
    Vår resa till Litauen, Vilnius 16 – 19.9. 2019                                                          
Gunvor och Tom Ryynänen 

De baltiska länderna syns allt oftare i media, också Litauen både politiskt och som turistland. I 
somras fick landet en ny president, Gitanas Nauseda och parlamentet ”Seimas” går till val 2020. 
Likaså verkar en viktig plats i nya EU kommissionen vikas för Virginijus Sinkevicius! Nåjo, vi 
planerade inte den korta resan till Vilnius för att följa med politiken och vi undvek inte heller att resa 
pga. flygskam eller pga. vissa oroligheter med kvarlevande judar där – vilket är ledsamt. Det 90 km 
långa säregna näset Kurland vid Östersjön kunde också locka, men inte nu på hösten. 

En orsak till resan var faktiskt att vi lyckades boka nästan gratis flyg med de Finnairs poäng vi 
samlat. Ett lika viktigt skäl var landets kultur och dess rötter i medeltida riddare. Resdagen var inne: 
Skönt att ibland ha en så kort flygresa: under en timme, lika långt som Gunvors hemresa från 
Rovaniemi några dagar tidigare. I Vilnius terminalen tittade vi efter buss 88, men den går sällan. 
Det blev taxi ca 7 km och 15 euro (mot 7 euro senare åt andra hållet) till centrum av stan där vi 
bokat rum på det lilla Hotel Senatoriai 3 nätter. Stället är helt OK. och vi hade bord och soffa 
utöver sovgemaket, plus frukost för € 50 per natt. Lite pratade de engelska och läget var ypperligt. 
Runt hörnet hade vi den nyklassiska katedralen och ett kvarter åt andra hållet ligger floden Neris. 

Vädret var soligt, men kyligt. Vi var lite oroliga båda för våra lite sjuka fötter, men vi genomförde 
flera promenader. Efter en titt på floden fortsatte vi första promenaden förbi Nya Arsenalen 
(museum) till Funicularen upp till Gediminas Castle Tower på den höga kullen, som dominerar 
gamla staden. 

 

Allt låg så nära. På tillbakavägen till vårt rum sneddade vi genom den närmaste lilla parken och mellan katedralen 
och Storfurstarnas palats och över gatan till hotellgården.  

En stund senare tog vi buss 89 över bron till den modernare stadsdelen och vidare flera 
hållplatser tills den lilla bussen åkte tillbaka över Neris och stannade vid det rätt nya 
parlamentet, som de kallar Seimas. Där intill ligger det ståtliga Nationalbiblioteket och så löper 
Gediminos aveny nära två kilometer spikrakt ända till statyn av honom själv framför sin häst och 
katedralen.  Vi traskade några kvarter, drack gott kaffe och jag köpte ett par Litai mynt från 
tiden före euro. Litauen anslöt sig till EU 2004 (också NATO), men euron togs i bruk först 2015 – 
sist, som störst bland de baltiska länderna. Arealen är 65 000 km2 (en aning större än Lettland), 
men folkmängden 2,8 miljoner är klart störst (Lettland 1,9 milj., Estland minst, 1,3 milj.)  

 



       

Litauens epoker i historien har varit växlande och våldsamma. Baltiska stammar med baltiskt  

språk enades av Mindaugas på 1200-
talet och blev sedan efter Gediminas 
(1275-1341) ett kungadöme, som under 
en tid sträckte sig från Östersjön till 
Svarta Havet! Under den tid Trakai (se 
nedan) var huvudstad, vann Vytautas 
1410 segern vid Tannenberg över de 
tyska riddarna. Senare gifte sig polska 

kungen Sigismund med den unga omskrivna Barbara Radziwill och inledde en ny förening med 
Polen. Idag är den mäktiga Radvila (senare Radziwill) släktens palats fyllt med konst. 

Länge räckte tiden med kungliga växlingar i Polen, tills Litauen invaderades av Ryssland. Redan 
tidigare var klasskillnaderna enorma, med trälar i armod. Detta blev inte bättre under ryskt 
förtryck. Litauen blev en självständig republik från 1918 till II Världskriget, då en grym tid 
inträdde med krig och förföljelser. Ca 90 % av judarna förintades och litauiska folkmassor fördes 
till sibiriska gulager (förf. Balys Sruoga, Rüta Sepetys, etc..). Litauen blev självständigt på nytt 
1991.     Låt oss återvända till vår turism! 

             

Springbrunnens strålar höjer o sänker sig                    och en bro från Bernardine park till Uzupis 



För att vila ömmande fötter blev det en buss till, lite uppköp i Maxima marketen och middag på 
hotellets krog, med riktigt god mat. 

Det gjorde gott med sömn, god frukost och så var det dags för en skön promenad genom den 
vackra Bernardineparken ända till bohemernas UZUPIS halvö på andra sidan Vilniaälven – och 
många foton och snart igen ”fotont”. Äh, strunt, vi ser på Uzupis som utropat sig till 
”republik”! Kullerstensgator, turister blandat med hippies och andra lite säregna individer, 
caféer, droger och konst. Romas Vilciauskas ”Ängelstaty” och ”Sjöjungfru” är vida kända och 
lockar folk. 

                

Efter fint solsken blev det ruskigare och regnigare medan vi väntade vid Maironiogatan (efter 
en nationalromantisk skald Maironis) på bussen till Gate of Dawn, där Ausros Vartu gatan börjar, 
som vid sidan av Pilies (gågatan för turister), är en shopping och krog-gata. Här ligger också 
bärnstensaffärerna vägg i vägg. Gunvor gjorde några små köp och vi tittade in i ett café samt 
kollade den traditionella krogen Medininkai för eventuell middag nästa kväll. 

Vi vandrade ännu ett par hundra meter tillbaka mot järnvägsstationen för att bekanta oss med 
den stora saluhallen, med granna fräscha grönsaker, billig frukt, kött och mycket annat. Vi 
köpte bär. Det var dags för både lekamlig och andlig spis, men före det fotade jag förstås både 
presidentpalatset, stadshuset, statyn till Barbara Radziwills ära och lite till på hemvägen. 

Efter paus gick vi till en krog nära målaren Vytautas Kasiulis´ museum. Den traditionella maten är 
ganska fet och kraftig, men vi skulle ju prova på zepelin och kugelis och nåt annat + öl! Besöket 
på museet blev kort, för de skulle stänga och vi skulle till operan bredvid – men vi uppskattade 
Kasiulis´ konst.  



Vi hade köpt biljetter till Bernstein´s operett Candide och fick så bekanta oss med både det 
eleganta moderna operahuset och uppvisningen, som vissa stunder var givande i både 
iscensättning och musik, men nog lite utdragen. Fördelen var att allt gick på engelska, för det 
lokala språket (textat ovanför scenen) hade vi ju inget förstått av. 

             

Frukt, en ståtlig operett med en brokig publik och  Kasiulis´ konstverk blev ju en ganska häftig 

blandning den kvällen att smälta, dessutom med 
den stekta potatisplätten med kött etc. i magen. 

Föreställningen tog över tre timmar med paus och 
skumvin. Efter alla äventyr och sånger fick Candide 
och Cunegonde varann – och vi kunde promenera 
”hem” till vårt rum. 

Följande förmiddag hade vi bokat plats med guide 
och i en liten grupp till slottet Trakai, som ligger 
vackert vid en sjö utanför en liten stad ca 30 km 
västerut. 

Vid den stora plazan intill katedralen avgår turistbussarna och där samlades en grupp på ca 15 
personer från alla världsdelar faktiskt för avfärden kl. 11 med vår guide Anna och minibussen, 
som förde oss genom ett växlande landskap, med industrier och odlingar, till den lilla 
stadenTrakai. Dit går också tåg och lokalbussar, men de stannar ca 2 km från de sevärdheter vi 
ville se, utan plågade fötter. Anna pratade på vägen verkligt sympatiskt och kunnigt om 
Litauen, Vilnius och Trak(a)i, allt verkligt nyttigt.  Efter en dryg halvtimme var vi framme och 
regnet höll upp, även om det var blåsigt och mulet.  

 



En kort vandring förde oss förbi Karaimfolkets boningar intill den stora sjö där också slottet 
ligger på en ö. Karaim är namnet på en folkspillra med turkiskt ursprung, som kommit hit under 
Litauens storhetstid, lockade av den tidens furstar. De har sitt eget språk och sin egen religion 
och även matsedel, med pastry som ”kibinai” främst känd för besökare. Vi fortsatte förbi 
folkets färggranna hus med tre fönster i fasaden (ett för skrifternas Gud, etc.), deras museum 
och ett par mysiga krogar till bron som för över till slottet. 

    

Slottet är imponerande, så som det är restaurerat, ett enormt arbete. Slottet och borgen 
upplevde sin storhetstid under Vytautas tid i början av 1400-talet (se ovan), men byggdes i 
etapper och även senare förstärktes yttre borgens väggar till 2,5 m tjocklek, men stora delar 
förstördes redan på 1600-talet.  

    
Storhertigens och många övrigas museala rum hade en intressant samling av dåtida konst och 
nyttoföremål, inkl. kopian av Matejkos målning ovan (originalet i Polen). Vi hade gott om tid att 
bekanta oss med den imponerande miljön och hann väl med var sin Kibinai ”empanada” + öl, innan 
det var dags att åka tillbaka till Vilnius. 

Efter ett litet mellanmål i vårt rum på eftermiddagen hann vi bra med en upptäcktsfärd ännu i stan. 
På kvällen skippade vi en taxiresa till Medininkai restaurangen i gamla stan (för att spara våra fötter) och 
valde i stället en krog i närheten, Green House, med riktigt god soppa i ett stort bröd och sedan 
något med aubergine respektive ..lindat i bacon! 



 

Torsdag var avresedag, men först vid 6-tiden på kvällen så vi hade god tid efter frukosten att göra 
lite shopping, sitta i parken och besöka Grand Dukes´Palace strax intill hotellet och katedralen. 
Palatset har byggts upp på nytt ovanpå ruinerna av originalet – ett ännu mera påkostat projekt än 
Trakai. Palatset är ett jättelikt museum och vissa delar är värda uppleva, även om man sett diverse. 

 

    

 

    

Bilden ovan till vänster är från palatsets bottenvåning, där murar och bevarade detaljer, ss. fina 
keramiska detaljer och kakel, lyfts fram. Efter utcheckning från hotellet fördrev vi en timme i den 
etniska delen av ”New Arsenal” museet nedanom Gediminas´ slottskulle. Planschen ovan till höger 
från museet visar folkloretraditionen och nationalismens blomstring, då Litauen nådde sin nya 
välförtjänta självständighet 1991. 

Vi åt undantagsvis ”skorpad” broiler på KFC runt hörnet, innan vi bad hotelldamen beställa taxi till 
flygfältet (nu 7 euro!). Vårt flyg avgick punktligt och vi kom fram, helt nöjda över dessa dagar. 

 

 


