
LUKKET PÅ GRUND AF DØDSFALD 

 

 

MIN FARFAR HAVDE to koner og en elskerinde. Selma, min farmor, og firmaet 

Svensson & Holm var Ruriks lovformelige partnere, dem han havde lovet at elske i 

medgang og modgang indtil døden skilte dem ad; Kino Gloria var hans frille, og hende 

havde han udelukkende af lyst. 

Onsdag og lørdag aften blev der vist ordinære forestillinger i biografen, derudover 

var der matineerne søndag eftermiddag. I krigsårene havde siklaxboerne kun få 

muligheder for at more sig på grund af forlystelsesforbuddet, og de opsøgte derfor 

forventningsfulde murstensbygningen nede ved åen i Forsby selvom der kun stod 

reprisefilm på programmet. Kino Gloria trak i disse år konstant fulde huse, og Rurik 

ville med glæde have vist film syv aftener om ugen hvis bare myndighederne havde 

tilladt det. 

Rurik var så sandelig en filmkunstens hengivne tjener. I de mange år han drev Kino 

Gloria, aflyste han så vidt jeg ved kun nogle få gange en forestilling. Et af 

messefaldene indtraf i oktober 1944. På programmet stod Storbyens skygger samt som 

forfilm Suomi-Filmis ugerevy. 

”Nej, det passer ikke!” afbryder en af de døde i Siklax mig. ”Det var Landstormens 

lille Lotta der skulle vises den aften.” 

Nej, jeg har kontrolleret sagen. Ifølge annoncen i Vasabladet vistes lørdag den 14. 

oktober 1944 Storbyens skygger, et gribende og rystende kriminaldrama med James 

Cagney og Anne Sheridan i hovedrollerne. Mærkeligt nok tillod man en vis import af 

amerikanske film til Finland i krigsårene, trods vores våbenbroderskab med 

Nazityskland. 

”Nej, det var Landstormens lille Lotta. Tror du ikke vi kan huske det!” fremturer de 

døde. 

”I må huske forkert.” 

”Var du der måske?” 

Hvad svarer man på det? Nå, uanset hvilken film det var, blev der ikke nogen 

forestilling på denne fugtigt disede aften. Der lyste intet velkomstlys i Kino Glorias 

foyer, udhængsskabene var lukkede, drømmenes tempel lå mørkt og øde hen som et 

maosoleum. Et stykke pap var sat fast på døren, og på dette stod prentet med store, 

vaklende bogstaver: 
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LUKKET PÅ GRUND AF DØDSFALD 

 

Siklaxboerne så forbavsede på hinanden og indledte en summende samtale. 

Hvad var nu dette? Var nogen på Knyppelknösen hastigt afgået ved døden uden at 

man havde fået kendskab til det? Det var i så fald meget gådefuldt. Døden havde en 

eksemplarisk nyhedsformidling, hans besøg plejede at være bekendtgjort i hele Siklax 

på foranledning af søstrene Granskog på telefoncentralen længe inden liget nåede at 

blive koldt. Men Siklax’ eget telegrambureau havde længe ikke haft nogen døde at 

rapportere om, hverken på Knyppelknösen eller andre steder. 

Meget, meget mærkeligt var det. 

Man tænkte naturligt nok på Charles. Hans opstandelse fra de døde havde været 

det almindelige samtaleemne i flere dage. Var han monstro død igen, denne gang 

rigtigt? 

Man vidste dog at han i det mindste tidligere på dagen havde været i live. Som 

larmende skader var rygterne om Charles’ hjemkomst fløjet ud over Siklax, og en 

strøm af besøgende fandt vej til Knyppelknösen i Blacksnäs for at hilse på den 

genopstandne kriger. I begyndelsen forsøgte Charles at anlægge et forbindtligt smil og 

være hurtig: Nej, der var ikke noget i vejen med ham bortset fra at han var blevet en 

smule døv, men det skulle nok gå over, det krævede bare lidt tid. Charles talte med en 

unaturligt skinger og monoton stemme fordi han ikke kunne høre sig selv. Men efter et 

par dage registrerede man en forandring, hurtigheden skallede af Charles som dårligt 

påført puds, han begyndte at falde sammen som et bildæk der taber luft, hans skuldre 

hang slapt ned, han sukkede med jævne mellemrum uden at han selv bemærkede det, 

og så ned på sine hænder og bed sig i underlæben. Der kom et mat og opgivende 

udtryk i hans øjne. Han syntes at have mindre og mindre at sige. 

Forlegen brød den besøgende så op og tænkte at Charles lod til at have glemt at få 

livslysten med sig nede fra Det Karelske Næs. 

Ja, det forholdt sig virkelig sådan at Charles et stykke tid efter sin hjemkomst faldt 

ned i mismodets mørke kælder, og dér sad han på den tomme sæk hvori han havde 

båret sit håb, uden kræfter eller lyst til at finde op igen. Charles gav op. Han mistede 

gnisten. Han opgav ævred. Han havde hele tiden været overbevist om at døvheden 

ville fortage sig, lægerne havde jo ikke fundet nogen fejl, og selv følte han sig sund og 

rask. I virkeligheden havde han slet ikke haft travlt med at genvinde hørelsen. Da man 
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til sidst opdagede at han lagde beslag på en sengeplads til ingen nytte og traf 

foranstaltninger til at udskrive ham fra krigssygehuset i Kristinestad, havde han spurgt 

overlægen hvor længe denne regnede med at det ville vare inden hans ører begyndte 

at fungere igen. Doktoren masserede eftertænksomt sin hage med fingerspidserne og 

rystede på hovedet. Det lod sig ikke gøre at sige noget bestemt. Midlertidig døvhed, 

for eksempel udløst af stress, forsvandt normalt i løbet af nogle dage. Men nu var der 

gået mere end seks uger uden nogen forandring. Det var umuligt at give nogen som 

helst prognose. Lægen slog ud med hænderne i en beklagende gestus.  

Udtalelsen skabte en sprække i Charles’ optimisme. Hjemkomsten, der kan være 

nok så belastende for den som har været i krig og ligget på sygehus, udvidede 

sprækken yderligere. Charles var mere skrøbelig end han selv vidste af efter årene ved 

fronten. Noget bristede for ham, og da det først var begyndt, gik det hurtigt. 

Indsigten skar gennem hans bryst som smerten fra et brækket ribben: Han ville 

aldrig komme til at høre igen. 

Aldrig mere ville han høre Ruriks buldrende forbandelser og sin mors stemme der 

kunne være mild som varm mælk eller skarp som rå løg alt efter omstændighederne; 

aldrig mere ville han høre Margaretas generte fnisen eller sine brødres råb. 

Aldrig mere ville han høre musikken fra trækharmonika, guitar, klarinet og 

kontrabas på Uddens danseplads lørdag aften når sommerhimlen er hvid og blank som 

aluminium, og vinden fører lugten af brakvand, siv og dynd med sig fra 

Blacksnäsfjärden, og myggene hviner. Aldrig mere ville han føre en pige ud i dansen, 

holde hende om livet, mærke hendes bryst strejfe sit og rundingen af hendes lår under 

sommerkjolens bomuldsstof.  

Han ville ikke høre brølet fra sidelinjen på fodboldbanen når Granlunds-Tore 

scorede på hans lange stikning fra midterlinjen. 

Han ville ikke høre blæsten suse i granerne på Knyppelknösen. 

Og bruset fra Ribäcken om foråret. Og tranernes gjaldende kald hen over sletten i 

april, og den første bogfinkes kvidren. 

Først forsøgte han at skubbe den slags tanker til side, men de vendte stædigt 

tilbage som synderens dårlige samvittighed. Så forsøgte han at overbevise sig selv om 

at det sikkert var muligt at leve som døv. Han var sluppet billigt, sammenlignet med 

dem der vendte hjem fra krigen på krykker eller med kroppen vansiret af huller og ar. 

Han var jo bare døv, for pokker! At miste synet havde været langt værre. For øvrigt 

var verden fuld af unødvendig larm. Krigens eksplosioner og knitren havde Charles fået 
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mere end nok af. Larmen og spektaklet fra Ruriks værksted kunne man også godt 

klare sig uden. Fuglesang og kattes mjaven og pigers latter var det sværere at 

undvære, men det skulle nok gå når bare man vænnede sig til det. Hvad menneskelig 

tale angår, kunne man ved nærmere eftertanke nok synes at en ret stor del var 

overflødig: Når folk åbnede munden, var det mest tomme ord, gentagelser og 

indholdsløse fraser der kom ud, dumheder og enfoldigheder; de kloge ord et 

gennemsnitsmenneske nåede at ytre i løbet af et liv, kunne normalt tælles på den ene 

hånds fingre. Bagtalelser, sladder og alle mulige løgne ville han blive skånet for. Han 

kom til at tænke på al den propaganda og alle de prædikener han var blevet sat til at 

lytte til i hæren – Fædrelandet! Pligt! Ære! Gud er på vor side! Særlig feltpræsternes 

påkaldelse af Gud i tide og utide havde gjort ham ilde berørt. En Gud som plagede sit 

skaberværk med krig, ville han have så lidt som muligt at gøre med. Takket være 

døvheden ville han ikke have noget besvær med at holde sådan et ønske. 

Således forsøgte Charles at finde gode argumenter til trøst og opmuntring. Det 

hjalp bare ikke. Argumenterne vare fade og meningsløse, som da han skulle lære 

katekismens Hvad vil det sige? udenad i folkeskolen. 

Han tænkte: Aldrig mere kommer jeg til at danse. Aldrig mere kommer jeg til at 

spille fodbold. Jeg kommer ikke til at køre bus; en døv kan man ikke sætte bag rattet. 

Da han tænkte det, grånede verden omkring ham som når tunge skyer spærrer for 

solen. Alting omkring ham fik skygger. Skyggerne voksede og faldt ind i fremtiden. 

For første gang blev han for alvor klar over den store tavshed som nu var hans. 

Han kunne ikke engang høre sig selv. Han forsøgte at huske hvordan mennesker og 

dyr og motorer og musik lød, og fandt ud af hvor svært det var. Først følte han 

ingenting. Derpå blev han grebet af vrede over sin uretfærdige skæbne, et fremmed, 

ætsende raseri der holdt ham vågen om nætterne med dets svien, det var som om han 

havde slugt et bundt brændenælder. Vreden gjorde ham udmattet. Så begyndte han at 

have medlidenhed med sig selv. 

Med selvmedlidenheden plejer det at være sådan at man tager den i munden som 

en klump fyrreharpiks og begynder at sutte og tygge på den. Til at begynde med 

smager harpiksen sødt, men snart bliver den bitter. Den klæber fast til ganen og lader 

sig ikke spytte ud hvor meget man end forsøger. Man tygger og tygger for at få den ud 

af munden, alle ens kræfter går til tyggeriet, man bliver så optaget af at tygge at man 

glemmer alt andet: Tilmed at leve glemmer man. 
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Man bliver en person som vender ryggen til. Man trækker sig tilbage. Man krummer 

sig sammen. Man sænker skuldrene og trækker knæene op. Man sidder 

sammenkrummet med munden fuld af selvmedlidenhed og tygger og tygger. 

Det var det der skete for Charles nu. 

”Ja, ja! Vel var det jammerligt med Charles,” bryder de døde utålmodigt ind. ”Men 

du skulle jo fortælle om hvorfor Rurik lukkede biografen!” 

Javist, det er jo det jeg skal. Tak, I døde i Siklax, for at I endnu en gang fører den 

vildfarne fortæller tilbage på den rette vej. Det forholdt sig som følger med opslaget på 

Kino Glorias dør: 

Da Fortsættelseskrigen brød ud, rekvirerede forsvarsmagten nøjagtig som i 1939 et 

antal af firmaet Svensson & Holms busser til fædrelandets og frihedens forsvar mod 

kommunismen. Ruriks energiske protester var naturligvis ingen nytte til. Med en tyk 

klump i halsen blev han denne gang tvunget til at vinke farvel til sammenlagt syv 

køretøjer som med fremmede chauffører ved rattet kørte af sted mod uvisse skæbner. 

For anden gang blev hans elskede ”Selma” taget fra ham. 

I de tunge år der fulgte, kunne man ofte finde Rurik i sørgmodig kontemplation 

foran et leverandørfotografi af Volvobussen som han havde ladet indramme og havde 

hængt op på væggen i firmaet Svensson & Holms kontor på Knyppelknösen. ”Selma” 

var ofte i hans tanker. Han var meget urolig for at hun skulle komme til skade i 

hænderne på hårdhændede chauffører i det fjerne Karelen, og gav af og til udtryk for 

beklagelse over at det ikke var blevet ham forundt at følge sin elskede rutebil til 

fronten for dér egenhændigt at køre og tage sig af hende og – hvis skæbnen ville det 

– ende sine dage sammen med hende. 

Blækket i underskrifterne på våbenstilstandsdokumenterne var endnu ikke nået at 

blive tørt før Rurik henvendte sig til de militære myndigheder for at forhøre sig om 

hvornår han kunne få sine busser tilbage. Det vides ikke om hans klager over de 

nærmest uoverkommelige vanskeligheder ved at gennemføre en busdrift i 

overensstemmelse med køreplanen med køretøjer der kørte på hjulnavene og måtte 

surres med ståltråd for ikke at falde fra hinanden, bidrog til at fremskynde 

demobiliseringen af busserne. Men Rurik modtog under alle omstændigheder i midten 

af oktober en meddelelse om at tre af aktieselskabet Svensson & Holms køretøjer med 

registreringsnumrene V-51, V-119 samt V-200 stod til afhentning på hærens 

motorkøretøjsdepot i Vasa. 
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Tabet af fire busser var et grusomt slag for rutebilejer Rurik Holm. Det opvejedes 

dog mere end rigeligt af at V-200 havde klaret sig igennem. Det var under dette runde 

tal at ”Selma” var kendt i trafikministeriets motorkøretøjsregister. 

I den årle morgenstund den følgende dag tændte Rurik op i badstuen, skrubbede 

sig grundigt med fyrresæbe og ragede skægstubbene af hagen. Han iførte sig sin 

bedste chaufføruniform og bandt et slips om halsen. Sine velvoksne fødder stak han i 

et par læderstøvler der var blevet pudset til skafterne skinnede som et par splinternye 

cylinderstempler fra Volvos fabrikker i Göteborg. Hans datter Marlene rakte ham en 

grøn uniformskasket som han med stor omhu anbragte på issen. 

Udstafferet som om han var blevet betroet opgaven at køre for selveste 

republikkens præsident, begav Rurik sig sammen med chaufførerne Sandvik og Nygård 

af sted til Vasa for at repatriere sine busser. 

Det varede længe inden ekspeditionen vendte tilbage. 

Først da den råkolde oktoberdag skumrede under et skydække der var tykt som et 

pudevår, lysene blev tændt i stuehuse og kostalde, og min farmor Selma havde været 

ude på trappen et par gange for at spejde ned over vejen, lød der endelig motorlarm 

hen over sletten. Den lille kolonne af køretøjer som anstrengt prustede og stønnede 

ind på gårdspladsen, var et lige så jammerligt syn som et fattiglems ligtog. Den bestod 

af kun to busser. Forrest kørte ”Tolveren”, en Studebaker fra 1937. I et bugsertov 

slæbte den ”Selma” ligesom en pram uden egen maskinkraft. 

Det tiltagende efterårsmørke formåede ikke at skjule bussernes bedrøvelige 

forfatning. 

”Selma” var værst skamferet. Efter alt at dømme havde hun gjort tjeneste som 

ambulance. Karosseriet var malet hvidt og prydet med røde kors. Farven var imidlertid 

smudsig og afskrabet og hang pletvis i flager som bark på en birkestamme. Et stykke 

af panelet på siden af karosseriet var blevet revet af så det underliggende træskelet lå 

blottet som ribbenene på et sælkadaver hvis kød er rådnet bort. Højre stænkskærm og 

forlygte manglede, torpedopladen var bulet, kølergitteret havde flere huller, et par af 

sidevinduerne var slået ud og erstattet med masonitplader; et spindelvæv af revner 

vansirede forrudens venstre halvdel.  

Den stakkels ”Selma” var blevet udsat for nærgående opvartning fra fjendtlige fly 

som tydeligvis ikke havde respekteret Genèvekonventionens bestemmelser om 

beskyttelse af ambulancer og andre køretøjer forsynet med røde kors. Herom vidnede 
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en ujævn række sorte huller efter en maskingeværsalve der ligesom en flygtende 

hares spor løb diagonalt hen over karosseriets højre side i en bue op imod taget.  

Bussen standsede med tungt sukkende luftbremser, og chaufføren slukkede for 

tændingen. Sandvik og Nygård trådte ud og skubbede deres kasketter om i nakken. 

Nygård bøjede sig forover, kneb med tommel- og pegefinger fat om næsen og 

pudsede en ordentlig klat snot ned i gruset; Sandvik tog cigaretpakken op af 

bukselommen og bød sin kollega, tændstikflammen blafrede som det mystiske lys over 

en skjult skat og belyste et øjeblik chaufførernes ansigter. ”Selmas” dør forblev 

imidlertid lukket. Forbandelser, ramme og dampende som frisk hestemøg, hørtes fra 

bussens indre tillige med en serie dumpe dunkelyde. Med et brag røg døren af sine 

hængsler og faldt ned på jorden. 

Rutebilejer Rurik Holm vaklede ud. 

Han så ud som en mand hvis kone er blevet skændet, børn er blevet dræbt og 

gård er brændt ned, og som dertil netop har fået sin egen dødsdom læst op. Han var 

vild i øjnene og bevægede sig som om han havde proteser på begge ben; han var nødt 

til at gribe fat om afviservingens holder for ikke at vælte omkuld som dårligt stablet 

brænde. Chaufførkasketten havde han tabt. Håret strittede i alle retninger som græs 

på en tue. Slipseknuden sad under det ene øre. 

 Han vaklede om til bussens forende. Med en hul stønnen lod han sig synke ned på 

kofangeren og støttede hovedet i hænderne. 

”Selmas” kofanger var imidlertid ikke i stand til at bære sin ejers anselige korpus. 

Med en knirkende jamren gav fæsterne efter. Ruriks bagdel kom i skarp og smertelig 

kontakt med gruset på gårdspladsen. 

Hans kone, som havde overværet ankomsten fra fortrappen, kunne midt i 

elendigheden ikke standse latteren som boblede op i hendes hals. Siddende på gruset 

foran sin skændede bus sendte Rurik hende et forbitret blik. 

”Kom nu ind og spis alle sammen!” råbte Selma hurtigt. ”Sildene og kartoflerne står 

på bordet!”  

Men Rurik nægtede at rejse sig. I stædig tavshed afviste han Selmas fornyede 

invitation om at sætte sig til bords. Efter et øjebliks tøven gik chaufførerne ind i 

køkkenet for at spise uden deres arbejdsgiver. 

Det var næsten blevet helt mørkt nu. Lyset blev slukket i kostalde og malkerum. 

Kreaturerne var fodret af og tyggede roligt drøv; fyldte mælkejunger stod i koldt vand 

for at blive afkølet; baljer, sier og andre kar var vasket rene. Siklax’ husmødre hængte 
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staldkitlerne på plads og bandt i stedet forklæderne omkring sig for at sørge for 

aftensmaden. Siklax’ husbonder slog sig ned i gyngestolen og åbnede Vasabladet eller 

tændte for radioen for at høre aftennyhederne fra Sverige. Deres arbejdsdag var forbi; 

alt der skulle gøres, var allerede gjort, og resten måtte vente til morgendagen. Nu 

havde man ret til at unde sig den gode hvile efter dagens dont mens kvinderne 

rumsterede foran komfuret. Alting blev stille. 

Så steg et frygteligt hyl til vejrs fra Knyppelknösen. 

Det lød som når en luftværnssirene sætter i gang, det voksede i styrke, løftede sig 

mod den overskyede himmel, gav genlyd hen over sletten og tonede langsomt ud. 

Selma troede at der var sket en ulykke. Med chaufførerne og Malene i hælene løb 

hun ud på gårdspladsen; Charles, der opholdt sig på sit værelse, vidste af naturlige 

årsager ingenting om hvad der skete. De fandt Rurik stående på knæ foran bussen 

med armene strakt frem foran sig som en muslim i bøn. Hans brede bryst hævede sig 

som en blæsebælg da han sugede luft ind og udstødte et nyt, uhyggeligt brøl. 

”Rurik! Er du blevet vanvittig?” skreg Selma. 

”Auuoooo!” hylede Rurik som en dommedagsbasun. 

Bagefter blev det fra flere sider hævdet at Ruriks klageskrig lød så hjerteskærende 

og smerteligt at hundene i hele det vestlige Blacksnäs hylede med som udhungrede 

ulve. Oplysningen er ikke helt korrekt. I virkeligheden sluttede tusindvis af hunde sig til 

det gruopvækkende spektakel. Dyrene dannede en kæde ad hvilken Ruriks primalskrig 

forplantede sig langt bort fra Blacksnäs. 

Følgerne blev omfattende. 

Stafetten indledtes af Eskil Holms gamle gårdhund Dani som på den anden side af 

Knyppelknösen allerede havde trukket sig tilbage til sit hundehus da han brat blev 

vækket af Ruriks skrig. Han lagde sit gråsprængte hoved på skrå, spidsede ører og 

lyttede eftertænksomt alt imens hans halestump stod op i luften som en radioantenne. 

Efter moden overvejelse kom han til konklusionen at en slægtning af arten Canis 

familiaris befandt sig i alvorlig nød, og besluttede at slå alarm. Gårdhunden kom på 

benene, løftede snuden mod den overskyede himmel og udstødte et kraftfuldt hyl. 

Storskrubbas Roj på den modsatte bred af Siklax Å modtog signalet og kvitterede uden 

tøven. Roj vækkede Reckséns hunde. En anonym støver på Törvesåsen sendte hylet 

videre til Forsby centrum. 

Finske spidser, elghunde, lensmand Söderhjelms fuglehund Peggy, støvere, 

distriktslæge Sulonens to grævlingehunde Max og Moritz samt utallige gadekryds og 



9 
 

landsbykøtere fulgte eksemplet: Vendte snuderne i vejret og hylede, holdt inde for at 

lytte og lagde sig ned når de opfangede et svarhyl. Som en bølge rullede hundenes 

hylen nordpå gennem den mørke efterårsnat: Over Forsby og Norrmark til Malax og 

videre op til Solv og Vasa; efter en afstikker østpå til Laihea og Lillkyro fortsatte den 

forbi Vörå, Munsala, Nykarleby landkommune, Pedersöre … Da solen stod op, var den 

hylende stafet allerede nået forbi Uleåborg og Haukipudas langs kysten nordpå. I 

kirkebyer og tættere befolkede områder sang hundekor med op til hundrede stemmer 

samtidig mens det i ødemarken mest var et spørgsmål om soloforestillinger; også 

tamhundenes vilde artsfæller såsom ræve og ulve – som der fandtes mange af i disse 

år – gav deres gennemtrængende bidrag. Kæden blev ikke brudt, selvom det enkelte 

steder så at sige var på et hængende knurhår. 

Forundrede og nervøse lyttede folk til spektaklet. Man greb lommelygter og 

karbidlamper og begav sig ud for at se efter hvad der var på færde. Luskede der 

rovdyr omkring i nabolaget? Havde Reissu eller Oksa fået færten af et lig i nærheden? 

Var russerne i anmarch – hvilken skrækkelig tanke! 

Der var for alvor kommet gang i krigen i Lapland efter at general Siilasvuo var 

blevet udnævnt til chef for de finske tropper som derpå rask var gået i land i Torneå 

og havde indledt en offensiv nordpå med den hensigt at indfange dele af den tyske 20. 

Bergsarmé ved en omgående manøvre. Tyskerne havde rømmet Kemi og trak sig 

nordpå mod Rovaniemi. Netop da var enheder fra 6. SS-Bergsdivision Nord involveret i 

hårde, opholdende kampe mod finske tropper blot nogle få kilometer syd for 

Rovaniemi. 

I denne kritiske situation nåede lyden af hylende hunde frem til de retirerende 

tyskeres ører. 

Nervøsiteten voksede i division Nords kommandocentral på Hotel Pohjanhovi: SS-

tropperne befandt sig i en taktisk ugunstig situation og risikerede at blive omringet, og 

nu virkede det som om selveste Fenrisulven og hans blodtørstige ulveflokke rottede sig 

sammen med de forbandede finner. I den bælgmørke laplandske nat bevægede hylene 

sig over store afstande, de gav genlyd i de stille gader i det af civilbefolkningen 

forladte Rovaniemi, selve den iskolde luft som lugtede råt af brænderøg sydfra, syntes 

at vibrere, vagtposterne uden for Hotel Pohjanhovi skar tænder, forsøgte at trække 

deres stålhjelme så langt ned over hovedet som det lod sig gøre, og ville have sat 

hænderne for ørerne hvis disciplinen i Waffen-SS havde tilladt det. De ellers 

veldresserede schæferhunde i SS-division Nords efterretningsbataljon lavede et 
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forfærdeligt spektakel, selv Standartenführer Schultz’ søde irske setter Trudi sluttede 

sig til hyleriet som om hun var blevet ramt af hundegalskab. De finske hunde fandt 

inspiration i svarene fra deres tyske frænder. De gav sig til at hyle med fornyede 

kræfter. 

”Was ist los? Was ist da denn los?“ skreg den tyske divisionschef i felttelefonen til 

sine forposter, men var dårligt nok i stand til at gøre sig forståelig igennem uvæsenet. 

Staben for SS-division Nord diskuterede om finnerne havde grebet til en hidtil 

ukendt krigslist for at dække over et overraskelsesangreb, og besluttede til sidst at 

henvende sig til 20. Bergarmés hovedkvarter i Kirkenes for at bede om tilladelse til at 

evakuere Rovaniemi. I løbet af kort tid klikkede og snurrede tromlerne i en af 

krypteringsmaskinerne i forbindelsescentralen på Hotel Pohjanhovi, og en række 

kulørte lamper blinkede taktfast på dens kabinet. Et par minutter efter løb en 

Scharführer til operationsafdelingen med den afkodede tekst. Meddelelsen lød: 

IVÆRKSÆT EVAKUERING. BRÆND ROVANIEMI. GENERAL RENDULIC. 

Således gik Rovaniemi i overensstemmelse med ordre op i flammer. Et 

ammunitionstog på banegården sprang i luften med en serie øredøvende detonationer 

der fik jorden til at ryste. Brandbomber blev kastet ind i hus efter hus. De nyfødte 

flammer var først små og forkrøblede og snappede efter vejret. Men de voksede 

hurtigt og antog en smuk orange farve. Som flokke af rotter pilede flammerne hen 

over gulve, som edderkopper kravlede de op ad vægge. Sulten var den tyske ild, som 

al ild er. I Rovaniemi kunne den tage for sig af retterne, for byens huse var næsten 

udelukkende bygget af træ. Knitrende, spruttende, sydende, smældende, hvæsende, 

bragende, buldrende gjorde branden sig til gode med Rovaniemi, og jo mere ilden 

fortærede, desto stærkere og gulere blev den. Ilden kastede sig ud i et sanseløst orgie. 

Flammerne dansede af fryd i huse der stod i lys lue, og kastede sig brølende af triumf 

gennem udblæste vinduer og parrede sig med andre flammer og fødte røde stiklinger 

som pilede af sted for at feste i endnu ikke brændte rum og kamre. Beruset sprøjtede 

ilden gnister mod himlen. Den druknede omgivelserne i sit stærke skær. Den krøllede 

og sværtede tapeter, bed sig fast i væggenes tømmer, gnavede løs af bjælker der faldt 

ned med mægtige brag, sprængte vinduesglas, forvred metal, smeltede elektriske 

ledninger, sprængte gasflasker i luften, bulede nedløbsrør, sprang ud som røde 

blomster på tagene. Ingen bygning opført af menneskehånd formår at modstå ildens 

umådelige appetit når den først er sluppet løs. Husene i Rovaniemi opgav et efter et 

ånden og sank sammen som ihjelkørte heste; og succesen gjorde flammerne høje af 
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hovmod og fik dem til at danse endnu vildere over ruinerne og sende kaskader af 

gnister op i luften og udspy tyk, sort røg. 

Branden hærgede i Rovaniemi i to dage og tre nætter inden den til sidst døde af 

overmætning. Kun sorte skorstene stod tilbage som rækker af gravsten på en 

sodsværtet kirkegård. En modbydelig stank hang i luften. På det tidspunkt var hundene 

for længst blevet tavse; ynkeligt pibende og med halen mellem benene var de flygtet 

da ilden flammede op i natten. 

 


