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Resereportaget

Vilnius har idag över en halv 
miljon invånare, och är 
beläget i sydöstra Litauen, 

där floderna Neris och Vilnia flyter 
samman – av den senare har staden 
också fått sitt namn. 

Utnämningen till Årets Kultur-
huvudstad innebar att man kom att 
göra en imponerande renoveringsin-
sats av den idag över tusen år gamla 
staden. Det är i synnerhet Vilniaus 
Senamiestis, den gamla stadskärnan, 
som fått en välförtjänt fasadlyftning. 
Redan 1993 kom denna stadsdel 
med på UNESCO:s Världsarvslista. 
Här trängs bokstavligen olika epoker 
av det rika arkitektoniska arvet – 

byggnader i barock och gotik ligger 
kloss med renässans och nyklas-
sicism. Här finns även påminnelser 
från den sovjetiska ockupationen 

ursprunglig prakt.
Kyrkorna är också en god ut-

gångspunkt om man vill bekanta 
sig med den Gamla staden och dess 
historia: Där Vilnius Katedral Arki-
katedra Bazilika (Vilnius Katedral) 
idag står vid Senamiestis norra del, 
fanns ursprungligen ett hednatempel 
för 800 år sedan. Därefter har det på 
samma plats funnits inte mindre än 
fem katedraler efter varandra, men 
som förstörts av krig, brand eller 
översvämningar. Utanför denna 
mäktiga katedral, vid Katedros aikštė 
(Katedral Torget) finns det 52 meter 
höga Klocktornet, som är en populär 
mötesplats för Vilniusborna. Tornet 
går tillbaka till 1300-talet och hör 
till den medeltida Lägre Befästings-
anläggningen, som i sig är en del av 
det stora slottskomplexet (se bild 
nästa sida).

Gediminas Kalnas (Den Övre Be-
fästningen) som alltså tillhör samma 
försvarskomplex ligger på en höjd, 
som det definitivt är värt att besöka 
eftersom man härifrån har en mag-
nifik utsikt över hela Vilnius. Det går 
en spårväg upp till toppen. Den enda 
ursprungliga byggnaden som finns 
kvar efter att en brand förstört be-
fästningen 1419 är Gediminas Torn. 
En nytt fort anlades i gotisk stil. Här 
finns även ett sevärt museum.

Av Magnus Forslin
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Gryningens Portar
I den södra och motsatta delen av 
Gamla Staden finner vi från 1500-ta-
let Ausros Vartai (Gryningens Por-
tar). Det är den enda av Vilnius nio 
stadsportar som stått emot historien. 
Porttornet innesluter ett kapell med 
en mycket välbesökt ikon i guld och 
silver av jungfru Maria. Hit vall-

färdar också turister och pilgrimer 
eftersom det finns gott om både 
sevärdheter och religiösa platser, 
till exempel Dvasios Cerkvé (Helige 
Andes Kyrka), som är den ryskta-
lande befolkningens mest högaktade 
kyrka, och Sv Teresès Baznycia (St 
Teresas Kyrka) från tidigt 1600-tal 
ligger mitt emot Gryningens Portar 
och tillhör Karmelitersystrarna. 

Fortsätter vi vandringen in mot 
stadskärnan kommer vi snart till 
rådhustorget med stadens tidigare 
rådhus, Rotuse. Torget är inramat 
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VILNIUS Gamla Stad –
en återupptäckt kulturskatt

Litauens huvudstad, Vilnius, har länge varit en doldis bland Europas huvud-
städer, vilket också speglats i rankinglistor över populära resmål. Men detta 
har under senare tid varit på väg att ändras radikalt. Inte minst sedan staden 
2009 blev utsedd till Årets Kulturhuvudstad. Ett skäl gott som något att göra 
ett besök.

av charmfulla hus i olika färger, och 
här finns flera små konstgallerier, 
men också det stora konstnärcentret 
Siuolaikinio meno centras. 

Man bör inte försumma möjlig-
heten att slå sig ned vid någon av de 
inbjudande uteserveringarna kring 
torget, om vädret nu tillåter. Beställ 
gärna någon inhemsk öl, t ex Zvy-
turys, som är frisk, god och mycket 
prisvärd. Litauerna själva beställer 
gärna kepta duona som tilltugg, det 
är friterat mörkt bröd serverat med 
vitlök. Äter man det su suriu får man 
även smält ost över hela härligheten. 
Rekommenderas!

Om vi efter provianteringen väljer 
att lämna torget via Sv Kazimiero 
gatve så kommer vi snart till stadens 
första barockbyggnad Sv Kazimiero 
baznycia (Kazimirkapellet), byggd 
1636 med Roms jesuitkyrka Il Gesu 
som förebild. Kapellet tjänstgjorde 
som vinkällare under Napoleons 
sexmånader långa ockupation av 
staden. St Kazimir är för övrigt 
stadens skyddshelgon. Intill ligger 
Stanislawkaterdralen (1777-1801) 
som med sina doriska kolonner 
antyder nyklassicism.

Tar vi sedan av österut kommer 
vi till floden Vilnia som ringlande 
gränsar sig till Vilnius charmiga 
konstnärskvarter, Uzupis, som på 
lika delar skämt som på allvar, ut-

Ausros Vartai (Gryningens Portar) inrymmer 
ett kapell med en bild av Jungfru Maria. Man 
kan se de mest hängivna tillbedjarna krypa 
upp för alla trapporna från gatuplanet till 
det heligaste rummet högst upp för att på 
så vis betyga sin vördnad.

Gediminas Torn är från 1300-talet, gjort 
av tegel och är den enda ursprungliga 
byggnaden från den gamla stadens mäktiga 
försvarsanläggning. En spiraltrappa om 80 
steg tar besökaren upp till takterassen och  
en fantastisk utsikt. 
  Gediminas var storfurste av Litauen 
och grundade Vilnius. Genom att bjuda 
in tyska handelsmän, hantverkare och 
präster som fick verka på förmånliga villkor, 
expanderade Vilnius snabbt till en stor 
stad med en välfungerande ekonomi och 
stadskultur. Han fick dock ständigt slåss 
mot Tyska orden i Ostpreussen och Livland 
och allierade sig med Polen och sökte 
1322 stöd hos Påven för att därigenom 
förebygga Tyska ordens ständiga anfall mot 
han område. Ordens intriger tillintetgjorde 
dock hans försök. 
       Efter Gediminas död 1341 hamnade hela 
Litauen under en tid i kaos och maktkamp

som varade mellan 1944 och 1991.
Staden har över 40 kyrkor, flera 

av de viktigare är från 1600- och 
1700-talen, och många förvandlades 
till lagerbyggnader och garage, eller 
fick helt enkelt förfalla under sovjet-
tiden. Men som sagts, en impone-
rande renoveringsinsats har återställt 
de flesta och mest spännande till 

Uzupis ängel välkomnar besökarna till den ”själv-
utropade staten”.
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bjuda. Staden är mycket gästfri och 
har inte drabbats av massturismens 

avtrubbande eff ekt, utan här fi nns en 
genuinitet som bör upplevas.

EN KORT HISTORIK. De första fornfynd man 
har från Vilnius är bosättningar från 700-ta-
let f.kr. Staden dyker för första gången upp 
i skrift på 1000-talet, men det är inte förrän 
år 1323 som staden blir formellt grundad 
av ärkehertig Gediminas, och blir då storfur-

stendömet Litauens huvudstad. Litauen var 
då en stormakt som bl a omfattade Ukraina, 
Vitryssland, delar av Ryssland och Polen. 
Vilnius kom att ha en fl erhundraårig blomst-
ringstid som varade till den polsk-litauiska 
realunionen 1569; Lublinpakten, då Vilnius 

kom under polskt infly-
tande. (Banden till Polen 
är alltjämt starka).

Under 1600-talet kom 
staden att försvagas av 
pest och åtskilliga kos-
sackangrepp. Under det 
Stora Nordiska Kriget i 
början av 1700-talet be-
sattes staden av Karl XII 
och förstördes i stora de-
lar av svenskarna. Peter 
den Store kom snart efter 
och gav staden samma 
behandling. Bränder och 
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ytterligare farsoter krävde också sin tribut. 
1795, då Polen delades för tredje gången, 

tillföll dock Litauen Ryssland, och Vilnius 
kom att förbli ryskt fram till första världskri-
get slut, med undantag av Napoleons ocku-
pation 1812 och tysklands erövring 1915.

Men bara två år senare kom Polen att inta 
södra Litauen och därmed även Vilnius. I och 
med Molotov-Ribbentroppakten tillföll landet 
Sovjet, och därefter Tyskland vid operation 
Barbarossa 1941.

1944 ockuperar den Sovjetiska Armén 
åter Vilnius, och ett terrorstyre införs. 1989 
bildar man en mänsklig protestkedja från 
Vilnius till Tallin i Estland omfattande två mil-
joner människor. Året därpå kräver Litauen 
självständighet, ett krav som besvaras med 
att Sovjet stormar parlamentet och TV-tornet. 
14 människor dör. Senare samma år blir 
dock Litauen självständigt. 2004 blir landet 
medlem i Nato och EU. �

�

ropat en självständig republik med-
nationaldag 1 april[!]. I Uzpis fi nns 
att besöka en rad spännande gallerier 
(t ex Uzupio Gallery och Alternative 
Art Centre)och mysiga bistron à la 
boheme (t ex Uzupis Kavinè eller den 
magnifi kt belägna Toresatt.

Väljer vi att stanna kvar i Gamla 
Staden kommer vi istället till kanske 
Vilnius mest iögonfallande kyrko-
byggnad: Sv Onos baznycia (St An-
nas kyrka). Ett gotiskt mästerverk. 
Napoleon lär ha utbrustit då han såg 
kyrkan att han skulle vilja ”ta med 
den i handen hem till Paris”.

Fortsätter vi norrut kommer vi 
till en behagligt svalkande stadspark, 
Kalnu Parkas. Parken övergår så små-
ningom i en brant höjd som kallas 
Kreivaisis kalnas (Krokiga Berget), 
som efter en mödosam vandring 
erbjuder en överdådig utsikt. (Man 
kan komma upp bakvägen via taxi 
och buss.)Enligt legenden skall 14 
fransiscanermunkar ha dödats här 
då Vilnius fortfarande var hedniskt. 
Idag markeras platsen med tre vita 
kors.

Värt ett besök
Vi har besökt några få av de många 
sevärdheter som Vilnius har att er-

ropat en självständig republik med-

Napoleon blev så förtjust i St Annas 
kyrka att han ville ta den hem


