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1.	Indledning	
Da	to	af	forfatterne	til	denne	rapport	i	maj	2017	var	på	rundtur	langs	den	polske	Østersøkyst	for	at	
se	nærmere	på	en	af	dansk	kystturismes	lidt	oversete	konkurrenter,	fik	de	en	stor	aha-oplevelse.	
Der	var	nemlig	flere	aspekter	af	turismeudviklingen	langs	kysten,	der	bragte	minder	om	en	næsten	
identisk	aha-oplevelse	i	den	tyske	delstat	Mecklenburg-Vorpommern	en	kold	efterårsdag	1999.	
Det	var	oplevelsen	af	at	være	i	et	område,	der	stod	over	for	massive	turismemæssige	investeringer	
i	et	omfang	og	på	måder,	som	mange	danske	turismeudviklere	nok	har	lidt	svært	ved	at	forholde	
sig	til.		
	
Turismen	langs	den	polske	Østersøkyst	er	i	dag	i	rivende	udvikling.	Det	er	en	udvikling,	der	i	
stigende	grad	vil	gøre	Polen	attraktiv	for	mange	af	de	turister,	som	også	Danmark	gerne	vil	
tiltrække.	Der	bygges	5-stjernede	hoteller	få	meter	fra	stranden,	der	etableres	strandpromenader,	
og	der	skabes	såvel	permanente	som	midlertidige	installationer	langs	kysten.	Der	investeres	også	i	
infrastruktur,	så	det	bliver	nemmere	og	hurtigere	at	komme	til	og	fra	Polen	og	rundt	til	de	
forskellige	kystbyer.	Selvom	der	stadig	er	et	stykke	vej	op	til	den	af	mange	turister	oplevede	høje	
kvalitet	i	kystbyer	i	Mecklenburg-Vorpommeren	og	Schleswig-Holstein,	så	sker	der	pt.	så	mange	
interessante	ting	langs	de	polske	kyster,	at	dansk	turisme	bør	holde	et	vågent	øje	med	udviklingen.	
Og	lære	af	den	ikke	mindst.	
	
Formålet	med	denne	rapport	er	at	se	
nærmere	på,	hvad	der	rent	faktisk	sker	
med	turismeudviklingen	langs	den	polske	
Østersøkyst	–	nærmere	betegnet	de	to	
vestligste	provinser	langs	kysten,	
Zachodnio-pomorskie	og	Pomorskie.	
• Hvor	mange	penge	investeres	der	i	
turismeudvikling?	

• Hvor	kommer	investeringerne	fra?	
• Hvordan	er	produkterne	i	dag?	
• Hvordan	ser	byerne	ud?	
• Hvad	siger	de	vigtige	tyske	turister	om	
deres	oplevelser	i	Polen?	

• Og	er	der	nogle	ting,	som	dansk	
turisme	kan	lære	af	den	polske	
udvikling?	

• Er	der	inspiration	at	hente?		
	

2.	Baggrund	
Tal	fra	det	polske	statistikbureau	viser,	at	Polen	siden	2009	har	oplevet	en	markant	stigning	i	
antallet	af	udenlandske	turister.	Polen	fik	fra	2009	til	2016	knap	6	mio.	flere	udenlandske	
overnatninger	svarende	til	en	stigning	på	62	%.	I	samme	periode	steg	antallet	af	tyske	
overnatninger	med	1,8	mio.	svarende	til	en	stigning	på	46	%.	Den	tyske	forskningsenhed	FUR	
(Forschungsgemeinschaft	Urlaub	und	Reisen	e.V.)	viser	i	en	analyse,	som	VisitDenmark	har	

Figur	1:	Polen	er	inddelt	i	16	provinser,	379	distrikter	(by	og	land)	
og	2.478	kommuner	(by,	land	og	blandede).	
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offentliggjort	i	2017,	at	Polen	i	2016	lå	på	en	9.	plads	på	listen	over	tyskernes	foretrukne	rejsemål,	
mens	Danmark	lå	på	en	10.	plads.	
	
	

På	investeringssiden	er	blev	
der	ifølge	det	polske	
statistikbureau	investeret	5,1	
mia.	Euro	fra	2008	til	2014	
målt	i	faste	priser	fra	2010	i	
faste	bruttoinvesteringer	
inden	for	overnatning	og	
restauration	i	Polen.	Med	
2008	som	indeks	100	har	der	
alle	år	fra	2008	til	2014	været	
investeret	på	eller	over	
indeks	100.	Det	er	tydeligt	for	
alle,	der	besøger	de	polske	
kyststrækninger,	at	der	sker	
noget.	Udviklingen	er	i	fuld	

gang	og	der	er	en	stor	investeringsvillighed	fra	såvel	offentlig	som	privat	side.	Der	er	stor	villighed	
til	at	udvikle	sammen,	og	der	skabes	hele	tiden	rum	for	nye	muligheder.	I	de	to	kystregioner,	der	
er	i	fokus	her,	er	der	mellem	2008	og	2014	investeret	826	mio.	Euro	i	faste	bruttoinvesteringer	
inden	for	overnatning	og	restauration.	Der	er	investeringer	fra	EU,	den	polske	stat,	kommuner	og	
private.	
	
Investeringerne	i	turisterhvervet	kommer	til	udtryk,	når	man	ser	på	udviklingen	i	
overnatningskapaciteten.	I	regionerne	Zachodnio-pomorskie	og	Pomorskie	er	antallet	af	
hotelsenge	steget	med	henholdsvis	45	%	og	60	%	fra	2009	til	2016.	I	perioden	fra	2012	til	2017	er	
antallet	af	4-	eller	5-stjernede	hoteller	i	de	to	provinser	steget	med	over	en	tredjedel	til	63	
hoteller.	I	Polen	som	helhed	er	antallet	af	4-	eller	5-stjernede	hoteller	steget	med	næsten	to	
tredjedele	til	439	hoteller.		
	
Turismemæssigt	har	Polen	i	mange	år	haft	tradition	for	kurophold.	Flere	byer	har	i	perioder	siden	
det	13.	århundrede	haft	kur,	helse	og	velvære	som	en	væsentlig	indtægtskilde.	Kurbyen	Sopot	nær	
Gdansk	har	eksempelvis	været	kurby	siden	
1820’erne,	hvor	den	tysk-franske	læge	J.G.	
Haffner	var	med	til	at	grundlægge	byens	
kuraktiviteter.	Efter	Haffners	død	i	1830	
fortsatte	arbejdet	med	at	gøre	Sopot	til	kurby.	
Faktisk	kan	man	den	dag	i	dag	se	konturerne	
af	Haffners	idéer	i	Sopot.	Sopot	kaldes	ofte	
”Pearl	of	Baltic”.	Sopots	512	meter	lange	
Seebrücke	af	træ	er	berømt	i	hele	området	og	
er	den	længste	af	sin	art	i	Europa.	
	

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Udenlandske overnatninger Tyske overnatninger

Udvikling i overnatninger i Polen

Million

Kilde: Central Statistical Office of Poland

Figur	2:	Seebrücke	i	Sopot,	2017	
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Set	i	forhold	til	de	to	provinser,	der	er	i	fokus	i	denne	rapport,	så	har	Zachodnio-pomorskie-
provinsen	oplevet	en	vækst	i	udenlandske	overnatninger	på	1,2	mio.	fra	2009	til	2016.	svarende	til	
en	stigning	på	62	%.	Her	spiller	tyske	overnatninger	en	væsentlig	rolle	med	et	plus	på	1,1	mio.	fra	
2009	til	2016	svarende	til	en	stigning	på	65	%.	I	Pomorskie-provinsen	er	der	sket	en	stigning	i	
antallet	af	udenlandske	overnatninger	på	650.000	svarende	til	en	stigning	på	105	%	mellem	2009	
og	2016.	Her	er	der	også	kommet	knap	74.000	flere	tyske	overnatninger	til	svarende	til	en	stigning	
på	30	%	mellem	2009	og	2016.	Også	på	investeringssiden	er	der	sket	en	del.	I	de	to	provinser	er	
der	fra	2008	til	2014	investeret	i	alt	826	mio.	Euro	(i	faste	2010-priser).	I	begge	provinser	havde	
finanskrisen	en	klar	negativ	indvirkning	på	såvel	overnatningstal	som	investeringslyst.	Der	var	
således	et	fald	i	begge	kategorier	i	perioden	2008-2011.	Til	sammenligning	blev	der	i	2015	ifølge	
VisitDenmark	investeret	675	mio.	kr.	i	offentlig	turismefremme	(VisitDenmark,	2017)	med	
kommunerne	som	den	klart	største	investor	med	hele	61%	af	den	samlede	investeringssum.	
	
Rent	politisk	er	der	også	fokus	på	turismeudvikling	i	Polen.	Ministeriet	for	Sport	og	Turisme	
arbejder	efter	et	program,	der	udløber	i	2020.	I	programmet	er	der	stor	fokus	på	at	skabe	øget	
indtjening	og	beskæftigelse	i	turismen.	I	Polen	udgør	turisme	5-6	%	af	BNP,	og	der	er	ansat	
760.000	mennesker	turismen,	hvilket	udgør	4,7	%	af	den	samlede	arbejdsstyrke	i	Polen.	Man	
anslår,	at	mellem	170.000-200.000	er	ansat	i	overnatnings-	og	servicesektoren.	Man	anslår	også,	
at	8-9	mia.	Euro	stammer	fra	udenlandske	turister	i	Polen.	Til	sammenligning	skaber	de	samlede	
afledte	effekter	af	turismeaktiviteten	i	Danmark	knap	118.000	årsværk,	og	det	direkte	
turismeforbrug	skaber	75.000	årsværk	(VisitDenmark,	2017).	
	
Ministeriets	program	har	fokus	på	at	udvikle	en	konkurrencedygtig	og	innovativ	turismesektor	på	
en	bæredygtig	baggrund.	Ministeriet	har	fire	overordnede	mål	med	programmet:	

1. At	udvikle	innovation,	attraktivitet	og	kvalitet	
2. At	styrke	entreprenørånden	i	turismen	og	styrke	kompetenceudviklingen	
3. At	fremme	prioriterede	turismeprodukter	
4. At	udvikle	og	modernisere	udviklingsområder	–	herunder	infrastruktur	med	hensyntagen	til	

bæredygtig	udvikling.	
	

3.	Metode	
Der	er	benyttet	en	række	
forskellige	kilder	til	denne	
rapport.	Først	og	fremmest	er	
der	foretaget	en	rejse	til	de	
polske	kystområder	fra	
Swinoujscie	(41.000	ind–
byggere)	i	vest	over	Kolobrzeg	
(45.000	indbyggere)	og	Ustka	
(16.000	indbyggere)	til	Leba	
(4.000	indbyggere)	og	Sopot	
(40.000	indbyggere)	i	øst	med	
i	alt	fem	stop	i	populære	
kystbyer.	

Figur	3:	De	fem	kystbyer	og	ruten	langs	kysten	fra	Swinoujscie	i	vest	mod	Sopot	i	øst.	
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Det	blev	i	forbindelse	med	planlægningen	af	turen	besluttet	udelukkende	at	benytte	5-stjernede	
hoteller	til	overnatning	undervejs.	Årsagen	hertil	var	det	faktum,	at	der	langs	kysten	i	Polen	bygges	
mange	4-	og	5-stjernede	hoteller,	og	at	mange	af	disse	ligger	ganske	tæt	på	kysten	–	nogle	af	dem	
endda	på	stranden.	I	Danmark	findes	der	stort	set	ikke	den	slags	hoteller	langs	kysterne.	Det	
kunne	derfor	være	interessant	at	se	nærmere	på,	hvordan	produktet	”den	polske	Østersøkyst”	ser	
ud	fra	et	5-stjernet	perspektiv.	
	
I	hver	af	de	fem	byer	blev	der	foretaget	interviews	med	gæster	(tyske)	og	med	medarbejdere	på	
de	lokale	turistinformationer.	Der	blev	også	gennemført	deltagerobservation,	da	produkterne	i	
mange	tilfælde	er	oplevet	på	egen	krop.	Der	blev	desuden	foretaget	telefoninterviews	med	40	
tyske	turister,	der	inden	for	de	seneste	5	år	har	besøgt	den	polske	Østersøkyst.	Også	en	række	
polske	turismeaktører	blev	interviewet	–	med	hjælp	fra	en	polsk	studerende	på	Aalborg	
Universitet.	Endelig	blev	der	gennemført	desk	research	med	fokus	på	Polens	turismemæssige	
udvikling;	herunder	statistiske	særkørsler	på	turismeudviklingen	målt	i	investeringer,	antal	
overnatninger	og	markedsfordeling	fra	2009	til	2016.	
	
Disse	metoder	giver	et	ganske	dækkende	billede,	der	danner	udgangspunkt	for	en	første	forståelse	
af	de	polske	kyststrækningers	udvikling.	Som	det	har	været	tilfældet	med	de	andre	longitudinale	
turismestudier	af	kyststrækningerne	i	Danmark,	Mecklenburg-Vorpommern	og	Schleswig-Holstein,	
hvor	forståelsen	for	sammenhænge	langsomt	har	taget	form,	så	er	forståelsen	af	
turismeudviklingen	langs	den	polske	Østersøkyst	kun	i	sin	begyndelse.	Dyb	forståelse	opnås	
næppe	på	blot	fire	dage.	Den	opnås	heller	ikke	uden	gode	sprogkundskaber	(polske)	og	kendskab	
til	den	polske	kultur	og	historie.	Derfor	er	denne	rapport	ydmyg	i	sin	tilgang	til	forståelsen	af	
turismeudviklingen.	Denne	rapport	er	den	første	af	sin	art	i	Danmark,	der	sætter	fokus	på	
turismeudviklingen	langs	de	polske	kyster.	
	

4.	Investeringer	i	infrastruktur	
Det	allerstørste	problem	i	Mecklenburg-Vorpommern	i	1999	var	ifølge	aktørerne	dengang,	at	der	
manglede	en	motorvej,	der	kunne	forbinde	kystområderne	med	de	store	byer	som	Hamburg,	
Flensburg,	Rostock,	Berlin	og	Hannover.	Med	etableringen	af	A20	blev	dette	store	problem	løst,	og	
man	kan	tydeligt	se,	at	tilstrømningen	til	kystområderne	i	den	tyske	delstat	er	taget	til	siden.	Det	
er	aktørernes	klare	overbevisning,	at	etableringen	af	A20	har	haft	afgørende	betydning	for	den	
store	turismesucces,	som	Mecklenburg-Vorpommern	oplever	i	dag.	
	
Langs	Polens	Østersøkyst	er	der	endnu	ikke	etableret	motorvej.	Der	er	heller	ikke	planer	om	at	
etablere	en	motorvej,	da	der	ifølge	de	regionale	turismemyndigheder	i	Gdansk	ganske	enkelt	er	
for	mange	forhindringer	i	form	af	eksempelvis	nationalparker,	naturparker	og	andre	fredede	
områder.	Til	gengæld	er	der	planer	om	at	udvide	og	forbedre	en	række	veje,	der	fører	til	kysten	og	
løber	langs	kysten.		
	
Den	generelle	observation,	når	man	kører	på	vejnettet	langs	kysten,	er,	at	et	forbedret	vejnet	vil	
have	endog	meget	stor	effekt	på	de	fem	byer,	der	er	fokus	på	i	denne	rapport.	Det	er	er	
sandsynligt,	at	en	forbedring	af	vejnettet	vil	have	betydning	for	ikke	bare	tilstrømningen	af	
turister,	men	også	for	investeringsniveauet.	Det	må	antages,	at	investorerne,	der	i	øvrigt	
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fortrinsvist	er	fra	Polen,	er	bekendt	med	disse	store	infrastrukturinvesteringer	og	derfor	investerer	
langs	kysten	efterhånden	som	vejnettet	bliver	udbygget.	Observationen	kan	understøttes	af	det	
faktum,	at	det	eksisterende	vejnet	ud	til	kysterne	i	Polen	ses	som	en	generel	svaghed	i	
turismeudviklingsprogrammet	fra	Ministeriet	for	Sport	og	Turisme.	Derfor	er	der	også	fokus	på	
udvikling	af	bedre	infrastruktur.	
	

5.	Investeringer	i	turismen	
I	forhold	til	investeringer	i	turismens	superinfrastruktur	(hoteller,	restauranter,	caféer	mv.)	tegner	
der	sig	et	klart	billede:	Der	investeres	fra	vest	mod	øst	og	fra	øst	mod	vest.	Det	midterste	del	af	
kyststrækningen,	omkring	Leba	og	Ustka,	er	endnu	knapt	så	udbygget	rent	turismemæssigt	som	
Swinoujscie	og	Kolobszerg	i	vest	og	Sopot	i	øst.	Ser	man	nærmere	på	eksempelvis	Swinoujscie	i	
vest,	sker	der	en	massiv	
udbygning	af	
produktionsapparatet.	Ifølge	
de	lokale	turismemyndigheder	
bygges	der	8.000	nye	
sengepladser	oven	i	de	
eksisterende	15.700	
sengepladser.	Blandt	andet	var	
et	Radisson	Blu	resort	under	
opførelse	-	med	340	værelser,	
badeland	og	kurafdeling	få	
meter	fra	stranden.	Ifølge	de	
lokale	turismemyndigheder	var	der	i	maj	2017	12	større	byggeprojekter	i	gang	–	de	blå	og	røde	
cirkler	på	kortet.	På	kortet	ligger	Radisson	Blu	lige	midt	imellem	de	fem	røde	prikker	mod	øst	og	de	
fem	røde	samt	en	blå	prik	mod	vest	(der	i	skrivende	stund	er	åbnet).	Den	blå	markering	er	et	
moderne	vandland.	Vandlandets	placering	er	ikke	afgjort	endnu.	Muligvis	flyttes	det	ind	til	et	af	de	
byområder,	hvor	de	lokale	bor.	
	
Set	i	en	dansk	kontekst,	er	der	næppe	mange	danske	kystbyer,	der	kan	mønstre	en	sådan	
planlægning	og	et	sådant	antal	
kapacitetsudvidende	byggerier.	Om	det	er	
hensigtsmæssigt,	er	en	anden	sag.	
Respondenten	fra	de	lokale	
turismemyndigheder	havde	som	privat–
person	sine	tvivl,	men	som	myndighed	
kunne	hun	blot	yde	den	ønskede	bistand.	
Swinoujscie	ønsker	at	satse	kraftigt	på	
udvidelse	af	kapaciteten	for	at	kunne	
imødekomme	efterspørgslen	fra	især	det	
tyske	marked.	Man	forsøger	blandt	andet	
at	genetablere	den	tætte	forbindelse	til	
Berlin,	som	var	en	del	af	Swinoujscies		
(Swinemündes)	historie	som	kurbad	og	

Figur	4:	Kort	over	udviklingszone	venligst	udlånt	af	turismemyndighederne	i	Swinoujscie,	
2017	

Figur	5:	Historisk	billede	venligst	udlånt	af	turismemyndighederne	i	
Swinoujscie,	2017	
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Weltbad.	Dengang	var	der	togforbindelse	direkte	fra	Berlin	til	Swinemünde.	Den	søger	man	at	
genskabe.	Hvis	det	lykkes,	så	er	der	ikke	nogen	tvivl	om,	at	kapacitetsudvidelsen	vil	vise	sig	at	være	
en	god	investering.	Det	er	formentlig	også	det,	investorerne	har	set	og	satser	stort	på.	
	
Også	i	Kolobrzeg	investeres	der	kraftigt	i	infrastruktur,	der	skal	forbedre	oplevelsen	af	at	være	
turist	i	området.	Der	bygges	især	i	den	østlige	ende	af	byen	adskillige	resorts	og	hoteller	–	alle	i	4-	
og	5-stjernekategorien.	Der	er	etableret	en	meget	lang	strandpromenade	(3-3,5	km).	En	del	kraner	
illustrerer	tydeligt,	at	man	endnu	ikke	har	nået	slutmålet	med	udvidelse	af	overnatnings–
kapaciteten.	Også	strandpromenaden	bliver	forlænget,	så	alle	overnatningsfaciliteter	langs	kysten	
bliver	koblet	sammen.	Byen	har	en	levende	havn,	hvilket	er	et	meget	stort	plus	for	byen.	Der	er	
fiskeri	fra	havnen,	og	andre	kystfartøjer	fra	blandt	andet	søværnet	sejler	regelmæssigt	ind	og	ud.	
Langs	kajerne	er	der	også	både	”vikingeskibe”	og	”piratskibe”,	som	ligger	klar	til	at	sejle	med	
turister	langs	kysten.	Til	det	samlede	indtryk	hører	også	den	obligatoriske	Seebrücke	–	med	
indbygget	café,	der	vender	”ryggen”	til	havet.	Her	kan	man	så	nyde	sin	kaffe	-	ude	på	havet	-	uden	
at	blive	udsat	for	vind	og	vejr.	Der	er	også	midlertidige	installationer	langs	kysten,	som	giver	
mulighed	for	at	nyde	forskellige	former	for	udskænkning	–	afhængig	af	årstiden.	Cykeludlejning	
direkte	ved	strandpromenaden	samt	mange	skilte	med	”Nordic	Walking”	signalerer,	at	man	gerne	
giver	turister	mulighed	for	at	være	aktive	langs	kysten.	
	
I	Ustka	bliver	der	ligeledes	investeret	og	bygget.	Men	knap	så	massivt	som	i	Swinoujscie	og	
Kolobrzeg.	Der	gemmer	sig	dog	blandt	andet	et	nyt	5-stjernet	hotel	lige	bag	klitterne.	Der	er	en	
mere	”autentisk”	maritim	atmosfære	i	Ustka	end	i	de	to	foregående	byer.	Et	interessant	eksempel,	
der	bidrager	til	den	martime	atmosfære	er	signallyden	fra	broanlægget	i	havnen.	Hver	time	kan	
man	gå	over	en	bro	i	havnen	fra	den	ene	side	til	den	anden,	så	man	kan	besøge	blandt	andet	et	
bunkersmuseum	på	vestsiden.	Signallyden	giver	en	stedlig	orientering	og	er	en	identitetsmarkør	
for	alle	i	byen.	Den	signalerer	også,	hvad	klokken	er,	hvis	nogen	skulle	være	i	tvivl.	Her	er	der	ikke	
som	sådan	en	Seebrücke,	men	mere	en	gammeldags	mole	ind	til	den	levende	havn	med	et	værft,	
der	tydeligvis	producerer	nogle	af	de	førnævnte	”vikingeskibe”	og	”piratskibe”.	
	
Et	interessant	aspekt	er,	at	Swinoujscie	og	Kolobrzeg	har	en	tydelig	inddeling	i	frontstage	og	
backstage.	Det	har	Ustka	ikke.	Her	er	der	blandet	beboelse	og	blandet	liv	–	lokale	og	turister	
sammen.	I	Swinoujscie	og	Kolobrzeg	har	man	adskilt	de	to.	Turisterne	holder	til	i	klart	afgrænsede	
områder	ned	mod	og	på	kysten,	mens	de	lokale	holder	til	bagved.	Der	synes	også	at	være	klare	
kvalitetsforskelle	mellem	frontstage	og	backstage.	Frontstage	er	”udstillingsvinduet”,	der	skal	se	
pænt	og	nydeligt	ud,	mens	backstage	er	
der,	hvor	man	lever.	Her	synes	det	pæne	
ikke	at	spille	så	stor	en	rolle	–	i	hvert	fald	
ikke	anno	maj	2017.	Det	samme	gør	sig	
gældende	for	Sopot,	men	her	er	skellet	
mindre	tydeligt.	I	Leba	kan	man	slet	ikke	
spore	frontstage	og	backstage.	Her	er	
alting	blandet	sammen	som	i	en	dansk	
kystby.	Der	er	dog	en	del	flere	spor	af	
”fest	og	farver”,	end	man	generelt	kan	
spore	i	danske	kystbyer.	Leba	er,	med	de	 Figur	6:	Havneindsejlingen	i	Kolobrzeg,	maj	2017	
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lokales	ord,	en	festby,	hvor	der	er	gang	i	den	i	weekenderne	og	om	sommeren.	Ustka	er	også	
generelt	en	weekendby,	hvor	hotellerne	er	fyldt	op	med	polske	gæster	fra	de	større	byer.		
	
Hvad	angår	infrastrukturen	i	Ustka,	så	har	man	tydeligvis	tænkt	sig	om	i	forhold	til	at	kunne	tilbyde	
aktiviteter	til	alle	gæster.	Der	er	etableret	toiletter	med	jævne	mellemrum,	der	er	Kletterwald	(en	
slags	skovlegeplads	i	trætoppene)	i	kystskoven,	og	der	er	gode	muligheder	for	at	gå	ture	i	
området.	Dog	synes	familien	Hüttner	fra	Düsseldorf,	som	forfatterne	interviewede,	ikke,	at	der	ret	
meget	at	give	sig	til.	De	skulle	være	der	fem	dage,	og	allerede	efter	de	første	to	dage	syntes	tiden	
at	blive	lidt	lang	–	især	for	manden.	Parret	er	først	i	60’erne	og	har	god	tid,	da	børnene	er	flyttet	
hjemmefra,	og	de	så	småt	er	begyndt	at	tænke	på	livet	som	pensionister.	De	ville	gerne	lige	se	
Polen	lidt	an	i	forhold	til	fremtidige	rejser.	Der	er	ikke	så	meget	at	købe,	siger	de.	”Det	er	som	om,	
tiden	har	stået	stille	her	lidt	for	længe”.	
	
I	Sopot	har	man	bygget	et	Sheraton	hotel	lige	ned	til	den	gamle	promenade	og	lige	ved	siden	af	
Grand	Hotel	Sopot,	som	var	Hitlers	foretrukne	sommerresidens	i	en	periode.	Der	er	planer	om	at	
bygge	et	Radisson	Blu	med	250	værelser,	så	der	ligger	tre	5-stjernede	hoteller	på	rad	og	række	ned	
mod	promenaden	og	Seebrücke	-	med	udsigt	over	bugten	med	Gdansk	til	højre	herfor.	
	

6.	Forbindelser	til	og	fra	kystområderne	i	Polen	
Forbindelsesmæssigt	har	såvel	Swinoujscie	som	Sopot	gode	forbindelser	ud	i	verden.	Swinoujscie	
har	gode	færgeforbindelser	og	har	nærheden	til	det	store	tyske	marked.	Sopot	har	en	interna–
tional	lufthavn	tæt	ved	med	gode	forbindelser	til	Skandinavien.	Der	er	ligeledes	gode	færgefor–
bindelser	til	Skandinavien.	Fly-	og	færgeforbindelser	til	Skandinavien	gør,	at	nordmænd	og	
svenskere	ikke	er	et	særsyn	i	Sopot.	Faktisk	blev	forfatterne	forvekslet	med	svenske	og	norske	
gæster,	og	blev	præsenteret	for	drinkskortet	før	menukortet.	Polen	er	for	mange	normænd	og	
svenskere	et	helt	nyt	marked	med	gode	indkøbsmuligheder	og	høj	kvalitet	til	en	fornuftig	pris.	
Sopot	har	en	fordel	frem	for	de	andre	fire	byer,	nemlig	at	Sopot	kun	er	afhængig	af	turisme	om	
sommeren.	Resten	af	året	er	det	forretning,	det	handler	om.	En	del	danske	virksomheder	bruger	
blandt	andet	Sheraton	som	base	for	konferencer	og	møder	-	eksempelvis	Danske	Bank	og	Arla.	
Ifølge	en	hotelmanager	på	Sheraton	er	det	kvalitets-	og	prisforholdet,	der	gør	sig	gældende	for	
disse	virksomheder.	Koblet	med	god	tilgængelighed	naturligvis.	
	

7.	Den	tyske	turist	i	Polen	
Forfatterne	har	bedt	40	tyskere,	der	inden	for	de	seneste	5	år	har	besøgt	den	polske	Østersøkyst,	
om	at	fortælle	lidt	om	deres	motivation	for	at	tage	til	Polen	på	ferie.	Grundlæggende	var	
respondenterne	rigtig	tilfredse	med	deres	besøg	og	giver	i	gennemsnit	karakteren	4,4	på	en	5-
punktsskala,	hvor	5	er	meget	tilfreds.	De	siger	også,	at	der	er	meget	sandsynligt,	at	de	vil	anbefale	
venner	og	familie	at	besøge	Polen.	Igen	svarer	de	4,4	på	5-punktsskalaen,	hvor	5	er	meget	
sandsynligt.	28	af	40	har	taget	turen	til	Polen	i	bil,	hvilket	svarer	meget	godt	til	forfatternes	
uvidenskabelige	optællinger	på	hotellernes	parkeringspladser	langs	kysten,	hvor	mere	end	
halvdelen	af	bilerne	var	tyske.	
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Et	særligt	træk	hos	mange	af	respondenterne	er,	at	de	enten	direkte	eller	indirekte	gennem	
familieforbindelser	er	knyttet	til	Polen.	Nogle	nævner,	at	deres	familie	hørte	til	i	området	før	
Anden	Verdenskrig,	og	at	de	i	gennem	længere	tid	gerne	har	villet	besøge	området.	Nogle	taler	
sågar	polsk.	
	
En	særlig	motivation	er	kombinationen	af	
lange,	hvide,	rene	og	ret	tomme	strande	og	
pris	/	kvalitetsforholdet.	Polen	er	”günstig”,	
som	mange	siger.	Respondenterne	skulle	
også	angive	op	til	tre	mindre	positive	
forhold	ved	deres	ophold	i	Polen.	Her	er	
tilgængelighed,	vejforhold	generelt	og	i	
byerne	specifikt	samt	den	lidt	dårlige	
standard	på	restauranter	og	caféer,	hvad	
angår	mad,	de	væsentligste	forhold,	der	
trækker	ned.	Enkelte	nævner	også	det	
forhold,	at	de	ikke	bryder	sig	om	de	
”mange”	fulde	russere,	der	fylder	i	
gadebilledet.	Dette	gælder	ifølge	respondenterne	især	for	Sopot	og	Gdansk.	
	
Respondenterne	boede	mest	på	hotel	(16).	9	boede	i	ferielejlighed	og	7	i	feriehus.	Resten	fordelte	
sig	på	camping,	vandrehjem,	Airbnb,	autocamper	og	privat	indkvartering.	I	forhold	til	hotellerne	
synes	der	at	være	et	billede	af,	at	hotellerne	uden	for	hovedsæsonen	benytter	sig	af	pakketilbud	
til	det	tyske	marked.	Mange,	som	forfatterne	talte	med	på	turen	langs	kysten,	siger,	at	de	er	der	i	
forbindelse	med	et	pakketilbud,	og	at	det	er	særligt	”günstig”	for	dem.	Det	generelle	indtryk	i	en	
uge	i	maj	2017	er,	at	der	er	særdeles	mange	gæster	–	især	fra	Tyskland	–	i	den	lidt	høje	ende	af	
aldersskalaen.		
	

8.	Læringspunkter	
De	fem	polske	kystbyer,	der	er	i	fokus	i	denne	rapport,	er	i	rivende	udvikling.	Der	investeres	
kraftigt	i	produktionsapparatet	og	på	måder,	der	måske	nok	ligger	lidt	fjernt	fra	danske	måder	at	
gøre	tingene	på.	Her	tænkes	især	på	de	mange	nye	5-stjernede	hoteller	på	kysten;	især	i	
Swinoujscie,	Kolobrzeg,	Ustka	og	Sopot.		
	
Det	er	naturligvis	bemærkelsesværdigt,	at	udviklingen	foregår	så	ekstremt	kystnært.	At	man	fra	sit	
hotel	har	direkte	udsigt	over	havet,	og	at	man	flere	steder	blot	skal	krydse	en	cykelsti,	hvis	man	vil	
sætte	fødderne	i	strandsand.	Groft	sagt	kan	man	sige,	at	den	polske	kystturismeudvikling	nok	kan	
forekomme	lovligt	fræk	i	en	dansk	kontekst,	hvor	det	er	umådeligt	vanskeligt	at	bygge	
overnatningskapacitet	så	kystnært.	Forfatterne	plæderer	ikke	for,	at	der	skal	åbnes	op	for	så	
kystnært	byggeri	alle	steder	langs	de	danske	kyster,	men	der	plæderes	for,	at	der	tænkes	i	
funktionaliteten	”kystnærhed”.	De	polske	kystbyer	synes	også	meget	bevidste	om,	at	denne	
funktionalitet	er	en	stor	del	af	tiltrækningskraften	for	mange	tyskere,	der	konstant	synes	at	være	i	
underskud	for	kystnærhed.	
	

Figur	7:	5-stjernet	hotel	i	Ustka,	maj	2017	
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Den	polske	kystturisme	drives	af	et	klart	vækstparadigme,	og	hele	produktionsapparatet	udvikles	
og	kvalitetssikres.	Hvorfor	kan	man	spørge?	Fordi	det	er	en	national	satsning,	og	fordi	det	giver	
mening	i	forhold	til	de	82	mio.	mennesker,	der	er	på	det	tyske	marked.	
	
Som	det	ser	ud	i	2017,	drives	udviklingen	i	høj	grad	af	polske	investeringer,	selvom	den	danske	
investor	Kristensen	Group	Poland	med	Andersen	&	Partners	har	investeret	ganske	betydeligt	i	
eksempelvis	Swinoujscies	Baltic	Park	med	335	ferieboliger	direkte	bag	klitterne.	Når	man	spørger	i	
de	polske	kystbyer,	hvem	der	investerer,	er	svaret,	at	det	er	polske	investeringer.	Det	kan	måske	
være	vanskeligt	helt	at	gennemskue,	hvor	investeringerne	reelt	kommer	fra,	men	
grundfortællingen	er,	at	det	er	polske	investeringer.	EU	har	naturligvis	også	sat	sine	spor	gennem	
forskellige	infrastrukturprojekter	som	strandpromenader	og	Seebrücken	osv.	Det	blå	EU-skilt	
findes	mange	steder	langs	kysten.	
	
Ser	man	på	de	fem	kystbyer,	der	er	i	fokus	i	artiklen,	så	er	der	ret	stor	forskel	på	dem	i	forhold	til	
formål	og	udvikling.	Swinoujscie,	Kolobrzeg	og	Sopot	er	alle	gamle	og	traditionsrige	badebyer	/	
kurbyer.	Kolobrzeg	er	sågar	omtalt	som	
Polens	kurcentrum	med	vand	og	
mudderbehandlinger.	Disse	tre	byer	er	”født	
til”	at	være	badebyer.	Det	ser	man	blandt	
andet	af	det	faktum,	at	der	er	i	disse	tre	byer,	
at	der	er	den	klareste	opdeling	imellem	
turister	og	lokale	–	frontstage	og	backstage.	I	
disse	tre	byer	er	der	klare	satsninger	på	de	
funktionaliteter,	som	turisterne	har	brug	for:	
Kystnærhed	som	immateriel	funktionalitet	og	
overnatning,	bespisning,	attraktioner,	promenader,	Seebrücken	osv.	som	materielle	
funktionaliteter.	De	tre	byer	er	så	at	sige	designet	efter	formålet	–	både	dengang	og	nu.	I	
Swinoujscie	eksempelvis	adskiller	en	byskov	ganske	fint	turister	fra	lokale.	Det	er	en	markering,	
som	man	ikke	kan	være	i	tvivl	om.	
	
Både	Ustka	og	Leba	har	et	mere	blandet	byliv,	hvor	turistovernatning	og	–bespisning	er	blandet	
ganske	godt	ind	i	det	levede	lokale	liv.	I	disse	to	byer	forekommer	livet	ikke	så	”turistet”,	som	i	de	
tre	andre	byer.	Der	er	mere	et	præg	af	et	”ægte”	maritimt	liv	sammen	med	lokale.	Måske	med	en	
duft	af	gamle	dage.	Måske	sælger	man	faktisk	nostalgi	som	immateriel	funktionalitet	frem	for	de	
mere	materielle	funktionaliteter,	som	de	andre	byer	i	høj	grad	slår	på.	
	
Man	kan	sætte	spørgsmålstegn	ved	kvalitetsniveauet	i	alle	fem	byer	–	især	i	sammenligning	med	
den	tyske	kyststrækning	langs	Østersøen.	Det	generelle	billede	synes	at	være,	at	de	polske	
kystbyer	halter	lidt	bagefter.	Det	ses	også	i	turismeudviklingsprogrammet,	som	Ministeriet	for	
Sport	og	Turisme	arbejder	efter.	Her	er	kvalitet	en	særlig	indsats.	Hvornår	de	polske	kystbyer	her	
vil	være	nået	op	på	samme	kvalitetsniveau	som	de	tyske	kystbyer,	kan	man	kun	gisne	om,	men	
udviklingen	er	sat	i	gang.	Et	forsigtigt	bud	kunne	være	7-10	år	fra	2017.	
	
Infrastrukturelt	kan	man	hævde,	at	tre	af	de	fem	byer,	har	en	infrastruktur,	der	grundlæggende	er	
hedonistisk.	Ganske	som	en	række	af	de	tyske	kurkystbyer	langs	den	tyske	vest-	og	østkyst	–	

Figur	8:	Det	gamle	fort	i	Kolobrzeg,	maj	2017	
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eksempelvis	St.	Peter-Ording,	Büsum,	Scharbeutz,	Heiligenhafen,	Zingst,	Kühlungsborn	med	
mange	flere.	En	hedonistisk	infrastruktur	handler	om,	at	infrastrukturen	har	funktionaliteter,	
kvalitet	og	design	ud	fra	en	lystbetonet	tilgang.	At	alt	er	designet	på	en	sådan	måde,	at	det	støtter	
op	om	gæstens	nydelse	af	og	på	stedet.	Stedets	infrastruktur	er	en	afledt	effekt	af	stedets	
altoverskyggende	raison	d’être.	Dette	står	i	modsætning	til	hovedparten	af	de	danske	kystbyers	
infrastruktur,	der	har	funktionaliteter,	kvalitet	og	design	ud	fra	en	funktionel/industriel	tilgang.	
Her	er	det	–	historisk	set	i	hvert	fald	–	industri	og	fiskeri,	der	er	stedernes	raison	d’être.	Denne	
forskel	er	væsentlig	i	forståelsen	af	forskelle	og	ligheder	imellem	danske,	tyske	og	polske	kystbyers	
eksistens	og	udvikling	i	et	turisme-	og	oplevelsesmæssigt	perspektiv.	
	

9.	Afrunding	
Forfatterne	her	er	af	den	klare	overbevisning,	at	dansk	turisme	bør	holde	øje	med	udviklingen	
langs	de	polske	kyster.	Både	i	et	konkurrenceperspektiv	og	i	et	udviklingsperspektiv.	
Konkurrenceperspektivet	er	klart	i	forhold	til	det	tyske	marked.	Tyskerne	er,	som	tallene	i	artiklen	
viser,	ved	at	opdage	Polen	som	turistmål.	Det	kan	komme	til	at	betyde	noget	for	dansk	turisme	på	
sigt.	Udviklingsperspektivet	burde	også	være	klart,	idet	man	i	Polen	gør	ting	på	andre	måder,	end	
man	gør	i	Danmark.	Det	helt	kystnære	byggeri	er	tiltrækkende	for	mange,	og	det	kan	man	måske	
tage	op	som	et	emne	i	dansk	kystturismeudvikling.	Skal	det	ske?	Hvor	skal	det	ske?	Hvordan	skal	
det	ske?	Hvordan	skal	det	i	hvert	fald	ikke	gøres?	
	
Det	er	forfatternes	håb,	at	artiklen	her	giver	et	godt	og	inspirerende	indblik	i	den	rivende	
turismeudvikling,	der	sker	i	øjeblikket	langs	Polens	Østersøkyst	i	de	fem	udvalgte	byer,	som	er	
bearbejdet	her.	Om	udviklingen	her	kommer	til	at	blive	lige	så	intens	og	med	lige	så	høj	kvalitet	
som	i	Mecklenburg-Vorpommern,	må	tiden	vise.	Forfatterne	kan	imidlertid	konstatere,	at	følelsen	
er	den	samme	i	2017	i	Polen,	som	den	var	i	1999	i	Mecklenburg-Vorpommern.	Noget	er	ved	at	ske.	
	
	

10.	Data	om	forfatterne:	
	
Peter	Kvistgaard,	Ph.D.,	er	
ansat	ved	Aalborg	
Universitet	og	driver	
konsulentvirksomheden	
KvistgaardConsulting.	
Mobil:	50931614	
Net:	kvistgaardoghird.dk	
	

John	Hird	er	ansat	ved	
Aalborg	Universitet	og	
driver	konsulent–
virksomheden	Hird&Ko	
ApS.	
Mobil:	40601050	
Net:	kvistgaardoghird.dk	
	

Sune	Jensen	er	fagleder	for	
turisme	og	
oplevelsesøkonomi	ved	
Dansk	Industri	
Mobil:	29494624	
Net.www.di.dk

	
	
Tak	til	projektchef	Bettina	E.	Kampmann	ved	VisitNordsjælland	for	kommentarer	og	korrektur.

	
	


