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Polen
     Wolin
       En del i vendernas rike

Tyskland
     Vilm
     Erich Honeckers semesterö

     Hiddensee
       Östersjöns pärla

Danmark
     Lyö
       Den smukkeste ön

     Fejö
       En ö i Smålandsfarvattnet

     Saltholm
        Ön som skulle bli en storflygplats
        men blev ett naturreservat

     Christiansö
       Danmarks utpost i öst

Sverige
     Ungskär

En världsberömd liten ö i
Blekinges skärgård

     Örö
Lotsstationen i Misterhults
skärgård

     Lilla Karlsö
       Naturskyddsföreningens korallrev

     Runmarö
Orkidéernas ö Stockholms
skärgård

     Skeppsholmen
        En ö i Saltsjön

Örskär
       Roslagens utpost mot Norrland

     Trysunda
       Det vackraste fiskelägret i
       Höga kusten

Seskarö
       Bottenvikens pärla

Finland
     Karlö – Hailuoto
       Ön som aldrig blir färdig

     Maakalla
       En självständig ö

     Brändö
       Ön som brändes ner

     Utö
       Finlands sydligaste ö

     Aspö – Haapasaari
       Ett pass - och tullkontor

Ryssland
     Kotlin
       Peter den stores flottbas

Estland
     Ormsö – Vormsi
       En ö i Västerhavet

     Runö
Den gamla svenskön i
Rigabukten

Litauen
     Rusnë
       Floden Nemunas delta

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 drab-
bat 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 1600-
talet 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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