
Bilresa genom Baltikum, augusti 2010

När vi berättade att vi skulle resa med bil runt i Baltikum var det många som tittade förundrat på oss. Går 
det? Törs man? Och javisst. Det går alldeles utmärkt! 

Vi har tidigare varit en del i Tallinn och Riga och denna resa var mer fokuserade på att se en del av 
landsbygden med tonvikt på Litauen. 

Pärnu

Vi åkte med färja från Stockholm till 
Tallinn och därefter direkt ner mot Pärnu 
som ligger vid Rigabuktens norra strand. 
En för esterna viktig sommarstad. Vägen 
från Tallinn och söderut är en enda lång 
rak EU-finansierad väg av hög standard. 
Men ack så tråkig. Vi svängde av en del 
för att se landskap och byar. Mycket 
trevligare men tar längre tid. Och 
eftersom dagens mål var Riga gällde det 
att köra undan.

Pärnu har ett litet trevligt centrum med gott 
om butiker och serveringar. I butikerna finns 
mycket kläder – stickat och linne - keramik 
och bärnsten. Längs den stranden virvlade 
den finkorniga sanden i den starka vinden. 
Flertalet av hotell, spa-anläggningar och 
andra byggnader andades en lite svunnen tid. 
Det är lätt att förstå att den breda stranden 
lockar till sig badgäster. Sandstranden följde 
oss mer eller mindre hela östersjökusten ner 
till Klaipeda.



Riga

Riga grundades år 1201och var också under en period Sveriges största stad. Under 1200-talet anslöt 
sig Riga till Hansaförbundet. Staden befästes och många kvarvarande hus har den hansatypiska 
trappgaveln. Idag är det inte mycket kvar från den tiden. Istället är det jugendepokens arkitektur som 
är stadens byggnadssignatur. Riga klarade sig hyggligt från 2:a världskrigets bombmattor och även om 
den sovjetiska ockupationsmakten rev gamla vackra hus och byggde nya fula, så finns mycket kvar att 
beundra.

Finanskrisen

Krisen drabbade alla tre Baltiska länderna hårt, men 
allra hårdast drabbades Lettland. Företagen 
avskedade anställda, lönerna sänktes dramatiskt och 
för att klara sig undan en allvarlig devalvering 
tvingades staten att dra in på mycket av samhällets 
utgifter. Byggnationer tvärstannade och 
tvångsförsäljningar av fastigheter, bilar mm blev en 
realitet. 

Prisnivåerna i affärer på kläder och mat är  ungefär 
på samma nivå som i Sverige. Däremot är 
servicenäringen billigare. Äta ute, åka taxi och bo på
hotell har klart lägre priser än i Sverige. Kvaliteten 
är över lag också bra. Som tillfällig gäst undrar man 
hur människorna får ihop sin ekonomiska vardag. 

Stora delar av Rigas centrum är bra renoverat och 
ger ett gott intryck men man behöver bara titta runt 
hörnet, gå lite längre bort så förstår man att 
byggnadsindustrin har obegränsat med arbete för 
många, många år framåt.

En förlovningstradition som vi noterat både 
i Lettland och Litauen och som verkar sprida 
sig till allt fler länder är att paret betygar 
varandra sin eviga kärlek genom att rista in 
sina namn i ett hänglås. Låsa fast det på ett 
broräcke och kasta nycklarna i vattnet.

Utsikt över floden Daugava där gamla staden med sin 

kyrktorn reser sig över den flacka staden.



Gamla staden i Riga är en charmig 
sommarstad. Fullt med 
försäljningsstånd med bärnsten, 
keramik och mycket stickade varor 
(vantar, tröjor, halsdukar,….). 
Dessutom massor av uteserveringar 
och ölträdgårdar (uteserveringar 
med öl som huvudsaklig 
försäljningsvara). Se upp med 
bärnsten, en del lär vara av plast–
kan vara klokt att gå till etablerade 
affärer. Prisskillnaden är inte så
stor. Eller vänta till Litauen där 
urvalet är än större.

En av ”ölträdgårdarna” vid torget 
Livu Laukums i Gamla staden. I det 
blå huset (The Blue Cow)  bakom 
serveras suveränt kött. Lite dyrt,  
men….

Blommor är viktigt i Baltikum. Och 
framförallt I Lettland! När man har 
namnsdag, välkomnar någon, vid 
högtidsdagar, vid….

Alltid blommor. Ja blommor är så
viktigt att det finns en gata i Riga, i 
närheten av frihetsmonumentet, där 
blomstånden kantar varandra. De är 
öppna dygnet runt – året runt! 



Jurmala

Strax väster om Riga ligger 
badorten Jurmala. Platsen för de 
mycket välbärgade. Sandstranden 
som vi började följa i estniska 
Pärnu fortsätter längs med 
Östersjökusten. Bred härlig 
sandstrand. Innanför stranden 
ligger den långsmala sommarorten. 
Full med hus i jugendstil. Flertalet 
välrustade och om de är  till salu  
så är det till astronomiska summor.

Vår resväg

Från ankomsten till Tallinn raka spåret till Pärnu (ca 15 mil) och sedan efter Rigabukten ner till Riga (ca 15 
mil till) där vi sov första natten. Vägstandarden i Estland var mycket bra på i princip alla vägar som vi åkte 
på. Efter Riga fortsatte vi via Jurmala sydväst (väg A9) mot den Lettiska kuststaden Liepaja och därefter 
längs kusten till Litauen och Klaipeda där vi övernattade. Vägstandarden i Lettland är katastrofalt dålig. 
Hålig, spårig och lappad asfalt. 

Efter Klaipeda fortsatte vi österut på motorvägen (A1) mot Kaunas och Vilnius. Vi svängde av söderut på
väg A12 (E77) och ganska omedelbart svängde vi av mot staden Jurbarkas. Därefter följde vi 
dalgången/floden Nemunas fram till Kaunas. Återigen motorvägen (A1 mot Vilnius), i Vievis svängde vi av 
söderut mot Trakai. Borgen på en ö vid staden Trakai är förmodligen Litauens största sevärdhet. Därefter 
fortsatte vi till Vilnius där vi stannade några nätter. 

På hemvägen valde vi motorvägen (A2) nord-väst till Panevezys, vidare till Sialiai. Därefter norrut på väg 
A12 (E77). Strax norr om Sialiai ligger ”Korskullen” . Därifrån fortsatte vi norrut tillbaka till Riga och färjan 
hem till Sverige. Vägstandarden i Litauen är alldeles utmärkt.

Inga problem att finna bensinstationer och annat praktiskt. GPS var skönt att ha med sig, framförallt i de 
stora städerna där skyltningen var lite si och så.



Östersjölandskapet

Naturen närmast Östersjökusten är mycket flackt med mer eller mindre bördig åkermark. Det ger 
ibland ett lite sankt intryck.

Ju längre österut vi kom blev naturen allt mer kuperad. Men eftersom de högsta ”bergen” är mellan 
300 - 400 meter så pratar vi inte om några dramatiska formationer.

Längre österut – mer skog och allt mer välvårdad. Och mer kreatur ute på åkrarna. 

Storkar

I landskapen närmare Östersjön var det gott 
om storkar. Storkflockar som flög efter 
traktorerna som plöjde åkrarna. Storkar på
telefonstolpar eller speciella plattformar 
som var resta för att storkarna skulle bygga 
bo. Längs vägarna låg storkar överkörda 
ungefär som vi upplever överkörda 
grävlingar här hemma. Tyvärr var de ofta 
på långt håll och utan ett hyggligt 
teleobjektiv så är det svårt med bilder. Men 
minnes-bilderna finns kvar på näthinnan. 
Charmigt och trevligt att se storkarna så väl 
integrerade i lantbrukslandskapet.

Vårt förhållningssätt

De baltiska länderna har varit fria nationer i 20 år. Jag var i Lettland för 19 år sedan och utvecklingen 
fram till idag har varit dramatisk. Självklart syns den mest i de stora städernas centrum, landsbygden 
släpar efter. Avståndet från det mest välrenoverade till det som inte är påbörjat blir oerhört påtagligt. 

Vi har medvetet valt att fokusera på det positiva, på det återuppbyggda, på historiskt renoverade 
pärlor. Vi tycker att det är viktigare att visa på ländernas positiva sidor än att beskriva allt ”elände”
som fortfarande finns.



Klaipèda

En stad som 
totaldomineras av den 
gigantiskt stora hamnen. 
Klaipèda var en av 
Sovjetunionens stora 
utskeppnings-hamnar. 
Hit leder järnväg och 
breda vägar. 

Litauen är ett land som 
lever stort på att vara ett 
transport-land, med 
transittrafik från väst till 
öst och tvärtom.

Staden blev rätt förstörd under kriget så det 
finns inte så mycket kvar av den äldre 
bebyggelsen. Det mesta är byggt under den 
ryska eran och tyvärr så saknar staden charm. 
Utanför staden ligger den långsmala ön 
Kuriska näset som lär vara en fantastisk plats 
(nationalpark) med stora sanddyner. Mellan 
staden och ön ilar färjor med korta intervaller 
för badande och andra besökare. 

Längs floden Danés finns trevliga promenader 
med uteserveringar.  



Landskapet

Det Litauiska landskapet påminner mycket 
om det sydsvenska. Mycket åkrar, gärden 
och betesmarker uppblandat med 
skogsdungar. Hus och gårdar är gamla och 
ser slitna ut. De är ofta målade i glada färger 
och präglas av ordning och reda.

I Litauen bekänner sig ca 80% till den 
katolska tron vilket man ser i bl a 
kyrkogårdarnas utsmyckning.

Självklart är huvudparten av alla kyrkor 
katolska och också utformade efter det.

I den lilla bybutiken är 
innehållet på hyllorna långt 
ifrån städernas utbud. Men allt 
från rökta korvar till Pringels
chips finns. Här liksom 
överallt annars i Baltikum 
märks att sötsaker är populära. 
Och vaniljglassen var god.



Litauens historia

Storfurstendömet Litauen grundades på 1200-
talet av kung Mindaugas. Det stärktes successivt 
och nådde sin största omfattning under Vytautas 
den stores tid. Då omfattade det delar av 
Vitryssland och Ukraina.

Öborgen i Traikai

Ett par tre mil väster om Vilnius ligger den 
förföriskt vackra borgen i orten Traikai.

Borgen byggdes som ett maktsäte under Vytautas 
den stores regeringstid i början av 1400-talet. Det 
ödelades av kosackerna år 1655. Under slutet av 
1900-talet återuppbyggdes borgen. Klart 1987.

Trakai och dess borg är definitivt värt en resa. I 
borgen finns gott om gamla historiska föremål 
och beskrivningar hur livet gestaltade sig på den 
tiden.

Ta på dig rejäla skor. Parkeringsplatser kan ligga 
en bra bit från borgen och borgens ”golv” är 
kullerstenar. Från fastlandet går man på några 
broar över till ön.

I Traikai finns naturligtvis en turistindustri med 
näringsställen, hantverksstånd och souvenirer. 



Vilnius – Litauens huvudstad

Detta är utan tvekan en väldigt vacker stad. 
Den gamla stadskärnan är klassad av Unesco 
som ett av våra världsarv. Gamla staden i 
Vilnius är mycket större till ytan, jämfört med 
Tallinn och Riga. Den har dessutom klarat sig 
hyggligt bra från krigens bombningar, även 
om andra delar av Vilnius drabbades hårt. 

Hur byggnadsstilarna har varierat under 
århundradena kan lätt läsas av när vi vandrar i 
gamla staden. Vilnius har trots allt ett 
behändigt kompakt mått och passar utmärkt 
att upptäckas till fots. 

Här blandas gotisk och nyklassicistisk stil 
med en överdådig senbarock. I gamla staden 
finns över 40 kyrkor. Flertalet numera 
renoverade till sin forna glans. 

I en av de varmaste sommarveckorna med 
långt över 30 grader så är det självklart att 
utelivet både myllrar och frodas. Här finns 
gatumusikanter, hantverksstånd, souvenirer, 
blom-försäljningar, målartorg och tack och 
lov näringsställen.

Värmen ställer sina krav och det Litauiska 
ölsorten Svyturys är en alldeles utmärkt 
törstsläckare!

Detalj från Sankt Kasimirs kyrka

Pilies Gatvé

Vilnius katedralen med klocktornet ikvällsbelysning



Korskullen

På vår väg norrut mot Riga valde vi att passera ett resmål som lät märkligt – och var det.  Nordväst om 
Vilnius, strax norr om staden Sialuiai längs väg A12 ligger Korskullen. Kullen ligger mitt ute på en slätt 
och är klädd av 1000-tals kors. Vid en räkning för många år sedan uppskattades antalet till ca 200.000 st. 
Vi uppfattade att det var minst det dubbla.  

De första korsen började dyka upp 1831 under upproret mot det tsariska styret. Korsen blev fler och fler 
och sattes dit av de troende litauerna. Det ateistiska styret fraktade med jämna mellanrum bort dem alla. 
Det hjälpte inte. Nya kors ersatte snabbt de gamla. I slutet på1970-talet tröttnade ryssarna och korsen 
blev hela tiden fler. Påven Johannes Paulus II besökte Korskullen 1993 och platsen blev ”heligförklarad”
och fick pilgrimsstatus.

Bilsemesterns praktiska saker

Vi förbokade alla hotell genom färjerederiet Tallink. 
Fungerade utmärkt. Självklart finns det mycket billigare 
hotell än dessa, men prisnivån är ändå rejält lägre än i 
Sverige.

Det behövs en del praktiska saker som:

Giltlig försäkring, brandsläckare, självlysande västar, 
första förband. Kolla med Motromännens riksförbunds 
hemsida vilka handlingar och ”tillbehör” som gäller. GPS 
var bra att ha med sig.
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