
Spennende dager for JS år siden 

I stiv sydaust kuling og motvind 
stamper m/ k «Sjøgutten»; bedre 
kjent som lensmannsbåten, innover 
Hellemofjorden. Mest sjø er det fra 
Hestnes og innover mot Lauknes
holmen. Kutterens skarpe baug 
skjærer inn i båra og sjøsprøyten 
står over hele båten så det enkelte 
ganger er umulig å se ut av styrhus
vinduene. «Vikmannen» arbeider 
imidlertid godt, det går jevnt inno
ver, og Terje, Ingeberg og jeg har det 
varmt og fint i styrhuset. 

Det er onsdag ettermiddag 21. fe
bruar 1951. Oppdraget er noe uvan
lig. Samme formiddag har 
lensmannen i 1)1sfjord fått anmod
ning fra politimesteren i Narvik om 
å sende en patrulje fra Hellemobot
ten og inn på svensk område på 
speiding etter, og om mulig, pågripe 
en mann som streifer om i fjellet og 
seinest dagen før skjøt mot to unge 
svenske jegere ved Vaisaluokta. Den 
ene jegeren, en 17-åring, hadde 
greid å stikke av og utpå morgenen 
onsdag, etter en fem mils tur, nå~d 
ned til Suorva og varslet om skytm
ga . Den andre jegerens skjebne 
kjentes ikke. Norsk politi var varslet 
fordi jegeren mente den ukjente 
mannen snakket norsk. 

Narvik politi satte denne hendelse 
i forbindelse med en 25-årig Narvik
mann som var meldt savnet i fjelle
ne 14 dager tidligere. Da hadde en 
patrulje, etter anmodning fra fami
lie, lett etter den saknete i ei jakthyt
te vedkommende hadde i Skjomen
fjellene. Han hadde da vært bone 
siden 9. desember året før. 

Terje hadde samme formiddag 
oppsøkt meg for å låne egnete våpen 
til oppdraget. Jeg tilbød meg å være 
med, noe Terje gjerne ville, og rygg
sekk, ski og våpen ble pakket. 

Ordren gikk ut på å gå opp fra 
Hellemobotten og møte svensk poli
ti i Akkastugan. Lensmannen satte 
som betingelse at kjentmann skulle 
være med. 

Tilbake til båtturen. Ingeberg 
rundet Lauknesholmen og været ble 
betraktelig bedre innover. 

I Hellemobotten var det ingen 
som hadde høve til å være med til 
fjells, heller .ikke i Nordbukt; Det 
var den gang ingen telefonforbindel
se til Musken, så det ble å bruke bå
ten. Mørket seg på da vi stevnet ut 
fjorden. Det var godt over midnatt 
da vi endelig kunne køye. 
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Asted for dramaet 1951 
Dersom noen rar for seg siste karr over områder, vil man se ar den.ne kart
skisse ikke stemmer. Delle er riktig fordi Råtjajaure - Luoktan;arka ~ 
Vaisaluokra og nedover mor Suorva er oppdemmet ril en eneste stor mns;ø. 
Flere av navnene er også forandrer. 

Neste morgen kom kjentmennene 
Erik Amundsen og brødrene Peder 
og Ingvald Pedersen ombord og nå 
bar det innover for alvor. Ved 
JO-tida startet vi fra Botten. 

Det gikk ikke fort med oss opp 
den bratte fjellsida. Vanskelige snø
forhold, av og på med ski, og tunge 
bører gjorde at vi ikke var fremme i 
Moskusgammen før i kveldinga. Bi
tende kaldt, men i gammen flammet 
bålet i grua og kaffekjelen var snart 
kokt. Maten kom frem og sakte 
krøp varmen inn i trette kropper og 
velværet bredte seg. 

Ved 23-tida måtte vi videre. Un
der diskusjonen om videre vegvalg, 
fulgte vi kjentmennenes råd om å 
holde oss i skogen og ikke snaufjel
let. Nå kom vi for alvor ut i djups
nøen. Ei elv ble fulgt et godt stykke, 

men da det bar for langt austover, 
måtte denne forlates. 

Vi nærmet oss området hvor den 
ettersøkte kunne påtreffes. Dette 
var nok årsaken til at første mann, 
straks etter at vi var kommet ut på 
ei myr, fikk se en mann komme mot 
oss. Våpnene kom frem i en fart. 
Stille lå vi nedgravd i djupsnøen og 
stiret i mørket. Jo-da, mannen kom, 
så stod han stille, fl yttet seg litt til 
ene sida, så til den andre. Hadde 
han selt oss? Han stod stille. Fanta
sien hadde lurt oss, det var ei små
forra. Vi var glad ingen kunne se oss 
der vi lå. 

Det lysnet av dag og ved 5-tida ra
stet vi. Nå var det godt å ha med 
fjellvante folk. Det ble samlet never 
og ved og kort tid etter flammet bå
let. Det ble varmt og godt og mens 

kjelen kokte fi kk jeg noen minutters 
søvn med ryggen mot ei bjørk. 

Turen gikk videre. Fra åskamme
ne så vi de høge Akkafjellene. De 
kom nærmere, men så sakte. 

Ut på ettermiddagen stod vi på en 
høgde og kunne se utover Vaisalu
okta. Området med Akkastugan var 
ikke langt borte. Dit måtte vi før det 
ble mørkt. Plutselig fikk vi øye på 
fire skiløpere på tur fra Vaisa lappe
leir mot Ritjemjokk. Det måtte væ
re de svenske politifolkene vi skulle 
møte, og ved å avfyre flere skudd 
forsøkte vi å gjøre dem oppmerk
somme på oss. Et forsøk på å kjøre 
ned på isen for å bli sett, mislyktes 
også. 

Turen fortsatte mot Akka. Det 
gikk lett bortover isen, og i skjøm
minga var vi framme. Vi hadde da 
holdt det gående i tredve timer. 

Stugan, eller hytta som vi sier, 
hadde to oppboldsrom. Svenskene 
hadde tatt inn i det ene, vi tok det 
andre. Maten kom frem og smakte 
godt. Ikke lenge etter kom svenske 
«polisene». Etter å ha hilst på hver
andre ble orientering gitt. Det ble 
holdt krigsråd utover kvelden og 
planer lagt for neste dag. 

Jegeren som var blitt skutt og hvis 
skjebne vi til da ikke kjente, var fun
net i Akkastugan torsdag og fløyet 
til lasarettet i Gallivare med skudd
sår i ene foten. Alt stod bra til med 
han. 

Jegerne, to unge gutter i 17- 18-
årsalderen, hadde tilhold i Akkastu
gan da de tirsdag ble oppmerksom 
på sterk røykutvikling i Vaisaluokta 
omkring ei mil borte. De spente på 
seg sidene og gikk for å undersøke 
årsaken til røyken. Svenska Turist
foreningens hytte var brent ned t il 
grunnen. Det så ut til å være folk i 
lappefogdens hytte like ved og de 
gikk dit, men døra var låst fra inn
sida. De banket på og en manns
stemme ba dem på norsk komme 
seg av gårde. Rypejegerne ble litt i 
tvil, men de begynte likevel å gå mot 
vatnet og Akka. Da noen hundre 
meter var t ilbakelagt, så de seg til
bake og oppdaget mannen ved hus
hjørnet med geværet løftet. Dette så 
truende ut og de fi kk opp farten. 

De ble nå beskutt og den ene gut
ten ble truffet av ei kule og falt om. 
Den andre løp nå for livet. Etter en 
kort rast i Akkastugan ga han seg i 
veg. Femti harde kilometer lå foran 

ham før han kunne nå Suorva og 
nærmeste telefon. Seint på kvelden 
kunne han varsle landsfiskalen i 
Jokkmokk om sine opplevelser. 

Den skadde jegeren hadde etter at 
han ble truffet, krøpet inn i krattet 
ved strandkanten. Derfra hadde han 
besvart skytinga med et par skudd 
og da hadde mannen gått inn. Jege
ren hadde så slept seg inn i et iskra
ter for å se om han ble forfulgt. Alt 
var stille og ban hadde greid å ta seg 
fram til en gamme i nærheten. Der 
hadde han holdt seg i ro til mørket 
kom, og så gått til Akkastugan hvor 
han barikaderte ytterdøra. Her 
holdt han seg i ro til han ble funnet 
av polisene. 

Svenskene hadde vært i Vaisalu
okta på utkikk etter ugjerningsman
nen da vi så dem på vatnet. Her var 
ikke bare turisthytta brent. Også 
lappefogdens hytte var bone og det 
var herjet stygt omkring i de ti gam
mene der. Avlåste forråd var brutt 
opp og det som ikke var fjernet, var 
for det meste ødelagt. De hadde så 
fulgt et svakt spor etter ski og pulk 

til en leir ved en stor stein deo etter
søkte hadde på austsida av Ruotja
jaure omkring fem kilometer nord 
for Ritjemjokk lappeleir. 

Planen var nå å starte neste mor
gen, lørdag, for i første omgang å 
hente alt som fantes i denne leiren. 
Her var samlet reinskinn, kokekar, 
mat og annet fra hytter og gammer, 
til og med tre reinslakt. 

Lørdag morgen, etter ei natt med 
forfriskende søvn, klare til start. 
Det var godt vær, litt vind, men 
kaldt. 20 minusgrader hindret oss 
ikke. Kaptein Arne Gundersen med 
sitt lille treseters fly var nettopp lan
det. Han skulle delta i operasjonen 
til oppdraget var fullført. Det var 
dette flyet som torsdag brakte 
landsfiskalassistenten Nordgren og 
konstabel Larson til Akkastugan 
mens overkonstabel Gustavson og 
konstabel Mønberg gikk på ski fra 
Suorva_ 

Vi startet etter planen. Nordgren, 
lederen for ettersøkinga, ble med 
Oyet på rekognosering. Vi andre, 
Gustavson, Mørtberg, Larson, Ter
je, Erik, Peder, Ingvald og jeg sjøl 

Kaptein Arne Gundersens Auster.jly som gjorde tjeneste under hele opera
sjo11e11. 

' \ 
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være årsaken til at flyet hadde lan
det. Hadde flygeren trodd at teltet 
var rart? Jeg trodde det. 

Vi forsøkte nå å finne ut hva som 
hadde skjedd. 

Det var skutt mot flyet. Ei kule 
hadde gått inn på hegre side, høgt 
oppe i flykroppen, gjennom denne 
og på skrå gjennom venstre ving. En 
mann hadde stått på bakken ved 
venstre ving, den andre hadde gått 
mot teltet. Idet mannen nådde frem 
til teltet, skjøt den ettersøkte fra en 
liten høgde mot flyet og mannen 
hadde bare kunne se føttene av. 
Denne reagerte omgående og skjøt 
minst ett skudd. Dette viste ei tom 
patronhylse vi fant i snøen. Han 
sprang så i sik-sak mot utløpet av el
va og møtte her den andre mannen 
som kom springende fra teltet og 
hoppet fra en tre meter berghall og 
ned på elveisen. Rådville ble de to 
stående og speide etter «skytteren». 
Denne gjorde imidlertid en omgåen
de bevegelse gjennom s kogen rundt 
vatnet og fra en haug like ved skjøt 
han mot de to. Med første skudd 
drepte han, som seinere skulle vise 
seg å være kaptein Horsberg, så 
prøvde han å få skudd inn på løyt
nant Nilsen, men bommet. Nilsen 
krøp inn i ei lita ur tett ved og for
søkte å gjemme seg. Sporene røpet 
han. Den ettersøkte fant han og 
krøp etter inn i ura. Nilsen ba for li
vet sitt, argumenterte med at han 
hadde kone og lite barn som ventet. 
Han så skygge av mannen og fyne 
av et pistolskudd, men bommet. Nå 
fantes ingen nåde. Geværet, et Krag
Jørgensen, ble stukket inn mot Nil
sen og flere skudd avfyrt. Nilsen var 
ikke lenger blant de levende. 

Den ettersøkte tok Nilsens pistol 
og krøp ut. Jakken og støvlene ble 
kledd av Horsberg som lå på elve
isen. Liket ble tippet i elva og for
svant under isen. 

Disse iakttakelser stemte godt 
med de opplysninger og beskrivelser 
av hendelsesforløpet den ettersøkte 
ga etter pågripelsen. 

Da Gundersen utpå ettermidda
gen vendte tilbake til Akkastugan, 
fikk han beskjed om å hente oss. Vi 
hadde utrettet det vi skulle da han 
landet ved siden av det norske flyet. 
Teltet ble revet og alt utstyr pakket i 
Austern. Flyet ble tungt og med kort 
startplass ble det til at vi måtte gå 
ned til Ruotjajaure. Vi var kommet 

et godt stykke nedover elva da Gun
dersen vendte tilbake, fløy over oss 
og ropte «raska på, han e hernede». 
Gustavson saue opp farten og jeg 
fulgte så godt jeg kunne. 

Plutselig saknet han farten, snud
de seg og sa «kan hende sa han: pass 
på, han e her nede». Geværet av 
skulderen og speidende gikk vi frem 
med forsiktighet, men da Gunder
sen landet på isen foran oss, regnet 
vi med at vegen dit var klar. 

Gundersen kunne nå fortelle at 
«desperadoen» hadde enda et telt 
ved Seggokjaure og at han hadde 
tittet ut da han fløy over. Hva skulle 
vi nå gjøre? Skulle vi forsøke en ar
restasjon? I så tilfelle måtte vi regne 
med å bli ute om natta eller ta oss 
frem til Akka i mørke. Det te mente 
vi hadde ingen hensikt, heller vente 
til neste dag og bruke flyet til å frak
te ut folkene. Gundersen kunne bare 
ta med en mann og det var temmelig 
mørkt da han landet andre gang. 

Tirsdag morgen. Været var godt, 
stille og klart, men kaldt. Vi var i 
ferd med å gjør eklart ti !utrykking. 
Da høne vi flydur og så fly i nordlig 
retning. Et fly kom over Akkastu
gan og på signal landet det. Det var 
militære fly på leiting etter det sa
knete flyet. I alt er det to Faircbild, 
en Stork og en Norseman med 
mannskaper fra Bardufoss. Flere 
mann var allerede igang med leitin
ga etter de to saknede som var flyge
ren løytnant Nilsen og etterretnings
mannen kaptein Horsberg. Det 
skulle vise seg at disse 10 som begge 
hadde deltatt i flere meget farlige 
oppdrag under krigen, skulle falle 
for en desperados' kuler i ødemar
ken. Et speidingstokt i grensestrøke
ne skulle bli deres eodeligt. 

Det var løytnant Skogstad Aamo 
med Storken som hadde funnet 
frem til Akka. Det var nå om å gjøre 
å sette planen for å pågripe drags
mannen, ut i livet, og begge fly, 
Storken og Austern, ble lastet. To 
mann ble med Austern og to med 
Storken. For at Terje skulle bli med, 
måtte en soldat etterlates. Del gikk 
ikke lang tid før Storken var tilbake 
og hentet soldaten og meg. 

Drapsmannen hadde ved dette 
tidspunkt forlatt teltet og var på tur 
søraustover, sannsynligvis mot Sita
sjaure. Gundersen, Gustavson og 
Mørtberg var fløyel opp på fjellet 
for der å ligge i bakhold og vente på 

«Ulykkesflyet» slik det ble funnet 
ved krysset på kartet. 

drapsmannen. Likene av Nilsen og 
Horsberg var nå funnet. 

1 sporet etter drapsmannen fulgte 
Terje, Larson og kapt. Ingebrigtsen 
fra Bardufoss. Ordren var videre at 
soldaten og jeg skulle settes ned på 
fjellet og gå mot han fra en tredje 
kant. Vi kom akkurat frem da 
drapsmannen hadde overgitt seg. 
Dette hadde ikke skjedd uten dra
matikk. Under kraftig skuddveks
ling hadde svenskepolisene rykket 
frem fra stein til stein. Det var Gu
stavson som førte an. Sakte krøp 
han fremover mens han ropte og 
forlangte overgivelse. «Øvergi dig.» 
Svar: «Hvor mange er dere?» «Vi er 
tio mann.» «Er dere ekte svensker?» 
«Ja!» Auer forlanger Gustavson: 
«Øvergi dig og stanna up.» «Kast 
geværet.» 

Det måtte imidlertid kraftigere 
saker til. Gundersen og Mørtberg 
krøp ut til siden, kanskje var det en 
av deres kuler som såret mannen, 
for straks etter reiste han seg, stakk 
geværpipen i snøen og strakte arme
ne i været. Kampen var over. Forsik
tig gikk svenskene frem de siste 
metrene. Mannen blødde ganske 
kraftig fra et sår i høgre hofte. Gun
dersen hentet førstehjelpsskrinet sitt 

49 




	Spennende dager 1, fra Årbok for Tysfjord 1986
	Spennende dager 2, fra Årbok for Tysfjord 1986
	Spennende dager 3, fra Årbok for Tysfjord 1986
	Spennende dager 4, fra Årbok for Tysfjord 1986
	Spennende dager 5, fra Årbok for Tysfjord 1986



