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VILNIUS
– där terrorns flaggor vajat

Text & foto Carl-Henrik Larsson

Litauens huvudstad Vilnius genomlevde femtio år av nazistisk och
sovjetisk ockupation och terror. På några platser i staden kan man
fortfarande finna spår från denna period då terrorns flaggor vajade
här. Idag är Vilnius ett mycket intressant och spännande resmål,

som vi nu skall besöka. Dessutom illustrerar vi denna mörka 
period i historien med intressanta frimärken.
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net Mellanlitauen, där Vilnius
blev huvudstad. Staden Kau -
nas fungerade som huvudstad
för resten av Litauen. 

I början av 1920-talet inför-
livades Mellanlitauen med Po -
len, och fram till början av an d -
ra världskriget vajade den pol -
ska flaggan över Gediminas. 

Året efter andra världskri-
gets utbrott, 1940, införlivades
Litauen med Sovjetunionen och
Vilnius blev åter huvudstad,
men nu i sovjetrepubliken Li -
tauen. Den polska flaggan er-
sattes med Sovjets röda med
hammaren och skäran. I flag-
gan kunde man läsa ”Litauens
socialistiska sovjetrepublik”. 

Historiens vindar medförde
dock att flaggan året därpå
åter igen byttes ut. Denna gång
mot Nazitysklands hakkors -
flag ga. 

I slutet av andra världskri-
➥

Det moderna Vilnius med skyskrapor och affärscentrum är inte särskilt
omtyckt bland befolkningen i Vilnius. Först och främst är prisläget mång -
dubbelt högre än i de billigare kvarteren, och dessutom anser många
Vilniusbor att området, som ligger på andra sidan floden Neris, är för -
knip pat med sovjettiden. Det var under denna period som området på
andra sidan Neris började bebyggas. Kvar finns det väldiga sportpalat-
set. Men även skyskraporna uppfattas som arkitektoniskt stilvidriga och
mer hemmahörande inom den utopiska sovjetarkitekturen. 

Litauens vackra huvudstad
Vilnius är minst sagt värd
att besöka. Men få sven s -

ka tu rister har hittat dit, trots
att stadens gamla delar står
upptagna på Unescos världs -
arvslista. Vilnius var också Eu -
ropas kulturhuvudstad 2009.
Vandrar man genom staden så
möts man av en intressant be-
byggelse och sevärdheterna är
många. 

Enkelt uttryckt skulle man
kunna dela in staden i tre delar:
den gamla stadskärnan, det
mo derna Vilnius med skyskra-
por och shoppingcenter (som
dock lockar få av stadens invå-
nare), och slutligen den bebyg-
gelse som tillkom under den
sov jetiska eran.

Berget där terrorns 
flaggor vajade
Promenerar man genom den

gamla stadskärnan på väg mot
katedralen, kan man inte und-
gå att se berget där det röda te-
geltornet Gediminas vakar över
staden. Detta torn är den enda
kvar levan från den borg som
under medeltiden fungerade
som stadens främsta försvar
mot fienden. 

Går man upp till tornet på
den smala slingrande stigen –
en ganska svettig promenad på
cirka tjugo minuter – möts man
av en vidunderlig utsikt över
denna vackra stad. Från tegel-
tornet vajar idag Litauens flag -
ga, men så har det inte alltid
varit.

Efter första världskrigets
slut 1918 uppstod snabbt kon-
flikter mellan Polen och Litau -
en kring hur gränsen mellan
länderna skulle dras. Lösning -
en blev en kortlivad statsbild-
ning runt Vilnius som fick nam -
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➥

Utsikten från kullen där tornet Gediminas finns är fantastisk. Härifrån ser
man hela Vilnius breda ut sig. Lägg märke till kyrktornen! Bara i de cen-
trala delarna finns fyrtio kyrkor. Flera genomgick under kommunisttiden
en omfattande förstörelse, och i många fick studenterna vid konstakade-
min utföra sina övningar direkt på väggarna. Efter kommunismens fall
har man arbetat målmedvetet för att renovera kyrkorna, och idag märker
man knappt av den tidigare förstörelsen.

Detta Hitlerfrimärke utgivet 1941 har övertrycket Ostland, vilket var Nazitysklands
samlingsnamn för de ockuperade områdena Estland, Lettland, Litauen och Vit -
ryssland. Litauen och Vilnius drabbades hårt av den tyska ockupationen. Nazis -
terna lät kort efter ockupationen 1941 upprätta ett mindre och ett större getto i
Vilnius. Ett mycket litet antal människor i dessa, främst judar, men även kommunis-
ter och antinazister, överlevde kriget. 

Två frimärken som Sovjet gav ut 1960 resp. 1973. Det första med anledning av att det var 20 år sedan Litauen an-
nekterades av Sovjet första gången, och det andra gavs ut till 650-årsjubileet av Vilnius grundande. På båda ses
tornet Gediminas som under medeltiden var en del av borgen med samma namn. Ocku pan ter na genom åren har
här låtit sina flaggor vaja över staden. På frimärkena ser man sovjetrepubliken Litauens flagga. Mellan åren 1941
och 1944 vajade här hakkorsflaggan, och sedan början av 1990-talet har det varit det självständiga Litauens flag-
ga som synts från tornet högt över Vilnius.

tikum i början av 1990-talet,
ersattes också den sovjetiska
flaggan med det självständiga
Li tauens flagga i färgerna, upp -
ifrån räknat, gul, grön och röd. 

Vilnius blir sovjetisk stad 
När Nazityskland och Sovjet
hösten 1939 ingick den så kalla -
de Molotov-Ribben tropp ak ten,
var det inte bara Polens del-
ning mellan de båda diktaturer -
na som beseglades. Även de
bal tiska länderna och Finland
hamnade inom den sovjetiska
intressesfären. 

Det hela började med att man
från sovjetiskt håll ställde krav
på de baltiska länderna om att

där få stationera militära en-
heter, främst flyg- och flottba-
ser. Ingen av de baltiska sta-
terna hade någon möjlighet att
kunna försvara sig mot den rö-
de jätten i öst, och man gav där-
för efter för kraven. 

Men Stalin hade andra mer
djupgående planer. Han litade
inte, av naturliga skäl, på Hit -
lers fagra ord om fred mellan
länderna, och därför var det av
sovjetiskt intresse att med de
baltiska länderna skapa en buf -
fertzon mot Tyskland. 

I juli månad 1940 införliva-
des den fria staten Litauen med
Sovjetunionen under benäm-
ningen Litauens socialistiska

get ockuperades landet än en
gång av Sovjet, och en terrorre -
gims flagga ersattes av en an-
nan.

Under nästan fyrtiofem års
tid påminde flaggan över tor-
net invånarna i Vilnius om att
de var ett folk kuvat under en
ockupationsmakt. 

Från 1953 var sovjetrepubli -
ken Litauens flagga mestadels
röd och nedtill vit och grön. När
frihetens vindar drog över Bal -
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sovjetrepublik. Vilnius blev då
återigen huvudstad i Litauen,
men detta var inget som invå-
narna fick någon fördel av.
Den sovjetiska säkerhetstjäns-
ten NKVD (föregångaren till
KGB) började genast likvidera
eller föra bort människor som
ansågs farliga för regimen. 

Skräckens hus i Vilnius
Ingen vet de exakta siffrorna
på hur många människor som
Sovjet mördade eller förde bort
från Litauen och Vilnius under
perioden 1940–41. Det rörde sig
troligtvis om tusentals. Det sto -
ra flertalet sattes på järnvägs -
vagnar med destination Gu lag,
ett samlingsnamn för de oänd-
liga mängder mindre och större
fång- och arbetsläger som fanns
utspridda runt om i Sibirien. I
Gulag dog miljoner människor
av svält, sjukdomar och andra
umbäranden. 

De som inte sändes till Gu -
lag skickades antingen ut till
en skogsglänta utanför Vilnius
där de avrättades av NKVD:s
mördare genom ett nackskott
– eller – vilket oftast var ett än
värre öde, skickades man först
till det som i folkmun kallades
för ”skräckens hus” i Vilnius.  

Från katedralsplatsen ner
mot Litauens parlament Sei -
mas, löper Vilnius paradgata
Ge diminas prospektas. På den -
na gata finns flera av landets
viktigaste institutioner, stora
varuhus samt stadens största
park Lukisiki. Mitt emot denna
öppna yta ligger en fastighet
som minst sagt har en mörk hi -
storia. 

I denna stora byggnad in-
kvarterades NKVD efter ocku-
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Den stora synagogan i Vilnius byggd under 1600-talet, visas på detta Li -
tau iska frimärke utgivet 2009. Synagogan var centrum för det judiska livet
i Vilnius före den nazistiska ockupationen 1941. Nazisterna förstörde så
gott som hela synagogan, som under sin storhetstid rymde flera tusen
personer. Den sovjetiska ockupationsmakten jämnade slutligen resterna
av synagogan med marken. Idag finns inga spår kvar av detta kulturarv!

pationen 1940. Året därpå då
nazisterna ockuperat landet,
flyttade istället Gestapo in. Hu -
set återgick än en gång till
NKVD efter att Röda armén
tvingat tyskarna på flykt 1944,
och verksamheten pågick se-
dan fram till frigörelsen 1990. 

Man tror att över 1 000 per-
soner torterades och mördades
i källaren. Kropparna begrav-
des sedan i skogarna utanför
Vilnius. Verksamheten i källa-
ren trappades upp efter 1944 då
många litauer valde att kämpa
mot ockupationsmakten. 

Idag finns i huset ett muse -
um över nazismens och kommu -
nismens illdåd i Litauen. Runt
fasaden har man ristat in nam -
nen på ett stort antal männi -
skor som blev mördade i källa-
ren. 

Den nazistiska 
ockupationen
Efter att Nazityskland invade-
rat landet dröjde det inte länge
förrän de första judeförföljel-
serna påbörjades. Det var inte
bara judar som drabbades, ut -
an även kommunister och and -
ra som ansågs som ett hot mot
Tredje riket. Före kriget fanns
i Vilnius en av de mest blomst-
rande judiska populationerna i
Europa. Enbart i Vilnius bod-
de 100 000 judar, och i hela Li -
tauen över 200 000. 

I Vilnius uppförde man i de
judiska kvarteren två getton,
ett mindre och ett större. Det
mindre gettot stängdes efter att
de flesta judarna hade mördats
i skogarna utanför Vilnius. Det
stora gettot stängdes 1943 då
samtliga judar sändes till döds -
lägren i Polen. Nazisterna mör -

dade över 90% av Litauens ju-
dar. 

Litauen ingick tillsammans
med Estland, Lettland och Vit -
ryssland i det territorium som
nazisterna gett namnet Ost -
land. Men krigslyckan vände
och 1944 föll de baltiska stater -
na åter i Sovjets händer.

Röda armén tillbaka
Stalin lät inte spara på krutet
när Röda armén återtog de bal -
tiska länderna. En terrorregim
byttes än en gång ut mot en an -
nan, och det dröjde inte länge
förrän järnvägsvagnarna åter -
igen började rulla mot Sibi rien.

Denna gång fanns det dock
litauer som var beredda att
käm pa för friheten. Tusentals
litauer anslöt sig till den be-
väpnade oppositionen, och ut-
kämpade ett gerillakrig som
på gick i de litauiska skogarna

➥

Litauen gav 1999 ut detta frimärke till 50-årsminnet av försvarsalliansen
Natos grundande. Med tanke på landets mörka historia och rädslan för
jätten i öst, är det inte så konstigt att Litauen sedan självständigheten
sökt trygghet västerut. År 2004 blev landet medlem av Nato och EU. På
rådhuset i Vilnius finns en bronsskylt med ett citat ur ett tal som USA:s
president George W. Bush höll i Vilnius 2002: ”Den som är fiende med
Litauen är fiende med USA.”
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re ett fyrtiotal kyrkor, varav ett
flertal är mycket storslagna. 

I Morgonrodnadens port, den
enda bevarade stadsporten i
Vil nius, finns en målning av
Jungfru Maria infattad i val-
vet. Byggnaden är idag ett av
Vilnius främsta turistmål och
en helig plats för miljoner ka-
toliker. 

Människor på väg till och
från jobb, skolor och andra ak-
tiviteter, tar sig ofta tid att gå
in i kyrkorna för andakt och
bön. I Vilnius har kyrkorna
verk ligen ”svängdörrar”. 

Under sovjettiden var all re -
ligionsutövning förbjuden, och
staten gjorde allt för att under-
trycka religiositeten. Det fick
dock motsatt effekt, och religi-
onen blev istället ett uttryck för
sammanhållning och motstånd
mot den kommunistiska regi-
men. 

Flera av kyrkorna i Vilnius
vandaliserades av kommunis-
terna. I den vackra katedralen

plockade man ner alla kristna
symboler, och lokalen användes
till konsthall för sovjetisk konst!

Andra, däribland Jung fru
Ma rias kyrka och Bernadiner -
klostret vid St. Annas kyrka,
fick sina vackra interiörer total -
förstörda. De som vågade op-
ponera sig, modiga munkar och
präster, deporterades till Sibi -
rien. 

Frihetens vindar
Som en sovjetisk republik ge-
nomlevde Litauen och Vilnius
kalla krigets vindar. Töväders -
politiken i Sovjet under 1980-
ta let fick emellertid oppositio-
nen att vädra morgonluft. I
sam band med Sovjetunionens
nära förestående fall, passade
Litauen 1989 på att som första
sovjetrepublik utropa sin själv -
ständighet. Den litauiska flag-
gan återinfördes och landet bör -
jade i oktober samma år ge ut
egna frimärken. 

Men det litauiska folket ha-

Motivet till detta frimärke utgivet av Litauen är hämtat från den s.k. Kors kul -
len, belägen några timmars bilfärd från Vilnius. Korskullen är en av de märk -
ligaste och mäktigaste kristna vallfärdsorterna i världen. På kullen finns
över en miljon kors i olika storlekar utplacerade. Traditionen är urgammal
men eskalerade efter den sovjetiska ockupationen 1944. Regimen gjorde allt
för att förstöra kullen men misslyckades. Idag symboliserar den kampen för
frihet! 

en bit in på 1950-talet. Ingen
vet hur många som ockupa-
tionsmakten mördade eller för -
de bort under denna period,
men det kan röra sig om tiotu-
sentals litauer som antingen
av rättades på plats eller dog i
något läger i Sibirien. 

Detta gerillakrig är okänt
för många i väst, men i Litau -
en lever minnet av dessa fri-
hetskämpar fortfarande. 

Det kristna Vilnius
Är man intresserad av religion
och vackra kyrkor så är Vil ni -
us verkligen rätt stad att åka
till. Litauen är ett av de mest
kristna länderna i Europa, och
i centrala Vilnius finns närma-

Skräckens hus ligger vid Vilnius största paradgata, Gediminas pro -
spektas, mitt emot stadens största park Lukisiki. Huset har minst
sagt en mörk historia. Världens två mest ökända mördarorganisa-
tioner NKVD (senare KGB) och Gestapo har huserat här. Troligtvis
torterades och mördades över 1 000 människor i källaren, flertalet
av dem under perioden 1944–53 då Sovjet med våldsamma medel
bekämpade den litauiska gerillan som kämpade för sitt lands frihet.
Namnen på många av dem som dog i huset är idag inristat runt fa-
saden.
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Töväderspolitiken i Sovjet under 1980-talet medförde att frihetsrörelserna 
i de av Sovjet ockuperade och dominerade områdena i Östeuropa vädrade
morgonluft. Folk var helt enkelt trötta på förtrycket. I Litauen hade både Li -
tauens flagga och språk förbjudits. Detta frimärke utgivet 1999 symboliserar
verkligen glädjen för ett fritt Litauen. Föga anade man under glädjen 1990,
att sovjetiska trupper i januari 1991 skulle mörda fjorton demonstranter. 
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de tagit ut segern i förskott.
Den röda jätten i öst var ännu
inte död. Plötsligt hade man
inom den sovjetiska ledningen
förstått vad som höll på att
hän da. I ett försök att hindra
den dominoeffekt som de bal -
tiska länderna satt igång, val-
de man i januari 1991 att sätta
in Röda armén mot viktiga mål
i Vilnius och Riga. Sovjetiska
pan sarvagnar rullade återigen
på Vilnius gator. 

Utanför TV-tornet i Vilnius
eskalerade händelseförloppet
när sovjetiskt pansar stötte
sam man med demonstrerande
litauer. Fjorton demonstranter
dödades vid detta tragiska till-
fälle.

Omvärldens dom var för-
krossande, men trots det höll
Sovjet kvar sina trupper i 200
dagar. I september 1991 er kän -
de Sovjet äntligen Litauen som
en självständig stat, och nästan
femtio år av ockupation var
äntligen över! 

Spåren av terrorn
Precis som i de allra flesta län-
der i f.d. östblocket har man i
Litauen försökt sopa bort mer-
parten av spåren från det för-
flutna. I Vilnius har man valt
att spara fyra statyer från sov-
jettiden utförda i klassisk sov-
jetrealism, föreställande arbe-
tare, soldater och bönder. Des -
sa finns att beskåda vid en av
broarna, Zaliasis Tiltas, över
floden Neris. 

I närheten finns också sport -

palatset byggt i en typisk sov-
jetisk arkitektur. 

Förutom det tidigare nämn-
da museet finns det flera min-
nesmärken i form av uppsatta
skyltar, statyer och monument,
som vill påminna betraktaren
om att aldrig glömma vad som
skett. I de judiska kvarteren
som ingick i det nazistiska get-
tot, finns flera sådana minnes-
märken. Där finns också hus
be varade från gettot i högre ut -
sträckning än i till exempel
War szawa, där nazisterna jäm -
nade allt med marken. 

På det vackra rådhuset i Vil -
nius finns en bronsplakett upp -
satt med ett citat hämtat från
ett tal som USA:s dåvarande
president George W. Bush höll
till invånarna i Vilnius när han
besökte staden 2002 och det ly-
der: 

”Den som är fiende med Li -
tauen är fiende med USA.” 

En påminnelse om att kalla
kriget kanske inte är så avläg-
set egentligen!   

Intressant frimärks -
utgivning
Den litauiska frimärksutgiv-
ningen går tillbaka till 1918 då
landet efter första världskrigets
slut blev självständigt. Denna
frimärksutgivning upphörde i

och med den sovjetiska ocku-
pationen 1940. 

Under den tyska ockupatio-
nen 1941–44 användes tyska
fri märken med övertrycket Ost -
land, som var nazisternas namn
för området Estland, Lettland,
Litauen och Vitryssland. Note -
ra att Mellanlitauen gav ut eg-
na frimärken 1920–21. 

Det självständiga Litauen
bör jade som sagt ge ut egna fri -
märken i oktober 1990. Den li-
tauiska frimärksutgivningen är
motivmässigt mycket intres-
sant, och många motiv hämtas
från landets historia och religi-
on. 

Dock måste man säga att ut -
givningstakten på i snitt 30 fri -
märken om året är ganska hög
med tanke på landets storlek.
Fast jämfört med många ”ba-
nanrepubliker” är det ju inget
att tala om. ❑

TV-tornet i Vilnius visas på detta fri -
mär ke utgivet av Litauen 2000. I ett sis-
ta desperat försök att hålla samman
unionen valde högsta Sovjet att i janu-
ari 1991 ta i med hårdhandskarna. Rö -
da armén besatte viktiga byggnader i
Vilnius och Ri ga. I Vilnius satte man in
tungt pansar mot dem som demon-
strerade utanför TV-tornet. Fjorton de-
monstranter dödas under tumultet.
De ras namn finns på etiketten t.h. om
frimärket.
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