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Frågan är, om inte I 16:s kamratförening är väl så livaktig som under regementets aktiva 

tillvaro i Halmstad. Medlemstidningen verkar uppskattas minst lika mycket som tidigare, 

vilket bidragen till tidningsfonden ger vid handen. Bland andra aktiviteter tycks resor till 

historiska slagfält och platser med militär anknytning alldeles särskilt främja intresset för 

kamratföreningen. 

   Tidigare resor har gått till Gadebusch och Lützen. Förra året, den 20–24 maj, var det Polens 

tur. Polen har ju under århundraden svarat för många inslag i vår svenska historia. En och 

annan minns kanske från skoltiden Katarina Jagellonica av polsk börd, gift med Johan III och 

därmed svensk drottning. 

   Polen är i dag ett beundransvärt land. Trots att det är tusenårigt, har dess gränser ofta ritats 

om. Inklämt mellan öst och väst har det flera gånger delats upp mellan stormakterna, för såvitt 

det inte helt utplånats från kartan. Den senaste stora tragedin svarade Hitler för. Andra 

världskriget började med att tyska trupper invaderade Polen, förintade flera av landets städer 

och utrotade 20 procent av befolkningen, inklusive hela dess judiska folkgrupp på en och en 

halv miljon människor. 

   Men Polen har sedan krigsslutet i stort sett av egen kraft återuppstått ur rykande ruiner. Med 

tillgång till foton, målningar, ritningar och de krigsdrabbades minnen har polackerna byggt 

upp de gamla städerna, däribland den gamla hansastaden Gdansk – av tyskarna kallad Danzig 

– vars gamla medeltida stadskärna hade jämnats med marken. 

   Gdansk blev den fasta punkten för I 16-resenärerna. Första dagen ägnades åt sevärdheter i 

centrala och gamla staden. Det skulle föra för långt att berätta om alla märkliga byggnader, 

ofta i lysande färger med vackra barockportaler, vapensköldar och lustiga dekorationer. 

Gyllenhuset är kanske det vackraste, smyckat med byster av historiska gestalter. Rådhuset 

måste också nämnas, krönt av en hög spira och en gyllene staty av kung Sigismund. 

   Alldeles framför rådhuset står Neptunifontänen i brons, en ytterst vacker 1500-talsskulptur 

av havets gud. I hamnområdet beundrades den stora träkranen byggd 1350, som var i bruk 

ända fram till andra världskriget. Nu i detalj återställd som så mycket annat. 

   Det går inte att lämna Gdansk utan att ha ägnat varvet med monumentet över fallna 

varvsarbetare. En stämningsmättad skulptur av kors och ankare till minne av de arbetare, som 

omkom i 1970 års gatustrider mot kommunisterna. Varvselektrikern Lech Walesa ledde de 

strejkande. Fackföreningen Solidaritet hade en avgörande betydelse genom att lägga grunden 

till oppositionen mot det kommunistiska inflytandet. Han erhöll 1983 Nobels fredspris. 

   Påföljande dag styrdes kosan till Hitlers ”Varglya”, 27 mil öster om Gdansk. I dag återstår 

ruinerna av en ”bunkerstad”, hart omöjlig att jämna med marken på grund av de kompakta 

betongmassorna. Här tillbringade Hitler inte mindre än 800 dagar under andra världskriget. 

Platsen var synnerligen väl vald, nästan omöjlig att upptäcka från luften och i princip 

oåtkomlig för de allierades flyg. Järnvägsstation fanns inom området och en mindre flygplats 

någon kilometer utanför. 

   I detta sitt huvudkvarter tog Hitler emot Mussolini. Det var också här generalstabsofficeren 

Claus von Stauffenbergs attentat 1944 mot Hitler så när hade lyckats. En minnestavla berättar 

härom. Hitlers ”Varglya” har således inte kunnat utplånas utan i stället blivit ett kusligt 

turistmål. 

   En sevärdhet av helt annat slag blev besöket på Tyska ordens borg Malbork (Marienburg), 

5–6 mil från Gdansk. Denna orden grundades i Palestina 1189 av korsfarare och etablerade 

sig så småningom i Nordeuropa. Efter att först ha bedrivit regelrätta korståg mot hedningar 

och icke kristna etablerade Tyska orden ett eget rike med borgen Malbork som bas. Sin 



maktposition förlorade den 1410 vid det berömda slaget vid Tannenberg mot en förenad polsk 

och litauisk här. För Tyska orden blev Tannenberg lika ödestyngt som Poltava för svenskar. 

Därmed inleddes dess nedgångsfas och borgen erövrades bland annat under 1600-talet av 

Gustav II Adolf. 

   Malbork utgör en gigantisk anläggning i tegel, uppdelad i förborg, mittborg och högborg. 

Den har flera gånger skövlats, senast under andra världskriget, men återuppbyggts. Polen har 

inte förrän 1945 blivit ägare till den historiska tegelkolossen. 

   Auschwitz några mil väster om Krakow framstår som nazisternas grymmaste, ohyggligaste 

monument över lidande och tortyr. Att Auschwitz blivit mest känt av alla dödsläger torde bero 

på den mycket upprörande dokumentationsfilm, som gjordes av ryska trupper, när lägret 

befriades 1945. Filmen har visats över hela världen. 

   De första krigsfångarna anlände hit i juni 1940, varefter följde en strid ström av judar från 

stora delar av Europa, lastade ombord på usla plomberade järnvägsvagnar utan vatten, mat 

och toaletter samt brist på frisk luft. 

   Ett motsvarande, mindre känt koncentrationsläger var Stutthof, tre mil från Gdansk som 

blev vårt sista besöksmål. En ohygglig upplevelse men tankeväckande. Omkring ett 20-tal 

cellblock samt vakttorn, taggtrådsstängsel, gaskamrar och andra hemskheter visades vi runt 

till. De tomma barackerna stod öppna. Där kunde skådas högar av förvridna glasögon, tonvis 

med resväskor med fångarnas namn och adresser. De olyckliga människorna intalades att 

förflyttning skulle ske och uppbrott väntade. Att det skulle ske till en annan värld fick de inte 

veta. I korridorerna fanns rader av foton på fångar, prydda med blommor, från överlevande 

familjemedlemmar 

   Ett koncentrationsläger som detta bringade oss till förstämning och begrundan. Vi påmindes 

om att vi med ödmjuk tacksamhet undslapp kriget och dess omänskligheter. En förhoppning 

trängde sig stark på om att världen aldrig mer få utstå liknande vansinnesdåd. 

   Vid sidan av dessa upplevelser gavs naturligtvis utrymme för samvaro med 

regementskamrater av skilda årgångar. Vi tillhörde alla ett regemente, som betytt mycket för 

vår bygds fredliga och kulturella utveckling. 

   Till sist riktas ett stort TACK till Gunnar Ohlsén, oöverträffad som organisatör och 

reseledare. Han om någon bidrar till att föra kamratföreningens traditioner vidare och 

levandegöra dess mål och inriktning 

 

Eric Rasmusson 

f.d. reservofficer vid I 16 
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Framför Neptunfontänen ser vi Lars-Erik Blank under sydväst och Lars Ahlberg under paraply. 
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En tung vandring på civilisationens bakgård.             Fem glada medlemmar gör en paus under               
Till vänster ser vi koncentrationslägret Stutthofs       rundvandringen i fästningen Malbork. 
administrativa byggnad samt vakttornet                    Från vänster Arne Månsson, Eric Rasmusson –                                   
vid infarten till lägret.                                                 artikelförfattare, Rolf Söderberg, Jan B Wadsten,             
               Ulf Holmström. 
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Några kamrater fångade på fästningen Malborks inre borggård 
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Monumentet över fallna varvsarbetare         Rådhusets spira för tillfället prydd med en gigantisk                                  
i Gdansk.                         slips. 
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Kaj Sjösten begrundar minnestavlan över attentatet mot Hitler. Vi ser resterna av den grund som 
barracken stod på och där attentatet utfördes. 
 
. 
 
 
 


