
De Vita Bussarna

Till hösten återupptar vi, MHK Militärhistoriska Klubben i Jönköping, våra 
resor söderut med övernattning. Detta sker i samarbete med Götaströms 
Fordonshistoriska Klubb och Frivilliga Automobilkåren i F-län.  

Vårt tema i år är ”En resa i spåren av De vita bussarna”. I slutskedet av 
andra världskriget gjorde Röda Korset i Sverige, under ledning av Folke 
Bernadotte, en storartad insats för att rädda många av de som satt fängslade 
i de tyska koncentrationslägren. Mycket har skrivits om detta. Nu får ni 
chansen att återuppliva denna historiska insats på ort och ställe. Liksom 
tidigare kommer vi att färdas i en av Reinholds bekväma långfärdsbussar.

Tid: 5-7 (fre-sön) oktober 2018.
Så här ser programmet ut:

Dag 1 fredagen 5 oktober: Start från Moliden/Hyltena kl 07.00. Möjlighet 
finns att parkera bilar på inhägnat område.
På vägen söderut kan vi hämta upp resenärer längs E 4 , Skillingaryd Gamla 
Konsum 07.45, Värnamo Svenstigs 08.15 och Lagan Motellet 08.45.
Vi berättar historien bakom de Vita Bussarna på väg söderut.
Förmiddagen: Besök på Malmö Museum. Här finns en specialutställning om 
de Vita Bussarna och det finns t.o.m. en buss i original utanför museet. Vi blir 
guidade runt i denna del av museet.
Bussresan går sedan vidare genom Danmark till Rödby och därifrån  med 
färja till Puttgarden i Tyskland.  
Övernattning sker i Burg, strax söder om Puttgarden. Här bor vi i IFA 
Feriencenter båda nätterna och har halvpension (2-bädds rum, frukost och 
middag).

Dag 2: lördagen 6 oktober: Efter frukost åker vi vidare till Neuengamme, 
som ligger strax SÖ om Hamburg. Under kriget var här ett stort 
koncentrationsläger, som också tjänade som en samlingsplats för de Vita 
Bussarna. Vi gör en rundvandring med en engelsktalande guide (finns 
önskemål kan vi ordna med snabböversättning till svenska).
På eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell i Burg.
För de som så önskar finns nu möjlighet till billig shopping i Burg. 
Mingel och middag om aftonen på hotellet.



DAG 3: söndagen den 7 oktober: Frukost på hotellet och därefter styr vi 
kosan norrut. Via färjan Puttgarden - Rödby kör vi till Köpenhamn. Här 
besöker vi Burmeister & Weins dieselmuseum. Museet kan bl.a. uppvisa 
världens största dieselmotor avsedd för marint bruk. Denna och andra 
motorer kommer att startas upp av några av de entusiaster som sköter 
museet.
På eftermiddagen börjar vi hemresan till Småland och Adolf kommer att 
berätta om sina minnen och upplevelser som liten pojke på flykt undan andra 
världskriget.

Pris: 2.950 :- SEK, som betalas kontant i bussen under dag 1. I priset ingår 
buss, logi och mat på hotellet enligt ovan samt i förekommande fall entréer 
och guider. Lunch och ev. drycker till måltiderna betalas av er separat. Vi gör 
lämpliga pauser för detta. Enkelrumstillägg (i mån av tillgång) 450:- för båda 
nätterna. Om du önskar specialmat vid måltider meddela detta vid anmälan. 

Vi vill gärna ha er anmälan, som är bindande, så tidigt som möjligt. ”Först till 
kvarn gäller.” Kalkylen bygger på att vi blir 30 st för att kunna genomföra 
resan till ovanstående pris. Absolut sista anmälningsdag är tisdagen 
20180731. Reservation för större valutaförändringar.
Anmälan sker till någon av oss nedanstående:

Hans Rydbeck mail: hans.rydbeck79@gmail.com; tel 0761486984
Lars Blixberg mail: lmblixberg@gmail.com; tel 0733203677.

Vi hoppas att ni gillar uppläget och att ni underlättar vår planering och inte 
väntar till sista dagen med er anmälan.

Mycket välkomna!!

Adolf, Hans, Lasse, Roger.

P.S. Lästips ”De vita bussarna” Åke Svensson, Bonniers och ”Slutet” av Folke 
Bernadotte, Bonniers. D.S.
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