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Fokus på Litauen i en mörk tid
Väpnat motstånd efter andra världskrigets slut

av Henn Avasalu

Résumé

lithuania, the largest of the three Baltic states in both population and land area, fell, as the 
other two states, victim to soviet occupation from late 1944 onwards. Having been occupied 
already as the result of the infamous Molotov-ribbentrop pact, the population knew, by bit-
ter experience, what was in the offing. Young men, ex-officers from the army, and the like 
gathered immediately in groups all over the country, bent on fighting the occupants whenever 
possible. as a rural country with nearly 90 % of the inhabitants living in the countryside the 
men were well suited for their task and familiar with the environment. as many as 30,000 
men finally took part in fighting the enemy consisting mostly of domestic NKVD troops 
of formidable size: their Commander in Chief. Pavel Vetrov had twelve complete NKVD-
regiments at his disposal 1946. already in 1945, the russians tried to persuade the brothers 
to give up: the bait was amnesty. those who refused – almost all of them – had to watch 
their families be deported to siberia, resulting in more volunteers to the Forest Brothers. the 
fighting kept on up to and including 1953, the year of stalin’s death when the pressure on 
the country slowly eased.

av de tre baltstaterna, ofta hopbuntade 
under begreppet ”Baltikum” intar litauen 
något av en särställning i fråga om väp-
nad motståndskamp mot den sovjetiska 
ockupationen

landet är störst av dem och hade den 
största befolkningen – ca 3 miljoner – och 
är starkt katolskt präglat. Det visade sig 
också att sovjet hade särskilda svårigheter 
att implementera sitt evangelium i länder 
som hade katolicismen som religiöst rät-
tesnöre, något som kan ha bidragit till att 
landet har en mindre etnisk rysk befolkning 
än de övriga. alla tre har över århundraden 
bittra erfarenheter av ryssland som granne. 
Österifrån endast återkommande aggression, 
erövring och förtryck.

En första början
när tyskarna börjat retirera på ostfronten 
efter svåra motgångar 1943–44 visste man 

vad som högst sannolikt var att vänta med 
kännedom om den ryska ”doktrin” som sade 
att varhelst den ryske soldaten satt sin stövel ... 
där är rysk jord! (Här må man erinra sig vad 
en diplomatveteran formulerat: ”ryssen so-
ver gott om natten när hans soldater står på 
vakt. på båda sidor om gränsen.”)

när den röda tsunamin från öster slog 
in över länderna hösten 1944 fanns likväl 
patriotism och en stark vilja att bjuda mot-
stånd med alla till buds stående medel. Än 
i dag uppvisar opinionen, främst i de länder 
som stått under Sovjetunionens inflytande 
och där så många fått sätta livet till vid 
motståndskamp, den starkaste viljan att 
göra samma sak igen i händelse av utländsk 
aggression.

Besjälade av omsorg om den egna natio-
nen och hoppet att kunna befria det från 
inkräktare samt vetskapen om Churchill/
roosevelts atlantcharta från 1941 gick man 
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tidigt i den första fasen till verket med nästan 
ett allmänt uppror och ett slags territorial-
försvar. Mindre grupper av motståndsmän 
gick samman i större enheter, och man in-
rättade sju – senare nio – militärområden, 
verksamma fram till 1953.

Under denna tid enrollerade sig ca 30 000 
man i den motståndsrörelse som i alla balt-
stater fick beteckningen ”skogs bröder”.1

ryssarna fick genast stora problem med 
att bryta motståndet och erbjöd därför 1945 
amnesti åt dem som gav upp. De som inte 
gjorde det fick ofta se sina familjer deporteras 
till sibirien som gisslan. totalt deporterades 
118 000 personer. samtidigt återvände ca 
40 000 från sina gömslen till ett civilt liv – 
man hade hållit sig undan av fruktan för att 
bli tvångsrekryterad till röda armén inför 
slutstriderna mot tyskarna.

effekten av alla deportationer gav rakt 
motsatt resultat till det avsedda – antalet 
män villiga att gripa till vapen ökade för var- 
je gång.

Under hösten 1944 och nästföljande år 
hade sovjet stora svårigheter att få fäste 
för sina nya civilförvaltningar bemannade 
med kollaboratörer. landsbygden med sina 
många byar och gårdar var i stor utsträck-
ning kontrollerade av partisanerna, som 
regelmässigt anföll småorter med inrättade 
civilförvaltningar. Målet var att likvidera 
ockupationsadministratörer och kollaboratö-
rer. Man kunde också i samband med dessa 
insatser komplettera sina vapenförråd.

Taktiken anpassas
Under denna period stred man i relativt stora 
förband och drabbades också av några av de 
mest blodiga och förlustbringande motgång-
arna. Under mars månad 1945 stupade 158 
partisaner i två drabbningar och vid en legen-
darisk strid den 16 maj vid kalniskeskogen 
miste man 44 motståndsmän.

så här kunde det inte fortgå, taktiken 
måste ändras. i mindre grupper inriktade 
man sig som fr o m 1946 främst på bakhåll 
och eldöverfall och undvek större drabb-
ningar. avsikten var att eliminera samar-
betspersoner samt komma åt mer vapen 
och ammunition.

nu gick det bättre, och förlusterna sjönk  
dramatiskt. logistiken fungerade som i 
grannländerna: med goda relationer till bon-
debefolkningen kunde livsmedel erhållas från 
gårdarna. Förläggningarna ordnade man i 
skickligt maskerade bunkrar i skogsmark el-
ler intill någon gård. Dessa bunkrar uppgick 
till slut till ca 10 000.

efter hand intensifierades åtgärder från 
Moskvas sida med syfte att besegra skogsbrö-
derna en gång för alla. NKVD-divisionens 
chef, pavel vetrov, disponerade 1946 hela tolv 
regementen ur inrikestrupperna. Deras för-
luster var dock ofta betydande – 25. NKVD-
regementet hade mot slutet av 1946 förlorat 
ca 250 man i stupade.

Åren 1947–48 visade sig bli lugnare i fråga 
om stridsaktiviteter för att de åter skulle öka 
i intensitet från efterföljande år. Cirka 500 
sammanstötningar registrerades nu årligen. 
striderna medförde en förlust i genomsnitt 
för skogsbröderna på 1-2 man varje gång 
en stridsinsats genomfördes mot överlägsna 
sovjetstyrkor. Över tid kom dessa förluster 
att negativt påverka motståndsförmågan.

kampen uppvisade klara inslag av barbari. 
en vanligen förekommande åtgärd från rys-
sarnas sida var att helt öppet, inför hela byn, 
skända stupade skogsbröder. syftet var att 
sätta skräck i folk och locka anhöriga att 
ge sig till känna. lik misshandlades svårt 
på det mest bestialiska sätt för att slutligen 
dumpas på närmaste soptipp. Även detta 
beteende hos ockupationsmakten hade den 
verkan att ännu fler män nu var beredda att 
ta till vapen.
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Infiltration, angiveri och 
verbalt motstånd
Då väpnat våld inte syntes ha någon effekt på 
motståndsviljan tillgrep ockupationsmakten 
olika former av infiltration och angiveri, där 
för ändamålet värvade ”informatörer” an-
vändes. Dessa uppgick till 27 700 personer 
vilka rapporterade till kGB.

Detta till trots, med förhörsmetoder som 
sträckte sig alltifrån livshotande tortyr till me-
ra psykologiskt anpassad, fortsatte kampen. 
Organisatoriskt bildade man nu en enhetlig 
ledning för att bl a utanför landet kunna 
representera den kämpande nationen.

Det stod också klart att utöver rena strids-
aktiviteter var det nödvändigt att också bedri-
va upplysnings- och informationsverksamhet 
till en befolkning som hade fått sina radiomot-
tagare konfiskerade av ockupationsmakten. 
Med de resurser som stod till buds började 
man trycka tidningar i ett otal varianter som 
distribuerades bland befolkningen. som mest 
utkom ett femtiotal, framställda i väl dolda 
små tryckerier.

i litauen liksom i de andra baltstaterna 
kom tvångskollektiviseringen av jordbruken 
att vålla skogsbröderna svårigheter att an-
skaffa proviant. kampen fortsatte likafullt 
fram till 1953, då stalins död medförde 
att trycket sakta lättade, deportationerna 
upphörde och livet blev lättare för befolk-
ningen.

De som slogs med vapen i hand kom nästan 
uteslutande från landsbygden. litauen var ett 
agrart samhälle, med ca 90 % boende utanför 
städerna, och de aktiva hade en välbekant 
miljö att verka i. Detta agrara samhälle fanns 
inte i lika hög grad i de andra baltstaterna 
som redan vid denna tid var mer urbanise-
rade. en del personer på ledningsnivå kom 
dock från städerna, liksom f d officerare i 
den litauiska armén

Motståndet i stor skala ebbade sakta ut 
1953 vilket inte hindrade att enstaka skogs-
bröder fortsatte att kämpa på egen hand. så 
sent som 1965 stupade några man i strid 
med sovjettrupper.

De sovjetiska arkiven, tillgängliga från 
1991 visar tydligt omfattningen av kampen 
i litauen, där motståndet var som hårdast 
mot ockupanterna. av förlustsiffrorna liksom 
omfattningen av sovjettruppernas insatser 
kan motståndet i litauen uppskattas ha 
varit fem till tio gånger mer omfattande än 
i lettland och estland.

Ca 17 000 motståndsmän stupade un-
der perioden, jämte 3 000 civila vilka varit 
involverade i kampen och understött mot-
ståndsmännen. sovjettrupperna förlorade å 
sin sida ca 10 000 man. totalt uppskattas 
ca 50 000 litauer har varit engagerade på 
något sätt i motståndskampen.

redan hösten 1944 när ockupationen 
i stort sett var genomförd började bolsje-
vikerna lokalt att sätta upp en slags milis 
under beteckningen ” Folkets försvarare” 
Det lät ju bra och skulle ge befolkningen 
intryck av att dessa skulle värna och skyd-
da dem mot allehanda faror. Fenomenet är 
välbekant från de båda andra baltstaterna. 

”Folkförsvararna” skulle heller inte vara rys-
sar utan litauer som värvats till grupper om 
trettio man i varje administrationsområde. 
ett lockbete var att den som enrollerade sig 
slapp ifrån fronttjänst.

Det visade sig att här som annorstädes var 
grupperna tämligen odugliga för sin uppgift 
som också handlade om att bekämpa par-
tisaner. sedan dessa grupper, kända under 
namnet ”stribai” decimerats genom avhopp 
återstod mestadels samhällets bottenskrap, 
utan stridsvärde och dåligt beväpnat. av 
lätt insebara skäl blev ”stribai” hjärtligt 
avskydda av både civilbefolkningen och 
motståndsmännen, som vid sammanstöt-
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ningar inte hade några problem med att 
eliminera dem.

annars hade man att slåss emot ryssarnas 
inrikestrupper som var av en helt annan ka-
liber. snabbhet och överraskning var fram-
gångsfaktorerna i striden mot dessa.

såsom nämnts hade motståndsmännen 
tämligen omgående organiserat sig i större 
förband (regementen), med underställda 
kompanier, plutoner och grupper, med därtill 
hörande befälshierarki, och vi har sett hur 
man inledningsvis började operera med vad 
som närmast kunde betraktas som reguljär 
trupp från våren 1945, inte alltid så lycko-
samt då man oftast mötte överlägsna NKVD-
förband. bl a skapades ett regemente som fick 
namnet ”Järnvargsregementet”, uppkallat 
efter en Litauisk mytisk figur.

Strider och skärmytslingar
några praktikfall från verksamheten har 
beskrivits i hävderna, varvid det kunde gå 
till som i det följande:

en enhet från ”Järnvargarna” råkade 
en dag överraska 18 NKVD-soldater jämte 
några ”stribai” sysselsatta med att i en by 
konfiskera en vagnslast spannmål av bön-
derna. Motståndsmännen slog genast ut ett 
snabbt anfall, och efter en halvtimmes strid 
tvangs de enda två överlevande från NKVD 
att fly fältet till nästa by, varifrån de fort-
satte flykten, nu tillsammans med en grupp 
soldater som befann sig där. partisanerna 
samlade nöjda samman de rödas vapen, all-
tid ett välkommet tillskott, och tog vara på 
spannmålen. strax därefter angrep sju man 
en NKVD-eskorterad spannmålstransport, 
tog även den och eliminerade snabbt alla 
rödarmister. allt gick motståndsmännen väl 
i händerna, de led inga förluster.

strax före en påskhelg befann sig ett kom-
pani om 79 man under befäl av täcknamn 

”Virvelvinden” i trakten av floden Nemunas 

där man under en rast fick meddelande från 
spanare att en stor NKVD-styrka av närmast 
divisionsstorlek var på väg mot dem. tid 
fanns inte att obemärkt dra sig tillbaka varför 
man beslöt att omgruppera till en skogskant 
där de maskerade sig väl för att bjuda mot-
stånd, oddsen till trots. Man disponerade 
bl a 15 kulsprutor. efter en halvtimme dök 
de första fienderna upp, partisanerna höll 
inne med elden tills de framryckande näs-
tan snubblade på vapenmynningarna. efter 
en och en halv timmes batalj drog man sig 
ur ställningarna för att undvika inringning 
eftersom NKVD-trupperna fylldes på suc-
cessivt. Under striden kom man undan i god 
ordning sedan partisanerna förlorat elva man, 
NKVD-trupperna nittiofyra.

Under tillbakaryckningen vimlade om-
givningarna av fiendepatruller vilka måste 
undvikas. på en väg såg de några ryska am-
munitionskärror med några NKVD-soldater 
som ropade: ”Grabbar! kom hit och ta för 
er av ammunitionen”! Uppenbarligen visste 
inte ryssarna vilka ”grabbarna” var. några 
av dem, nu iförda ryska uniformer, gick fram 
till kärran och likviderade raskt soldaterna 

– med knivar för att inte genom eldgivning 
ge sin position till känna.

vid ett senare tillfälle angrep en avdelning 
om 30 man en stark NKVD-trupp. efter en 
inledande skärmytsling drog sig Järnvargarna 
tillbaka till befintliga skyttegravar från kriget. 
rådvilla NKVD-soldater, utan lokalkän-
nedom ryckte fram – och klev över skyt-
tegravarna där Järnvargarna hukade! De 
sistnämnda kunde nu öppna mördande 
automateld som vållade fienden 27 man i 
förluster. partisanerna förlorade tre man. 
avdelningschefen insåg att han inte skulle 
komma levande därifrån, en dumdumkula 
hade splittrat hans vänstra lårben. Han gav 
sin kpist till en av mannarna och bad om två 
handgranater. när rödarmisterna sedan var 
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honom nära detonerade han handgranaterna 
och tog några fiender med sig i döden.

en av regementets enheter hade valt att 
förlägga sin bas i ett svårtillgängligt träsk- 
område där man under lång tid förblev 
oupptäckt och varifrån man kunde utföra 
operationer nattetid i omgivningarna. Än 
säkrare var platsen då endast ett fåtal med 
god lokalkännedom visste att ta sig fram i 
träsket där ett felsteg kunde leda till döden 
genom att bli i bottenlösa hål och gungfly.

partisanernas alltmer framgångsrika före-
havanden i bygderna runt omkring var ju 
mycket besvärande för ockupanterna, vilket 
samlade mera NKVD-förband som efter flera 
månader kunde fastställa var motståndsmän-
nen fanns någonstans i träsket. Med mängder 
av trupp omringades nu området i början av 
augusti 1945. Först besköts träskområdet i 
flera timmar med kanoner, varpå ryssarna 
gick in i träsket med medförda lätta båtar. nu 
skulle partisanerna förintas! när dessa båtar 
kommit inom bekvämt skotthåll utbröt en 
våldsam skur av eld som perforerade båtarna 
och manskapen. Båtarna vattenfylldes, sjönk 
och inom kort var området fullt av levande, 
sårade och döda rödarmister, samt båtvrak. 
en del angripare försökte gräva ner sig vil-
ket inte lyckades, andra slukades levande i 
något bottenlöst hål. när det mörknat gick 
partisanerna på förberedda stigar man byggt 
under vattnet till nya ställningar. Därifrån 
såg de i gryningen hur bolsjevikerna hjälplöst 
kravlade omkring i dyn – skogsbröderna lät 
dem hållas. Drabbningen ledde till att 200 
NKVD-män stupade medan skogsbröderna 
förlorade 17 man.

vid ett annat tillfälle kom rapporter till en 
plutonchef att arresteringar av civilbefolk-
ning pågick i en närbelägen by. plutonchefen, 
täcknamn ”klövern”, med några man i följe 
begav sig genast dit för att undersöka saken. 
På plats befanns att NKVD-män för ögon-
blicket slagit sig ned i en gård. Gruppen ålade 

sig fram till huset via diken, omringade huset 
och nedkämpade alla NKVD-männen. Nio 
personer befriades, två kpistar och en lätt 
rysk kulspruta medtogs, jämte en mängd 
mat avsett för NKVD.

inför en planerad operation befanns att 
vapenförrådet borde kompletteras. För ända-
målet spred man sig ut i omgivande bygder 
för att leta efter parti-och NKVD-tillhåll 

– där fanns alltid vapen och ammunition. 
För åtkomst var det oftast nödvändigt att 
eliminera personalen på platsen en avdel-
ning smög fram till en stuga, för övrigt en av 
männens barndomshem, kikade försiktigt in 
genom ett fönster vid entrén – där stod ryska 
vapen lutade mot väggen. Det fanns alltså 

”gäster” i huset. Genom ett annat fönster 
sågs de mest välbekanta ivriga bolsjevikerna 
i hela socknen. tillbaka vid köksfönstret 
gavs en diskret knackning, mor i huset kom 
till fönstret. Man kom överens om att hon 
skulle gå in i rummet där rödarmisterna satt 
och be ena dottern att hämta vatten och ta 
med sig en av bolsjevikerna som hjälp. när 
denne trädde ut på gården fälldes han av ett 
hårt slag och stöp ljudlöst Genast störtade 
tre partisaner in i huset, samlade ihop alla 
vapen – och sedan såg ingen mer någonsin 
till de andra NKVD-karlarna, de hade, enligt 
partisanjargong, ”gått till floden Nemunas 
för att fiska”.

en annan partisan kom till en gård där 
en känd lokal partikoryfé fanns för tillfället. 
Denne satt i salen och lät sig väl smaka ur en 
flaska hembränt medan han kurtiserade några 
damer i rummet. Gårdens folk i övrigt var ute 
på höbärgning i omgivningarna. partisanen 
tänkte att somliga arbetar, medan du, din 
lilla parasit sitter här och super. Dags då att 
göra upp räkningen så han stormade rummet 
och slog undan vodkaglaset ur handen på 
partiordföranden med vapenpipan. Han blev 
genast muddrad och ur fickorna kom en rysk 
naganpistol och några handgranater...”grejor 
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med för harjakten” skämtade partisanen som 
därpå föste ut partipampen ut på gården, 
lade honom i en kärra med munkavle och 
så gick resan mot nemunas.

Aktioner mot Stribai
operativa regementen fick vid ett tillfälle 
order att genomföra aktioner mot stribai – 
de litauer som låtit sig köpas att gå NKVD:s 
ärenden. Dessa återfanns i stödjepunkter 
på en del mindre orter där de mer aktiva 
NKVD:arna också fanns. Stödjepunkterna 
skulle förintas vilket skulle ge en demorali-
serande effekt på stribaifolket partisanerna 
hade för ändamålet mycket effektiva vapen 
till sitt förfogande: antitankgranater och 
fosforgranater. tre stödjepunkter slogs ut, 
samtidigt distribuerades hotfulla flygblad 
som uppmanade alla stribai att avbryta sin 
verksamhet.

i orten Gizai förintades stödjepunkten 
under ledning av regementschefen med täck-
namn ”vampyren ”attacken genomfördes 
under ljusan dag, man omringade det be-
fästa huset, sköt ner dem som försökte göra 
motstånd och satte eld på huset medelst 
fosforgranater. med elden i hälarna flydde 
bolsjevikerna ner i källaren, där det snart inte 
heller gick att vara kvar sedan man lyckats få 
eld även på denna del av huset. till dess var 
varje fönster under bevakning av kulsprutor. 
när ryssarna till slut var tvungna att lämna 
huset, nu i full låga, blev de omedelbart 
nedskjutna. attacken var skoningslös och 
ingen i huset överlevde.

på samma sätt togs stödjepunkten i kacer-
giné om hand, denna gång på natten av ca 
100 partisaner under befäl av täcknamn 
”Grävaren”. Här hade bolsjevikerna förskan-
sat sig i flera hus varför mer folk krävdes. Hela 
stödjepunkten förintades med all personal. 
Metodiken var densamma. partisanerna led 
inga förluster på någon av platserna.

Dessa välplanerade aktioner vållade pa-
nik bland stribai som inte kunde förstå vad 
slags vapen partisanerna disponerade med 
dessa fruktansvärda resultat. partisanerna 
utnyttjade detta med att sprida rykten om 
än förfärligare vapen. resultatet blev att 
stribai försökte dra sig ur på månghanda 
sätt, en del gick under jorden, andra bytte 
sida till partisanerna. endast några få blev 
kvar för att bemanna en enda stödjepunkt. 
De som enollerat sig alltför mycket med 
NKVD hade ingen väg tillbaka.

Beväpning
partisanernas beväpning var brokig och 
från skilda ursprungsländer. inledningsvis 
hade man tagit tillvara det som fanns när 
tyskarna retirerade och en del vapen blev 
kvar. efter hand utökades arsenalen efter 
lyckade överfall och bakhåll varvid vapen 
alltid togs till vara. Uppskattad och populär, 
samt effektiv både på kort och långt håll var 
tyska ”sturmgewehr” en automatkarbin av 
god kvalitet.

i tillägg fanns ryska kulsprutepistoler typ 
sudajev pps m/43 liksom kpisten spagin pps, 
dessutom en tjeckisk modell vid namn sa 
25 – ett förträffligt vapen som senare fick 
stå förebild för den israeliska Uzi-kpisten. 
automatgevär fanns av två modeller, dels 
simonov avs-36 och tokarev svt.

Därtill fanns lätta kulsprutor av ryskt och 
tyskt ursprung, luftkylda, jämte en tjeckisk 
lätt kulspruta, ZB 26 (Zbrojovka Brno) som 
fanns i stort antal hos partisanerna. Den ma-
tades med 30-patroners magasin. inga tunga 
vattenkylda kulsprutor med tunga lavetter 
typ Maxim. kulsprutor befanns användbara 
och effektiva vid den stridsteknik som vanli-
gen tillämpades av skogsbröderna. enstaka 
tyska panzerfaust kunde också förekomma, 
använda för att demolera stenväggar och 
liknande. i övrigt fanns inga tyngre vapen 
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såsom granatkastare, det blev för tungt och 
opraktiskt vid partisanernas snabba insatser 
och förflyttningar.

Från dåtid till nutid
Nästan en mansålder har förflutit från denna 
epok. Baltstaterna har sedan 25 år återfått 
sin suveränitet och frihet, något som de mot 
bakgrund av gjorda erfarenheter värnar om 
i högsta grad i de länder som fick känna på 
förtryck och övergrepp. inte en gång till vill 
man uppleva detta.

i en stort uppslagen artikel i Svenska 
Dagbladet i juli 2017 redovisas också hur 
man i polen utbildar folk i vapenbruk och 
irreguljär krigföring. inte en gång till här 
heller.2

attityder förändras med tiden. För att 
utröna hur man inom eU-länderna uppfat-
tar begreppen demokrati, frihet, nationell 
suveränitet och självständighet, ställde i en 
undersökning frågan huruvida dessa begrepp 
var värda att värna och ytterst försvara.

tidskriften Forskning och Framsteg pre-
senterade resultatet i ett av sina nummer, 
utgiven 2016 i form av en graf, indikerande 
motståndsviljan.3 Grafen toppades överlägset 
av två stater: Bulgarien och estland. sedan 
böjde kurvan sakta nedåt men de stater som 
fått smaka på långvarig ockupation och 
främmande inflytande låg till övervägande 
del högt. Mot slutet av de 28 staterna som 
inte upplevat särdeles svåra hemsökelser, el-
ler inga alls i modern tid, uppvisade listan i 

botten bl a sverige och Frankrike! kanske 
det förhåller sig så att i sveriges fall lutar 
man sig mot det faktum att man sluppit krig 
i över tvåhundra år, så varför bekymra sig 

– oss kan intet ont hända? eller så förlitar 
man sig i hög grad på att det s k ”folkhem-
met”, vid behov ska vara instansen – d v s 

”någon annan” som klarar upp eventuella 
svårigheter?

en annan observation i hithörande frågor 
är en undersökning som några journalister 
gjorde för 15–20 år sedan. De åkte runt 
i europa och riktade frågor speciellt till 
ungdomar om fundamentala saker såsom 
frihet och demokrati. Mestadels ställde sig 
ungdomarna mycket positiva till ämnena 
och på den yttersta frågan – om man var 
beredd att gå i strid för alla dessa värden 
och riskera sitt liv – var majoriteten positiv 
även till detta.

annorlunda blev svaren vid frågor i sverige. 
Journalisterna möttes av tomma blickar och 
kommentaren ”Öh, jag vill inte dö”.

en sammanfattning, formulerad av en 
partisanchef i juni 1950 i sin dagbok kort 
innan han stupade i strid kan här återges. 

”balterna är måhända dåliga politiker. De för-
mådde inte att köpa och sälja sitt fosterland. 
De förmådde inte att idka handel med sina 
känslor. Å andra sidan var de goda soldater 
som i farans stund inte var rädda för att sätta 
sina liv på spel för fosterlandet.”

Författaren är fri skribent.

Noter
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