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Wolin
En del i Vendernas rike
På min resa runt Östersjön börjar jag längst ner i söder, vid den södra kusten
och på Wolin i nuvarande Polen. Men vad heter ön? Ibland ser jag öns namn
stavas med ett ”l” och ibland med två ”l”. Vid mitt besök får jag veta att Wolin
är det polska namnet och Wollin är det tyska namnet på denna ö. Den har alltid
varit ett viktigt handelscentrum och har som sådant många gånger blivit drabbat av plundringar, krig och annat elände. Här låg förmodligen vikingarnas
Jomsborg och den sägenomspunna staden Vineta som en arabisk krönikör
beskrev som en av Europas största städer. Wolin har också varit svensk på 1600talet och 1700-talet. Området runt Wolin har också genom historien präglats av
att den legat i gränstrakterna mellan germanernas och slavernas landområden.
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