
Rundrejse til Vestukraine med Kiev og Lviv –
Europas centrum og grænse mellem Øst – og
Vesteuropa. 9 spændende dage i Vestukraine og i fodsporet på det
unge demokrati Ukraine. Med Ukraine ekspert Thomas Køllner. Kun én
rejse i 2022 - d. 25. maj.

I 2022 tilbyder vi som de eneste denne fantastiske og aktuelle rejse til Vestukraine –
”Europas glemte centrum” – et område de færreste vesterlændinge har besøgt. Med
afsæt i Ukraines ældre historie forsøger vi at forstå dette store og unge demokratis
vigtigste sociale og politiske problemstillinger. Naturligvis vil vi gennemgå de seneste
dramatiske år med revolution og den historiske underskrivelse af associeringsaftale med
EU og krise i Østukraine. Vi vil gerne understrege at vi kun rejser i Midt- og Vest Ukraine,
hvor der absolut ingen uro er, og hvor det er sikkert at færdes.

Vi vil gennemgå Ukraines udvikling fra Sovjetrepublik til et uafhængigt nyt demokrati
fanget mellem det gamle Europa og det mægtige Rusland, der altid har set Ukraine som
”deres interesseområde”.

Vi starter i det smukke og historiske Kiev, der med sine smukke klostre, kirker og grønne
boulevarder er en af Europas smukkeste kulturhovedstæder. Her opstod det russiske
sprog og den efterfølgende russiske kultur. Ligeledes herfra grundlagdes og udgik
den russisk-ortodokse kirke, da Vladimir den Hellige overgik til kristendommen i 988, og
efterfølgende beordrede hele Kievs befolkning døbt i Dnepr floden. Vi kender billederne
fra først den Orange revolution i 2004 og senest Ukraines andet forsøg på at skabe en ny
begyndelse med Maydan revolutionen i 2014.

Begge begivenheder har sat Ukraine på verdens dagsorden og viser os i Vesteuropa –
endnu engang og til manges forbløffelse – at vi er forbundet med dette store land, der
geografisk, historisk og politisk udgør både Europas centrum og samtidig grænsen
mellem to civilisationer - Vesteuropa og Østeuropa. Civilisationer der har udviklet sig
forskelligt på grund af distinkte historiske begivenheder, der frem til i dag forklarer,
hvorfor Vest – og Østeuropa er så forskellige samfund og har så forskellige værdier.
Hvad disse forskelle er, og hvordan de påvirker os op til i dag både Vesteuropa, Ukraine
og Rusland, bliver et af turens vigtige emner, og vil blive belyst af Thomas på morgen
oplæggene.

Efter Kiev går rejsen vestover med nattog til Lviv (Lwow, Lemberg) som er på UNESCO’s
liste over verdenskulturarv. Et fantastisk smukt og vigtigt kulturområde, som kun de
færreste har besøgt. Lviv er historisk set provinsen Galiciens hovedstad, det vestlige
Ukraines største og smukkeste perle, og hele Ukraines mest elegante by. Her, langt mod
vest, er den ukrainske identitet stærkest udfoldet inden for rammerne af bygningernes
charmerende polsk-italienske og østrigske renæssance og barok.

På denne tur kommer vi omkring dette vigtige stykke Europas historie helt fra området
var en del af det unge kristne Kiev Rus rige, sidenhen erobret af de ustoppelige mongoler
i 1240 for dernæst fra middelalderen af at blive et af de vigtigste kulturområder i de
mægtige riger Polen – Litauen, Østrig – Ungarn, Polen, Rusland og Preussen og senest
efter 1921 Ukraine. Grænserne i netop dette område har skiftet mange gange mellem



disse magter afhængig af perioden.

I dag er området centralt som udgangspunkt for det unge Ukraines forsøg på at skabe en
national identitet. En proces og et forehavende der kun kan forstås med afsæt i en
indsigt i områdets komplekse historie og skiftende herskere. Mulighed for at opleve
klassisk opera og/eller ballet i både Kiev og Lviv der begge har skønne og fremragende
ensembler.

På turen møder vi eksperter og meningsdannere, der kan gøre os klogere på at forstå
denne dramatiske historiske udvikling, som foregår netop nu i Europas næststørste land -
Ukraine.

Turene ledes af Thomas Köllner som er blandt Danmarks førende Ukraine eksperter og
en engageret formidler. På turen vil der typisk på udvalgte morgener være uhøjtidelige
oplæg ved Thomas, der vil gennemgå de historiske rammer og perspektivere disse op til
nutiden. Her vil der være mulighed for diskussion og spørgsmål foruden naturligvis på de
enkelte steder vi besøger.

Turens højdepunkter:
Dag 1: Ankomst i Kiev, mindesmærke for Kievs grundlæggelse, St. Vladimir katedralen

Dag 2: St. Sophia og St. Michael katedralerne, monument for den Hellige Olga, Podil
bydel Tjernobyl museum, Maidan pladsen.

Dag 3: Pechersk Lavra kloster med katakomber, Pechersk bydel, Holodomor museum,
besøg lokale politikere/tænketank

Dag 4: Møde med udvalgte meningsdannere, Bohdan og Varvar Khanenko
kunstmuseum, Shevchenko universitetspark, tid på egen hånd og afrejse til Lviv

Dag 5: Ankomst til Lviv. Historisk centrum, Maria katedralen, Boim kapellet, middelalder
torv, historisk museum, armensk katedral, operahuset, mv.

Dag 6: Byvandring fortsat, besøge byens førende universitet og møde med udvalgte
meningsdannere.

Dag 7: Lviv ”Den Gyldne Ring”. Udflugt til centrale slotte og Pochayiv kloster samt
seværdigheder omkring Lviv

Dag 8: Besøge lokale politikere, kunstmuseum, vodka-smagning, på egen hånd i Lviv
centrum.

Dag 9: Afrejse til København

Pris:
Kr. 11.890 for hele turen 9 dage inklusiv helpension undtagen to middage, enkelt tillæg
kr. 2.500

Afrejse: 25. maj 2022:

Flyinformation følger venligst senere.

Hjemrejse: 2. juni: Flyinformation følger venligst senere.



Hoteller:
Der er overnatninger på rigtig gode 3+ stjernede helt centralt beliggende hoteller i Kiev
og Lviv. På alle hotellerne serveres dejlig morgenbuffet.

Prisen inkluder:
● Flyrejse t/r, (dog ikke tilslutningsfly fra provinsen eller andet land).
● Alle lufthavnsafgifter og skatter.
● Nattog fra Kiev – Lviv i fire mands sove cupé.
● Transport i minibus og chauffør på hele turen.
● Overnatning i dobbeltværelse med bad og toilet på centralt beliggende

gode hoteller.
● Helpension på hele turen undtagen to aftensmåltider.
● Alle entréer og andre gebyrer, studiemateriale, foredrag/oplæg og omvisning ved

Thomas Køllner.
● Alle entreér, udflugter og møder med politikere og beslutningstagere.
● Lokal erfaren og engelsktalende guide hvor det er påkrævet.

Prisen inkluderer ikke:
● Rejse – og afbestillingsforsikring.
● Drikkevarer og øvrigt privatforbrug.
● To aftensmåltider.
● Drikkepenge ca. 100 DKK. for hele turen.
● Tillæg for enkeltværelse: Kr. 2.500.
● Mulighed for opgradering til nattog bedste klasse i to-mandscupé kr. 400 pr.

person.

Lidt om ekspert guiden:

Thomas Køllner, indehaver af Krim Rejser sammen med Julia. Thomas er uddannet i
Statskundskab og er derfor Cand. Scient. Pol. suppleret med studier på Institut for
Idehistorie. Efter at have mødt Julia og besøgt Krim den første gang for 16 år siden, har
Thomas beskæftiget sig intenst med Ukraines historie og politik samt generelt med hele
dette kulturområde. Thomas har de i mange år undervist på Københavns Folkeuniversitet
i Krim og Ukraines historie. Desuden bliver Thomas brugt som Ukraine ekspert af
forskellige danske medier. (Bl.a. TV2, TV NEWS og Danmarks Radio). Thomas forstår
engageret at fremlægge de store historiske og politiske linjer i dette områdes historie
med interessante koblinger til både politologi, idehistorie og typisk udfordrende den
Europa centrerede historieforståelse.

Tilmelding og depositum
Ved tilmelding betales et depositum på DKK 3.000 pr. deltager. Ca. to en halv måneder
før afrejse sendes brev ud med information omkring indbetaling af restbeløbet samt øvrig
praktisk information vedrørende rejsen.

Venlig hilsen

Thomas Køllner

Krim Rejser



Stokholmsvej 8, DK – 3060 Espergærde. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1805.
Tilmelding kan foregå på tel. 26 12 03 66 og på vores hjemmeside
www.krimrejser.dk samt ved at skrive en til os på info@krimrejser.dk

Dag til dag program for turen ”Rundrejse til Vestukraine”:

1. Dag: Ankomst og første byrundtur i Kiev: Monument for Kievs
grundlæggelse, Uafhængighedspladsen, Vladimir katedralen og Kievs gamle
bymur ved den ”Gyldne Port”.

Vi ankommer tidlig aften til Kiev i Borispol lufthavn. På vej til vores hotel starter vi
allerede vores bytur. Vi møder det smukke Kiev med sine brede boulevarder og
mange parker. Kiev blev grundlagt for 1500 år siden af brødrene Kyiv, Schek og
Khoryv på den højre side af den gevaldige flod Dnepr, som skærer sig tværs
igennem Europa.

Kiev er bogstaveligt fyldt med historie. Prins Oleg skabte det første Kiev kongerige i
ca. 882, hvorefter Kiev blev hovedstad i den første østslaviske stat – Kiev Rus, det
som senere blev til Rusland. Den dag i dag er der rester af den oprindelige bymur. I
988 blev Prins Vladimir omvendt til kristendommen og tvangsdøbte derefter sine
landsmænd i floden Dnepr. Dermed blev den russiske ortodokse kirke grundlagt. I
det 11. århundrede var der 400 kirker i Kiev og ca. 50.000 indbyggere (i London og
Paris var der på dette tidspunkt kun ca. 20.000), kun Konstantinopel var større byer.

Vi besøger monumentet for Kievs grundlæggelse, og fortsætter til Vladimir
katedralen og den berømte Gyldne Port, som er en rest fra den vældige bymur
bygget af Kong Vladimir og Jaroslav den Vise. Vi besøger også Vladimir Katedralen
bygget til minde om Den Hellige Vladimir (Valdemar) der som barnebarn af Kievs
grundlægger fyrst Oleg, blev den første Kiev Rus prins som overgik til
Kristendommen i 988 og dermed fik afgørende betydning for slavernes historie. Det
var Vladimirs søn, Jaroslav den Vise der byggede den mægtige mur og ”Den Gyldne
Port” for at beskytte det nye rige Kiev mod de mange nomadestammer især sydfra.
Muren holdt stand indtil det unge Kiev Rus rige måtte bukke under for de ustoppelige
mongoler under Batu Khan i 1240

Den Gyldne Port der holdt stand indtil mongolerne ankom i 1240

https://www.krimrejser.dk/kultur-rejser/kiev-og-lviv.aspx
http://www.krimrejser.dk
mailto:info@krimrejser.dk


Statue af den hellige Olga              Kievs parker

2. Dag: Byrundtur i Kiev: St. Sofia Katedralen, St. Michael Katedralen, Podols
middelalderkvarter samt St. Andreas Katedralen, Tjernobyl museum.

Vi starter dagen med foredrag, og giver os velforberedt af sted på dagens program.
Første besøg er den enestående Sofia katedral og det tilhørende kloster. Katedralen
blev grundlagt i 1037 af prins Jaroslav den Vise (1019 – 1054) som en tak for en
stor sejr over angribende hedninge og er ligesom Lavra-Pechersk på UNESCOS liste
over kulturarv-seværdigheder. Sofia katedralen var Kiev Russernes politiske og
religiøse center, hvor kroninger foregik og fremmede statsoverhoveder blev
modtaget. Kirken har 13 gyldne spir og 260 kvadratmeter mosaikker og 3.000
kvadratmeter freskoer fra det 11. århundrede. Kun dets store forbillede St. Sofia i
det nuværende Istanbul overgår denne kirke i verden.

Fra Sofia Katedralen kører vi den korte strækning til St. Michael katedralen. Denne
smukke kirke med kloster blev bygget af Jaroslav den Vises barnebarn i 1108. Kirken
er tilegnet ærkeenglen Michael, som var Kievs beskytter. St. Michaels var byens
anden største kirke, men blev fuldstændig ødelagt af sovjetterne i perioden 1934-36
som et uhyggeligt billede på Sovjetstatens barbari i dens tidlige periode. Kirken der
havde eksisteret i 822 år blev sprængt i stykker, men det tog næsten to år. Miraklet
skete i år 2000, hvor kirken blev genopbygget til sit oprindelige enestående ydre
takket være en heroisk bygge indsats af de ypperste håndværkere fra alle de
slaviske lande, og takket være en indsamling i hele den russisk-ortodokse kirke. Vi
får St. Michaels vidunderlige katedral at se, som Kiev indbyggerne må have set den i
det 12. århundrede.



Latinerkvarteret, St. Andreas kirke

Fra St. Michael Katedralen spadserer vi ned til det hyggelige Podol kvarter, hvor vi
spiser frokost. Podol er den gamle middelalder del i Kiev og består af små krogede
gader afløst af åbne pladser og med den ene historiske og kulturelle seværdighed
efter den anden som perler på en snor. Området kaldes Kievs Montmartre kvarter
pga. de mange kunstforretninger, antik butikker mv. der findes her, ligesom alle
former for kunst og håndværk kan købes fra boder på gaderne. Her kommer
kunstnere fra hele Østeuropa for at bo og dyrke deres kunst. Vi besøger dette herlige
kvarter og besøger blandt andet den smukke barok kirke St. Andreas, som af
mange lokale betragtes som Kievs mest romantisk beliggende, og samtidig en kirke
med en ganske særlig atmosfære. Dens ikonostasi er smuk og imponerende. Kirken
ligger majestætisk på toppen af Andreas høj med den mægtige Dnepr for sin fod, og
med udsigt over middelalderkvarteret Podol. Ifølge overleveringen var det her den
hellige Andreas forudså, at netop på dette sted ville en hellig og mægtig kristen by
opstå. Han fik ret - 1000 år senere var Kiev Kristenhedens største by kun overgået
af Byzans. Kirken blev grundlagt i 1744 og stod færdig i 1767. Den italienske barok
mester Rastrelli står bag dette mesterværk beordret igangsat af Zarina Elisabeth.

Vi fortsætter ned af Andreas passagen til det centrale Podol. Vi passerer bl.a. den
berømte russiske forfatter Michail Bulgakovs hus, hvor forfatteren boede fra
1906-1916 og igen fra 1918-1919. På vores dejlige tur kommer vi også forbi
Kiev-Mohila Akademiet, som er Kievs ældste Universitet grundlagt i 1632.
Instituttet blev betragtet som Østeuropas fineste universitet. Vores tur fører os
igennem den smukke middelalderby og seværdighederne Soluret, Samsons
fontæne og mange flere. En vigtig seværdighed om end dybt rørende og tragisk er
museet for ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i 1986, som alle stadig kan



huske. Om end museet er ganske simpelt, går ingen besøgende derfra uden at være
dybt berørt.

I løbet af denne eftermiddag vil vi også mødes med nogle af de aktivister, der deltog
i Maydan revolutionen, ligesom vi vil besøge selve Maydan og
Uafhængighedspladsen, hvor de dramatiske begivenheder udspillede sig i vinteren
2013/14.

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til vores hotel. Tid på egen hånd indtil vi
mødes ved hotellet for sammen at spise aftensmad.

Mulighed for Opera og ballet i verdensklasse i Kievs statsopera

3. Dag: Kiev´s Pechersk bydelen, møde beslutningstager, Ukraines National
Bank og Mariinsky Paladset, Holodomor museet, Lavra Pechersk kloster
kompleks og katakomber.

Efter dagens forelæsning skal vi mødes med en vægtig beslutningstager. Ændringer
må påregnes i rækkefølge og hvilke personer vi mødes med. Det afgøres først tæt på
turens afholdelse”.

Dernæst går vi til den charmerende Pechersk bydel. Her går vi en tur og kommer
forbi mange historiske parker, huse og bygninger bl.a ”Huset med den grædende
enke” og ”Chokolade huset”. Vi besøger ”Mariiensky Paladset”, der ligesom St.
Andreas kirken er tegnet af den italienske mester Rastrelli i smukkeste barok stil.
Paladset er opkaldt efter Alexander d. 2.´s kone Maria, og stod færdigt i 1755 efter
ordre fra Zarina Elisabeth. Vi fortsætter turen og kommer forbi Ukraines National
Bank. Bygningen er et smukt eksempel på tidlig renæssance kunst og afspejler
Kiev´s udvikling og rigdom i slutningen af det 19. århundrede, hvor Kiev blev
Europas ”Sukker hovedstad”.



På vej til Lavra Pechersk klosteret besøger vi det nyopførte ”Holodomor” museum,
der minder om de rædsler og millioner af døde som blev ofre for Stalins udryddelse
af den selvstændige ukrainske (stor)bondeklasse (Kulakkerne), der med
generationers erfaring gjorde Ukraine til et rigt landbrugsland. Pakket ind under
begrebet ”tvangskollektivisering” begik Stalin ganske enkelt systematisk folkemord
på den ukrainske selvstændige bondestand med sit højdepunkt i årene 1932-33. Al
jord blev beslaglagt og overgivet til bolsjevistiske medløbere - typisk fra andre dele
af det store Sovjetunionen, der intet anede om landbrug.

Konsekvensen blev – foruden den direkte udryddelse eller deportering af den
ukrainske bondeklasse (og med den en vigtig kilde til den ukrainske
selvstændighedskultur) - at en stor hungersnød udbrød midt i det allerede
eksisterende terrorvælde orkestreret af Sovjetmagten i Moskva. Moskva krævede
urealistiske mængder af afgrøder sendt i forseglede togvogne til Moskva for øjnene
af de bogstaveligt af sult døende ukrainere. Holodomor krævede direkte ca. 5-7
millioner døde. Derudover knækkede det kernen i det ukrainske samfund – den
selvstændige storbonde klasse (kulakkerne) – og med den reelt den ukrainske
selvstændighedskultur og modstandskraft over for Moskvas herredømme.

Denne ugerning står som et blodigt sår i forholdet mellem Rusland og Ukraine den
dag i dag. FN har officielt erklæret Holodomor et folkemord og en forbrydelse mod
menneskeheden begået af Sovjetunionen. Rusland og Putin affærdiger denne version
som overdrevet og historieforvanskning trods de overvældende beviser.

Vi fortsætter og kører til vel nok Kievs største seværdighed nemlig det fantastiske
”Hensovelseskloster” Kiev Pechersk Lavra med katakomberne. Klosteret er den
vigtigste helligdom i den russisk-ortodokse kirke og ”moderen for alle klostre”, og
fremstår som sin egen by midt i Kiev. Klostret blev grundlagt af munkene Antonius
og Feodosius i 1051. Klosteret blev – ligesom Sofia katedralen sponsoreret af
Jaroslav Den Vise -, og Klosteret var med sine 22 hektarer igennem hele
middelalderen et af Europas førende videns – og kulturcentre. Her findes
vidunderlige kirker og klostre. Stedet besøges hvert år af millioner af pilgrimme fra
hele verdenen. Vi spiser frokost inden vi går ind på kloster området.

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til vores hotel. Aftensmad foregår på egen
hånd i dag, og det er muligt at gå på opdagelse i Kievs aftenliv. Kiev har mange
spændende restauranter med specialiteter fra bl.a. Georgien, Hviderusland,

Armenien og Kaukasus foruden det russiske og ukrainske køkken.



Lavra Pechersk kloster – den russisk ortodokse kirkes vigtigste kloster

St. Michael katedralen og en af byens mange parker St. Andreas i
baggrunden



4. Dag: foredrag, møde med udvalgte diplomater, Bohdan og Varvar
Khanenko kunstmuseum, Shevchenko universitetspark, tid på egen hånd og
afrejse med nattog Lviv.

Efter dagens foredrag vil vi mødes med udvalgte beslutningstagere og høre deres
udlægning af Ukraines politiske situation med fokus på forholdet til EU.

Vi fortsætter med at besøge to små ofte oversete perler i Kiev. Den første er
Bohdan og Varvar Khanenko kunstmuseum. I årene inden den russiske
revolution skabte Khanenko ægteparret Ukraines vigtigste samling af Europæisk
kunst fra både øst og vest. Her findes værker af renæssance mestre som Bellini og
Perugino, barok værker af Johann Leiss, Luca Giordano samt værker af hollandske
mester som Rubens og Jan Weenix. Desuden vigtige byzantinske ikoner og anden
unik religiøs kunst. Ikke mindst er selve museet bygget i italiensk palazzo stil et
besøg værd. Lige overfor dette smukke og vigtige museum, ligger det smukke
Shevchenko Universitet opkaldt efter den store ukrainske nationale poet og
nationalist.

Efter frokost er der tid på egen hånd til at besøge f.eks. Plads Nezakeznosti
(frihedspladsen) som er byens centrale torv, som vi alle kender fra tv-billederne fra
den Orange Revolution, eller Khreschatyk-gaden der er byens store indkøbsgade.
Alle vegne er der hyggelige restauranter og cafeer, hvor vi kan nyde det varme
sensommervejr.

Vi mødes på hotellet til en tidlig aftensmad inden vi tager til togstationen, hvor vi
tager nattoget til Lviv. Om end det ikke er helt som i filmen ”Orient Expressen”, er
det en spændende oplevelse med en steward til hver vogn og samovar på gangene.
Toget har (som regel) spisevogn, men vi medbringer nogle lækre sandwiches som
back up, og det plejer altid at blive hyggeligt og en oplevelse at rejse ”på russisk”
som man siger. Vi bestiller kupeér på bedste klasse (på russisk MV klasse - ”den
bløde klasse”)i fire-mands cupéer. Alt er rent og pænt, og der udleveres rent og
friskt sengelinned. Mulighed for at opgradere til cupé med to personer pris ca. 400
pr. person.



Kievs smukke centrum med de mange parker

5. Dag: Ankomst Lviv: Bytur i det historiske centrum,

Ved 8 tiden næste morgen ankommer vi forhåbentlig veludhvilede til Lviv, hvor vi
starter med et godt morgenmåltid inden dagens spændende oplevelser.

Vi tjekker ind på vores hotel som ligger helt centralt i gåafstand fra de centrale
seværdigheder. Vi gør vores første bekendtskab med denne enestående kulturby. Vi
tager på en gåtur i byens centrale smukke centrum, hvor også vores hotel ligger.

Ifølge de gamle krøniker blev Lviv (også kaldet Lvov) grundlagt i 1256 af Prinsen af
Galicien og Volyn Danylo Romanovitj, som navngav byen til ære for sin søn Lev. Det
gamle Lvivs centrum var på stedet, hvor Gamle Rynok Torvet ligger i dag. Placeret
hvor mange handelsruter krydsede hinanden voksede Lviv hurtigt, og blev snart et
vigtigt centrum for handel og håndværk. Byens beliggenhed i midten af
fyrstendømmet Galicien-Volyn gav den en vigtig strategisk betydning. I 1272
overførte Prins Lev fyrstedømmets hovedstad fra Galych til Lviv. I 1349 blev Lviv
erobret af den polske konge Kazimierz III, som beordrede at byen skulle flyttes
længere mod syd. Den nye by blev bygget efter en traditionel europæisk byplan: et
centralt torv omgivet af boligkvarterer og fæstningsanlæg.



Byens centrale torv Halyts'ka Torvet og den Katolske katedral

Lviv (Lwow, Lemberg) er historisk set provinsen Galiciens hovedstad. Det vestlige
Ukraines største og smukkeste perle, og hele Ukraines mest elegante by. I Lviv
findes halvdelen af alle fredede bygninger i Ukraine!

Og her, langt mod vest, er den ukrainske identitet stærkest udfoldet, inden for
rammerne af bygningernes charmerende polsk-italienske og østrigske renæssance
og barok. For selv om byen går tilbage til 1200-tallet, er det især efter år 1500, at
den får det præg, den har i dag. Den blev en af Polens allervigtigste kulturbyer, og
det faktum, at den kom under østrigsk herredømme ved Polens 1. deling i 1772,
ændrede ikke dens betydning for polsk kultur. Mens polsk sprog og kultur havde
trange kår i de russisk- og preussisk-besatte dele af det gamle Polen, fik de lov til
fortsat at udfolde sig i Lviv.

I hele ”Kongeriget Galicien” fik polakkerne lov til at spille hovedrollen, sammen med
østrigerne. Også religiøst kom byen til at spille en vigtig rolle både i Polen og senere i
Østrig som den vigtigste by for de såkaldt græsk-katolske, d.v.s. kristne, der som de
romersk-katolske anerkender Paven i Rom som deres overhoved, men samtidig har
bibeholdt deres slavisk-sprogede kirkesprog og maleriske ortodokse kirke klæder og
udsmykning.

Befolkningssammensætningen har imidlertid ændret sig drastisk i løbet af
1900-tallet. Således blev den store jødiske befolkning udryddet af tyskerne under
Anden Verdenskrig, og efter denne blev den polske befolkning fordrevet mod vest og
bosat i tidligere tyske områder, som Stalin overdrog Polen som erstatning for sine
tidligere østområder – Polen blev så at sige flyttet nogle hundrede kilometer mod
vest. Samtidig blev Ukraine det bredere. Den første integration af Lviv og omegn i
den Ukrainske Sovjetrepublik fandt sted efter Polen 4. deling i 1939 mellem
”Stortyskland” og Sovjetunionen. Den vakte absolut ikke begejstring i store dele af
både den ukrainske og ikke-ukrainske befolkning. Den tyske erobring i 1941 føles af
mange som en befrielse, men førte til undertrykkelse og udryddelse af en betydelig
del af befolkningen. Byens gen indlemmelse i Ukraine i 1945 var imod manges
ønsker, og i Galiciens bjerge fortsatte modstandskampen mod Sovjetmagten helt op
i 1960erne.



Lviv kom imidlertid i arkitektonisk henseende helskindet gennem Anden Verdenskrig
og det efterfølgende sovjetstyre. Omkring halvdelen af alle fredede bygninger i
Ukraine findes her. Og selv om befolkningens sammensætning har ændret sig i løbet
af det sidste århundrede, er mentaliteten i høj grad bevaret. Lviv er kendt for at
have bevaret den fine tradition for god behandling af gæster på hoteller og
restauranter og har et blomstrende kulturliv.

På vores opstartstur gennem det historiske centrum kommer vi forbi en
perlerække af historiske bygninger og seværdigheder.

Boim familiens kapel er et lille valfartssted, der ligger lige udenfor Den Latinske
Katedral på noget, som var kendt som Kapitel Torvet. Bygget mellem 1609 og
1615 var kapellet oprindeligt placeret i det der dengang var byens største kirkegård.
Boim Kapellet blev grundlagt af stor købmændene Jerzy Boim og hans kone Jadwiga
Niżniowska og fuldført af deres søn  Paweł Jerzy Boim. Kapellet er blandt de bedste
eksempler på manierisme arkitektur i Centraleuropa.

Rynok Torvet i Lviv er byens rådhustorv, hvor Lvivs rådhus ligger. Det blev
planlagt i 2. halvdel af det 14. århundrede, hvorefter byen fik købstads bevilling af
den polske Kong Casimir III. Rundt om torvet er der 44 beboelsesejendomme, som
repræsenterer forskellige arkitektoniske stilarter, fra Renæssancen til Modernisme.

Boim familiens kapel og byens rådhus

Vi besøger også den Armenske Katedral for Marias Optagelse I Himlen, som
ligeledes ligger i den gamle bydel, nord for markedspladsen. I årenene 1363 – 1370
blev der bygget en lille armenske kirke, grundlagt af en armensk købmand fra Caffa
(det nuværende Sudak på Krim) og etableret som moderkirke for bispedømmet. Det
siges at den blev modelleret efter Ani Katedralen i den gamle armenske hovedstad. I
1437 blev katedralen omgivet af en buegang. I dag er kun den sydlige del bevaret
og den nordlige del er ombygget til et sakristi. Der blev rejst et nyt klokketårn i
1571. I 1630 blev kirkens midterskib udvidet og ombygget I 1723. Siden det 17.
århundrede tilhører katedralen det armensk-katolske bispedømme i Lviv.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerzy_Boim&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadwiga_Ni%C5%BCniowska&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadwiga_Ni%C5%BCniowska&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pawe%C5%82_Jerzy_Boim&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_III_of_Poland


Armensk Katedral for Marias optagelse i Himlen

Dag 6: Byvandring fortsat, besøge lokale beslutningstager
/kulturpersonlighed

Efter dagens oplæg er vi klar til at fortsætte vores tur I det historiske Lviv. Idag skal
vi også mødes med en af byens ledende beslutningstagere og/eller
kulturpersonlighed. Spændende bliver det at høre fra disse mennesker, hvordan den
politiske virkelighed er midt i disse dramatiske tider.

Vi spiser frokost på en af byens historiske restauranter som har sit eget 200 år
gamle øl bryggeri. Her er der mulighed for at smage de herlige dråber sammen med
de lokale retter, der serveres med smagningen. Øl brygning var et af byens mange
privilegier som stammer helt tilbage fra den sene middelalder, hvilket gav byen en
væsentlig indtægtskilde foruden almindelig munterhed og et sundt alternativ til det
urene vand.

Dag 7: Den Gyldne Ring og Pochaev kloster.

Vi kører ud i Lvivs smukke opland og besøger først Olesko Slottet. De første
historiske optegnelser om slottet er et dokument fra 1390, da pave Boniface
IX gav slottet som en gave til Halych, en katolsk biskop. Det ligger omkring 75 km
fra Lviv. Slottets jorder skiftede ejer mange gang. Oprindeligt var det på grænsen
mellem Volhynia og Lviv. Slottet var til forskellige tider ejet af Polen, Litauen og
Ungarn. Det blev et politisk grænseskel i det 14. århundrede da grænserne flyttede
mellem de 3 nævnte lande i området. Talrige slag blev udkæmpet om slottet. En
dyb brønd i slottets fundament blev benyttet som flugtrute for de belejrede.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Boniface_IX
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Boniface_IX
http://en.wikipedia.org/wiki/Volhynia
http://en.wikipedia.org/wiki/Lviv


Olesko slottet - fødestedet for helten fra Wien 1683, Kong Jan Sobieski.

Slottet er kendt for, at det var her Jan Sobieski, konge af Polen – Litauen blev født.
Manden er er gået over i historien som helten fra Wien i 1683, hvor hans beredne
husarer på mirakuløst vis ved et natlig angreb overrumplede de osmanniske
belejrings styrker og slog dem på flugt, og dermed reddede Wien og resten af Europa
fra den osmanniske fremmarch.

Vores tur fører os igennem det smukke Vestukrainske landskab, med mange små
landsbyer bygget omkring den katolske kirke. Det er tydeligt at dette område siden
den ”katolske tilbageerobring” i fjorten hundrede tallet fra mongolerne har været
knyttet til det Europa, som vi kender.

Vi fortsætter til et af mange højdepunkter nemlig det smukke og historiske kloster
Pochayiv. Klosteret har bestået formodentlig siden 14 tallet og den mongolske
periode. Klosteret bliver kendt i 1597, da adelsdamen, Anna Hoyska, donerede sine
besiddelser til klosteret og det mirakel-gørende ikon af Theotokos. Dette ikon,
traditionelt kendt som Vor Frue af Pochayiv, blev givet til Hoyska af en
forbipasserende bulgarsk biskop og hjalp hende med at helbrede sin bror for
blindhed. Siden er ikonet blevet tilbedt af troende og pilgrimme fra nær og fjern, og
dermed bidraget til klosterets omdømme rigdom.



Pochayiv klosterkompleks

Stedet er underlagt Moskvas patriarkat og viser hvorledes den russiske kirke fortsat
har store interesser i Ukraine, også her helt i Vestukraine (til stor fortrydelse for
mange nationale kræfter i området). Kampen om ”Kirken” og det ”sande patriarkat”
indgår i den store politiske kamp om Ukraine i dag mellem hhv. Ukrainske nationale
kræfter - det ukrainske patriarkat udgående fra Kiev versus Moskva patriarkatet -
som udgår fra Rusland og Moskva. Thomas vil gennemgå denne konflikt yderlige på
turen og under sige oplæg. Vi besøger dette smukke og vigtige sted og får mulighed
for at tale med munkene om livet på stedet, da de selv viser rundt.
Vi ankommer ca. kl. 18 til hotellet i Lvivs centrum.

Aftensmad og aften foregår på egen hånd i dag.

Dag 8: Lviv: Møde med lokale politikere og/eller embedsmænd, tid på egen
hand, afskedsmiddag.

Efter dagens forelæsning bevæger vi os til Lvivs rådhus, hvor vi skal møde ledende
folk fra borgmesterens kabinet samt eventuelt Lvivs borgmester selv. Det er
naturligvis svært at garantere, at han har tid, da vi alle kender toppolitikers
arbejdsvilkår og prioriteringer, men vi kender kabinetschefen godt og har mødtes
med dem tidligere år. Men det er usikkert hvem det bliver. Men uanset hvem vi
ender med at mødes med, er det en enestående mulighed for at mødes med
Vestukrainske toppolitikere og høre deres syn på Lvivs og Ukraines nuværende



afgørende og dramatiske politiske situation. Eftermiddagen er fri til opdagelse af
denne smukke by på egen hånd.

Om aftenen fælles afslutningsmiddag.

Dag 9: Formiddag på egen hånd i Lviv og hjemrejse til København.

I dag er der afsluttende oplæg og derefter er der lidt tid til at pakke og nyde denne
skønne by og gøre de sidste indkøb og tænke over alt det vi har set og fået indblik i
de sidste ni dage. Vi mødes til en sidste frokost inden afrejse og afgang til
lufthavnen.

Tilmelding og flere billeder på vores hjemmeside her!

Praktiske informationer

El og vand
Der er ganske almindelig 220 volt strøm og stikkontakter. Vandet kan ikke drikkes
fra hanerne.

Drikkepenge
Der skal kun beregnet drikkepenge til de to lokale guider. Beregn fem euro per
person.Øvrig drikkepenge er inkluderet.

Gangbesværede
Generelt er turen for almindelig godt gående, da vi jf. programmet skal være på
rundture og tage på gåture, der kræver at man er almindelig godt gående. Dog er
det muligt for mindre godt gående at deltage, hvis man er indstillet på, at man da
ikke kan deltage på alle programpunkter. Ring venligst og afklar dette med os.
Kørestolsbrugere og decideret dårlig gående kan desværre ikke deltage på turene
pga.

Forbehold
Programmet er med forbehold for ændrede indholdspunkter, rejseleder, hoteller og
priser samt øvrige forhold og force majeure, som vi ikke har indflydelse på.

Visa
Der kræves ingen visa for EU borgere med gyldigt pas.

Venlig hilsen

Thomas Köllner

Krim Rejser, Stokholmsvej 8, DK – 3060 Espergærde.
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1805.
Tilmelding kan foregå på vores hjemmeside ved at klikke her eller ved at sende en
mail til/på info@krimrejser.dk samt telefon 26 12 03 66.

https://www.krimrejser.dk/kultur-rejser/kiev-og-lviv.aspx
https://www.krimrejser.dk/kultur-rejser/kiev-og-lviv.aspx
mailto:info@krimrejser.dk

