SULs tur til Gdansk 21. - 25. september 2014.
Reiseberetning av Arvid Tjeldnes
Minner fra en reise:
Denne gang var reisen til Polen sammen med medlemmer av SUL.
Jo eldre en blir ,dess sterkere kommer minnene fra barndommen frem. Og når en har vokst
opp ikke langt fra Narvik, på Lødingen som i mange år var Norges største losstasjon, står
selvfølgelig krigsminnene fra aprildagene 1940 klart frem. Allerede 10 april fikk vi beskjed
om at vår fetter Torvald ,som nettopp var uteksaminert fra sjøkrigsskolen og nå var offiser på
panserskipet Eidsvoll, var omkommet. Kampene ved Narvik opptok oss sterkt, vi hørte jo
daglig drønnene fra kanonilden. Utenfor Lødingen hadde engelskmennene plassert en jager
som skulle vokte innløpet til Ofotfjorden, og denne jageren var hver dag utsatt for angrep fra
tyske stupbombere. Men plutselig en dag var den store engelske jageren erstattet av en mye
mindre polsk jager, og da ble de tyske stupbomberne mer aggressive. Bombene haglet rundt
denne polakken, de forsvarte seg med en intens kanonild og kjørte siksak for full speed. Vi
stod hver dag oppe lå Loshaugen og bivånet dramaet, og klappet hver gang polakken dukket
opp bak vannsøylene etter bombene. Denne lille jageren ble vår store helt og symbol på at vi
gir oss ikke.
På vår Polentur med SUL tok vår utmerkede guide oss også med til Gdynia , og i
marinehavna her, blant to flotte fullriggere, lå det en jager, nyoppusset og fin som
museumsskip. Guiden vår kunne stolt fortelle oss at den heltemodig hadde deltatt i kampene
ved Narvik. og at den som eneste polske. skip hadde fått høyeste tapperhetsplakett. Jeg
skjønte der og da at dette var min jager fra aprildagene ved Lødingen, og at den hadde
kommet seg velberget gjennom hele krigen Dette ble en god dag for meg i Gdynia.,
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Omtale av båten: http://en.wikipedia.org/wiki/ORP_B%C5%82yskawica.

