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En självklar orsak till varför det 
historiska Kraków upplevs så 
omedelbart och genuint, är för-

stås att staden trots krig, belägringar och 
erövringar klarat sig relativt väl undan 
förstörelse. (Åtminstone från tiden efter 
1462 då en svår brand härjade i stadens 
centrala delar). I modern tid, i slutet av 
andra världskriget, var Kraków nära att 
drabbas av samma öde som många städer 
i Östeuropa, dvs att jämnas med marken 
av den retirerande tyska armén. I fallet 
Kraków var det helt enkelt så att den tys-
ka generalguvernören som hade sitt hög-
kvarter här, vägrade att lyda Hitlers order 
att förstöra staden och dess omistliga kul-
turhistoriska värden. För den arkitektur-
intresserade besökaren erbjuds en formlig 
konstpalett av fantastiska byggnader från 
olika stilepoker – från 900-talets roma-
nesk, över gotik och renässans till barock 
och nyklassicism. Det är knappast förvå-

nande att staden sattes upp på UNESCO:s 
första världsarvslista.

Även den historieintresserade har mycket 
att hämta i Kraków. Inte minst när det gäl-
ler historia med svenska förtecken eftersom 
Sveriges och Polens för� utna har varit väl 
interfolierade med varandra från och till. 
Sigismund, eller som han heter här – Zyg-
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Krakow. Konstnärernas och diktarnas stad, vetenskapsmännens och filosofernas, kungarnas och hjältarnas. En stad byggd på myter 
och legender. En stad vars över tusen år långa och turbulenta historia ännu är högst vibrerande påtaglig och allestädes närvarande. 

munt III Waza, var son till Johan III och 
Katarina Jagellonica. Han föddes 20 juni 
1566 i ett fängelsetorn på Gripsholms 
Slott, och skulle dö som kung av Polen 
och storfurste av Litauen 19 april 1632. 
Zygmunt var även kung av Sverige åren 
1592-1599. En titel han förlorade till den 
blivande Karl IX efter slaget vid Stångebro.
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Kraków– en tavla i 3D

Resereportaget

Krakow år 1780: 
1. Mariakatedralen och 2. befästnings- och 

slottskomplexet på höjden Wavel
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Zygmunt blev polsk kung  efter hård 
konkurrens med � era andra kandidater 
från bl a Ryssland och Habsburgska 
riket, men att hans mamma var dotter 
till den grandiose renässanskungen 
Zygmunt I Stary, var säkert en 
starkt bidragande orsak till att 
han i december 1587 kunde 
krönas i Kraków. Men han 
var inte någon särdeles populär 
konung. Enligt Olof von Da-
lin var han ”alltför tystlåten, 
envis, långsam, njugg och 
mjältsjuk”. Alf Henriksson 
hänvisar till en vers som miss-
nöjda polska aristokrater smidde:

Tria T
fecerunt regi nostro vae:
Tarditas, Tacurnitas, Tenacitas

”Tre T har gjort vår konung ve: tröghet, 
tystnad, trulighet”. Men allra mest miss-
nöjda med svensken är nog Krakówborna 
efter att han 1609 bestämde att Warszawa 
skulle vara Polens huvudstad istället. En 
rockad det muttras över än i dag.

Svenskarna fortsatte den impopulära 
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banan då Karl X under det Polsk-Svenska 
kriget i september 1655 belägrade och intog 
Kraków. Det var första gången en utländsk 
armé hade lyckats med detta. Men 1702 

var det åter dags. Då intog Karl XII 
staden och behöll den fram till ka-
tastrofen vid Poltava 1709.

stadens layout
De centrala delarna av Kraków 
delas upp i sex olika distrikt: 
1. De Gamla Kvarteren (Stare 
Miasto) 2. Wesola, Kleparz och 
Biskupie. 3. Kazimierz (de judiska 

kvarteren), 4. Okol- och Stradom-
kvarteren. 5. Piasek och Nowy Swiat, 

samt 6. Wavel Höjden. 
De Gamla Kvarteren kan med fog sägas 

utgöra världsarvets kulturhistoriska cen-
trum. Här börjar och slutar varje guidad 
turistvandring och här ³ nner vi � era av de 
mest kända byggnaderna – profana som reli-
giösa – vilka ger Kraków sin särskilda pro³ l.

1257 gav hertig Boleslaw Kraków sitt pri-
vilegiebrev, som dels stipulerade hur staden 
skulle administreras, dels gav den handels-
rättigheter. Det senare ytterst viktigt för en 
medeltida stads utveckling. Ett av kriterierna 

i brevet var att ett stort torg skulle anläggas 
mitt i staden. Man tog detta krav mycket 
bokstavligt. Idag kan vi ännu imponeras 
av, Rynek Glówny, det största medeltida 
torg som ³ nns i Europa. Det mäter hela 
220 x200 meter, och omges av några av 
Krakóws mest berömda byggnader. Men 
allra mest bekant är förstås Sukiennice, 
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Erik Dahlbergs koppar-
stick över belägringen av 
Krakow 1655: 1. Kazimierz. 
Då en egen stad. 2. Det 
ursprungliga Krakow (idag 
De Gamla Kvarteren) om-
given av en vallgrav som 
numera  är igenfylld och 
utgörs av grönområden 
(Plany) och en stadsmur 
som till vissa delar finns 
kvar. 3. Ett mycket effektivt 
och genialt befästnings-
verk, den s k Barbican 
med en vindbrygga över 
vallgraven till det Florian-
ska stadstornet, som också 
finns kvar. 4. Svenskt infan-
teri. 5. Svenskt kavalleri.

I förgrunden ser vi en del av 
befästningsverket Barbican 
från 1499, och i bakgrunden 
den Florianska statsporten

6. Avsnitt från Wavels 
mäktiga försvars-

murar
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klädeshallarna, som en gång i tiden var ett 
viktigt centrum för internationell kom-
mers. Under renässansen importerades 
hit silke, kryddor och läder från orienten, 
medan Kraków i sin tur exporterade 
bly, textilier och salt från den berömda 
saltgruvan Wieliczka, 12 km sydost om 
Kraków. Idag utgör basaren en turistfälla 
med diverse krimskrams till försäljning 
men i byggnaden ³ nns också det anrika 
Café Noworolski, samt muséet för his-
torisk polsk konst. Båda värda ett besök.

I det nordöstra hörnet av torget står 
den minst lika kända Mariakyrkan, 
Kościół Mariacki, som började byggas i 
slutet av 1200-talet. Stilen är i huvudsak 
gotisk och det mest anslående är de tven-
ne omaka klocktornen. Enlig legenden 
var det två bröder som byggde respektive 
torn. Den äldre av dem passade på att 
bygga sitt högre när den yngre var iväg på 
en längre resa. När denne återvände, och 
såg broderns svek, ³ ck han ett raseriut-
brott och dödade honom. (Kniven ³ nns 
att beskåda i en nisch i taket vid entrén 
till Sukiennice). Efter sitt dåd drabbades 
han av sådan ånger att han tog sitt eget liv. 
Det högre tornet mäter 81 meter, medan 
det lägre är 69 meter högt.

En ännu mer känd legend gäller den 
trumpetsignal som kallas Hejnał  (”vakna” 
på ungerska), och som framförs live varje 
heltimme från det högsta tornet. Melodin 
spelas till åminnelse av den trumpetare 
som varnade för tartarernas invasion. Han 
³ ck en pil i halsen medan han spelade och 
musiken tystnade tvärt. Så framförs också 
stycket än idag. Klockan tolv varje dag 
sänds signalen i polsk riksradio – även i 
utlandssändningarna. 

Men de kanske främsta sevärdheterna 
³ nns inuti kyrkan – dels den enorma 
altartavlan i skulpterat träd av Veit 

Stoss, Europas kanske främste skulptör i 
slutet 1400-talet, och början på följande 
århundrade. Han gjorde tavlan mellan åren 
1477 och 1489, och den mäter 11 x 12m. 
Dels den lidande Kristus, skulpterad i sten 
av Stoss, och anses vara konstnärens mest 
uttrycksfulla verk.

wavel – Krakóws vagga
Ett absolut måste vid ett besök i Kraków är 
förstås Wawel – ett komplex av historiska 
byggnader anlagda på den en 50 meter 
hög kalkstensklippan vid � oden Vistuła, 

strax söder om Stare 
Miasto. Här finner 
vi ett imponerande 
befästningsverk med 
bl a ett kungligt slott 
och Krakóws dom-
kyrka

Platsen har befol-
kats i 50.000 år, men 
det är de senaste tusen 
åren som den haft 
avgörande betydelse 
för Polens historia. 
Wavels faktiska och 
symboliska värde kan 

här inte underskattas. Slottet utgjorde 
kungens och hovets formella hemvist i 
mer än 500 år - mellan 1038 och 1596.

Det renässansslott vi idag kan beskåda 
byggdes efter att en brand 1499 förstört 
det tidigare palatset. Den vackra inner-
gården (se bild t h) har � era intressanta 
arkitektoniska inslag, varav en del har 
lånats från antiken – ditintills okända i 
Polen – och anses utgöra ett genombrott 
vad gäller byggnadsteknik och stil. 1595 
var det en brand i en del av slottet. Kung 
Zygmunt III anlitade två italienska konst-
närer, arkitekten Giovanni Trevano och 
målaren Tommaso Dolabella, som åter-
uppbyggde den förstörda norra � ygeln i 
den nya stilen barock. Efter att kungen 
� yttade till Warszawa förföll dock delar av 
slottet. När Polen förlorade sin självstän-
dighet 1796 till Österrike, gjordes Slottet 
om till militärt högkvarter. Då ockupanter 
lämnade Polen 1911 påbörjades ett omfat-
tande restaureringsarbete. Besökaren får 
inte missa Kronjuvelskammaren i slottets 
bottenplan.

Domkyrkan, Bazylika archikatedralna 
św. Stanisława i św. Wacława, betraktas 
av av många som Polens viktigaste bygg-
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Ett frimärke från tiden 
för tyskarnas ockupa-
tion. Perspektivet är 
från arkaden i Sukien-
nice  – detsamma som 
den stora bilden.

altartavlan i skulpterat träd av 
Krakows torg (ca 1835) med Mariakyrkan och Sukiennice. Målad av 
Marcin Zaleski (Från Krakows Historiska Museums samlingar)
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nad, och kan härledas tillbaka till tidigt 
tusental, men den katedral vi i dag kan 
beskåda är från 1300-talet och senare. 
En av � era intressanta sevärdheter är 
St Stanislavs (1030-79) gravkammare, 
ett av de två helgon som katedralen är 
uppförd till minne av. Den andre är St 
Wenceslaus. I det sk Zygmunttornet, 
³ nns den enorma Zygmuntklockan – 
en 13 ton tung och 242 cm i diameter 
stor kyrkklocka, gjuten i brons 1520. 
Det krävs tolv man för att få klockan i 
gungning. Zygmuntkapellet är ett mau-
soleum för kungarna i den Jagielloniska 
dynastin, som täcks av en förgylld kupol 
som anses vara ett mästerverk. 

den judiska staden
Kazimierz som ligger i det gamla Krakóws 
södra del, var ursprungligen en egen stad 
och grundades 1335 av Kazimierz den 
Store. Man hade ett eget Stadshus och 
stadsmur, och man konkurrerade med 
huvudstaden Kraków.

I slutet av 1400-talet bestämde sig 
kung Jan Olbracht att tvångsför� ytta 
hela den judiska befolkningen till Ka-
zimierz, och det var nu som staden ³ ck 
sin judiska prägel. Snart var också Kazi-
mierz ett världsledande judiskt kultur-
centrum. Även om staden integrerades 
med Kraków i slutet av 1700-talet har 
dess särskilda etniska karaktär bevarats, 

eller snarare återuppstått. Efter Nazisternas 
ohyggliga framfart under andra världskriget 
och deportation av judar, förföll staden. 
Men efter att Steven Spielberg släppte sin 
Oscarsvinnande Schindlers list (den verklige 
Schindler hade sin fabrik på andra sidan 
Vistuła, endast någon kilometer bort), 
beslöt man att rusta upp stadsdelen. Idag 
utgör Kazimierz en mycket charmig och 
inte så lite bohemisk del av Kraków med 
gallerier, kaféer, musikklubbar, barer och 
givetvis synagogor.

Är man det minsta intresserad av judaica 
är detta den självklara utgångspunkten.

Kraków för funktionshindrade
De � esta av Krakóws sevärdheter ³ nns på 
gångavstånd inom den gamla staden, och 
många gator har gjorts om till promenad-
stråk. Om vi bortser från Wavel är layouten 
platt, utan några egentliga höjdskillnader. 
Även trottoarkanter är relativt enkla att ta 
sig upp på också med rullstol. 

Ett � ertal handikappanpassade hotell 
³ nns. Nämnas kan Andel’s Hotel, centralt 
beläget och nära järnvägsstationen. Det 
går en järnvägsförbindelse mellan � yg-
platsen och Kraków. Alternativt kan man 
förhandla sig till ett hyggligt taxipris.
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Wavels slottsinnergård. Vi ser den del av slottsarkaden 
som kung Zygmunt III restaurerade efter branden 1595.  
Förlagan var italiensk renässans, men taket gavs en krafti-
gare lutning för att snö inte skulle kunna belasta det.

Kung Zygmunt III Waza 
mer bekant i Sverige 

som Sigismund

Krakows katedralskom-
plex i Wavel. Det mindre 
kapellet i mitten är 
Zygmuntkapellet.


