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GØR DIN BIL
FORÅRSKLAR

AUTOVÆRKSTED & DÆKCENTER
SDS er lige så meget autoværksted som dækcenter. Vi servicerer
din bil efter fabrikkens forskrifter, og du fastholder din garanti.

FIND OS
Find din nærmeste
SDS på www.sds.dk

NYE FLOTTE 
ALUFÆLGE
SDS har et stort udvalg af
fl otte alufælge - til enhver
smag og pengepung.

Her er et udpluk af de nyeste
alufælge fra vores sortiment...

Se fl ere fælge på www.sds.dk
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HANKOOK K115 EL. 
K425 KINERGY

KVALITETSDÆK

MEGA SILVERA

ALUFÆLG

Fra kr.
574,-

MICHELIN ENERGY 
SAVER + EL. PRIMACY 3

KVALITETSDÆK

MEGA TURNERA

ALUFÆLG

Fra kr.
699,-

MEGA SILVERA

Fra kr.
654,-

MEGA TURNERA

Fra kr.
779,-

HANKOOK 
DIMENSION PRIS

155/65R14 T E E 69db 574,-

195/65R15 H B B 70db 724,-

205/55R16 H E A 69db 849,-

225/45R17 V E A 70db 1.099,-

Alle priser er inkl. moms. montering, a� alancering og afgift.

MICHELIN 
DIMENSION PRIS

155/65R14 T E B 69db 699,-

195/65R15 H C A 70db 799,-

205/55R16 H B A 70db 949,-

225/45R17 W C A 69db 1.249,-

Af Jens mAlling
rejser@k.dk

Paladset Rusjany ligger i 
landsbyen af samme navn på 
landevejen mellem Brest og 
Grodno, og det er en af Hvi-
deruslands vigtigste histori-
ske monumenter.

Går man gennem porten 
ind til ruinterrænet og ad sti-
en op mod hovedbygningen, 
rækker to buede søjlegange 
ud fra hver side som for at 
omfavne den besøgende. 

De indkredser området, og 
hvad der tidligere var en 
smukt anlagt engelsk have. 
Nu er det en bar græsmark. 
Enkelte steder oppe på mur-
værket stikker græstotter 
frem som i en uordentlig fri-
sure. Gennem århundreder 
har årstiderne og vejrets skif-
ten sat deres tydelige præg 
på de røde mursten.

Et vigtigt element i den ny-
klassicistiske arkitektur er 
søjlerne. Nogle af dem er 
knækkede. Et sted er det, de 
skulle støtte, væk, så de bare 
peger meningsøst op i luften. 
Men samtidig peger de tilba-
ge i tiden, vidner om fordums 
storhed, og dengang Rusjany 
Paladset var et lokalt magt-
center som residens for den 
indflydelsesrige adelslægt 
Sapieha.

grundlæggeren af slægtens 
rigdom og magt, Lev Sa-
pieha, kunne smykke sig med 
titler som magnat, hetman, 
kansler og ”marskal af Sej-
men”. Han regnes for en af de 
mest betydningsfulde politi-
ske figurer i den Polsk-Litaui-
ske Realunion, som Hvide-
rusland dengang var en del 
af. Han var kendt som en dyg-
tig statsmand, jurist og hær-
fører.

Unionen var den største og 
en af de folkerigeste stater i 
Europa på sit højdepunkt i 
begyndelsen af 1600-tallet. 
Den lå mellem Østersøen og 
Sortehavet og omfattede om-
råder, der i dag er Estland, 
Letland, Moldova, Rusland, 
Slovakiet og Ukraine foruden 
Polen, Litauen og Hviderus-

land. Netop på denne stor-
hedstid lod Lev Sapieha pa-
ladset opføre i året 1602.

Utilfredsheden med de 
magtfulde Saphieha’er ulme-
de dog blandt de andre adels-
familier og kulminerede, idet 
de slog sig sammen, angreb 
og ødelage paladset under 
den Litauiske Borgerkrig i 
1700. Det gjorde de så grun-
digt, at da den svenske kong 
Karl den Tolvte en forårsdag 
seks år senere dukkede op i 
Rusjany på sit felttog mod 
øst, blev han skuffet: Der var 
intet hans tropper kunne 
plyndre.

Den, der går på opdagelse i 
ruinen i dag, kan se resterne 
af genopbygningen som en af 
Levs efterkommere, Aleksan-
der Michal Sapieha, foretog i 
årene 1784-1786. 

Han hyrede arkitekten Jan 
Samuel Becker fra Sachsen 
og udstyrede paladset kom-
plet med koncertsal, galleri, 
teater, ridehal, bibliotek og 
orangeri. Becker kombinere-
de senbarok og klassicisme 
med et resultat af overdådig-
hed, der ikke får landets tu-
ristmyndigheder til at tøve 
med at kalde Rusjany ”et hvi-
derussisk Versailles”.

Inde i hvad der måske var 
orangeriet – et opvarmet 
drivhus til citrustræer – eller 
en slags stor lade eller stald, 
vokser markblomster frit. Ta-
get mangler, men resterne af 
murværket rager op på alle 
sider. 

Derfra går det langs en af 
de revnede søjlegange over i 
selve hovedbygningen. Ne-
derst ligger de dybe fangehul-
ler, hvor skyggerne aldrig vi-
ger, og der synes unaturligt 
koldt. Ovenover byder palad-
set velkommen som en slags 
lille labyrint i flere niveauer. 
Et virvar af døråbninger, 
portåbninger, ukrudt, små 
udtrådte stier, hvælvinger og 
overgroede vinduesrammer 
forskudt i forhold til hinan-
den, forvirrer den besøgende 
og har noget tidløst, tilsam-
men næsten surrealistisk 
over sig. 

Hvideruslands Versailles 
skal genrejses fra ruinerne
Rusjany Paladset er en af landets vigtigste historiske monumenter. I århundreder har 
det ligget hen som en ruinhob, nu er man med EU-støtte gået i gang med at restaurere stedet

At Rusjany fremstår på 
denne måde for den, der ta-
ger paladset nærmere i øje-
syn, skyldes et par uheldige 
historiske omstændigheder 
yderligere.

I 1831 var magtbalancen i 
regionen ændret markant, og 
russerne straffede Sapieha-
familen hårdt for at have 
valgt polsk side under No-
vemberopstanden samme år. 
De konfiskerede paladset, 
plyndrede og hærgede det, 
og fragtede tyvekosterne af 
sted mod Rusland, herunder 
det omfangsrige bibliotek. 

Rusjany nedbrændte i 1914 
på et tidspunkt, hvor bygnin-
gen blev brugt som væveri og 
til tekstilforarbejdning. Det 
blev endnu mere ødelagt un-
der Anden Verdenskrig.

Som om det ikke var nok, 
er en ny fare ved at samle sig 
omkring Sapiehaernes gamle 
residens. En uskøn restaure-
ring truer den imposante ru-
in. Således er slægtens gamle 
triumfbue, som gør det ud for 
porten ind til området, for-
vandlet til noget, der ligner 
en kulisse fra Disneyland. 
Den er nu helt fuldendt, ny-

oppudset og i skrigende pa-
stelfarver. Processen foregår 
med støtte fra EU.

Et særlig vigtigt projekt for 
Hvideruslands præsident, 
Aleksandr Lukasjenko, har 
været at prøve at opbygge en 
form for national identitet ef-
ter Hvideruslands uafhæn-
gighed fra Sovjetunionen i 
1991. 

Det er derfor, restaurerin-
gen af det gamle palads er sat 
i gang, for det er ikke accep-
tabelt, at et vigtigt nationalt 
symbol ligger hen som en ru-
inhob.

Rusjany

33 Rusjany3ligger31403kilometer3
nordøst3for3hovedbyen3Brest3på3
landevejen3A2383mellem3byern3
Prusjany3og3Slonim.

33 Der3går3busser3–3såkaldte3
marsjrutkaer3–3fra3Brest3til3
Rusjany,3men3busplan3og3ruter3kan3
ændre3sig,3så3det3skal3man3under-
søge.3Busstationen3i3Brest3ligger3
på3ulitsa3Mitskevitja3i3den3centrale3
del3af3byen.3På3hjørnet3af3landeve-
jen3og3den3sidevej,3der3fører3de3få3hundrede3meter3op3til3paladset,3lig-
ger3en3købmand.3Her3sælges3den3lokale3drik3kvass3samt3specialiteten3
prjaniki3–3hviderussiske3peberkager3med3glasur3–3foruden3is,3cola3og3øl.3
Det3er3også3her,3bussen3holder.

33 3Adgangen3til3paladset3er3gratis.3Der3er3meget3få3turister3på3områ-
det.

33 3Indrejse3i3Hviderusland3kræver3visum3og3koster3omkring35003kro-
ner.3Det3fås3gennem3landets3ambassade3i3enten3Sverige3eller3Tyskland:3
www.sweden.belembassy.org3og3www.germany.belembassy.org.
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0 Rusjany Paladset blev ødelagt ad flere omgange. Et virvar af 
ruiner ligger tilbage. – Begge fotos: Jens Malling.

0 Markblomster vokser vildt i en af paladsets tilhørende bygninger. 


