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Bilden visar bebyggelsen vid floden Motława, ett område som under medeltiden utgjorde stadens ekonomiska
centrum. Det var längs dessa kajer som Hansans handelsfartyg, koggarna, lade till, lastade med bl.a. spannmål, torkad fisk, kryddor och vin. På ena sidan av floden
har man valt att bevara ruinerna från sönderbombade
hus från andra världskriget som en påminnelse om krigets fasor. Det vackra frimärket utgivet av Danzig 1925,
visar ungefär samma motiv. Här syns även t.h. på
frimärket ett av stadens viktigaste landmärken, den medeltida kranbyggnaden från 1300-talet. Kranen har mer
eller mindre totalförstörts två gånger och därefter återuppbyggts, första gången efter en brand på 1400-talet
och andra gången efter andra världskriget.
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GDANSK

– staden med egna frimärken
Text & foto Carl-Henrik Larsson

På andra sidan Östersjön, mindre än 30 mil från Sveriges
sydöstra hörn, ligger Gdansk – en av Östersjöområdets mest
intressanta städer. Den hette fram till 1946 Danzig och
gav dessutom under åren 1920–39 ut egna frimärken.
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Långa marknaden (Długi Targ) kan sägas utgöra staden Gdansks historiska hjärta. Även om
alla byggnaderna är rekonstruktioner så känns det som om man förflyttas tillbaka i tiden.
Här kan man i timmar studera de vackra gavelbyggnaderna och deras rikt dekorerade fasader. Det var här på Långa marknaden som stadens handelsmän under århundraden sålde sina varor till kunder från både när och fjärran. Idag domineras Långa marknaden av restauranger och souvenirförsäljare.
Danzig gav ut detta tjänstefrimärke 1922, med stadens emblem. Städerna Gdansk, Gdynia och badorten Sopot har mer eller mindre växt samman, och
kallas därför ofta med det gemensamma namnet Trestaden. Detta storstadsområde har tillsammans över en miljon invånare. I badorten Sopot
finns det världsberömda badhotellet Grand Hotel, där både diktatorer
och världsberömda skådespelare har bott. Nämnas kan Greta Garbo,
Omar Sharif, Adolf Hitler och Fidel Castro.

O

m man som nordbo har
fördomar och förutfattade meningar om Polen
och det polska samhället – vilket man tyvärr ofta hör – så
skall man genast göra en resa
till Gdansk.
Det gjorde en skolklass på
gymnasieskolan där jag undervisar, för att göra ett reportage
om staden med omnejd. Eleverna som gick i årskurs 3 på gymnasiet hade aldrig varit i Polen,
och de var oroliga över hur de
skulle uppleva situationen. Deras oro handlade om allt från
maten i landet till hur trist och
ful stadsmiljön skulle framstå.
Kanske var där farligt också?

När eleverna kom tillbaka
till skolan en vecka senare hade de helt ändrat uppfattning.
De berättade inlevelsefullt om
hur vackert det var i Gdansk,
och om hur inspirerande den
historiska miljön var. Där var
inte alls så grått som de föreställt sig. Dessutom gillade eleverna den polska maten. Och
jag kunde bara nicka instämmande och hålla med.

Lång historia
Gdansk som idag har omkring
460 000 invånare är en stad
med mycket lång historia. Den
grundades av Tyska orden redan under 1220-talet.
Tyska orden var en riddarorden som med påvens godkännande skulle kristna de hedniska delarna av Östeuropa.
Samtidigt som detta kristnande skedde, byggde de tyska rid-

darna upp en enorm maktbas i
norra Polen och i Baltikum.
Tyska ordens säte blev under 1300-talet borgen Malbork
(ty. Marienburg), som ligger
fem mil sydöst om Gdansk. Idag
är den restaurerade borgen ett
av Polens främsta turistmål.
Men stadens namn kan faktiskt spåras tillbaka så långt
som till slutet av 900-talet då
ortsnamnet ”Gyddanyzc” (d.v.s.
Gdansk) omnämns i en kristen
krönika. Då handlade det inte
om någon stad utan om en mindre by. Enligt denna krönika
skulle befolkningen år 997 ha
kristnats av biskop Adalbert
från Prag, som senare skulle
helgonförklaras som Adalbert
den helige.
Hur som helst så har lokalhistoriker och de styrande i staden tagit fasta på att Gdansk
grundades 997, vilket är en
sanning med modifikation. Stadens 1000-årsjubileum firades
till exempel 1997 med pompa
och ståt, och det polska postverket gav ut det vackra jubileumsblocket ”Gdansk 1000 år”,
som finns med som illustration
i denna artikel på sidan 11.

Detta frimärke utgivet av Danzig 1921 gavs ut till förmån för kampen mot tuberkulos. St. Georg och draken (sv. St. Göran), som syns i förgrunden på frimärket, har
länge symboliserat kampen mot olika sjukdomar. Dessutom var St. Georg symbol
för Georgsällskapet, en sammanslutning av förmögna borgare som var verksam i
Danzig under medeltiden. I bakgrunden ser man två av stadens mest kända byggnader, Mariakyrkan t.v. och rådhuset t.h.
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T.h.: På detta frimärke från Danzig 1923 ser man stadens siluett. För den
som är intresserad av arkitektur och byggnader med vackra husfasader
är en resa till Gdansk ett måste. Att hitta billiga restauranger med god
mat och dryck är heller inget problem i staden. I dess historiska kvarter
fullkomligt vimlar det av matställen. För 60 svenska kronor får man både mat och dryck, och jag kan lova att man blir rejält mätt!
T.v.: Med detta Danzigfrimärke, utgivet 1923 även det, ville man uppmärksamma pensionärshjälpen.
Flertalet invånare i fristaden Danzig, över 90%, var tysktalande och kände stark samhörighet med Tyskland. Efter andra världskriget fördrevs den tyska befolkningen från staden och ersattes av etniska polacker. Många av dessa polacker hade
själva blivit fördrivna från områden som ockuperats av Röda armén.
Efter kriget bytte staden namn från Danzig till Gdansk.

Man kan misstänka att valet av år 997 handlar om att
knyta stadens grundande samman med en period då tyskarna inte dominerade området.
För såren från andra världskriget är, föga förvånande, fortfarande öppna i Polen. Att tyskarna dominerat staden under
långa perioder är inte något
som man idag vill stoltsera med
i Gdansk.

Väldiga rikedomar
Under medeltiden blev Gdansk
en av Hanseförbundets viktigaste städer. Köpmännens väldiga rikedomar under flera århundraden, från 1300-talet till
1600-talet, speglas i de mycket
påkostade gavelbyggnaderna,
som fortfarande dominerar stadens historiska kvarter.
Kyrkan som också fick del
av rikedomarna manifesterade
sitt välstånd genom att låta
uppföra den väldiga Mariakyrkan. Denna kyrka som började
byggas redan i mitten av 1300talet, räknas idag som en av
Europas största kyrkobyggnader, och rymmer inte mindre

än 25 000 stående gudstjänstbesökare.
Stadens historiska och mest
intressanta delar sträcker sig
mellan Den gyllene porten, genom vilken de polska kungarna under medeltiden passerade när de besökte staden, via
gatan Długa, över Długi Targ,
(Långa marknaden) ner till Den
gröna porten.
Gatan Długa liksom Långa
marknaden, kantas av otroligt
vackert utsmyckade gavelbyggnader, och här finns också stadens rådhus liksom Artushovet, vars fasad räknas som en
av stadens vackraste. Framför
Artushovet finns Neptunusfontänen, en symbol för staden och
som har getts ut på frimärke
av Danzig 1929. (Michelnr 217
–19). En lokal legend gör gällande att det under vissa nätter
inte rinner vatten från Neptunus treudd, utan vodka.
På andra sidan Den gröna
porten ligger floden Motława
(tyska Mottlau), längs vilken
det finns flera mycket intressanta byggnader. Mest intressant av dem är kranhuset som

började uppföras redan under
1300-talet.
På andra sidan floden har
man också sparat ruiner från
andra världskriget, som en påminnelse om krigets ondska.
Att vandra runt i Gdansk är
som att förflyttas tillbaka i tiden, och det är svårt att förstå
att flertalet av de historiska
byggnaderna man ser är rekonstruktioner från tiden efter andra världskriget. Hela staden
blev nämligen mer eller mindre lagd i ruiner då Röda armén
drev ut de sista tyska försvararna.

Fristaden Danzig
Staden Gdansks historia är inte enbart lång, utan har också
tidvis varit ganska rörig. Efter
att Polen 1772 styckades upp
mellan Preussen, Österrike och
Ryssland under vad som brukar kallas för den första polska
delningen, hamnade staden i
Preussens ägo. Närmare bestämt låg den i den preussiska
provinsen Västpreussen.
När Tyskland enades 1871
kom staden Danzig (för att an-

➥

Nedan: Danzig ville med detta frimärke från 1937 uppmärksamma stadens luftförsvar. Åtta år senare fanns
knappt någonting kvar av den medeltida bebyggelsen. Närmare 80% av stadens hus var jämnade med marken. Efter kriget påbörjades det mödosamma arbetet med att återuppbygga staden till dess forna glans. I
detta rekonstruktionsarbete studerade de polska och utländska byggnadsingenjörerna
koppartryck från 1800-talet, samt äldre fotografier, som visade hur fasaderna sett ut.
T.h.: Danzigs stadsvapen med anor från medeltiden är avbildat
på detta frimärke från 1923. Det var den mäktiga Tyska orden som
på 1200-talet grundade staden. Tyska orden hade som målsättning att sprida kristendomen, oftast med våldsamma metoder,
österut. Men det fanns också starka ekonomiska motiv, och de
tyska ordensriddarna blev med tiden mycket förmögna. Från
1300-talets början hade orden sitt säte i borgen Malbork som ligger cirka 5 mil sydöst om Gdansk.
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T.v.: Fängelsetornet i Gdansk visas på detta frimärke utgivet
av Danzig 1935. Tornet som ligger precis bakom Den gyllene
porten i de historiska kvarteren var en del av stadens försvarsverk. Det uppfördes redan under 1300-talet. Idag inrymmer byggnaden ett bärnstensmuseum. Den gyllene porten
kan sägas utgöra ingången till gamla staden i Gdansk. Passerar man fängelsetornet och går genom Den gyllene porten
så kommer man till gatan Długa, som kantas av vackra gavelbyggnader.
T.h.: St. Georgsällskapets gilleshus (Georgshalle) i centrala
Gdansk är avbildat på detta frimärke utgivet av Danzig 1935.
Huset uppfördes under 1400-talet som en samlings- och festlokal för medlemmarna i St. Georgsällskapet. Sällskapet var
en brödraskapsförening för förmögna borgare i staden. Danzig var under medeltiden en av Östersjöområdets rikaste städer och dessa rikedomar omsattes i vackra byggnader.

➥ vända

det tyska namnet) att
tillhöra det tyska kejsarriket.
Efter första världskrigets
slut 1918, då Polen återigen
blev ett fritt land, åtskildes
Danzig från Tyskland av den
polska korridoren. Fristaden
Danzig, som inte enbart innefattade dagens Gdansk, utan
även omkringliggande landsbygd, däribland badorten Sopot, men inte Gdynia, var enligt Nationernas Förbund (NF)
en autonom frihandelszon.
Efter att nazisterna tagit
makten i Tyskland 1933 dröjde
det dock inte länge förrän även
Danzig gick samma öde till mötes, och därmed kunde Hitler
diktera politiken även i Danzig. Så var det med det självstyret.
Hitler använde sedan frågan om den polska korridoren
som en förevändning för att anfalla Polen. I och med krigsutbrottet 1939 upphörde fristaden att existera, och blev denna
gång en del av Tredje riket.
Efter krigets slut fördrevs
alla med tyskt ursprung från
Gdansk, som staden då bytt
namn till, och ersattes av inflyttande polacker. Många av

dessa hade i sin tur fördrivits
från områden kontrollerade av
Sovjet.
Märkligt nog kan man säga
att början till slutet för det
kommunistiska östblocket började just i Gdansk. Det var här
på det stora Leninvarvet, som
varvsarbetaren Lech Wałesa
1980 gick i spetsen för den oppositionella fackföreningsrörelsen Solidaritet, vars kamp för
demokrati ledde till att det polska kommunistpartiet föll nio
år senare.
Vid ingången till varvsområdet kan man idag se ett monument som hyllar de modiga
varvsarbetarna, och inne på
området finns dessutom ett Solidaritetmuseum.

Egen frimärksutgivning
Fristaden Danzig gav ut egna
frimärken mellan åren 1920
och 1939. Inledningsvis handlade det om tyska frimärken
med övertrycket Danzig, men
1921 trycktes de första frimärkena endast avsedda för fristaden. Det handlar om en mycket gedigen frimärksutgivning,
där merparten av frimärkena
är tryckta i högtrycksmetoden
boktryck, men även frimärken
tryckta i djuptryck, såsom ståltryck och fotogravyr, förekomFristaden Danzig hade egen frimärksutgivning 1920–39, och flera av utgåvorna står idag högt i
katalogerna. Här botaniserar artikelförfattaren bland frimärken
från Danzig i en mycket välsorterad frimärksaffär centralt belägen
på gatan Długa (huvudgatan i
gamla staden). Priserna var ungefär en tredjedel av Michel.

mer. Motivmässigt är frimärkena också tilltalande. Flera av
motiven är hämtade från den
vackra stadsmiljön, som 1945
förtärdes av rök och eld.
Det kan vara intressant att
studera motiven med tanke på
att samtliga avbildade byggnader totalförstördes, och sedan
rekonstruerades. Men hur väl
rekonstruktionen än lyckades,
så går det aldrig att helt återskapa den medeltida miljön,
som mer eller mindre var intakt
fram till kriget. Därför kan man
utan att överdriva påstå att
frimärkena från Danzig utgör
en viktig historisk källa från
en stadsmiljö som inte längre
existerar.
Flera av frimärksserierna
från Danzig är idag högt noterade i katalogerna. Är man intresserad av att börja samla på
Danzig rekommenderar jag att
man inhandlar frimärkena i
någon av de frimärksaffärer
som finns i Gdansk, om man
har möjlighet. Här är priserna
ungefär en tredjedel av Michelkatalogen, och det går att göra
riktiga fynd. Efter vad jag har
kunnat se har inte polska frimärksaffärer någon särskilt
utbyggd näthandel.
När jag besökte Gdansk senast hittade jag en välsorterad
frimärksaffär, åtminstone vad
gäller utgåvor från Danzig, belägen på huvudgatan Długa,
mitt i de historiska kvarteren.
Dessutom var servicen i affären förstklassig!

Att resa till Gdansk
Till Gdansk kan man resa på
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Detta fina polska block gavs ut
1997 till Gdansks 1000-årsjubileum. Årtalet 997 kan kopplas samman med en bevarad kristen krönika från slutet av 900-talet i vilken det beskrivs hur Adalbert den
helige från Prag år 997 bedrev
mission i byn ”Gyddanyzc” (d.v.s.
Gdansk). Någon stad blev Gdansk
inte förrän på 1200-talet. På det fina blocket kan man tydligt se hur
befäst staden var under sin storhetstid. Försvarsvallarna fanns
kvar till andra halvan av 1800-talet
då de försvann till förmån för ny
bebyggelse.

flera olika sätt. Vill man flyga
så går det direktflyg från bl.a.
Köpenhamn och Oslo. Själv har
jag valt att resa med Polenfärjan från Karlskrona, som trafikerar routen med en morgonoch en kvällsavgång. Under resan, som tar elva timmar, kan
man passa på att fynda i taxfreebutiken eller bara njuta av
den friska havsluften.
Färjan lägger dock inte till i
Gdansk utan i den stora hamnen i Gdynia. Mellan Gdynia
och Gdansk är det drygt två
mil, och här emellan tar man
sig lättast med lokaltåg, som
avgår en gång i kvarten från
centralstationen i Gdynia.
Och har man tid skall man
givetvis också utforska Gdynia
innan man tar sig vidare till
Gdansk.

Grannstaden Gdynia
Besöker man Gdynia får man
inte missa marknaden som ligger ett stenkast från centralstationen. Här erbjuds allt från
blommor, frukt, grönsaker, fisk
och rökta korvar, till kläder och
skor. På denna enormt stora
marknad kan man gå i timmar,
och var inte rädd för att prov-

smaka charkuterivarorna som
säljs från kyldiskarna. Den rökta korven är i världsklass! Hygienen och noggrannheten vad
gäller varuhantering är minst
lika hög som i Sverige.
Gdynia har idag 250 000 invånare och är en betydligt yngre
stad än Gdansk. Även om den
nuvarande staden föregicks av
en mindre by med anor från
medeltiden, var det först under
1920-talet som Gdynia blev
stad. Det är anledningen till
varför staden saknar historiska byggnader som är äldre än
från 1900-talet.
Att Gdynia växte fram som
stad först under 1920-talet kan
kopplas samman med det geopolitiska läget i Polen efter första världskriget. Det fria Polen
som uppstod efter krigsslutet

behövde en hamn vid Östersjön. Hamnen i Danzig låg inom fristadens gränser, och fick
därmed inte utnyttjas av Polen.
Den nya hamnen i Gdynia
växte snabbt, precis som befolkningen i staden. Hit flyttade många polacker eftersom det
fanns goda möjligheterna till
arbete i hamnen.
Efter andra världskrigets utbrott lät tyskarna byta namn
på Gdynia till det mer germanskklingande Gotenhafen.
Hamnen i Gotenhafen räknades som en av Tredje rikets viktigaste, och det var även härifrån som det väldiga tyska
slagskeppet Bismarck avseglade, när det under våren 1941
gick ut för att sänka allierade
konvojer på Nordatlanten. ❑

I Gdynia, där detta foto är taget,
finns det möjlighet till billig shopping, och utbudet av affärer är
större i Gdynia än i Gdansk, även
om det naturligtvis även där finns
affärer och varuhus med stort utbud vad gäller både mode, teknik
och lyxartiklar. Importerade varor
i Polen håller svenska priser, så
skall man fynda skall man handla
inhemska varor, främst skor, väskor och skinnprodukter, som håller mindre än halva priset mot
Sverige.
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