hela till en inhemsk sak utan inbland- 
nin av ockupationsmakten. Detta hade förenklat proceduren att  
få Georg fri, genom att det faktiskt gick bra att muta de egna 
förrädarna, men rymningen hade inte varit så lätt ändå. I sista 
stund hade en del förändringar uppstått, som g jorde att eldstrid 
trots allt hade uppstått. Två av de egna hade stupat, men de 
andra hade fått släppa till fem.

Georg Wallert hade omedelbart ”gått under jorden”. Man 
ville att han skulle resa från landet, och det var ju numera ingen 
konst så väl som det var ordnat för den Underjordiska armén, 
men han hade nekat. Han ville stanna hemma och kämpa till 
segern var vunnen – för att den skulle vinnas, det hade han 
aldrig tvivlat på.

Georg hörde motorljud och såg en flygare närma sig på långt 
håll. Han betraktade den intresserat. Jo, där syntes Den! Det 
var en allierad! vännerna var i antågande. Och nu . . . nu hördes 
våldsam artillerield, bara ett par mil ifrån fjället . . . striden  
hade börjat . . . Åter skulle några kvadratmil av hans fosterlands 
jord befrias . . . Han väntade bara på signalen . . . han och hans 
trupps insats var bestämd på förhand . . .

Han fick vänta ännu fyra timmar, men mot tolvtiden så kom 
den. Samma flygmaskin vände tillbaka och kastade ut en liten 
stålbehållare, som hamnade ett par hundra meter från truppens  
förläggning. I stålbehållaren låg karta och order.
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Klockan var ett och femton när Georg Wallert och hans män 
gingo till anfall. Fienden blev helt överrumplad. Mot sig hade 
den det allierade flyget som bombade sönder allt som kunde 
bombas sönder av truppanhopningar, matrial . . . och bakom 
sig . . . bakom sig fann den plötsligen en välbeväpnad inhemsk 
styrka, utrustad med moderna automatvapen och direkt strate- 
giskt samarbetande med de anfallande fienderna. Det blev full 
panik. Armén, vars ledare hade påstått, att det fanns bara två 
sätt, att dö eller segra, visade med största beredvillighet att det 
fanns flera sätt, bland annat att fly huvudstupa och att kapitule- 
ra i flockar.

Georg Wallert och hans män skonade ingen som kom i deras 
väg, de slogs som djävlar . . . nu var tiden inne att hämnas för 
nästan fem års namnlösa lidande, nu var tiden inne att segra . . .

 — — — —

Striden var över på fiskarbyns avsnitt och några mil jord  
till var befriat från ”herre-människorna”. Georg Wallert stod  
i en krets av allierade officerare. Han var äntligen bland vänner, 
bland hjälpare och befriare.

Fru Inez Wallert, Georgs mor, och Nell hade fått en lugn 
tillflyktsort utanför huvudstaden i grannlandet dit de flytt.  
De följde dagligen nyheterna genom radio och tidningar om 
hur det gick i deras land. De visste – genom hemliga vägar  
först och genom radion sedan – att Georg hade flyckats fly, 
men sedan hade det varit tyst, länge, länge . . . tills nu äntligen 
tystnaden bröts i form av ett telegram via en främmande huvud-
stad. Det var kortfattat och löd

Mor och Nell och lilleman
Vi lever – vi kämpar – vi segrar – Snart
är Ni hemma – Solen går upp –
                                                      Georg.



183

Hans far trodde alltid att solen skulle gå upp till slut snyftade 
fru Wallert.

– Kära tant, den går upp i hela världen nu tack vare miljoner 
män som Georg, svarade Nell.

Nell gick in i rummet bredvid. Lilleman hade vaknat. Hon 
strök honom över huvudet.

– Solen går upp, viskade hon ner mot barnet.
Och Lilleman såg på henne med stora, runda ögon. Och han 

log. Han förstod väl ännu inte vad hon menade, men han skulle 
förstå det en gång. Och han log igen. Han visste ingenting om 
Riksstormledare Arthur Wallert, sin egen fader. Dessbättre för 
Lilleman skulle han få höra talas om sin farfar, skeppsredaren, 
om rektor Dalerius, om översten och många andra. Georg skulle  
berätta om dem, men aldrig om Lillemans far, han hade dess-
bättre av Georg själv tvingats dö i tid!
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