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POZNAN

N är julen närmar sig 
slår Europas jul-
marknader upp 

portarna. Det finns många 
att välja mellan. Svårig-
heten är att veta vilken 
marknad som är bäst och 
mysigast.

Under senare år har jul-
marknaderna i Polen bli-

vit populära och lockat 
många svenskar till besök. 
Den största och mest kän-
da äger rum på det stor-
slagna torget Rynek 
Glowny i Krakow. En his-
torisk plats för marknader 
under århundraden.

Krakow är internationella 
besökares stora favorit 

och en av kulturpärlorna i 
Polen.

Jag besökte Krakow för 
ett par år sedan och upp-
täckte då att det var en 
praktfull stad med många 
sevärdheter.

I skuggan av Krakow 
och Warszawa finns en 
pärla som blivit mer och 
mer uppmärksammad 

 under senare år. Staden 
Poznan som blivit nomi-
nerad till både ”European 
Best Christmas Markets” 
samt ”Best European 
 Destination for 2019”.

Poznan som fick sina 
stadsrättigheter redan år 
1253 har ett strategiskt 
geografiskt läge mellan 

Warszawa och Berlin. 
 Staden som har drygt 
550  000 invånare är ett 
viktigt centrum för 
närings liv, transporter, 
 utbildning samt kultur. 

En stark industriell tra-
dition samt god entrepre-
nörsanda gör att Poznan 
kan stoltsera med lägsta 
arbetslösheten i landet. 

Bilindustrin sysselsätter 
drygt 10 000 och den 
största tillverkaren är 
Volkswagen som har två 
fabriker i staden. 

Här tillverkas även det 
inhemska bilmärket Sola-
ris. Universitetet är ett 
framåt lärosäte med drygt 
20 000 studenter i 10 olika 
fakulteter.

Jag besökte Poznan under 
en helg i början av decem-
ber och fann en stad som 
verkligen motsvarade 
mina förväntningar. 

När jag landat på sta-
dens internationella flyg-
plats Kawicas besökte jag 
turistinformationen som 
låg i ankomsthallen. 
Turist information som är 
till stor hjälp speciellt för 
den som vill utforska 
 staden på egen hand.

Rådhuset vid torget Stary Rynek.

Poznan – en polsk pärla  
perfekt för en weekend

Poznans unika stadskärna är pittoresk och välkomnande.  
En spännande mötesplats där historia och nutid flätas samman.

Julmarknad på Stary Rynek. FOTO: ULF WADE ANDERSSON

STARY RYNEK
Stary Rynek är en gammal 
marknadsplats som har 
behållit sin karraktär som 
en livlig samlingsplats 
med vackra byggnader. 
Torget är ursprungligen 
från mitten av 1200-talet 
men skadades svårt i sam-
band med bombningar 
under andra världskriget. 
De flesta byggnaderna 
runt torget är återskapade 
men ser ut som de var från 
barocken eller renässan-
sen. 

Stary Rynek är ett av de 
absolut vackraste torgen i 
Europa och ett av de störs-
ta i Polen. Den mest impo-
nerande byggnaden vid 
torget är Rådhuset som 
rymmer stadens historis-
ka museum.

På torget framför denna 

historiska byggnad sam-
las folk varje dag klockan 
tolv för att se klocktornets 
berömda mekaniska geta-
bockar stångas. 

Bockarna som blivit en 
symbol för Poznan ser 
man även som staty men 
också i flera andra sam-
manhang runt om i sta-
den. 

En annan intressant bygg-
nad med adress Stary Ry-
nek 43 är stadens äldsta 
apotek som varit i drift se-
dan år 1564. 

På kvällen är torgets 
många statyer samt bygg-
naderna vackert upplysta. 
En sagolik plats där histo-
ria och nutid flätas sam-
man.

Vid mitt besök pågick de 
traditionella julmarkna-
derna, dels på marknads-

platsen Stary Rynek, men 
också på Plac Wolnosci. 
Dessutom en internatio-
nell isskulpturfestival.

Marknadsbodarna låg 

tätt bredvid varandra och 
det fanns ett rikt utbud för 
besökarna, genuint hant-
verk, lokalt producerade 
matvaror, julprydnader, 

julgodis med mera på Plac 
Wolnosci även karuseller 
och andra aktiviteter för 
de små samt ett gigantiskt 
pariserhjul där familjerna 

”På kvällen är 
 torgets många 
 statyer samt bygg-
naderna vackert 
upplysta. En sago-
lik plats där histo-
ria och nutid flätas 
samman.”

De berömda mekaniska bockarna som stångas när klockan slår 12.
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köade för en åktur.
Kvällstid var det trångt 

och svårt att ta sig fram på 
torgen, men stämningen 
var trivsam. Det bjöds på 
olika evenemang med 
sång och musik. 

Senare på kvällen när 
det blev lite kylslaget var 
även köerna för en vär-
mande julglögg långa.

Det var också fascineran-
de att skåda de professio-
nella isskulptörerna från 
olika delar av världen som 
mejslade fram de mest 
fantastiska figurer ur mas-
siva isblock.

Endast fantasin sätter 
gränser för dessa enastå-
ende mästerverk.

Efter en lång och intres-
sant dag med många steg 
kändes skönt att komma 
till hotellet.

GUIDAD STADSVANDRING 
Nästa dag tog jag hjälp av 
en professionell guide för 
att utforska staden. Bästa 
och snabbaste sättet att ta 
sig fram är utan tvekan att 
åka spårvagn. Att åka taxi 
är ett alternativ. Ganska 
billigt men emellanåt tids-
ödande med tanke på den 
täta trafiken.

Guiden och jag började 
 dagen med att besöka 
 Cathedral Island. Bron 
över till ön kallas för kär-
leksbron. Tusentals par 
har visat varandra sin kär-
lek här genom att fästa 
hänglås i räckena och där-
efter kastat nyckeln i flo-
dens vatten.

På ön Ostrów Tumski 
står den storslagna kate-
dralen med anor från 
900-talet. Katedralen är 

en av landets viktigaste 
 religiösa byggnader och 
här vilar några av landets 
tidigaste härskare. 

Katedralen omfattar tolv 
kapell och i det gyllene 
 kapellet finns sarkofager 
med kvarlevorna efter de 
tidiga polska furstarna 
Mieszko den förste samt 
Boleslav den tappre. 

Det pampiga högaltaret 
pryds av polyptyk som 
 visar jungfru Maria omgi-
ven av fjorton kvinnliga 
helgon. I kryptan ser man 
lämningar från katedra-
lens förromanska och ro-
manska tid. Här står en 
dopfunt från 900-talet 
som användes när Polens 
första regent döptes.

Vi lämnade ön och gick till 
Operahuset med adress 

9 Aleksandra Fredry. Ope-
rahuset som även kallas 
Grand Theatre of Moni-
uszko invigdes år 1910 
med Trollflöjten av Wolf-
gang Amadeus Mozart.

I parken strax intill utbröt 
Poznanrevolten den 28:e 
juni 1956. Revolten som 
även kallas Junirensning-
en var en protestaktion 
mot den kommunistiska 
regeringen i Polen. De-
monstranterna krävde  
bland annat högre lön och 
lägre priser på mat. Om-
kring 100 000 deltog i pro-
testerna. 

Myndigheterna satte in 
tusentals soldater och 
stridsvagnar för att stävja 
revolten. Drygt 60 demon-
stranter sköts till döds och 
omkring 600 personer 
skadades. Några månader 

efter revolten hölls rätte-
gångar mot de inblandade 
demonstranterna. Åklaga-
sidan erkände att revol-
tens blodiga förlopp be-
rodde på säkerhetspoli-
sens våldsamhet och alla 
arresterade frigavs. I par-
ken står ett stort monun-
ment som påminner om 
händelsen i juni, år 1956.

Nästa plats på vår stads-
vandring blev ett besök på 
kejsar Wilhelm II:s bom-
bastiska slott. Troligen det 
yngsta slottet i Europa. 
Visserligen liknar slottet 
en medeltidsborg men 
blev klart så sent som år 
1910. Förutom kejsarresi-
dens har slottet en historia 
som nazisternas högkvar-
ter under andra världskri-
get. 

Nu är slottet omgjort till 

ett utställnings- och kul-
turhus med art house bio-
graf m.m. Sommartid är 
slottsträdgården en vack-
er oas med rosor och 
springbrunnar.

Under vår vandring genom 
staden märkte jag att det 
saknades trafikljus i de 
vältrafikerade gatukors-
ningarna. För ett drygt år 
sedan beslöt man att ta 
bort trafikljusen samt sän-
ka farten till 30 kilometer i 
innerstaden. 

Resultatet är lovande ef-
tersom det inte hänt nå-
gon allvarlig trafikolycka 
under de senaste tolv må-
naderna. 

Stora satsningar görs för 
att uppnå en miljövänlig 
stad. Cykelbanor byggs ut 
och antal cyklister ökar 

medan biltrafiken mins-
kar.

Spårvagnarna har har 
alltid förtur och vi steg på 
för att ta oss vidare till Sta-
ry Browar som är ett spek-
takulärt shoppingcenter i 
en byggnad som tidigare 
varit bryggeri. 

Exteriört har man behållit 
de gamla fasaderna från 
1800-talet. I gallerian 
finns det nästan tvåhund-
ra mysiga butiker, ett tret-
tiotal restauranger och ka-
féer samt imponerande 
konstverk och nyskapad 
arkitektur. Även om man 
inte är intresserad av 
shopping är detta kom-
plex väl värt ett besök.

Vi fortsatte till Miejski 
Stadion en modern fot-
bollsarena  som rymmer 
45 000 åskådare. Det är 

här som Lech Poznan spe-
lar sina hemmamatcher. 
Klubben spelar i högsta 
polska serien och har 
 vunnit denna inte mindre 
än sex gånger. 

Lech Poznan är den 
mest populära fotbolls-
klubben i Polen med 41 
olika supporterklubbar 
runt om i landet. 

Lega Warszawa och 
Lech Poznan är de två 
största klubbarna i Polen 
och på senare år har klub-
barna dominerat den in-
hemska fotbollen. 

Den stora rivaliteten mel-
lan klubbarna och deras 
supportrar har blivit mer 
och mer påtaglig då möte-
na lagen emellan varit mer 
eller mindre avgörande i 
kampen om var titlarna 
hamnar.

POZNAN´S ST.MARTIN 
CROISSANTS
I hjärtat av staden ligger 
ett färgstarkt museum 
som hyllar kultur och tra-
ditioner.

På museet bakas det var-
je dag historiska St.Mar-
tins Croissanter. 

Det bakas med humor 
och besökarna får deltaga 
i processen som är en 
medryckande upplevelse. 
Besökarna förses med för-
kläde och bagarmössa. 
Croissanterna kan inte 
jämföras med den franska 
varianten. St.Martins till-
verkas med smördeg och 
det krävs 81 moment inn-
an bakverket är klart. 

Croissanten får en slut-
giltig form som en hästsko 
och skälet till det är legen-
den om  bakverkets ur-
sprung. Legenden handlar 

om en präst som på 
1890-talet ville hjälpa de 
fattiga i samhället få mat. 
Prästen träffade St. Martin 
som satt på hästryggen. 
Hästen tappade plötsligt 
en hästsko och då fick 
prästen tillsammans med 
en bagare idén att börja 
baka den numera så be-
römda och kaloririka 
Croissanten. 

Vikten på bakverket är 
cirka 225 gram och för min 
del räckte det  att smaka 
en fjärdedel. Otroligt gott, 
men mäktigt!

Poznan är ett bra resmål 
för en weekend. Där kan 
man njuta av det mångfa-
cetterade polska köket och 
bo på lyxigt hotellrum till 
budgetpris.
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Besökarna beundrar den imponerande isskulpturen. Den storslagna katedralen på ön Ostrów Tumski.

”Även om man inte 
är intresserad av 
shopping är detta 
komplex väl värt 
ett besök.”

”Poznan är ett bra 
resmål för en 
weekend. Där kan 
man njuta av det 
mångfacetterade 
polska köket och 
bo på lyxigt hotell-
rum till budget-
pris.”

 Isskulptörerna mejslar fram de mest fantastiska figurer ur massiva isblock. 


