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Den litauiska huvudstaden badar i 
höstsol när God Tid hälsar på. 

– Välkomna till Gamla stan som 
är den till ytan största i Europa! Jag 
bor här mitt i smeten och gör näs-
tan varje dag nya upptäckter, säger 
Riina Ailio, företagare inom inred-
ningsbranschen.

 Medeltida Gamla stan är en 
perfekt utgångspunkt för att lära 
känna Vilnius. Dess huvudgata 
heter Pilies gatve och från den är 
det enkelt att exempelvis göra avs-
tickare in i gränder och prång.

– Sätt av minst en dag för Gam-
la stan! Här finns ett 50-tal kyr-
kor, fina butiker och muséer samt 
en massa restauranger och mysiga 
caféer, berättar UM-tjänsteman-
nen Ritva Naumanen, som senast 
i somras tjänstgjorde i Vilnius.

Vår ciceron Riina Ailio förklarar 
Vilnius tjusning med blandningen 
av gammalt och nytt.

– Här finns en enorm vitalitet. 
Den sjudande atmosfären smittar 
av sig även på seniora besökare. 

– Samtidigt finns här mycket 
historiska sevärdheter. Och nästa 
år firar vi vi att Litauen är 700 år 
ungt (skratt).

 Med vår ciceron promenerar vi 
in i Gamla stan. Först till katedra-
len,  som ursprungligen byggdes på 
1300-talet. Därefter till intilliggan-
de Nationalmuséet, en palatsbygg-
nad som faktiskt invigdes så sent 
som 2013.

Vi promenerar söderut till det 
gamla universitetsområdet samt 
till  presidentpalatset. Efter ytterli-
gare några minuter i sydlig riktning 
når vi rådhuset och gryningspor-
ten, vars berömda kapell rymmer 
en gyllene ikon av jungfru Maria.

– Napoleon försökte stjäla med 

sig den under ett fälttåg men miss-
lyckades ju, konstaterar vår ciceron 
tillfredställt.

Gamla stan vimlar av närings-
ställen och vi slår oss ner på en res-
taurang för en lätt lunch.

– Euron har gjort Litauen dyra-
re, men att äta ute är ändå litet bil-
ligare än i Finland, förklarar Riina 
Ailio och tillägger:

– Räkna med sju till tio euro för 
lunch och runt 20 för middag.

Matroade Ritva Naumanen, 
från UM, gillar litauisk mat men 
beskriver den som ganska “stab-
big”.

– Mycket är baserat på potatis. 
Pröva exempelvis nationalrätten 
Cepelinai, potatis fylld med sme-
tana och kött.

I östra utkanten av Gamla stan 
ligger något så udda som en själv-
utnämnd “Republik i republiken”. 
Man kommer över via en bro där 
älskande par genom året fäst häng-
lås på kanten.

Det handlar om konstnärsdi-
striktet Uzupis, på vars torg  det 
nio meter upp står en ängel i brons.

– Området är mycket bohemiskt 
och populärt att ströva omkring, 
konstaterar Ritva Naumanen.

Uzupis har något så unikt 
som en egen grundlag. Direkt till 
höger om torget med ängeln ligger 
Paupio-gatan och där finns plat-
tor med 41 punkter på lika många 
språk.

En del är riktigt bra, som exem-
pelvis nummer 16; “Alla har rätt att 
vara lyckliga”. 

Ett känt landmärke i Vilni-
us är Gediminas slottstorn, upp-
kallat efter stadens grundare, och 
ursprungligen ett slott från skiftet 
mellan 1200- och 1300-talet. Det 

raserades flera gånger och byggdes 
upp igen, nu återstår som namnet 
indikerar blott ett torn. 

Att promenera upp är ganska 
svettigt, men turligt nog finns en 
linbana. Den är lätt att upptäcka 
och ingången ligger invid floden 
Neris som flyter genom staden.

Nära intill i östlig riktning ligger 
De tre korsens kulle (nås med taxi). 
Korsen sattes dit på 1600-talet till 
minne av några munkar, revs under 
sovjeteran men ersattes 1989 som 
symbol för litauernas frihetkamp.

Riina Ailio, som talar och skriver 
flytande litauiska, ska snart iväg på 
ett kundbesök. Men innan dess, har 
hon något exklusivt tips för God 
Tids läsare?

– Självfallet. Nyligen invigdes 
Boksto Spa i Gamla Stan. Det är 
en fantastiskt fin anläggning och 
helt säkert billigare att besöka än 
något liknande i Finland. 

Text och foto:  
Sören Viktorsson

fakta
Vilnius

 ʶ Vilnius invånarantal: Närma-
re 600 000.

 ʶ Resan: God Tid for med 
airBaltic för runt 300 euro, tur 
och retur. Buss genom Balti-
kum blir väsentligt billigare, 
men så klart tidskrävande. 

 ʶ Hotell: God Tid betalade 180 
euro för tre nätter på ett hyf-
sat mellanklasshotell.

 ʶ Förmånliga köp: Bärnsten, 
linne samt likören 999.

 ʶ Om tiden medger: 
KGB-muséet. Knappast mun-
tert, men nyttig påminnelse 
om den mörka sovjettiden.

 ʶ Vilnius officiella turisthemsi-
da: https://www.govilnius.lt/
visit-vilnius.

Det är lätt att förälska sig i charmiga         Vilnius
Inte lika välkänt som Tallinn eller Riga. Men minst lika 
charmigt och fullt av spännande platser att utforska. – 
Vilnius utstrålar ungdomlig energi och den smittar av 
sig även på seniora besökare, fastslår finländska Riina 
Ailio som bott i staden i 26 år. 

– Välkomna till Gamla stan som 
är den till ytan största i Europa! 
Jag bor här mitt i smeten och gör 
nästan varje dag nya upptäck-
ter, säger Riina Ailio, företagare 
inom inredningsbranschen.

Ett känt landmärke i Vilnius är Gediminas slottstorn, uppkallat efter stadens 
grundare. 
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Det är lätt att förälska sig i charmiga         Vilnius
Jag börjar bli till åren kom-
men och saknar bröstarving-
ar. Eftersom jag levt ett långt 
och anspråkslöst liv har jag 
samlat på mig en mindre för-
mögenhet. I sommar har jag 
haft tid att fundera på tiden 
efter min bortgång. Jag har 
gripits av  berättelserna om 
de ukrainska barnens nöd.  
Nu undrar jag hur jag ska 
gå till väga? Ska jag årligen 
donera några tusen euro till 
Röda Korsets katastroffond 
eller ska jag göra upp ett tes-
tamente?

Svar:  Det är en bra idé att i förväg pla-
nera inför framtiden och vad som ska 
hända med ens tillgångar efter att man 
själv inte finns kvar. Enligt finländsk 
arvsrätt är det alltid i första hand brös-
tarvingarna,  det vill säga barnen som 
ärver. Endast ifall man inte själv har 
bröstarvingar tillfaller arvet istället ens 
maka/make, och om man inte heller är 
gift vid sin bortgång är det föräldrarna 
som ärver. 

Ifall inga föräldrar finns kvar är det 
istället ens syskon som ärver, och om 
någon av dessa är avliden tillfaller den-
nes del av arvet istället ifrågavarande 

persons barn, det vill säga den avlidnes 
syskonbarn. Har man inga nära släk-
tingar, tillfaller arvet i sista hand finska 
staten. 

Genom ett testamente kan man 
om man så önskar frångå denna arvs-
ordning, och istället testamentera sin 
egendom exempelvis till någon organi-
sation, precis som du själv önskar. Det-
samma är förstås också möjligt genom 
gåvor under ens egen livstid. 

Några skattemässiga skillnader finns 
i detta fall inte mellan att ge gåvor under 
livstiden eller att testamentera hela 
egendomen till exempelvis Röda Kor-
set. Enligt finländsk rätt kan man näm-
ligen både ge gåvor av sin egendom och 
testamentera den till exempel till någon 
allmännyttig organisation, staten, en 
kommun, ett välfärdsområde eller ett 
religiöst samfund utan att mottagaren 
behöver betala någon gåvoskatt eller 
arvsskatt på egendomen. Det går där-
för också bra att både ge ett antal gåvor 
och upprätta ett testamente. 

För att kunna frångå arvsordningen 
ovan och försäkra sig om att egendo-
men tillfaller just den organisation man 
önskar efter ens bortgång bör ändå ett 
testamente upprättas. 

Du nämner att dina pengar finns 
deponerade på ett sparkonto. Ifall man 
har mycket tillgångar, men som istället 
är i form av exempelvis skogsmark eller 
aktie- och fondplaceringar kan det istäl-

let löna sig att ge gåvor under livstiden. 
Detta eftersom avgifterna för service-
boende eller andra typer av heldygns-
omsorg på till exempel ålderdomshem 
baserar sig på en persons nettoinkom-
ster, och kan utgöra upp till 85 procent 
av dessa. Ifall man är gift eller innan vår-
den inletts varit sambo beaktas även den 
andra partens inkomster då vårdkostna-
derna fastställs. Äger man skogsmark, 
beaktas att denna ger en årlig inkomst, 
oavsett om så är fallet i praktiken eller 
inte. Därför kan egendom som ger eller 
kan ge avkastning leda till väldigt höga 
vårdkostnader. Att ge bort sådan egen-
dom i gåva under livstiden kan såle-
des minska på dessa avgifter ifall den 
dagen kommer då man behöver någon 
typ av långtidsvård. Man ska ändå kom-
ma ihåg att avgifterna baserar sig på just 
inkomsterna, inte den egendom man 
äger i sig eller till exempel pengar på ett 
sparkonto. 

Fråga juristen: När är rätt tid 
att donera till Röda Korset?

 ʶ Skicka frågorna till: Hanna Stenholm, 
Juridisk byrå Hanna Stenholm, Närpes-
vägen 2, 64200 Närpes eller hanna@
hannastenholm.fi. Frågorna skall vara 
framme senast den 2 december.

Hanna  
Stenholm

vicehäradshövding

Frimanresor.fi
Tel Bussar  019 - 248 1004
Tel Resor   019 - 248 1090
info@frimanresor.fi

RESOR
10-12.12 Julmarknadsresa till Sverige
Klassiska julvaror, matmarknad och härlig 
genuin julstämning finns på Sigtuna Julmarknad, 
en av de mest välbesökta julmarknaderna.
19-28.4 Benidorm 
Under planering 

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

Logi i dubbelrum, 2 x frukostbuffé,
2 x lunch eller middag från buffébord,

samt fri tillgång till spabadet och gymmet.
1 x Wellness-behandling:

Lyxig Phytomer ansiktsbehandling 25 min
ELLER Klassisk massage 25 min.

Vila på Härmä Spa
fr. 160 €/2 dygn/pers.

Logi i dubbelrum, 2 x frukostbuffé, 2 x lunch
eller middag från buffébord, fri tillgång till spabadet

och gymmet samt inträde till dansen.

Danspaket
fr. 149 €/2 dygn/pers.

Medel  för svenskspråkiga 
åldersrelaterade projekt

Stiftelsen Brummerska Hemmet 
lediganslår medel i enlighet 

med sitt ändamål

Ansökningstiden börjar 1.10.2021 
och slutar 31.10.2021.

Ansökningsblankett och 
närmare anvisningar:

www.brummers.fi

Ansökningstiden börjar 1.10.2022
och slutar 31.10.2022.






