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Alle man över bord!

idigt på morgonen den 13 juni 1944 marscherade 49 sovjetiska krigsfångar, under
bevakning av två tyska vakter, från krigsfånglägret Kalvik ner till hamnen. Där togs de

ombord på en fiskekutter som skulle föra dem till
arbetsplatsen ett gott stycke in i Leirfjorden. Skeppare på båten var fiskaren Reidar Nilsen. Till sin
hjälp hade han en skeppspojke med på båten.

Sovjetiska krigsfångar bodde i lägret i Kalvik. Fångarna var satta i tvångsarbete en mil in i Leirfjorden för att bygga Hitlers
polarjärnväg. På bilden syns taggtrådsstängsel runt lägret och tornen varifrån de tyska soldaterna vaktade de 350 fångarna.
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Några av krigsfångarna klättrade direkt ner genom den öppna lastluckan, till det tomma lastrummet under däck. Där satte de sig och pratade, rökte
eller sov. De flesta blev ändå kvar ovan däck, där de
slog sig ner vid relingen eller på de tomma fiskelådorna, som stod lite här och var. De båda tyska
vakterna ställde sig med osäkrade vapen invid ingången till styrhytten, där skepparen och skeppspojken höll till. Eftersom båten var liten och krigsfångarna många så kunde de inte få det föreskrivna
avståndet mellan sig och fångarna.
Utanför det lilla nordnorska samhället Kalvik
låg ett tyskt fångläger med omkring 350 sovjetiska krigsfångar. Fångarnas uppgift var att bygga
en delsträcka av Hitlers polarjärnväg. De skulle
spränga tunnlar, gjuta fundament, schakta jordmassor och lägga ut räls. Långa arbetsdagar, med
tungt arbete och nätter i råkalla baracker, gjorde
fångarna utmattade till både kropp och själ. Till
detta svält, svält och åter svält. Kalvik var ett av
många läger längs järnvägsbygget, bara ett par mil
från den svenska gränsen, i höjd med Sareks nationalpark i Sverige.
Sjön var orolig och kuttern gungade fram längs
fjorden. När båten rullade i vågorna hade vakterna
svårt att klara av att stå upprätt, samtidigt som de
skulle hålla ett vakande öga på fångarna. Plötsligt
kom en stor våg som fick båten att kränga till. En
av vakterna tappade balansen. I samma ögonblick,
ingen kunde senare säga om det var på ett speciellt
avtalat tecken eller om det var en spontan aktion,
blev vakterna, skepparen och skeppspojken överfallna av ryssarna på däck. De angreps av några av
fångarna som var kända för att vara både arbetsskygga och våldsamma och det var uppenbart att de
var ledare för aktionen. Snabbare än det kan sägas,
tog de geväret och bajonetten från den vakt som

fallit omkull. De gav honom kraftfulla slag i huvudet med gevärskolven och stack honom bakifrån
med bajonetten, i hjärtområdet. Samtidigt fick den
andre vakten ett djupt stick i skuldran som gjorde
honom stridsoduglig. När han försökte skydda sig
fick han i stället ytterligare skador i vänster arm.29
En rysk mekaniker tog nu över rodret och styrde båten mot land, där en grusplätt med ganska
bra stigning syntes. När de närmade sig hoppade
ryssarna i och vadade i land, en del frivilligt och
andra på order av ledarna. De som låg och dåsade
i lastrummet hade inte sett tumultet på däck, men
när de hörde ordern ”Alle man över bord!” på rys-
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Lägret Kalvik
Vaisaluokta
Staloluokta
Jokkmokk
Boden

Från de tyska arbetslägren längs järnvägsbygget mellan
Bodö och Drag i vid Tysfjorden, gick flyktingströmmen av
krigsfångar företrädesvis via vistena i Vaisaluokta och
Staloluokta.
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ka, blev de skrämda och trodde att båten var i färd
med att sjunka. De klättrade upp genom luckan
och många kastade sig i vattnet, utan att vare sig
tänka sig för eller se sig omkring.
Det var emellertid inte alla fångar som följde
ledarnas order. Ett drygt 20-tal blev kvar ombord,
trots att ledarna hotade att skjuta den som vägrade.
Kanske hade de under sin långa fångenskap tappat
den energi som krävdes för att starta en lång och
mödosam, och på intet sätt säker, väg till friheten.
Så snart de flyende lämnat båten ville de kvarvarande ryssarna att skepparen skulle vända tillbaka
till utgångshamnen. Medan skepparen, som nu var
befriad, vände båten kunde de se 11 av de som hoppat i stå kvar i vattnet vid stranden. Skräckslagna
försökte de förmå båten att vänta och ta dem med.
Men, vare sig skepparen eller ryssarna ombord
brydde sig om deras rop. De hade bara en enda önskan, att komma därifrån fortast möjligt.
Från Leirfjorden till den svenska gränsen hade
de 15 flyende inte mer än 25 kilometer att tillryggalägga, men terrängen var en svår utmaning med
en klättring på 1 300 höjdmeter. Framför dem låg
sedan, efter att de passerat gränsen, mil med ödemark vid randen av Sareks högfjällsområde. Utan
mat och med skor med träsulor hade de dåliga odds

Ryska flyktingar vid Virijaur, sommaren 1944.
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En sovjetisk krigsfånge spanar ut över Leirfjorden med
träskor på fötterna och en mössa från Röda armén på
huvudet. Kanske drömmer han om friheten som hägrar på
andra sidan fjället.
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att klara sig. Den enda fördelen var att det hade
hunnit bli mitten av juni, när samerna med sina
renar började återvända till de svenska högfjällen.
Ett sorgset öde väntade dem som hoppade i sjön
samtidigt med rymlingarna, men inte valde att fly
tillsammans med dem. Där på stranden bestämde
de sig för att försöka ta sig tillbaka till lägret genom
att vandra längs fjordkanten. Skärrade men beslutsamma satte de av och gick på led när de upptäcktes

