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WARSZAWA –
Text & foto Carl-Henrik Larsson

Ingen europeisk huvudstad har genomgått en sådan total
ödeläggelse som Polens huvudstad Warszawa genomgick
under andra världskriget. Ur ruinerna reste sig det nya
Warszawa, en stad som idag är ett både spännande och
intressant resmål. Warszawa har dessutom varit föremål
för ett stort antal polska frimärksutgivningar.

T.v.: Det väldiga kulturpalatset i centrala Warszawa, 42 våningar
högt (230 meter inklusive spiran) och innehållande 3 288 rum.
Det uppfördes under 1950-talet och var en ”gåva” från Stalin till
det polska folket, en gåva de själva fick bekosta! Tusentals sovjetiska byggarbetare arbetade dygnet runt i mer än tre år för att
färdigställa den märkliga kolossen som idag är ett välbesökt
turistmål. Byggnaden skymtar även på den stora bakgrundsbilden ovanför reklamskylten för Nordea.
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– reste sig ur ruinerna!
P

olens huvudstad Warszawa borde egentligen inte finnas idag
om man ser till vad staden
utsattes för under andra
världskriget. Författaren
och konstnären Stig Claesson ”Slas” (1928–2008) berättar i sin bok Brev till en
hembygdsgård, som gavs ut
1974, om sitt möte med det
sönderbombade Warszawa.

”Söderkisen” Slas passade
på att besöka Warszawa när
han som nittonåring 1947
var på väg till Jugoslavien
för att arbeta som rälsläggare i Titos järnvägsprojekt.
För Slas blev mötet med
Warszawa en mycket obehaglig upplevelse, och han
skriver i sin bok att hade
någon då påstått att War-

szawa åter skulle byggas
upp, skulle han inte ens ha
lyssnat. Vid krigsslutet 1945
var nämligen 80% av staden
totalt jämnad med marken.
Resterande del bestod av
ruiner utan varken fönster
och tak.

En utsatt stad
Warszawas historia som
krigsdrabbad stad började

➥

Polens inträde i Europeiska Unionen 1994 innebar ett enormt
ekonomiskt uppsving för landet och inte minst för Warszawa.
Utländska storföretag och banker etablerade sig snabbt i staden, däribland Nordea vilket framgår av fotot. I Warszawas innerstad reser sig de väldiga skyskraporna och shoppingcentren blir bara fler och fler. Prisbilden i Polen och Warszawa är
rejält lägre än i Sverige, och därför är det heller inte särskilt
betungande för plånboken att turista i staden.
NORDISK FILATELI September 2012
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Få länder i världen har blivit så hårt drabbade av krig som Polen.
Den okände soldatens grav i Warszawa, som ses på detta polska
frimärke från 1968, anlades redan efter första världskriget då
Polen blev en självständig stat. Graven förstördes som så mycket
annat i staden under andra världskriget, och den återinvigdes
1946 då flera okända stupade polska soldater gravlades där.

➥ inte i och med andra världskri-

get. Ur ett historiskt perspektiv har Polens och Warszawas
geografiska läge, inklämt mellan Ryssland i öst och Preussen, sedermera Tyskland (från
1871) i väst, gett upphov till att
de blivit skådeplats för många
krigshandlingar.
Och även svenskarna har
härjat här! Både under Karl X
Gustavs ledning (två gånger
1655 och 1656) och senare Karl
XII:s (1702) intogs och plundrades staden.
År 1596 utsågs Warszawa
till Polens huvudstad av den
svensk-polske kungen Sigismund Vasa efter att det kungliga slottet i Krakow brunnit
ner. Som Polens huvudstad
kom Warszawa under de kommande århundradena att bli
indraget i stormakternas politiska utspel.
Under slutet av 1700-talet
försvann Polen från kartan då
Ryssland, Preussen och Österrike styckade upp landet i tre

omgångar. Under den sista delningen år 1795 blev
Warszawa en del av Preussen.
Fransmännen under Napoleon intog staden 1807, och
Warszawa blev då huvudstad i
Napoleons upprättade lydstat,
Hertigdömet Polen.
Men detta blev en kortlivad
historia. Redan 1813 övergick
Warszawa i rysk ägo.
Efter Wienkongressen 1815
som lade grunden till det nya
Europa efter napoleonkrigen,
upprättades Kungariket Polen,
som var underställt Ryssland.
Det var först efter första världskrigets slut och en kortvarig
tysk ockupation, som Warszawa åter blev huvudstad i ett
fritt Polen, vars existens skulle
komma att upphöra i och med
att andra världskriget bröt ut
1939.

Gettot i Warszawa
Efter att Warszawa kapitulerat den 28 september 1939, delades Polen upp mellan Nazityskland och Sovjetunionen.
Östra Polen tillföll Sovjet medan Tyskland annekterade resterande del, Warszawa inräk-

nat, under namnet Generalguvernementet.
Det dröjde inte länge förrän
de nazistiska ockupanterna började förfölja och mörda den judiska befolkningen. Under hösten 1940 uppförde nazisterna
det stora gettot i Warszawa,
beläget i stadens västra del. I
april 1943 utbröt det stora gettoupproret då några hundra av
gettots judiska invånare med
livet som insats valde att kämpa mot den nazistiska övermakten.
Efter att upproret slagits ner
lät nazisterna jämna hela området med marken, och förutom ett fåtal hus som än idag
finns bevarade, fanns det bara
grus kvar.
I marsnumret 2011 av Nordisk Filateli ägnar jag en hel
artikel åt gettot i Warszawa.
Den finns att läsa på tidningens hemsida www.filateli.se.

Warszawa i ruiner
Den händelse som definitivt
ödelade staden inträffade i augusti och september 1944.
Stämningen bland invånarna i
Warszawa blev under sommaren 1944 allt mer tryckt i takt

T.h.: Den äldsta kända avbildningen av Warszawa som finns bevarad, ett kopparstick från 1586, ses på detta polska frimärke utgivet
1996. Floden som rinner genom staden och som syns på frimärket
är Wisla. Det var den svensk-polske kungen Sigismund som 1596
valde att utse Warszawa till Polens nya huvudstad efter att det
kungliga slottet i Krakow hade brunnit.

T.v.: Gamla staden i
Warszawa är avbildad på detta polska
frimärke från 2004,
samma år som
Polen blev medlem
i Europeiska Unionen. När man promenerar genom den gamla
staden i Warszawa kan man knappast tro att all bebyggelse är
uppförd efter 1945. De vackra fasaderna, kyrkorna, det stora
torget och inte minst de trånga gatorna som korsar den gamla
staden, ger besökaren en förnimmelse av det Warszawa som
fanns innan bomber och eld förtärde detta kulturarv.
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T.h.: Detta frimärke från Marshallöarna som kom ut
1994, visar hur en polsk motståndsman går i eldställning under de hårda strider som utkämpades i Warszawa mellan den polska hemmaarmén och de nazistiska
ockupanterna hösten 1944. Trots att Churchill och Roosevelt vädjade till Stalin om att ingripa, avstannade den
ryska offensiven bara några kilometer från staden.
Symbolen man ser på fasaden, ett P format som ett ankare, symboliserar ett fritt Polen.

T.v.: Det finns inget annat polskt frimärke likt detta som så tydligt visar
den totala förstörelse som Warszawa
genomgick under andra världskriget.
Frimärket gavs ut 2009 till 65-årsminnet av de polska män och kvinnor som
hösten 1944 valde att försöka bekämpa
de nazistiska ockupanterna innan Röda armén nådde staden. Vad många i
väst inte känner till är att motståndet
mot Röda armén och det kommunistiska styret pågick en lång bit in på 1950talet.

med att Röda armén närmade
sig österifrån. Visserligen var
polackerna överlyckliga över att
bli befriade från de nazistiska
ockupanterna, men många anade, med rätta, att Stalin aldrig
skulle släppa ett befriat Polen
ifrån sig.
I detta läge gav den polska
exilregeringen i London den
polska hemmaarméns överbefälhavare general Tadeusz Komorowski tillåtelse att starta
ett uppror mot den nazistiska
ockupationsmakten. Warszawa
skulle befrias innan Röda armén nått fram.
Den 1 augusti 1944 bröt upproret ut då mer än 20 000 polacker beväpnade med gevär,
kulsprutor och pistoler, öppnade eld mot de tyska ockupanterna. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, gav order om att al-

la människor i Warszawa skulle dödas, och att staden därefter skulle jämnas med marken.
Trots den tyska militärmaktens överlägsenhet lyckades polackerna hålla stånd i två månader. Västmakterna gjorde
vad de kunde för att hjälpa hjältarna i Warszawa, men Stalin
motarbetade det hela eftersom
han såg motståndsmännen i
staden som ett framtida hot mot
sina egna planer. Churchill och
Roosevelt vädjade till honom
om att få använda sovjetiska
flygfält för att kunna skapa en
luftbro till staden. Men den röde diktatorn var obeveklig!
Därför avstannade den sovjetiska offensiven bara några
kilometer utanför Warszawa,
och i fjärran kunde Röda armén
beskåda hur mer än 100 000 civila och mer än 16 000 mot-

ståndsmän mördades av nazisterna.
När allt var över, då Himmlers order om total förstörelse
av Warszawa hade utförts, satte Röda armén igång sin offensiv, och det Warszawa man ”befriade” bestod bara av en rykande ruinhög.

En ”gåva” till det polska
folket
Ur ruinerna efter andra världskriget växte det nya Warszawa
fram, vilket måste betecknas
som en enorm bedrift med tanke på stadens skick. Sten för

➥

Detta polska frimärke gavs ut 2008 och har som motiv ett fotografi taget
1861 av den kände polske fotografen Karol Beyer (1818–77). Karol Beyer
öppnade en fotostudio i Warszawa redan 1845 och tillhörde en av de tidiga
fotopionjärerna. Fotot på frimärket visar ryska trupper som slagit läger i
den gamla staden under oroligheterna 1861, då polackerna krävde självständighet. Under dessa oroligheter öppnade de ryska soldaterna eld och
fem demonstranter dödades.
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Runt det stora torget i den gamla staden breder otroligt vackra hus ut sig, och mitt på torget finns den sjöjungfruliknande figur med höjt svärd som återfinns i Warszawas stadsvapen, och som turisterna på fotot flockat sig
kring. Stadsvapnet har anor från 1300-talet och visas även på det infällda polska frimärket som kom ut 1965.
Stadsvapnet finns avbildad på många platser runt om i Warszawa, och inte minst kom det att spela en central roll
som frihetssymbol för alla de modiga polacker som kämpade mot nazisterna under upproret hösten 1944.

➥ sten byggdes den gamla staden

i Warszawa upp igen. Med anor
från medeltiden hade de vackra
husen med alla sina utsmyckningar och sin färgprakt utgjort en europeisk kulturskatt,
en kulturskatt som den nazistiska krigsmaskinen precis som
på så många andra platser runt
om i Europa hade ödelagt.
Duktiga polska arkitekter
och byggnadsarbetare arbetade
dygnet runt sida vid sida med
stadens befolkning, både gamla och unga, för att återställa
stadsdelen till sitt ursprung-

liga skick. Äldre ritningar, målningar och fotografier från Warszawa före kriget användes för
att återskapa den förstörda medeltidsmiljön in i minsta detalj.
Resultatet blev makalöst. I
början av 1950-talet stod stadsdelen färdig och idag är den
gamla staden i Warszawa upptagen på UNESCO:s världsarvslista och är stadens främsta besöksmål.
I övriga delar av Warszawa
valde den polska statsmakten
att under sovjetisk kontroll anlägga en modern bebyggelse

mestadels utförd i en socialrealistisk arkitektur, som kännetecknades av breda gator och
kvarter kombinerade med monumentala byggnader med en
stram utformning.
I centrum för denna socialistiska arkitektur uppfördes
det väldiga kulturpalatset, en
skyskrapa som med sina 230
meter (inklusive spira) dominerar stadsbilden. Palatset som
innehåller inte mindre än 3 288
rum var en ”gåva” från Stalin
till det polska folket, som dock
själva fick bekosta det enorma
bygget.
Warszawaborna har haft en
tudelad inställning till palatset, och för många har byggnaden symboliserat det sovjetiska förtrycket. Idag är emellertid kulturpalatset ett synnerligen dominerande inslag i Warszawas stadsbild, och är där-

Detta polska frimärke från 1983, visar hur Stora
teatern i centrala Warszawa och det omkringliggande Teatertorget såg ut under 1800-talet. Teatern som uppfördes mellan åren 1825 och 1833,
jämnades med marken under andra världskriget.
Den återuppbyggdes efter kriget till sin forna
prakt, och idag inhyser teatern den polska
Nationaloperan och baletten.
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Slottsplatsen framför det kungliga slottet i Warszawa
visas på detta polska frimärke från 2001. På kolonnen
står den svensk-polske kungen Sigismund, son till
Johan III och Karina Jagellonica, staty. På vinjetten
som omger frimärket ser man motiv från den gamla
staden samt från det moderna Warszawa där skyskrapor och affärscentrum tornar upp sig.

med också en given turistmagnet.

Skyskrapor och shopping
Warszawa är en mycket trevlig
stad att turista i, och sevärdheterna är minst sagt många,
alltifrån de vackra husen och
kvarteren i den gamla staden,
till de modernare kvarterens
shoppingmöjligheter och dess
spår från kommunisttiden. Att
priserna är rejält mycket lägre
än i Sverige gör också att man
kan äta både gott och billigt
här samt fynda kläder och inte
minst skor, som är mycket billigt i Polen.
Polens inträde i EU 2004 bidrog till ett rejält ekonomiskt
uppsving för landet och Warszawa, där flera utländska storföretag snabbt etablerade sig. I
centrum har detta medfört att
skyskraporna bara blivit fler
och fler. Även shoppingutbudet är numera i klass med andra huvudstäder i Västeuropa,
och flera stora varuhus har
vuxit upp i kvarteren kring kulturpalatset.
Avstånden i Warszawa är
ganska stora. Arealmässigt är
staden inte mycket mindre än
Berlin, och även om man tycker att det är mycket trevligt att
promenera, kan det ibland vara skönt att utnyttja de lokala
färdmedlen.
Vill man åka ovan jord kan
man ta spårvagnarna som trafikerar hela Warszawa. Ännu
snabbare tar man sig dock fram
med tunnelbanan som invigdes 1995. Biljetterna – enkelbiljetter eller en- eller flerdagarskort som knappt kostar någonting, löser man i automater-

na nere i tunnelbanan. Och man
behöver inte heller kunna polska för anvisningarna går lätt att
få på engelska!

Kyrkornas
stad
Det är ingen överdrift att kalla
Warszawa för kyrkornas stad.
Precis som i Litauens huvudstad Vilnius, som jag skrev om
i årets aprilnummer här i
Nordisk Filateli, så finns det
enormt många kyrkor i Warszawa. För precis som för litauerna är religionen en otroligt viktig del av livet för polackerna, och den katolska kyrkan har en stark ställning i
samhället.
Även i Polen bedrev de kommunistiska makthavarna en
hätsk antireligiös linje och kyrkorna hölls stängda. Värst var
det åren efter andra världskriget då präster, munkar och
nunnor deporterades till Sibirien. Motsägelsefullt i sammanhanget är dock att man lät bygga upp de sönderbombade kyrkorna som en slags fasad utåt.
Domkyrkan i den gamla staden
är magnifik, precis som S:ta Anna kyrka och inte minst Heliga
korsets kyrka, där tonsättaren
Frédéric Chopin (1810–49) är
begravd.
Den förre påven Johannes
Paulus II kom dessutom från
Polen, och han var den förste
påve sedan 1523 som inte var
italienare.

nom årens lopp gett ut en
mängd frimärken med motiv
från Warszawa. De frimärken
som jag valt ut som illustrationer till denna artikel utgör bara ett litet urval.
Avslutningsvis vill jag därför ge läsaren ytterligare några exempel på intressanta och
vackra polska frimärken med
motiv hämtade från Warszawa. Årtal för utgivningen inom
parantes:
Warszawaupproret år 1944
(1964), universitetet i Warszawa (1958), gamla staden (2001
och 2010) samt Slottsplatsen
(2009).
❑

Warszawa på frimärke
Det polska postverket har ge-

Warszawa är överlag en mycket trygg stad att turista i. Brottsligheten är
lägre här än i många andra större europeiska städer. Däremot är trafiken
ett stort problem och man bör som turist vara mycket uppmärksam när
man korsar större gator. Rattfylleri är dessutom vanligt i Polen och
olyckorna är många. Denna polska polis poserade glatt för kameran i den
gamla staden i Warszawa.
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