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Se & gJøre
til tross for at gdansk har en av de mest drama-
tiske historiene i europa, er byen forblitt anonym for 
de store massene. Men nå endrer det seg i rasende 
fart. Stadig flere lokkes av den gamle hansabyens 
bedårende arkitektur og de vakre badebyene, blant 
annet fasjonable Sopot, langs gdanskbukten. 

Polen er På mange måter 
en historie om fremgang. 
Etter en lang og mørk eksil-
tid bak jernteppet har landet 
funnet tilbake til sin rette 
plass i Europas hjerte. På 
samme måte har turistene, 
og reisejournalistene, ende-
lig funnet Gdansk ved Øster-
sjøkysten. På bare et par tiår 
er antallet lyriske reportasjer 
fra denne gamle hansabyen 
blitt mangedoblet i verdens 
prestisjefylte aviser. Det som 
fascinerer er blant annet den 
sjarmerende blandingen av 
øst og vest. Torghallenes 
grovbrød og salte agurker i 
kontrast til shoppingsentre-
nes spydspissteknologi, tra-
disjonelle melkebarer vegg 
i vegg med trendy kafeer 
og diskoteker (de mange 
koselige fortauskafeene er 

for øvrig bare en av mange 
likheter Gdansk har med 
Amsterdams bybilde). 

Det er farlig lett å for-
veksle Gdansk med euro-
peisk bakevje. Riktignok en 
koselig sådan, men likevel 
et sted der livet til alle tider 
har gått sin stille gang. 

Intet kunne være mer feil. 
Faktum er at få steder i 

Polens dramatiske histo-
rie har vært sentrum for så 
mange stridigheter som 
Gdansk. Byen ble grunn-
lagt for over tusen år siden, 
ble erobret av tyske riddere 
i 1308, gikk med i Hansa i 
1361 og ble snart en av Bal-
tikums rikeste havnebyer. I 
1466 var det slutt på en 13 
år lang krig, da ridderne ble 
beseiret og Gdansk atter 
kom inn under polsk styre. 

Men byens kompliserte 
historie var langt fra over. 
Drakampen mellom Tysk-
land og Polen fortsatte, og 
ved delingen av Polen tilfalt 
Gdansk i 1793 Preussen. 
I 1919 ble det daværende 
Gdansk en fri by under 
beskyttelse av Nasjonenes 
forbund, men jevnlige tvis-
ter forekom i mellomkrigs-
tiden mellom det tyskdo-

Den annen verdenskrig 
begynte med Tysklands 
bombing av polske tropper 
ved Westerplatte like uten-
for Gdansk. 

Gdansks bykjerne ble 
nesten fullstendig ødelagt 
i 1945. Ved hjelp av gamle 
kopperstikk, tegninger og 
malerier ble det foretatt en 
omfattende gjenoppbyg-

minerte Gdansk og Polen, 
ikke minst etter nazistenes 
maktovertagelse av byen. I 
1938 gjorde Tyskland krav 
på å få innlemme Danzig i 
det stortyske riket. Konflik-
ten med Polen om Danzig, 
som Tyskland sørget for 
å holde liv i, fungerte som 
en rettferdiggjøring for det 
tyske angrepet på Polen i 
1939. 

ging, og i dag har byen fått 
tilbake sitt gamle preg. 

Ul DlUga (long 
Street) og DlUgi 
targ (long Market)
Gdansks viktigste historiske 
hovedgate kalles også ”The 
Royal Way”. Langs denne 
pleide de polske konge-
lige å paradere; gjennom 
Upland Gate (bygget på 
1770-tallet oppå en port fra 
1400-tallet), videre gjennom 
Golden Gate (1614) og fram 
til Green Gate i renessanse-
stil fra 1568.

Området er et av Gdansks 
vakreste, og byens velstå-
ende har tradisjonelt bodd 
langs Ul Dluga, Ulica Dluga 
og omkring Dlugi Targ.

WeSterplatte
Andre verdenskrig begynte 
den 1. september 1939 
da det tyske krigsfartøyet 
Schleswig-Holstein beskjøt 
polske tropper ved Wester-
platte, sju kilometer nord for 
Gdansk sentrum. Den bare 
182 mann store troppen 
med polakker holdt stand 
mot tyskernes aggressive 
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angrep i seks dager før de 
ga opp. Turister kan besøke 
minnesmerket og et lite 
museum, samt se ruinene 
etter nazistenes bombing. 
Pris: 2 zl (museet)
Adresse: ulica Suchar-
skiego 1 (Busslinje 106: 
Westerplatte)
Tlf. +48 58 343 69 72
www.westerplatte.pl

Sopot
Sopot, 12 kilometer nord for 
Gdansk, har siden 1800-
tallet vært en av Østersjø-
kystens mest fasjonable 
badebyer. Avslappet atmos-
fære og lange sandstrender. 
Her finnes dessuten en av 
Polens triveligste gågater, ul 
Bohaterów Monte Cassino, 

så vel som landets lengste 
pir (515 m). 

SJøfartSMUSeet 
og gDanSk-kranen
Heisekranen fra 1400-tallet, 
den største av sitt slag i mid-
delalderens Europa, ble 
brukt for å laste tungt gods 
og master ombord på båte-
nes dekk. Kranen kunne 
løfte 2000 kilo. I dag er den 
en del av Sjøfartsmuseet 
som byr på et spennende 
innblikk i byens maritime his-
torie. 
Pris: 6 zl (for en seksjon 
av museet), 14 zl (for hele 
museet)
Adresse: ul Olowianka 9–3
Tlf. +48 58 301 86 11

St. Mary’S kirke
En av verdens største tegl-
steinskirker fra 1300-tallet, 
som rommer 25 000 men-
nesker. Er du på plass klok-
ken 12, kan du se når to 
små figurer, Adam og Eva, 
kommer ut for å ringe i den 
14 meter høye astronomiske 
klokken. Deretter kan du 
klatre opp trappen med 405 
trinn til toppen av tårnet (78 
meter) og nyte utsikten over 
byen. 
Pris: 2 zl for voksne, 1 zl for 
barn
Adresse: ul Podkramarska 5

gDanSk SkipSkir-
kegårD og roaDS 
to freeDoM exhiBi-
tion
På 1980-tallet fødtes Solida-
rity Trade Union i Gdansk, 
og byen fikk internasjonal 
berømmelse. Det var her 
Lech Walesa i 1980 ledet 
desillusjonerte havnearbei-
dere i protest mot kommu-
nismen. ”Roads to Freedom 

Exhibition” forteller om 
kampen og er et av Polens 
mest severdige museer. 
Ved inngangen til skipskirke-
gården står også et monu-
ment tilegnet de 44 arbei-
derne som døde under opp-
tøyene i desember 1970. 
Pris: 6 zl for voksne, 4 zl for 
barn (museet)
Adresse: ul Doki 1
Tlf. +48 58 308 44 28

MUzeUM naroDoWe 
(naSJonalMUSeet)
Førsteklasses museum 
berømt først og fremst for 
hollandske og flamske male-
rier. Mesterverket er Hans 
Memlings triptyk ”Last Jud-
gement”. Muzeum Naro-
dowe ligger i et kloster fra 
1400-tallet. 
Pris: 9 zl for voksne, 5 zl 
for barn
Adresse: ul Torunska 1
Tlf. +48 58  301 68 04
www.muzeum.narodowe.
gda.pl

Mat & Drikke/ 
reStaUranter
gdansk er ikke den beste byen for kulinariske 
eventyr, men det finnes noen topprestauranter 
(restauracja) blant de mange enkle melkebarene 
(bar mleczny). Menyen er ofte oppdelt i flere sek-
sjoner: zupy (supper), dania drugie (hovedretter) 
og dodatki (tilbehør til hovedretten). Den polske 
matlagingen er blitt påvirket av mange forskjel-
lige kulturer, fremfor alt ukrainsk, russisk, ungarsk, 
tysk og jødisk. 

piWinica raJcóW
Vill du testa det genuint 
polska köket och sam-
tidigt vara säker på att 
få äta det bästa Gdansk 
har att komma med? Då 
är Piwinica Rajców rätta 

stället. Alltifrån vildsvin till 
mer exotiska rätter i en käl-
larrestaurang med slående 
vacker entré. 
Adress: ul Dlugi Targ 44
Tel: +48 58 300 02 80
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kafeer
café ferBer
Det er en herlig følelse å 
gå inn på denne ekstremt 
moderne kafeen, direkte fra 
Gdansks historiske kvarta-
ler. Menyen er herlig med 
komplette frokostalternati-
ver, supper, smørbrød og 
en hel masse kaffevarian-
ter – alle velgjorte. Engel-
ske magasiner er tilgjenge-
lige for den som vil fordype 
seg i en lesestund. 
Adresse: ul Dluga 77/78

MaraSka 
Koselig tehus i samme 
gate som Café Ferber med 
vintagetapeter, innram-
mede fotografier av båter 
og et stort utvalg desserter, 
sjokolade og andre deilige 
søtsaker. 
Adresse: ul Dluga 31/32

piWinica raJcóW
Vil du prøve det genuint 
polske kjøkkenet og sam-
tidig være sikker på å få 
spise det beste Gdansk har 
å komme med? Da er Piwi-
nica Rajców rette stedet.  
Adresse: ul Dlugi Targ 44
Tlf. +48 58 300 02 80

reStaUracJa 
kUBicki
Bra sted for den som vil 
spise polsk husmannskost, 
spesielt fisk- og skalldyrsret-
ter, uten at det koster skjor-
ten. Et av Gdansks eldste 
spisesteder, fra 1918, med 
gammeldags dekor og hyg-
gelig beliggenhet ved elven. 
Adresse: ul Wartka 5
Tlf. +48 58 301 00 50

pierogarnia U 
Dzika
Supert sted for å prøve en 
av Polens tradisjonelle para-
degreiner – Pierogi; et slags 
raviolilignende bakverk fylt 
med for eksempel ost, finhak-
ket kjøtt eller sopp. Her kan 
du teste mange varianter. 
Adresse: Ulica Piwna 59
Tlf. +48 58 305 2676

kanSai
Det er ikke noe problem 
å finne gode fiskeretter i 
havnebyen Gdansk, og på 
Kansai får du bra sushi i full-
komment japansk miljø. 
Adresse: ul Ogarna 124/125
Tlf. +48 58 324 08 88

DoM poD loSoSieM
En av Gdansks eldste og 
mest populære restauran-
ter, spesielt omtalt for sine 
lakseretter. Gå ikke glipp 
av den selvlagde vodkaen 
Goldwasser.
Adresse: ul Szeroka 52/54
Tlf. +48 58 301 76 52
www.podlososiem.com.pl

U Szkota
Iblant får man et uimotståe-
lig behov for å få servert mat 
av polske servitører ikledd 
skotske kilter. Da går man til 
Gdansks eneste restaurant 
med skotsk tema, som i til-
legg til god polsk mat har en 
koselig liten bar med godt 
whiskey-utvalg og diverse 
drinker. 
Adresse: ul Chlebnicka 9/12
Tlf. +48 58 301 49 11

gdansk har et godt utvalg puber og, som store deler 
av øst-europa, et vilt natteliv.

Barer & natteliv

stasjon, popkunst og velut-
rustet bar.
Adresse: Grunwaldska 22
www.stacjadeluxe.pl

aBSinth
Enkel bar som trekker til seg 
en ukonvensjonell skare 
lokale karakterer. 
Adresse: ulica Sw Ducha 2

piekni, MloDzi i Bogaci
Navnet sier alt: De vakre, de 
unge og de rike. Drar du i de 
rette trådene, kommer du inn 
på en av byens mest eksklu-
sive nattklubber.
Adresse: Ulica Teatralna 1
www.pieknimlodziibogaci.pl

SoDa café
Den som setter kryss i samt-
lige ruter, kommer til å føle 
seg hjemme på nyåpnede 
Soda Café. Er du frisinnet? 
Litt gal? Vil du feste hardt 
hele natten? Åpent fra 19 til 
siste gjest går hjem. 
Adresse: Ulica Chmielna 103
Tlf. +48 58 305 1256
www.sodacafe.pl

yeSterDay
Herlig kjellersted med 
1960-tallstema. Fargerik 
flower power-dekor, inklusiv 
seriefigurer og et portrett 
av formann Mao. DJ spiller 
hver kveld fra klokken 21, 
og klubben ordner av og til 
live-musikk. Tirsdag kveld 
betyr britisk musikk. 
Adresse: ul Piwna 50/51

café ferBer
I hjertet av Gdansk ligger 
Café Ferber. Selv for natt-
ugler er Cafe Ferber ett av 
byens hotspots med en 
atmosfære og interiør som 
skulle fungere i hvilken som 
helst av verdens storbyer 
Serverer lite mat, drinklis-
ten er viktigst. Her får du alt 
fra Cosmopolitan til Moet & 
Chandon.
Adresse: Ulica Dluga 77
www.ferber.pl

StacJa DelUxe
Et av Gdansks siste tilskudd 
på utelivshimmelen er en 
vellykket blanding av bensin-
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Shopping
polen er berømt for fine trearbeider. Den som er på 
jakt etter lokalt håndverk, bør ta en tur til bodene 
langs Ulica Dluga. Ulica Mariacka – en av europas 
vakreste gater – har også mengder med koselige 
butikker. 

På begge disse plassene, 
men fremfor alt i gamleby-
ens små gater, finner man 
sølv og smykker av rav. 
Skal man bare nevne ett 
spesielt produkt som det er 
fornuftig å kjøpe i Gdansk, 
er det kanskje nettopp rav. 
Gdanskbukten er et av ver-

dens største ravområder, 
og på få andre steder finner 
man så vakre ravarbeider 
som her.

det finnes et stort kjø-
pesenter i Great Mill-byg-
ningen på Ulica Wielkie 
Mlyny, perfekt for den som 

Boalternativer

gjerne vil kjøpe tradisjonelle 
polske suvenirer til familie og 
venner. Et større kjøpesen-
ter, Madison Park, ligger på 
Ulica Rajska og kan skryte 
av å ha mer enn hundre 
butikker, inklusive en turistin-
formasjon, et treningsstudio 
og et medisinsk senter. 
I sparesorten Sopot, som 
i den nærliggende havne-
byen Gdynia, finnes også en 
rekke eksklusive butikker.

poDeWilS
Førstevalget blant Gdansks 
hoteller må sies å være 
Podewils, med havneutsikt 
og vakre antikke møbler. 
Dobbeltrom: rundt 100 euro 
Adresse: ulica Szafarnia 2
Tlf. +48 58 300 95 60
www.podewils.pl

hotel hanza
Ligger ikke langt fra hotellet 
Podewils og dermed rela-
tivt nært severdigheter som 
Gdansk-kranen. Moderne 
firestjerners hotell med ele-
gante, smakfullt innredede 

rom hvorav flere har mis-
unnelsesverdig utsikt over 
elven. 
Dobbeltrom: rundt 100 euro
Adresse: ul Tokarska 6 
Tlf. +48 58 305 34 27
www.hanza-hotel.com.pl

DoM harcerza
Det beste stedet for lavpris-
reisende. Rommene er nok 
i minste laget, men de er 
rene og sjarmerende, akku-
rat som den gammeldagse 
restauranten i underetasjen. 
Populært hotell, derfor er det 
en god idé å bestille god tid 

 førStevalget 
Blant gDanSkS 
hoteller Må SieS 
å være poDeWilS, 
MeD havneUtSikt 
og vakre antikke 
MøBler.

i forveien. Kan bli livlig fordi 
det bor store grupper på 
hotellet. 
Dobbeltrom: rundt 30 euro
Adresse: ul Za Murami
Tlf. +48 58 301 36 21
www.domharcerza.prv.pl
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flyplaSS 
Gdansk Lech Walesa fly-
plass ligger i Rebiechowo, 
omtrent 12 kilometer nord-
vest for Gdansk sentrum. 
Flyplassen tar også hånd 
om trafikken for passasje-
rer til Gdynia og Sopot og 
resten av Pomeranian- 
regionen. Busslinjene 110 
og B bringer deg til Gdansk 

sentrum på cirka 25 minut-
ter (B går ikke like ofte som 
110). Taxi koster 40–50 zl.
www.airport.gdansk.pl

lokaltrafikk
Lokaltoget, SKM, går hvert 
15. minutt (sjeldnere etter 
klokken 19.30) mellom 
Gdansk Glowny og Gdynia 
Glowna, via Sopot og 
Gdansk Oliwa. Kjøp billetter 
på en av stasjonene og glem 

fakta

valUta
1 Polsk zloty = 100 
groszy

åpningStiDer
Butikkene i Gdansk er 
normalt åpne mellom 
11.00 og 19.00, mandag 
til fredag. 07.00–13.00 
på lørdager. De fleste 
butikker er stengt på 
søndager. 

internett
www.gdansk.pl
www.gdansk-life.pl

aviSer
Visitor’s Guide  
(for turister)

nøDnUMre
Politi: 997
Brann: 998
Medisinsk hjelp: 999

tUriStByrå
Adresse: ul Heweliusza
+48 58 301 4355

greit å vite 

kart

ikke å validere dem på per-
rongen før du går ombord. 
ZKM driver Gdansks lokal-
trafikk som består av 10 trik-
kelinjer og 84 busslinjer.  
Mer info:
ZKM at +48 58 341 0021.

taxi
Å forhåndsbestille taxi er 
cirka 30 prosent billigere enn 
å stoppe en bil på gaten. 
Byens største taxioperatør 

er City Plus Taxi, ring dem 
på 9686 fra mobiltelefon 
eller vanlig telefon, eller på 
0-800-400-400 fra en beta-
lingstelefon. 

poSt
Hovedpostkontoret ligger  
på Pl Obroncow Poczty  
Polskiej 1–2.

apotek
De fleste apotekene er åpne 
08.00–20.00, mandag til 
fredag. På sentralstasjonen 
finnes et døgnåpent apotek. 

tannlege
Protetyk
Adresse: ul Dluga 50
Trikk: Brama Wyzynna 
(High Gate)
Tlf. +48 58 301 4000

innByggere
460 000

elektriSitet
230 V
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