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Vikingetræf ved Wolin i Polen
Hver sommer mødes tusinder af mennesker for at leve, arbejde og kæmpe
som vikinger. Arrangementet, der trækker mange turister til, foregår
i nærheden af et sted, der kan have været det legendariske Jonsborg
AF HANNE WÜRTZ
rejser@k.dk

Til august vil den polske by
Wolin genlyde af kamptummel som for 1000 år siden.
2500 ”vikinger” fra omkring
20 lande vil strømme til den
lille ø af samme navn for at
deltage i en af Europas største internationale vikingefestivaller, som i år inder
sted for 25. gang – og altid i
den første weekend i august.
700 krigere iklædt brynjer
og hjelme og udstyret med
skjolde, sværd og lanser vil
dyste som dengang, da det
var blodig alvor – og hvem
ved, måske er der iblandt
dem eterkommere af Jomsborg-vikingerne, som holdt til
på den legendariske Jomsborg, som netop kan have ligget på øen Wolin.
Wolin var allerede for 1000
år siden en international
handelsby med egen havn
takket være sin beliggenhed
ved loden Oders udløb i
Østersøen.
Der var isk i overlod i havet, i søer og vandløb; byens
overvejende slaviske befolkning var dygtige håndværkere og købmænd. Det var en
rig by, hvilket fristede folk
udefra, og byen måtte konstant forsvare sig mod fremmede, som i håb om at få
ingre i nogle af rigdommene
angreb både fra land- og
vandsiden.
Ifølge skritlige kilder var
der i år 965 12 porte ind til byen, som menes at have hat
8000-10.000 indbyggere. Arkæologiske udgravninger har
vist, at der har været besøg
fra så jerne egne som Iran og
Afrika og ikke mindst af vi-

kingerne, som har taget magten i lere omgange.
Vikingefestivalen inder
sted på Skansen Ostrow, en
lille ø i lodarmen Dziwna,
hvor en gruppe frivillige med
interesse for arkæologi og
middelalder besluttede at rekonstruere en vikingeby med
huse, havn og kampplads
som et frilutsmuseum.
De var blevet inspireret af
de arkæologiske udgravninger i Wolin for 100 år siden og
er organiseret i en privat forening, ”Center for slaver og
vikinger Wolin Jomsborg
Vineta”.
Vikingebyen består indtil nu
af 27 hytter, to porte med forsvarsmure, en hal og havn
med vært.
Midt på øen er der en åben
plads, hvor kamphandlingerne skal inde sted. Deltagerne
vil være klædt i dragter som
dengang og sysle med de gøremål, som var nødvendige
for at få dagligdagen til at
fungere. Det omfatter gamle
håndværksfag såsom smedearbejde, glasmaleri, bådebyggeri, vævning, farvning,
silkespinderi, pottemagerier,
træskærerkunst, lægeurter
og andet.
Der bliver rituelle optrin,
spillet musik, sunget, solgt
kunsthåndværk og mad og
drikke fra boder. Der er kun
plads til at indkvartere en lille del af de omkring 2500 deltagere i husene, så de leste
bor i medbragte telte.
Det var en gruppe danskere, der organiserede den første vikingefestival i Wolin. De
første år kom ”vikingerne”
fra Danmark, England og
Tyskland.

Nu kommer de fra hele verden, og der bliver trængsel,
når Wolins normale indbyggertal på 4800 vokser med ikke alene de 2500 deltagere,
men også besøgende og turister, der strømmer til i tusindtal. Foreningen, der er
baseret på frivillig arbejdskrat, arrangerer adskillige
aktiviteter i sommerhalvåret
– alle med relation til vikingetiden. Det årlige besøgstal
ligger omkring 70.000. I vikingebyen er der åbent hver
dag i sommerhalvåret.
Vil man vide mere om Wolins historie, kan det anbefales at bruge en times tid på
egnsmuseet i Wolin.
Over for museet står en rigt

dekoreret runesten til minde
om Harald Blåtand. Den første sten blev rejst i 1993, men
blev i 2004 ved åbningen af
den 20. festival for slaver og
vikinger erstattet af en rigtig
runesten som den i Jelling.
Runerne fortæller, at her
døde Harald Blåtand, grundlægger af Jomsborg, i 986.
Stenen er prydet med det motiv med Jesus, som er gengivet på indersiden i danske
J
pas.

Redaktionen var inviteret af Polish
Tourism Organisation, PolenGo og
Polferries.

0 En gruppe frivillige med interesse for arkæologi har opført en vikingelandsby ved Wolin i Polen.

Wolins historie
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3 Allerede omkring år 900 var Wolin så driftig en international
handelsby, at der måtte bygges en ny havn, hvorfra der har
været skibsforbindelse ud i verden. Indtil begyndelsen af det 11.
århundrede var Wolin en uafhængig republik. Den blev næsten
udslettet af danskernes angreb i 1043, 1097 og flere gange i
1100-tallet, men formåede at rejse sig så meget, at den fik købstadsrettigheder og blev optaget i Hanseforbundet i det 13.
århundrede. Wolin blev slemt beskadiget i 1945 i slutningen af
Anden Verdenskrig. Wolin har ifølge Potsdamaftalerne siden
været polsk.

Burma rundrejse

Fantastiske Vietnam

Der er tropisk og eksotisk atmosfære over Burma. Besøg vulkanen Mount Popa
og bestig 777 trappetrin til klostret på toppen af den lodrette klippe Taung Kalat.
Frokost hos en familie i deres hus på pæle i Inle-søen. Hovedstaden Yangon
blander det orientalske og britisk kolonitid, og over byen stråler Swedagon
pagoden. Solnedgang ved Mandalay.
14 dage • halvpension • fra 17.900 kr • 9. nov • 23. nov • 4. januar • 1. februar • 6. marts

Alle højdepunkterne i Vietnam: Hanoi og Saigon, Ha Long og Mekong. Et døgn
i romantisk junke på Ha Long bugten. Sejlads og ﬂydende markeder i Mekongdeltaet. De myldrende byer Hanoi og Sai-gon. Den gamle kejserby Hué. Landsbyer,
rismarker og ikke mindst det vietnamesiske køkken. Som ekstra krydderi besøger
vi rejselederens hjemby.
16 dage • halvpension • fra 18.900 kr • 26. september • 13. oktober • 30 oktober

Den store Laos og Cambodia rejse

Nepal rundrejse

Rundrejse dybt ind i de to mindst kendte lande i Indokina. Ikke desto mindre er
det to af de smukkeste. Luang Prabang i Laos er på listen over verdens kulturarv.
Smukke vandfald, lokale markeder og hovedstaden Vientiane. I Cambodia besøger
vi stammefolk. I solnedgangen sejler vi til Phnom Penh. Og vi oplever templerne i
Angkor Wat.
21 dage • halvpension • fra 23.900 kr • 1. nov • 22. nov • 5. januar • 19. februar • 17. marts

Udenfor turismens hovedstrøg. Rejsen giver enestående indblik i landets etniske grupper
og religioner. Fantastiske panoramaudsigter i Himalaya.
God tid i Kathmandu. Naturen veksler fra subtropisk lavland til sneklædte bjerge. I Bardi
nationalparken er vi på udkig eter pansernæsehorn, bengalske tigre, elefanter, læbebjørne og andre dyr
15 dage • helpension • 21.700 kr • 6. oktober • 3. november • 9. februar

3 Det er oplagt at kombinere Wolin med udforskning af den
polske østersøkyst, der har fine sandstrande og er spækket
med hoteller i alle prisklasser. De fleste har udsigt over vandet
og tilbyder wellness til favorable priser set med danske øjne. Kør
selv med færge Ystad-Swinoucie eller Gedser-Rostock. Fra
Rostock er der 176 kilometer til Swinoujscie, fra Padborg 441 kilometer til Swinoujscie.

Viktors Farmor har mange andre unikke rejser i Asien - rige på oplevelser, kultur og natur

0 Fra boder i vikingelandsbyen sælges der mjød, honning
og meget andet. – Fotos: Hanne Würtz.

Bhutan

Indiens højdepunkter

Sumatra og Komodo

Japans højdepunkter

13 dage • fra 28.500 kr.
28. september • 2. november

12 dage • fra 15.400 kr.
11. okt • 1. nov • 19. november

14 dage • 23.900 kr.
1. september • 11. oktober

11 dage • 25.900 kr.
2. til 12. september

Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81
www.viktorsfarmor.dk

