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Text  och foto // Sanna Rosell

Res till trilling- 
städerna vid 
Polens riviera
”This is hell” säger den polska damen 
som sitter bredvid mig på flyget och 
pekar ut genom fönstret. Vi går in för 
landning över Gdansk och jag tittar 
helt oförstående på henne – på andra 
sidan glaset ser vi ju en halvö som ser 
paradisisk ut, täckt av pudervit sand och 
vårgröna växter. 

Jag hinner tänka “vad väntar där egen-
tligen, som jag inte vet” innan det slår 
mig vad hon menar. Hel, med ett ”l” – så 
heter halvön som sträcker sin långa arm 
om viken vid Gdansk som är, kommer jag 
snart få erfara, långt ifrån ett helvete. 
 Gdansk, tillsammans med sina sys-
konstäder Gdynia och Sopot, bildar det 
som också kallas “Polens riviera”. Det 
kanske är ett helvete ändå, tänker jag sen. 
I alla fall för den besökare som inte gillar 
solnedgångar över havet, fin restaurang-
mat till halva svenska priser, matmark-
nader med lokala delikatesser, starka 
korvar och smakrika ostar, grön natur och 
vattensporter för alla åldrar, historiska 
museer i världsklass och livliga uteställen 

på gatorna. Då kan det möjligtvis vara 
rena rama helvetet och tanten på flyget 
skulle isåfall ha en poäng.
 Som tur är gillar jag allt detta, så helgen 
vid den polska kusten blir istället en liten 
tur till himmelriket i form av en prisvärd 
och naturskön weekendresa.

Trillingstäderna
Gdansk är den historiska staden, som 
både har spelat en betydande roll i andra 
världskriget som i revolutionen mot 
kommunismen. Genom att bara strosa på 
gator och torg, kika in i gränder och gå på 
museer, kan man ta del av viktiga delar av 
vår globala historia.
 Sopot är staden för flanörerna och 
festerna. Här är kvällsljuset som vackrast, 
när det speglar sig i havet och kastar 
långa skuggor mot bergen bakom. Sopot 
är också synonymt med tre S - spa, segling 
och spel. 
 Gdynia, den tredje och mindre staden, 
är affärernas blomstrande centrum och 
den stad av syskonen som gillar shopping 
bäst. 

Piren i Sopot är Europas längsta och ett populärt ställe att gå kvällspromenader på.

Gdansk
Egentligen är inte ens en helg tillräckligt med 
tid för att hinna lära känna storebrorstaden 
Gdansk på riktigt. Denna gång får den des-
sutom dela vår tid med småsyskonstäderna, 
men alla som har systrar och bröder vet ju 
allt man gör av syskonkärlek.
 För besökare som är intresserade av his-
toria är Gdansk en guldgruva. De som inte är 
det, blir det efter ett par dagar i staden. Det 
var här andra världskriget faktiskt startade, 
den 1 september 1939, med en ödesdiger 
tysk order och ett blodigt slag på polsk mark. 
Vad som hände sen, vet vi alla. Resten är his-
toria.
 Gdansks hamn var också platsen för Lech 
Waleschas brinnande tal till folket, som 
enade den polska arbetarrörelsen mot kom-
munismens styre. Han blev senare Polens 
president och revolutionen blev tändgnistan 
till hela Sovjetunionens fall. Även här vet vi 
resten, men historien började i Gdansk.

Sopot
Sopot är staden vid, av och för vattnet. Vågor-
nas brus är det ständiga soundtracket på 
gatorna och doften av salt och tång smyger in 
på torgen. Givetvis stoltserar restaurangerna 
med färsk fisk och skaldjur på menyerna, 
gärna med nybakade piroger och iskall öl. 
 Invånarantalet ökar markant på sommar-
halvåret, medan vintern passerar förbi i en 

stilla mak. Så har det varit ända sedan 1800-
talet när Sopot blev känt som en välgörande 
kurort, dit de som hade råd åkte för hälsans 
skull. Idag har många hotell fortfarande 
spaanläggningar och kurbehandlingar. Piren, 
som skjuter rakt ut i det blåa havet från 
stranden, är 500 meter lång och därmed den 
längsta i Europa. När vi går på de knarrande 
träplankorna, kan jag se framför mig hur 
fina damer med rosettprydda paraplyn och 
herrar i höga hattar spatserade på samma 
knarrande plankor för tvåhundra år sedan. 
Då var det en catwalk och en promenad för 
uppvisning, idag är det länken mellan sta-
dens rus och havets sus. Gatan Monte Cassino 
är stråket för nöje och shopping med barer, 
klubbar och butiker. Pendeltåget från Gdansk 
tar bara 20 minuter. 

Gdynia
Gdynia är minst i syskonskaran och också 
den stad som erbjuder mest och bäst shop-
ping. Förutom butiker och affärer, finns 
också ett emigrationsmuseum. När staden 
grundandes på 1920-talet var det Polens 
enda kontakt med havet, då både Gdansk och 
Sopot var delar av den fria staden Danzig*. 
Gdynia har fortfarande kvar en del arkitektur 
i modernistisk stil som är värt att stanna till 
lite extra för. Resa med kollektivtrafik mellan 
Sopot och Gdynia tar knappt tio minuter.

Ordensborgen Malbork är Europas största byggnad av tegel.

Sopot är Polens seglarstad, men också känt för spa och kultur.

Den polska rivieran är en vacker och prisvärd semesterplats.

Ny Marbodalbutik på 
Adolfsbergsvägen 4Kom och se

vår fantastiska
köksutställning!

Välkommen!

marbodal.se/orebro
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Vi tycker som du. Helgen är bäst!
Vi har utdelning på helgen när observationen är som högst och folk har mer tid att läsa.
Läs mer på www.sdr.se. Välkommen att kontakta Martin Säretun.

OSMUNDGATAN 2, 703 63 ÖREBRO
TEL 019-10 49 40, MOBIL 0703-09 25 58

E-MAIL sdr512@sdr.se

Gdansks stadskärna är återuppbyggd efter andra världskriget.

Två avstickare
Halvön Hel
Hel sträcker sig över tre mil ut från land, 
som en skyddande arm om syskonstäder-
nas vikar. Det finns både sandstrand, 
hotell och matställen men också avskilda 
platser för besökare som vill vara i fred 
med lugn och ro. Åk hit med färja från 
både Gdansk, Sopot och Gdynia.

Malborks borg
En knapp timmes tågresa söderut från 
Gdansk kliver man rakt in i en Disneysaga 
med riddare, prinsessor i slottstorn, och 
eldsprutande drakar. Med lite fantasi 
lever borgen i Malbork upp igen, som 
den gjorde i glansdagarna på 1300-talet. 
Byggd med över 30 miljoner tegelstenar 
i över hundra år, är det världens största 
byggnad av tegelsten. Den sades vara 
omöjlig att erövra, men trots det har den 
bytt ägare många gånger under århundra-
dens lopp, bland annat togs den över av 
svenskarna under det 30-åriga kriget. 

Resa hit
Flyg direkt till Gdansk med RyanAir från 
Skavsta.
Flyg med byte till Gdansk från Stockholm 
(Arlanda) via Oslo eller Köpenhamn med 
t.ex. SAS eller Norwegian.
Flyg från Örebro Airport till Köpenhamn, 
för vidare resa till Gdansk. Resan (med ett 
flygbyte) tar drygt två timmar. 
Färja går från Nynäshamn till Gdansk 
(från kl. 18 till kl. 12 följande dag) eller 
Ystad till Świnoujście (6 tim resa dagtid). 

Resa runt
De tre städerna binds samman med ett 
lokalt tåg som går var femte till åttonde 
minut i rusningstid. Tåget är gult och blått 
och kostar bara några kronor att åka med.

*Den Fria Staden Danzig, eller Fristaten 
Danzig, var en autonom stat mellan 1920 
och 1939, som ett resultat av villkoren i 
Versaillesfreden. Polen fick genom denna 
fristat ett säkert tillträde till hamnen, 
samtidigt som Danzig stod under FN:s 
beskydd. Staten bestod av staden vid 
hamnen, Danzig, och ungefär 200 mindre 
byar. 

På Philharmonica serveras rödbetssoppa med finess.

Trängens IP Örebro torsdag 24 augusti

Bilda ett lag på 5 personer och avsluta med en härlig picknick efter loppet!

Sponsorpaket: Passa på att marknadsföra er under Blodomloppet samtidigt som ni 
stödjer blodgivningen i Sverige. Även möjlighet att hyra tält, bänkar och bord finns. 

Skicka ett mail till orebro@blodomloppet.se så berättar vi mer!

Anmäl dig på blodomloppet.se

Berättelsen om en  
viljestark flicka

Hallagården Lekhyttan 1-15 juli
Mer info och biljetter: amatorteatersamverkan.se 
0768-229 300 • Vuxna 160 kr, barn tom 16 år 110 kr  
(entré till Hallagårdens djurpark ingår)
Rekommenderas från 7 år 
9 juli teckentolkat • 15 juli syntolkat

     

HALLSBERGS
KOMMUN

kattfoder
kattsand

hundfoder
hästfoder

hästutrustning
stalltillbehör

stallströ

fjäderfätillbehör
fjäderfäfoder

kattillbehör
hundtillbehör

bränslepellets
trädgårdsgrejor
ocean rengöring

starta bensin & oljor
vildfågelfrö

solrosfrö
och väldigt mycket mer...

odenkvarn
Odenkvarn AB • Talbyvägen 17 • 715 94 Odensbacken

Månd-Fred. 9-18 • Lörd. 9-13 • Söndag stängt

Tel: 019-45 11 81
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