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I weekenden 7. – 10. april 2016 havde vi fornøjelsen at besøge Vilnius – 

hovedstaden i Litauen. Vi har tidligere aflagt besøg i Tallinn og Riga, så nu kan 
alle tre baltiske lande krydses af som besøgt. 

 
Med på turen - ud over de to turledere Erik Andersen og Heddi Toft – var 20 

deltagere, heraf kom seks fra den norske kunstforening. Indkvartering på et 
ældre, renoveret hotel midt i den gamle bydel – på den hyggelige Piliesgade. 

 
Erik tog afsted allerede onsdag sammen med Torben Madsen og Kim Nørgaard, 

så de var der til at tage imod alle os, der var med morgenmaskinen torsdag. 
Første stop – efter at have fået tildelt værelse – var derfor at slutte os til 

selskabet og få en øl og lidt spiseligt på den nærliggende café. Vi kunne sidde 

udendørs i dejligt solskin. 
 

Programmet startede ud torsdag eftermiddag med en tur 
til den store romerskkatolske domkirke, beliggende 

mindre end 300 m fra hotellet. 
Bagefter var vi nogle stykker der 

tog turen til fods op til Gedimino-
tårnet, hvorfra man får et flot kig 

ud over byen. Tårnet er lavet til 
museum, der viser borgens – og Litauens historie. Bl.a. 

så vi en video, der viser menneskekæden fra 23. august 
1989, hvor omkring 2 mio estere, lettere og litauere tog 

hinanden i hånden i en kæde fra Tallinn via Riga til 
Vilnius for at markere 50 året for Hitler og Stalins 

skæbnesvangre pagt. I marts 1990 erklærede Litauen 

sig uafhængig af Sovjetunionen, men først 6. 
september 1991 anerkendte Sovjetunionen Litauen som 

selvstændig republik. 
 

Efter nu at have fået Vilnius lidt ind under huden, nærmede 

tiden sig til den traditionelle before dinner drink på turleders 
værelse. Det blev på Erik og Torbens, da det var det absolut 

største af værelserne. Torben var bartender – og det samme 

gjaldt også fredag og lørdag aften. Og han er god til det! 
 

Middag torsdag aften blev indtaget på typisk litauisk restaurant i 
meget kort afstand fra vores hotel. 

 
Fredag morgen blev gruppen afhentet i bus af vores lokale kvindelige  guide, 

som tog os på en tur gennem Vilnius’ forskellige bydele. Bl.a. gennem den 
jødiske bydel, der inden nazisternes udrensning husede ca. 60.000 jøder, mens 

der næsten ingen er tilbage. Vi besøgte ikke – men kørte forbi KGB Museet, 
som mindede os om, at Litauen indtil 1991 var under russisk åg. 
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På turen besøgte vi St. Peters og Pauls kirke, som bl.a. 

rummer et af de mest spektakulære kirkeskibe, jeg har set.  
 

Senere aflagde vi besøg på ravmuseum og fik 
her et indtryk af, hvor mange farver, rav 

egentlig kan have. Museets kælder rummede 
også reminiscenser fra tidligere tider, da man 

ved udgravning af kælderen havde fundet gamle, 
velbevarede ovne. 

 
Bussen satte os af ved National Art Gallery, som rummer en stor samling 

moderne litauisk kunst fra det 20. og 21. århundrede.  

Først indtog vi en lille frokost efter eget valg og ledsaget af lokal øl. Vejret var 
så godt, at vi kunne sidde udenfor med udsigt til floden Neris. 

 
Kl. 14 blev vi mødt af museets kurator, som havde påtaget sig opgaven at vise 

os rundt på museet og give os et indblik i museets permanente udstilling. Den 
unge mand – som jeg desværre ikke har navnet på – viste sig at være utrolig 

dedikeret og vidende, så det blev til næsten to timers ’undervisning’. 
 

Her er et lille billede af ham, hvor man kan fornemme, 
hvordan hænderne flyver rundt i lutter begejstring. 

 
De fleste af os var ret mætte af indtryk, da rundvisningen var 

slut, og vi begav os til fods mod den gamle bydel og vores 
hotel. Undervejs endte vi i mindre grupper, der valgte 

forskellige typer ’vandingshuller’. Undertegnede fandt 

sammen med tre andre en café og fik turens første kage. 
 

Kl. 19 mødtes vi igen til drinks inden afgang til restaurant i gå-afstand fra 
hotellet. Dejlig mad og vin var endnu engang på tapetet. 

 
Vi er nu nået frem til lørdag, som er sidste dag med ’officielt’ program.  

 
Efter morgenmad var der afgang med bus inkl. vores dygtige guide til byen 

Trakai – en mindre by ca. 30 km fra Vilnius med øer og søer og kun få tusinde 
indbyggere. Målet for turen var bl.a. at 

opleve Trakai Slot fra 1300-tallet, hvor det 
fungerede som en fæstning og af praktiske 

hensyn beliggende på en grøn ø. Over tid 
gik det fra at være fæstning til at blive 

residens for storfyrsterne. Slottet blev i 

1700-tallet voldsomt ødelagt i krigen mod 
Rusland, og først efter 2. Verdenskrig blev 

bygningsværket renoveret. Meget 
spændende bygningsværk, der i dag 

rummer et museum og bl.a. benyttes til 
afholdelse af koncerter. 
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Inden vi begav os tilbage til ’fastlandet’ for at spise lokal 

frokost, oplevede vi en kort stund at have helt styr på hr. 
Bollerup. Det er ellers ikke altid nemt 

Undskyld Bent! 
 

Vel tilbage i Vilnius, var der lidt egentid inden vi igen 
mødtes til drinks og bagefter velsmagende mad og vin på 

restaurant i den gamle bydel. 

 
Søndag var der afgang for de fleste til henholdsvis Norge og Danmark. 

 
Tak for godt selskab og veltilrettelagt tur til Litauen og Vilnius. Vi ses! 

 
Gitte Elliott 


