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Kraków 
Söndagen den 29 april 2018 inledde vi 
tillsammans med ett trettiotal andra 
personer en åttadagars bussresa till 
Polen. På väg söderut övernattade vi i 
Berlin, och i övrigt blev det 3 nätter i 
Kraków, 2 i Warszawa och 1 i Szczecin.

Kraków var Polens huvudstad fram till 
1596 då kung Sigismund (Zygmunt III 
Waza) gjorde Warszawa till huvudstad.

Staden blev relativt skonad från andra 
världskrigets bombningar och strider, 
och de många äldre byggnader är därför 
i originalutförande.



I Krakóws gamla stadskärna Stare Miasto ligger Rynek Główny, ett av Europas största torg. 
På torget ligger det torn som återstår av rådhuset, samt den stora tyghallen, Sukiennice.



En del av tyghallen med dess många små bodar.





Rådhustornet och den därunder liggande rådhuskällarens restaurang.



I stadens centrala delar kan man färdas i lagom hastighet 
med hjälp av hästar. När det är 30° blir även djuren törstiga.



Torget med Bazylika Mariacka (Mariakyrkan) och tyghallen.



Mariakyrkan är ursprungligen 
från 1200-talet, och fick omkring 

1890 sitt nuvarande utseende.

Från det 80 meter höga norra 
tornet spelar en trumpetare 

varje timma en melodi. Denna 
avbryts tvärt, för att hedra den 
trumpetare som på 1200-talet 

blev skjuten när han spelade 
melodin i samband att staden 

anfölls av mongoler.





Mariakyrkans inre är 
inte precis enkelt och 

stramt utsmyckat. 



Wit Stwosz-altaret 
byggdes 1477–
1489, med kon-
struktion i ekträ 
och figurer i lind. 
Scenen nederst i 
mitten föreställer 
”jungfru Marias 
insomning bland 
apostlarna”.







På en del av 
stadens restau-
ranger kan man 
bli serverad 
soppa i bröd…



…och man kan 
även underhållas 
av medryckande 

och  färgglad 
folkloregrupp.



I den judiska 
stadsdelen 
Kazimirez
finns bland 
annat denna 
synagoga.



På den hemtrevligt inredda judiska restaurangen i mitten av bilden serverades smakrik 
gulaschsoppa och delikat stek. Dessutom bjöds på ypperlig klezmermusik.







Kościół ŚŚ Piotra i 
Pawła (Petrus och 

Paulus kyrka) 
grundades av 

Sigismund III Vasa 
och uppfördes 

1597–1619.



Uniwersytet Jagielloński (Jagellonska universitetet) grundades 1364 av Kasimir den Store. 
Här har många framstående personer studerat, däribland Nikolas Kopernikus.





Någon mil sydost om Kraków ligger saltgruvan i Wieliczka, vilken varit i drift sedan 1200-talet. 
Utöver att visa hur arbetet gått till finns här uthuggna kapell med saltskulpturer.



Saltskulptur 
föreställande 

Kopernikus.



I den stora 
hallen mer än 
100 meter under 
markytan utgörs 
ljuskronorna av 
saltkristall.





Wawel ligger i södra delen av Stare Miasto vid floden Vistula. Området omfattar många 
byggnader, däribland borgen med kungliga slottet och Krakóws domkyrka. 



Domkyrkan är begravningsplats för polska regenter fram till och med 1733, 
men här finns även icke-kungliga historiskt viktiga personer begravda. 



Kaplica Zygmuntowska (Sigismundkapellet) är tillägnat den 1467 födde
Sigismund I (kung 1506–1548) och byggt åren kring 1525.



Vasakapellet är byggt 
till åminnelse av kung 
Sigismund III Vasa 
och hans ättlingar. 

Sigismund III Vasa 
var kung av Polen 
1587–1632. Han var 
son till Johan III och 
Katarina Jagellonika, 
och kung även i 
Sverige 1592–1599. 



I domkyrkans klocktorn finns bland annat Sigismundklockan, gjuten 
i Nürnberg 1520 under Sigismund I:s regeringstid. Klockan är av 
brons, har en diameter om 242 cm, är 2 m hög och väger 11 ton.



Bilden på Sigismund Vasa från okänd källa. 
Alla övriga foton © Ingemo & Charley Nilsson, april–maj 2018.

Fotot på förstasidan från stora torget i Kraków.


