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Resereportaget

Få städer i världen har en så dramatisk 
historia som Warszawa. Den polska 
huvudstaden har under seklerna 
belägrats, ockuperats, genomlidigt 
farsoter, utsatts för etnisk rensning 
och inte minst helt lagts i ruiner. Men 
stadens tragiska för� utna till rots � nns 
här idag mycket vackert att beskåda, 
och dess turbulenta för� utna utgör en 
viktig påminnelse om de ohyggligheter 
som mänskligheten aldrig mer får 
upprepa.

Warszawa omnämns för 
första gången i hävderna 
1224. Då som en liten 

by vid floden Wisla(Weichsel). I 
anslutning till byn fanns en borg 
uppförd av Konrad av Masovien 
på 800-talet. Under andra halvan av 
1200-talt � ck Warszawa stadsprivi-

legier under tysk stadsrätt.
Om tyskarna såg till att Warszawa 

blev en stad var det också de som 
fullkomligt utplånade den i sam-
band med att Wehrmacht tvingades 
retirera i juli 1944 under trycket av 
framryckande sovjetisk styrkor. Hit-
lers order var att pulverisera staden, 
vilket också uppfylldes.

Under femtiotalet genomförde 
Warszawaborna en fantastisk bedrift 
då man med minutiös noggrannhet 
och med utgångspunkt från gamla 
arkivalier (skisser, ritningar, bilder, 
etc) bestämde sig för att i minsta 
detalj rekonstruera de centrala och 
historiska delarna av staden, då i 
synnerhet dess medeltida kärna, 
Stare Miasto – Gamla Stan, på den 
25 meter höga västra � odstranden.

UNESCOs världsarv
Enbart Stare Miasto utgör ett väl-
grundat skäl till att resa till Wars-

zawa. Man häpnar över det rekon-
struktionsarbete som här har utförts 
och det är onekligen en märklig 
upplevelse att vandra runt i dessa 
pittoreska medeltida kvarter som 
� äktar så av historiens vingslag och 
samtidigt vara medveten om att 
dessa byggnader uppfördes för en-
dast några decennier sedan.

UNESCO delar den här upp-
fattningen och Stare Miesto är idag 
uppsatt på FN-organisationens 
världsarvslista.

Stare Miasto är planlagt och 
byggt som ett regelbundet nätverk 
av trånga gator med ett fåtal större 
öppna platser. Dess hjärta utgörs 
av Rynek Starego Masta, stadsdelens 
marknadstorg, omgivet av vackra ga-
velhus med barock- och renässansfa-
sader byggda eller ombyggda i början 
av 1600-talet. Torget utgjorde fram 
till sekelskiftet 1700-1800 Wars-
zawas viktigaste och mest centrala 

plats. Handel bedrevs, festivaler an-
ordnades och avrättningar utfördes 
här. Stadens rådhus låg också mitt 
på torget framtill 1817 då det revs.

Ett annat betydelsefullt torg är 
plac Zamkowy, Slottstorget fram-
för det kungliga palatset – idag en 
enastående imponerande byggnad 
i barock. 1596 ersatte Warszawa 
Krakow som Polens huvudstad och 
slottet blev då en Vasaborg när kung 
Sigismund III Vasa (mer bekant för 
oss i Sverige som ”Sigismund”) kom 
att välja det som residens.

Sigismund var på flera håll en 
mycket uppskattat kung i Polen och 
på slottsplatsen reser sig en kolonn 
med en staty av kungen över det 
då polsklitauiska samväldet. Den 
period han regerande under kallas 
också för Polens Gyllene Tidsålder, 
då ekonomi och kultur blomstrade 
och landet var politiskt starkt. En 
orsak till populariteten kan ha varit 
att han lät adeln få vara relativt 
självständig gentemot kungahuset, 
vilket kan bidragit till att Polen 
under historien varit ett lätt o� er i 
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kampen mellan stormakter, utan en 
stark centralmakt kan det vara svårt 
att samla nationen under en � agga 
då man blir angripen utifrån. 

1632 dör Sigismund och därefter 
drabbas Polen svårt av krigen i Euro-
pa, inte minst 1655 då svenska trup-
per invaderar landet och bl a Wars-
zawa skövlas. I slutet av 1600-talet 
återupprättas dock under en period 
Polens politiska ställning då kung 
Johan Sobieski heroiskt bidrar till 
att stoppa turkarnas europeiska in-

Rynek Starego Masta, Handelstorget i den Gamla 
Stadens centrum. Infälld bild är tagen från samma 
position 1945

WARSZAWA –
De förlorade hjältarnas stad

vasion utanför Wiens portar år 1683.
1700-talet kom däremot att bli en 

svår tid för Warszawa och Polen. Karl 
XII:s armé härjar staden och landet 
delas senare vid � era tillfällen under 
detta och efterföljande århundrade 
mellan Preussen, österrike och fram-
för allt Ryssland. Landet försvann 
helt under en period 1795.

Revolternas Warszawa
1863 utbröt i Warszawa ett om-
fattande uppror mot den ryska 
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Plac Zamkowy, Slottstorget, krin detta förra sekel-
skiftet med statyn av kung Sigismund
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överhögheten, men det var först 
1915 som de ryska trupperna drevs 
på � ykten då av tyska armén. Vid 
krigslutet 1918 befrias staden från 
den tyska ockupationen, och vid 
Slaget om Warszawa i augusti 1920 
besegras Sovjetunionen. Polen � ck 
uppleva en självständighet i knappt 
två decennier.

Den 1 september 1939 var det 
dag igen då Hitler inledde Andra 
Världskriget med att anfalla Polen. 
Den 28 samma månad tågade man 
in i Warszawa, och den mörkaste 
tiden i stadens historia inleds.

Under hösten 1940 fördes stadens 
judiska befolkning samman i den 
judiska stadsdelen – ghettot, en 
mur byggdes runt om, och ingen av 
dess 500.000 invånare kunde ta sig 
därifrån. Sedan följer över två år av 
ogripbart lidande och mänsklig för-
nedring då de judar som inte sänds 
till utrotningsläger, blir offer för 
svält, epidemier, tortyr och sadism.

Den 18 januari 1943 inledde tys-
karna sin andra stora deportation av 
judar från ghettot till Treblinka, det-
ta kom att leda till att en judisk mot-
ståndsrörelse växte fram i den slutna 
stadsdelen. Mellan 500 och 1000 
unga motståndsmän och –kvinnor 
kom att slåss med ett minimum av 
handeldvapen och ammunition mot 
den tyska ockupationsmakten. Un-
der � era veckor lyckades de revolte-
rande judarna hålla stånd mot tyska 
SS-trupper, stridsvagnar, eldkastare 
och � yg, innan de sista kämpande 
stupade. Den 16 maj kunde befäl-
havare Jürgen Stroop informera att 
Ghettot nu var utplånat och jämnat 
med marken. Samtidigt begärde 
han att hans soldater skulle få tap-
perhetsmedalj. De 50.000 judar som 
överlevde upproret skickades till 
koncentrations- och utrotningsläger. 
500 judar från Warszawa kom att 
överleva kriget.

Trots upprorets hopplösa utsik-

Rapport från

ter, var motståndet ändå viktigt det 
gav Warszawas övriga befolkning 
mod och tro på att revolt kunde 
ge resultat. Drygt ett år senare 1 
augusti 1944 inledde den polska 
underjordiska armén ett uppror i 
Warszawa. Sovjet hade i under lång 
tid i radiomeddelande uppmanat 
den polsk befolkningen till kamp oh 
nu stod den sovjetiska armén alldeles 
utanför den polska huvudstaden. 
Inledningsvis var kampen ytterst 
framgångsrik och stora delar av sta-
den återerövrades, men Stalin satte 
aldrig in sin armé som såg på medan 
den polska armén gradvis krossa-
des. Storbritannien hade förtvivlat 
vädjat till Sovjet att få använda 
deras territorium för � ygtransport 
av vapen och förnödenheter men 

Stalin vägrade. Avsikten med denna 
ohyggliga underlåtelse var att man 
ville bli av med möjliga motståndare 
efter kriget, eftersom Stalin hade för 
avsikt att ta över Polen när Tyskland 
väl fallit.

Modern demokrati
Warszawa har varit med om ännu ett 
uppror i modern tid. Soldiraitets re-
gistrerades den 10 novmber i Wars-
zawas distriktsdomstol och orolig-
heter utbryter. Den kommunistiska 
regeringen inför undantagstillstånd i 
december 1981. Oppositionsledaren 
Jerzy Popieluszko mördas av regimen 
tre år senare, men 1989 kan inte 
kommunisterna hålla stånd längre 
och 1991 hålls det första demokra-
tiska presidentvalet.

I jönköping anordnades i bör-
jan av januari en idrottsdag för 
amputerade. Det är º ärde året 

som dagen anordnas och i år hade 
ASC deltagarrekord. Fler än 100 st 
deltagare var anmälda till dagen. Av 
dessa var 40 st amputerade. Uppslut-
ningen var god, 97 st deltagare kom 
varav 37 st amputerade. Från Borås 
kom det 11 patienter. På fyra år har 
alltså deltagarantalet fyrdubblats och 
är numera ett etablerat evenemang.

Evenemanget som är ett samar-
bete mellan ortopedtekniska avdel-
ningen Södra Älvsborgs sjukhus, 
Hälsohögskolan i Jönköping samt 
Team Ortopedteknik, erbjuder be-
namputerade från södra sverige att 
prova på olika idrotter. Deltagarna 
får också lyssna till intressanta före-

läsningar, trä� a representanter från 
svenska handikappidrottsförbundet 
samt besöka den utställning som 
� nns om proteskomponenter. 

I år hade deltagarna möjlighet att 
lyssna till Håkan Axelssons satsning 
mot Paralympics i Vancouver 2010. 
Håkan är underbensamputerad och 
åker längdskidor i världscupen. Hå-
kan föreläste om sin elitsatsning och 
hur han tvingas anpassa den utifrån 

sina förutsättningar som amputerad. 
En annan deltagare, Leif Axelsson 
(ordförande KFA) berättade också 
hur han anpassat sin träning efter sin 
situation som amputerad. Leif, som 
är bilateralt underbensamputerad 
samt bilateralt underarmsamputerad 
förevisade hur han styrketränar.

Under dagen gavs deltagarna även 
möjlighet att prova på spjutkastning 
med hjälp av Bo Larsen. En annan 

Amputee sports clinic 2010

Foto: N
N

Av Jessica Crafoord

Ortopedingenjör

Minnesmonument över judarnas 
heroiska uppror i Warszawaghettot 1943


