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Den siste som berättar 
om rysslägret i Byringe

Men historien börjar långt tidi-
gare. Efter uppväxten i Moskva 
blev han inkallad 1940. Han fick 
frist ett år för att kunna avsluta 
sina studier i teknik. Efter grund-
utbildningen till officer i mari-
nen skickades han till Baku vid 
Kaspiska havet för tre månaders 
praktik. 

– Men i juni 1941 gick Hitler in i 
Sovjetunionen trots sin fredspakt 
med Stalin, eller rättare sagt non-
aggressionspakten mellan Molotov 
och Ribbentropp. Och då blev det 
skarpt läge omedelbart. Vi skicka-
des till krigslinjen i Östersjön vid 
Dagö och Ösel. Bara för att tämli-
gen snabbt vara omringade av tys-
karna. 

Under tre månader blev sedan 
ständiga luftangrepp från de tyska 
Stukabombarna mer eller mindre 
vardag. När inte Messersmittar 
flög över och skapade oreda med 
sina smattrande kulsprutor. Något 
försvar kunde de inte få eftersom 
tyskarna antingen bombat sönder 
eller tagit över ryska flygfält.

– Bara att gå ut på kajen och bort 
en bit för att hämta mat var förenat 
med livsfara. Flera gånger fick vi 
kasta oss i skydd för att överleva 
kulsprutorna. En gång låg vi i ett 
dike när ammunitionen rev upp 
gräset omkring oss. En annan gång 
slängde vi oss ner bland några sto-
ra stenar. 

Efter att de den 22 september 1941 
i skydd av mörkret lyckats skaffa 
bränsle kunde två torpedbåtar 
lämna krigets inferno. På en av 
dem fanns Konstantin. 

– Hamnen var bara blod, krop-
par, olja och förvridna metallres-
ter. Tyskarna malde ner oss nästan 
till sista man. Där fanns 26 000 
man, 160 överlevde och en av dem 
var jag.

– Jag frågade kaptenen vart 
vi skulle och han svarade bara 
"Hangö". Eftersom tyskarna fanns 
där var det ett besynnerligt påstå-
ende. Då frågade jag inte mer. Men 
efter att vi kom ut på internationellt 
vatten bytte vi flagg på fartyget. 

Efter ett antal timmar fick de 

sällskap av spaningsflyg som se-
nare visade sig vara svenskt. Efter 
ytterligare tid möttes de av svenska 
patrullbåtar som ledde dem fram 
till jagaren Remus. 

– Det var marinsoldater som tog 
emot marinsoldater. De behand-
lade oss väl, gav oss choklad och 
smörgås. 

Med Remus fördes de till Nynäs-
hamn och möttes av svensk militär. 
Nu blev tonen en annan. Efter för-
plägnad fick de lämna ifrån sig sina 
uniformer för kemtvätt och sattes 
själva i bastu. Efter övernattning 
på ett hotell förde två bussar dem 
sedan till Rönntorp vid Byringe och 
lägret med taggtråd.

– Då var vi bara 60, varje båt 
hade 30 mans besättning. Men ef-
ter några dagar kom det ytterligare 
100 sovjetiska marinsoldater. De 
hade inga handflator, det var bara 
röda köttet. De hade rott från öar-
na utanför Estland.

Det var knappast någon lyxtillva-
ro som den svenska försvarsmak-
ten bjöd på vid Byringe. De enkla 
barackerna stod direkt på marken 
och saknade i stort sett isolering. 

– Krigsvintrarna var ju svinkalla 
så någon måste alltid sitta eldvakt. 
Annars hade vi frusit ihjäl. Ändå 
kunde det vara is på vattenhinken 
ibland. Komforten bestod av mad-
rasser och kuddar stoppade med 
halm. 

Första tiden bevakades de sovje-
tiska militärerna av reguljär armé 

från Strängnäs. Mannar fångarna 
enligt Konstatin hade god relation 
till. Sedan övertogs vakten av re-
servsoldater som mera noggrant 
gick in för sin uppgift. 

– Men vi ville komma ut, inte 
bara gå instängda bakom taggtråd. 
Då blev det en överenskommelse 
att vi skulle få jobba antingen i sko-
gen eller med vägbygget. 

För att hålla kontroll på fångarna 
sattes en tavla upp vid ingången. På 
varje spik hängde en metallbricka 
med ett nummer. En bricka fick de 
ta med sig ut på morgonen och på 
kvällen skulle tavlan vara full. I an-
nat fall gick larmet.

– Vi fick en krona per dag för 
vårt slit medan de svenskar som 
jobbade med samma sak erhöll tre 
kronor i daglön. Det var lite orätt-
vist. 

Till saken hör dock att fångarna 
fick 50 kronor per månad från sov-
jetmakten i lön. En ersättning som 
kanske syftade till att "behålla" dem 
som trogna sitt hemland. Och na-
turligtvis ett sätt att kräva full insyn 
i lägret från legationens sida. 

– De kom titt och tätt för att be-
rätta om det fantastiska livet i hem-
landet och vad som väntade när vi 
kom hem. Men också om vad som 
kunde hända om vi inte åkte hem 
frivilligt. 

– Men det fanns också folk i läg-
ret som man var tvungen att vakta 
sin tunga inför. Det gick inte an att 
säga något illa om Stalin eller KGB-

chefen Beria. Det var svårt att lita 
på någon. 

Ändå ledde de olika strömning-
arna i lägret till att det delades i A 
och B med rejält taggtrådsstängsel 
emellan. 

– Vi frös och vi svalt i Byringe. 
Kanske såg man på oss som en 
vaktsoldat tyckte. Han menade att 
det satt ryssar i lägret, de skulle 
inte behandlas som människor. 

Vistelsen i Byringelägret eskale-
rade 1943 då internerna hunger-
strejkade. Då lättades det lite på 
bevakningen och en frizon på tre 
kilometer upprättades. Där fick de 
sedan röra sig ganska fritt. 

– Men de sydde på en stjärna på 
våra uniformer för att folk skulle 
se att vi kom från lägret. Det var 
ju precis så tyskarna gjorde mot 
judarna. 

Ändå blev det nu ett annat liv 
för marinsoldaterna. De byggde 
en dansbana, spelade och sjöng, 
ordnade en orkester och kunde ta 
en svängom med lokala damer. Det 
gick också att ta sig ner till Åkers 
styckebruk på dans. 

När den sovjetiska armén var på 
väg mot Berlin och krigets utgång 
var avgjord begärdes militärerna i 
lägret utlämnade. Det var den 1 ok-
tober 1944.

– Det var en dramatisk dag. Vi 
ställdes upp på ett långt led inför 
svensk militär och sovjetiska po-
litruker. På order fick de som ville 
stanna ta ett steg framåt. Vi var 34 

Otroligt pigge och vitale 92-årige Kontantin Arzamasow hemma i sin 
lägenhet i Eskilstuna ser tillbaka på ett liv med händelser få upplevt - och 
överlevt. Han är den siste från "rysslägret" i Byringe som kan berätta. 
 FOTO: CONNY TOVERLAND

Konstatin Arzamasow är den siste i livet att kunna be-
rätta om "rysslägret" i Byringe. Denne fantastiskt vitale 
92-åring ger en till vissa delar skrämmande bild av det liv 
han levde i lägret under åren 1941 till -44. Ett vittnesmål 
om en bit samtidshistoria för faktiskt inte så länge sedan. 
Han var en av dem som tog ett steg framåt och kom med 
Folke Bernadottes hjälp att få möjlighet stanna i Sverige. 
Idag lever han ett stilla pensionärsliv i Eskilstuna efter 40 
år som verktygskonstruktör på Volvo BM.

Greve Folke Bernadotte, mannen i mitten som vrider sig åt höger, anländer till lägret den 1 oktober tillsammans med svensk 
och minst sagt bister rysk militär. Det här tillfället var avgörande för dem som ville stanna i Sverige. Mannen i civila kläder är 
sannolikt en svensk diplomat.  
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Ett av många läger

Interneringslägret vid gården 
Rönntorp i närheten av Byringe, 
mellan Malmköping och Strängnäs, 
var bara ett av många. Ett fanns vid 
Lissma i Stockholms län medan an-
dra hade förlagts till Västmanland, 
södra Dalarna och Uppland. Byrin-
gelägret var unikt så tillvida att det 
bara innehöll uniformerad militär. 
De hade flytt direkt från strider 
mot Tyskland och kom därmed att 
stå under försvarsmaktens bevak-
ning. Övriga läger tog emot "civila" 
flyktingar och hamnade under So-
cialstyrelsen. 

Allmänt gick de under namnet 
ryssläger, vilket kanske var ett ut-
tryck för vår okunskap om Sovjets 
omfattning. Den sovjetiska armén 
bestod förutom ryssar också av ar-
menier, azerbajdzjaner, georgier, 
ingusjier, kabardiner, kalmucker, 
karachover, kazakher, kirgisier, ko-
sacker, moldavier, osseter, samoje-
der, tatarer, turkmener, ukrainare, 
uzbeker och vitryssar men faktiskt 
också balter, polacker och tyskar. 
Denna brygd av soldater fanns det 
också ett tvärsnitt av i de svenska 
lägren. 

Dessa fanns under tiden 1941 till 
1946 och den sovjetiska legationen 
i Stockholm krävde tämligen ome-
delbart full insyn i verksamheten 
och mer eller mindre makt över 
dem. 

Anledningen till att historien om 
rysslägren varit så lite känd kan ha 
sin förklaring i att merparten av de 
handlingar som utväxlades mellan 
Sverige och Sovjetunionen blixt-
snabbt hemligstämplades. Det är 
först under senare år de olika arki-
ven öppnats så det blivit möjligt att 
ta del av denna kanske inte ljusaste 
sida av vår historia. 

När det gäller Byringe hade den 
sovjetiska legationen rika möjlig-
heter att utöva propaganda för att 
inte de flydda militärerna skulle 
försvenskas eller börja tänka i väs-
terländska banor. Det har också i 
efterhand visat sig att Sovjetstaten 
betalade den svenska militären 
för militärernas vistelse i Byringe. 
Enligt en tidigare hemligstämplad 
handling från den 5 augusti 1954 
bekräftar utrikesdepartementet att 
de mottagit 428 269 kronor utgö-
rande ersättning för utgifter som 
svenska myndigheter haft under 
åren 1941 till 1944 för underhåll av 
160 internerade sovjetiska marin-
soldater. 

Den massiva propaganda som Sov-
jet fick möjlighet att sprida på olika 
sätt i Byringelägret hjälpte dock 
inte fullt ut. Där fanns en grupp 
som helst av allt ville stanna i Sve-
rige, något som förorsakade bråk 
mellan soldaterna. För att inte 
detta skulle eskalera i något mer 
handgripligt beslutade de svenska 
myndigheterna att helt enkelt dela 

lägret i två. De som senare kom att 
söka politiska asyl fick bo för sig 
själva. 

Den sovjetiska legationen rea-
gerade våldsamt på åtgärden och 
protesterade i samma motto. I ett 
brev från den 9 augusti 1943 skriver 
man att de svenska myndigheterna 
utför ett arbete som har till syfte 
att framkalla moral-politisk upplös-
ning och sedesförfall bland de i läg-
ret internerade sovjetmatroserna. 

De svenska myndigheterna be-
skylldes också för att ha engagerat 
en emigrant vid namn Roubetz, 
att försöka förmå matroserna till 
förräderi mot sitt fosterland och 
utlovat att de i så fall ska komma i 
åtnjutande av olika slags fördelar 
och privilegier.  För samma syften 
användes även tolken Claesson. 

"Samtidigt uppmuntrar tjänste-
personal i Byringe sådana förete-
elser som fylleri. Det har kommit 
så långt att de svenska myndighe-
terna i avdelning B utnämnde till 
åldermannen i lägret först den mo-
raliskt förfallne och systematiskt al-
koholiserade internen Ivanov och 
sedan denne ställt till en skandal 
i staden Strängnäs ersatte honom 
med en annan likaledes förfallen 
internerad Basukov." 

Däremot hade legationen rätt 
när man protesterade mot att in-
terneringen av Sovjets medborgare 
skedde med hjälp av taggtråds-
stängsel och beväpnad personal  
medan varken polska eller tyska 
militärer inte internerades över hu-
vudtaget. 

Vartefter kriget vände till Tysk-
lands nackdel blev också tonen 
från Moskva allt skarpare. Stalin 
krävde att de som satt i svenska lä-
ger skulle skeppas hem igen och att 
intet hårstrå skulle krökas på deras 
huvuden. 

Sanningen var dock en annan. 
De som flytt sågs som förrädare 
oavsett skäl till flykten och skulle 
behandlas som sådana. Men för att 
gjuta olja på vågorna vidtog de sov-
jetiska myndigheterna vissa mått 
och steg. 

I Alexander Solzjenitsyns bok 
Gulagarkipelagen finns en passus 
om Byringefångarna. Författaren 
träffade marinlöjtnanten Kardenko 
i ett läger i Sibirien.    För Nobel-
pristagaren berättade han om hur 
en grupp fångar som kommit till 
Gulag från Byringe fick äta upp sig, 
låta håret växa och kläddes upp 
mycket prydligt. Sedan fick de åka 
till Leningrad och träffa västjourna-
lister och berätta att de behandla-
des mycket väl. 

Saken var bara den att alternati-
vet de ställdes inför var "ett stycke 
bly i nacken". Efter presskonfe-
rensen i Leningrad var det sedan 
snabb transport tillbaka till Stalins 
arbetsläger. 

Från sovjetisk sida krävdes att 

samtliga av deras medborgare 
ovillkorligen skulle sändas hem. 
Alternativet var hot om politiska 
förvecklingar. Den svenska reger-
ingen tvingades till en diplomatisk 
balansakt men i slutänden innebar 
det att merparten av de sovjetiska 
flyktingarna sändes hem med bör-
jan i oktober 1944. Bara under no-
vember och december transpor-
terades i hemlighet mer än tusen 
sovjetryska fångar till Sovjet. 

Med den svenska regeringens 
goda minne reste delegater ur den 
beryktade sovjetiska repartierings-
kommissionen runt i Sverige under 
1945 och bearbetade de flyktingar 
som "listats" av den svenska reger-
ingen. 

Det sovjetiska repartieringsope-
rationen var minst sagt aggressiv. 
Med desinformation, hot och al-
lehanda bryska metoder försökte 
man tvinga flyktingarna att under-
teckna en förbindelse om att "fri-
villigt" återvända hem. Om de inte 
skrev under skulle den svenska re-
geringen ändå utvisa dem och då 
väntade hårda straff vid hemkom-
sten. 

De hemvändandens öde är dock 
okänt. Sannolikt gick det för dem 
som för de flyktingar västmakterna 
deporterade. Det innebär i så fall 
att ett inte obetydligt antal av dem 
som lämnade Sverige avrättades 
medan övriga mer eller mindre 
mangrant hamnade i fångläger, sat-
tes i tvångsarbete eller dömdes till 
inre exil. 

Av de 160 sovjetiska marinkårs-
soldater som fanns i Byringe fick 34 
av dem efter många politiska turer 
och i en del fall hot stanna i Sveri-
ge. Detta enligt ett beslut av Kungl. 
Maj:t den 11 maj 1945.
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Arbete befordrar hälsa och välstånd, brukar det heta. Dock fick de sovjetiska 
krigsfångarna bara tredjedelen av svenskarna när nya vägen mellan Malmkö-
ping och Strängnäs skulle byggas.  

Hanteringen av de ryska, eller rättare sagt sovjetiska, krigsfångarna är knappast den 
stoltaste delen av landets utrikespolitiska historia. Totalt kom till Sverige cirka 2 500 
sovjetiska militärer. De flesta hade rymt från tyska fångläger i Norge eller Finland där 
de utnyttjades som slavarbetare för att bygga vägar och järnvägar. Merparten av dem 
skickades hem till ett okänd öde.

djärva män som tog det steget. 
Samtliga som inte valde att åka 

hem och som det hette "vara med 
och bygga upp fosterlandet" blev 
en och en inkallade för tuffa för-
hör. Samtliga fick av den sovjetiske 
representanten avskedsordet "för-
svinn". 

– Det var Folke Bernadotte som 
räddade oss. Utan honom hade det 
antingen blivit en kula eller Gulag. 

Tiden i det nya hemlandet började 
med att han och de andra förflyt-
tades till Söderlänna, cirka en halv-
mil från lägret. Där fick de själva 
bygga baracker för att få tak över 
huvudet. Jobbet var fortfarande att 
bygga väg och hugga i skogen. 

– I juli 1945 fick jag näsbenet av-
slaget när sågbladet gick av. Näsan 
blev hängande och blodet forsade. 
Då kom biträdande lägerchefen, 
fanjunkare Weinblad (från Ving-
åker) och plåstrade upp den på 
plats. Men han kunde inte ordna 
taxi åt mig utan jag fick cykla tre 
kilometer dagen efter och ta tåget 
till Eskilstuna och lasarettet. Jag har 
fortfarande jag sviter efter olyckan.

Så småningom hamnade Kon-
stantin i Eskilstuna och fick jobb på 
Volvo BM. Som tekniskt utbildad 
hemma i Moskva kunde han bygga 
på med ytterligare utbildning och 
ägnade hela sitt yrkesliv i Sverige åt 
att konstruera verktyg. 

Efter ett kort men tragiskt gifter-
mål på 40-talet levde han sedan 
ensam i många år. Jobbade på da-
garna och spelade i orkester på 
nätter och helger. Sedan tolv år till-
baka är han dock gift igen med en 
20 år yngre kvinna - också hon från 
Ryssland. 

Det pris han fick betala var san-

nolikt ganska symtomatiskt för ti-
den. Det dröjde ända till 1963 innan 
han fick återvända hem till Moskva, 
det vill säga tio år efter både Stalins 
och Berias död. 

Två bröder förlorade han i kri-
get liksom att hans syster miste sin 
man och blev änka med tre små 
barn. Sannolikt fanns det knappast 
någon familj som inte förlorade 
någon. Kriget tog 28 miljoner liv i 
Sovjet. 

Den 22 september finns Konstantin 
på plats i Byringe. Då reser Länna 
hembygdsförening en minnessten 
över lägret. Av en händelse exakt 71 
år efter att de båda torpedbåtarna 
styrde kosan mot Sverige och från 
kriget. Då kan han berätta sin and-
lösa historia.

CONNY TOVERLAND

Uppställning utanför barackerna i Byringe inför svensk militär. Alla skulle 
räknas in för att se att troppen var fulltalig. Som synes bär de sovjetiska marin-
soldaterna sitt hemlands uniformer.  FOTO: PRIVAT

Tavlan med brickorna till vänster 
var vitala för att kunna röra sig 
utanför lägret och delta i arbetet med 
antingen väg eller skog. Varje fånge 
hade sin egen bricka som togs med 
på morgonen och skulle finnas på 
plats när kvällen kom. Annars gick 
larmet. FOTO: PRIVAT

"Interneringsstaben Byringe" står 
det på Konstantin Arzamasows iden-
titetskort för internerad utländsk 
militär. Kortet är utfärdat ett par må-
nader innan Konstantin tog ett steg 
framåt i ledet och inledde processen 
till att bli svensk. 


