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Poznan er Polens femtestørste by og landets første hoved-
stad. I dag er byen et charmerende og attraktivt sted for 

turister og centrum for internationale messer, handel 
og industri.

AF Jens Mørch

Polens ældste by
er både hyggelig og moderne 

Lige midt imellem Berlin og Warszawa på Europakortet 
finder vi den tidligere polske hovedstad Poznan. Byen 
med det berømte og hyggelige torv, der i århundrede har 
været en markedsplads for rejsende fra nær og fjern. Poz-
nan er Polens ældste by og i dag landets femtestørste. Fra 

november kan man nemt og hurtigt flyve direkte fra Billund til Poznan 
på forlænget weekend med afgang torsdag aften og hjemrejse søndag 
aften. Den er en oplagt ide til fordelagtig juleshopping og et velegnet 
rejsemål til en anderledes julefrokost med firmaet, drengene, pigerne 
eller med klubben. Og vel at mærke, til priser der er til at betale sig fra. 
Check-In Billund har været en tur i Poznan. 
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Det begyndte med en borg
Poznan ligger mellem de to polske 
floder Warta og Cybina. Derfor har 
byen altid været et naturligt centrum 
for handel og trafik gennem Europas 
floder. Den første borg blev bygget i 
det nuværende Poznan i 700-tallet og 
byen har en lang og dramatisk historie 
i lighed med mange andre polske byer. 
Byen har både været polsk hovedstad 
og sæde for den polske konge. Poznan 
– eller Posen – blev en del af  Preussen i 
forbindelse med Polens 2. deling i 1793 
og var det frem til efter 1. Verdenskrig, 
hvor byen atter blev polsk, da Polen 
genopstod som nation i 1918.

Hitler i Poznan
Bare 21 år senere var freden atter forbi. I 
1939 blev byen angrebet og besat af  Hit-
lers Nazityskland. Poznan var igen en tysk 
by – og igen med navnet Posen. Det store 
slot i centrum af  byen, der i dag er kultur-
centeret Zamek, var tiltænkt som privat 
bolig for Adolf  Hitler, hvis 2. Verdenskrig 
var endt anderledes. Slottet blev byg-
get til Kejser Wilhelm fra 1905 til 1910. 
Nazitysklands chefarkitekt Albert Speer 
indrettede slottet til Hitler, der aldrig selv 
nåede at flytte ind. Slottet blev ikke øde-
lagt ved tyskernes exit fra Polen efter 2. 
Verdenskrig, så dele af  det stadig kan ses, 
som Albert Speer og Adolf  Hitler havde 
tænkt det skulle være. 

En fri by igen

Den tyske krigslykke vendte, og byens 
borgere fik med hjælp fra Den Røde 
Hær nedkæmpet tyskerne, og i Poznan 
troede man, at byen atter blev polsk 
og fri. Polsk blev den, men ikke fri. Fra 
1945 var det Sovjetunionen, der havde 
magten over polakkerne, og Polen blev 
et kommunistisk land. Det første kendte 
polske oprør mod den nye russiske bes-
ættelsesmagt var i Poznan i 1956, hvor 
100.000 af  demonstranter blev fjernet 
af 10.000 politi og militærfolk. Mere end 
ethundrede demonstranter blev slået 
ihjel af de russiske magthavere, men in-
gen kender det præcise antal. I byen fin-
des et Opstandsmuseum, som fortæller 

om dette første store polske opgør mod 
kommunisterne. Først i 1989 blev byen 
atter polsk og fri, og siden er det gået 
meget stærkt for den historiske bys ud-
vikling. De århundrede gamle og spæn-
dende historiske bygninger, blev genop-

ført som de så ud oprindeligt. 
I dag er Poznan centrum for talrige 

nationale og internationale messer og 
udstillinger, og med et rigt udbud af  
spændende muligheder til kræsne turis-
ter. I Poznan får man virkelig luksus, høj 

HITLERS PRIVATE SLOT Det store slot i centrum 
af byen skulle have været Adolf Hitlers private bolig. 
Sådan gik det ikke, men i dele af slottet kan man i dag 
se, hvordan det blev designet til den tyske diktator. 
Slottet er nu et af byens førende kultursteder med et 
bredt udbud af events, koncerter og andre kulturelle 
arrangementer. (Foto: Radoslaw Maciejewski)

INDKØBSCENTER I NEDLAGT BRYGGERI Mange 
siger, at store shoppingcentre næsten altid er ens. 
Men sådan er det i al fald ikke med Stary Browar 
shoppingcentret i Poznan. I byens centrum er der i et 
gammelt bryggeri nu lavet et super moderne shop-
pingcenter med 200 butikker og mange cafeer og re-
stauranter. Byggeriet – eller bryggeriet - har modtaget 
adskillige internationale priser for den helt særlige 
arkitektur og indretning i de gamle men totalreno-
verede øl haller. (PR-foto)

CROISSANT MUSEUM Poznans historie fortælles bedst med en croissant. Sådan er mantraet i al fald i 
byens croissant-museum, hvor underholdende værter fortæller om den 500 år gamle polske croissant-
tradition og om byens historie på en særdeles humoristisk måde på enten engelsk, tysk, spansk eller 
polsk. (Foto: Jakub Pindych)

FRA DET CENTRALE TORV eller markedspladsen i den gamle bydel er der hyggelige sidegader med 
talrige restauranter, cafeer, natklubber, diskoteker og meget andet. Der er også gode shopping mu-
lighed i dagtimerne på torvet i byen og i de mange hyggelige sidegader, hvor priserne er utroligt lave. 
(Foto: Jens Mørch, polennu.dk)
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service og kvalitet til lavpris.

Kendt for øl

Poznan er også kendt for sin øl. Polens 
største producent af  øl ligger i byen, der 
har mange af  sine stolte bryggeri-tradi-
tioner med fra byens tyske forhistorie. At 
byen er en ølby, understreges også af, at 

Poznans byvåben netop er et bryggeri. 
På byens berømte torv og i de mange 
charmerende sidegader, findes der flere 
mikrobryggerier, hvor der også arrange-
res ølsmagning. Og selv om restauranter 
og cafeerne på torvet i centrum er det 
dyreste sted i byen, så kan en halv liter 
fadøl på torvets cafeer stadig fås til syv 

zloty. Set med danske øjne svarer det til 
cirka 12 kroner.

Shopping og øl

Er man i byen for at købe julegaver eller 
bare på ganske almindelig powershop-
ping, ja så finder man et af  byens store 
shoppingcentre i centrum af  Poznan i 
et nedlagt bryggeri. Stedet hedder Stary 
Browar og blev bygget i 1844 og udgør 
en arkitektonisk perle, der har modta-
get flere internationale priser af  samme 
grund. Absolut et besøg værd. Centret 
rummer 200 butikker og et væld af  re-
stauranter, cafeer, biografer, koncertsale 
og andre musikscener. Hvis shopping-
ambitionerne er endnu større, så findes 
der flere indkøbscentre i området, ikke 
mindst Galeria Malta, der har et areal 
svarende til 20 fodboldbaner, og som er 
bygget ved en kunstig sø, der bruges til 
internationale rostævner. Udbuddet af  
varer i shoppingcentrene er langt større, 
end man ofte ser det i Danmark. Og vel 
at mærke til markant lavere priser.

Julefrokost i Poznan

Poznan er også et oplagt sted at tage 
hen for at holde julefrokosten i firmaet, 
i sportsklubben eller bare sammen med 
vennerne – drengene eller pigerne. 

– En julefrokost aften og nat i Dan-
mark kan hurtigt blive en dyr fornøjelse. 
Hvis man er til lidt mere end en enkelt 
dags julefrokost, så kan en forlænget 
weekend i Poznan, alt efter tempera-
ment naturligvis, gøres for nogenlunde 
de samme penge som en våd julefrokost 
og nat i Danmark, siger Jonas Haugsted 
Jedrzejowski fra POLENGO, der som 
navnet antyder, er et rejsebureau med 
speciale i Polen. Firmaet arrangerer rej-
ser til Poznan for grupper og individu-
elle.

– Vi skræddersyr pakkerejser for virk-
somheder, organisationer og klubber til 
Poznan, der passer med afgangene fra 
Billund, og vi kan arrangere ture og ople-
velser, der er målrettet virksomhedens 
arbejdsområde, eller som passer til for-
eningers interessefelter, siger Jonas Haug-
sted Jedrzejowski. Og han tilføjer: Mange 

LANDETS FØRSTE KATEDRAL Polens ældste 
katedral er Sankt Peter og Pouls katedralen. Den 
ligger i centrum af Poznan – på det sted mellem to 
floder, hvor byen blev grundlagt i 700-tallet. 
(Foto: Radoslaw Maciejewski)

UNIVERSITETSBY Langs floderne der 
har gjort Poznan til et naturligt centrum 
for handel, er der en lang række inden-
dørs og udendørs aktiviteter for byens 
borgere og gæster. Og der er gang i 
den i Poznan, for byen er kendt for sine 
mange universiteter og de mange unge 
studerende der også præger nattelivet. 
(PR-foto)

HOTELLER Poznan har talrige hoteller i flere prisklasser, og mange af dem er velegneDE til fester eller 
andre sammenkomster som for eksempel en julefrokost. 4-stjernede Hotel Puro i centrum af byen er et af 
dem. Her er der også adgang til en eksklusiv lukket gårdhave som forlystelsessyge selskaber, der trækker 
ud, også kan have for sig selv. Puro Hotel er inspireret af skandinavisk design og livsstil. (PR-foto) 

BRYGGERIER Poznan er verdensberømt for sin ølproduktion. Polens største bryggeri kommer fra byen, 
og mange steder findes der mikrobryggerier med deres helt egne opskrifter og metoder. Et tilløbsstykke 
for mange turister, der besøger byen. Det er heller ikke et tilfælde, at byens våbenskjold netop forestiller 
et bryggeri. (Foto: Jens Mørch)
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danskere bliver overraskede over, hvor høj 
en standard og service man får i Polen, og 
i Poznan er det endda til meget lavere pri-
ser end i andre populære polske storbyer.

 
Croissant museum

Hvis man tror, at en croissant er noget 
fransk noget, så er man på vildspor. I al 
fald, hvis man skal tro croissant-eksper-
terne på byens museum for croissanter. 
Ved et planlagt besøg på museet får man 
en lærerig fortælling om, hvordan Sankt 
Martin for mere end 500 år siden lavede 
croissanter i Poznan. Fortællingen be-
retter på en humoristisk måde også om 
Poznans historie og om områdets mange 
dialekter. Croissant museet er placeret 
med udsigt til det hyggelige torv i cen-
trum af  byen og med en flot udsigt til 
indgangen til byens gamle rådhus og 
klokkespillet på torvet. Besøget omfatter 
naturligvis også smagsprøver på de ny-
bagte Poznan-croissanter.

Spil Poznan-kortet

Den gæstfrie by tilbyder de besøgende et 
særligt Poznan-kort med en varighed på 
en, to eller tre dage. Med kortet får man 
gratis adgang eller reduceret pris, til en 
lang række attraktioner i byen. Kortet ud-
leveres sammen med en omfattende bog 
om Poznans udbud af  seværdigheder, 
med kort over byen og med mange andre 
nyttige informationer. Bogen indeholder 
også et væld af  rabatkuponer til mange af  
byens restauranter, butikker og andre for-
lystelser. Poznan er meget rig på museer 
med mange temaer, og de fremgår også 
af  den omfattende turistvejledning.  

Danske rejsearrangører tilbyder kortet 
og den medfølgende bog gratis som en 
del af  en pakkerejse, men Poznan-kortet 
kan også købes på mange af  hotellerne 
og i byens turistkontorer og på andre 
udvalgte steder. Med et Poznan-kort er 
man hel klædt på til at være weekend-
turist i byen. Kortet kan også give gratis 
adgang til offentlig transport i byen.

Dansk fodboldby

Men også indenfor sport er Poznan 
med helt fremme. I Polen er fodbold og 

Rejseinfo
Fra 2. november flyver Ryanair direkte til 
Poznan fra Billund på torsdage og søndage. 
Bestil billet på ryanair.com

Nyttige websider
Turistinformationer om Poznan 
www.poznan.travel

Nyheder om Polen på dansk
www.polennu.dk

Turistinformationer om Polen
www.poland.travel

Fodbold, Lech Poznan
www.lechpoznan.pl/en/

Croissant museum
www.rogalowemuzeum.pl

Poznan

Polen

speedway nærmest nationalsport og byen 
har stolte traditioner på begge områder. 
Længe før Robert Lewandowski gjorde 
Polen til verdens femtebedste fodboldna-
tion, var fodbold en populær sport i Poz-
nan. Den lokale fodboldklub Lech Poz-
nan klarer sig da også godt i den polske 
liga og er med i europæiske turneringer. 
Klubben har vundet den polske liga syv 
gange – senest i 2015. Lech Poznan har 
i denne sommer købt yderligere en dansk 
fodboldspiller, så der nu er tre danskere 
i Lech Poznan-truppen: Lasse Nielsen, 
Nicki Bille og Christian Gytkjær. Byens 
stadion er fra 1980, men er i dag et af  
Europas bedste. Det blev nemlig sammen 
med byens lufthavn gennemrestaureret 
op til EM fodbold i 2012, hvor Poznan 
var en af  de otte værtsbyer for de euro-
pæiske mesterskaber. Lech Poznans gen-
nemmoderniserede hjemmebane har 
plads til 43.000 tilskuere.

Poznan – Danmark

Poznan er udover at være en særdeles at-
traktiv og meget prisbillig by, også centrum 
for en lang række internationale udstillin-
ger – og rigtig mange af  dem har dansk 
deltagelse. Det er også fra Poznan at dan-
ske Carlsberg styrer deres globale boghol-
deri. Danske JYSK og Netto er også synli-
ge i Poznan. På et af  byens universiteter er 
der næsten hundrede studenter, der læser 
dansk på enten master eller bachelor-ni-
veau, og endnu flere på den skandinaviske 
linje. Det er heller ikke uden grund, at pro-
fessoren på dette universitet netop har fået 
en sjælden dansk hædersmedalje overrakt 
for sin indsats for dansk sprog og kultur i 
Polen gennem årtier.

Poznan er et perfekt rejsemål for en 
forlænget weekend fra Billund, hvis man 
gerne vil have luksus og kvalitet på et højt 
niveau – og vel at mærke: Til rene disco-
untpriser. n




