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■■ Finlands 
hederskonsul Krister 
Castrén har bott i 
Litauen sedan 1996. 
Han är hängiven 
ornitolog och har 
skrivit ett praktverk 
om fågellivet på 
Kuriska näset, där han 
bor under sommar-
halvåret. 

■■ Häxornas kulle 
ligger en bit inne 
i skogen utanför 
Juodkrante. 80 
träskulpturer visar 
figurer från litauiska 
legender. 

Fakta

Kuriska näset
 ● Från Tallinn till Klaipeda är 

det knappt 470 kilometer. Är 
man bilburen är det bara att 
åka. Man kan också flyga med 
Air Baltic från Helsingfors via 
Riga till Palanga. Från flyg
platsen i Palanga går det buss 
till Klaipeda. En tredje möjlig
het är att ta sig ner till Karls
hamn i Sverige. Därifrån går 
det färja till Klaipeda. 

 ● Centralt i Klaipeda, vid  
floden Dane, ligger segel
skeppet Meridianas. Det bygg
des i Åbo år 1947–48 som en 
del av krigsskadeståndet till 
ryssarna . Under Sovjet tiden 
fungerade det som skolskepp 
för sjöfartsskolorna i Riga , 
Klaipeda och Kaliningrad. Nu 
har det blivit en turistsevärd
het med bar på däcket och 
restaurang en trappa ner.

 ● Litauen är känd för sin trä
snideskonst. Nära Juodkrante,  
en bit inne i skogen, ligger 
Häxornas kulle (Raganų Kal
nas på litauiska). 80 stora trä
skulpturer av troll och figurer 
från litauiska legender och  
sagor gör vandringen till en 
speciell upplevelse. 

 ● En sevärdhet strax utanför 
Juodkrante är det åtta kilo
meter långa området av sand
dyner, som kallas de grå el
ler döda dynerna. För mer än 
300 år sedan låg här en fiske
by, men den kraftiga vinden 
blåste hela tiden sand över 
den. Till slut gav inbyggarna 
upp, flyttade längre söderut 
och grundade två nya fiskeby
ar, Pervalka och Preila. 

Man kan köra bil ända fram, vilket 
är ett plus för både fågelskådare och 
andra. 

Sartre vid himlens port
En äldre man står en bit ifrån soluret 
och frambringar smäktande vackra 
toner på sin violin. Vi får veta att han 
är en pensionerad professionell or-
kestermusiker, som ibland kommer 
hit för att spela en stund. Vi lägger 
gärna en slant i hans hatt.

En annan ännu mera berömd 
herre besökte Parnidis år 1965. Det 
var den franske filosofen Jean-Paul 
Sartre, som tillsammans med Simo-
ne de Beauvoir var på besök i Sovjet-

unionen och kom hit på besök från 
Kaliningrad. Han blev så tagen av 
områdets skönhet att han beskrev 
upplevelsen ”som att stå vid him-
lens port”. Häromåret reste kom-
munen en staty av Sartre nära sol-
uret. Bronsfiguren stretar sig fram 
över dynen i motvind.

Söderut från Parnidis är det ba-
ra ett par kilometer till gränsen mot 
Kaliningrad. Ett bälte av tallar be-
finner sig i gränsområdet. Faktiskt 
täcker tallskog tre fjärdedelar av Ku-
riska näset. Största delen av näset är 
nationalpark.

Nida är en trevlig liten stad med 
1 650 invånare. Den är administra-
tivt centrum för Neringa kommun, 
som utgörs av de fem orterna på Ku-
riska näset – Smiltyne, Juodkrante 
och Nida, plus de små byarna Per-
valka och Preila.

Vi vandrar längs strandpromena-

den i Nida och beundrar de många 
vindflöjlarna som har sin egen his-
toria. År 1844 beslöt myndigheterna 
att alla fiskebåtar skulle ha en vind-
flöjel på masten, så man kunde kän-
na igen dem och kontrollera fiskan-
det. Varje by fick sin egen färg och 
symbol. Genom åren har yrkesfis-
karna förfinat vindflöjlarna med eg-
na figurer. Var för sig berättar de om 
fiskarens familj, framgång på havet 
och ekonomiska status. 

Ett av de pittoreska trähusen i Ni-
da hyser ett bärnstensmuseum, där 
man förutom att beundra impone-
rande klumpar också får lov att tes-
ta bärnstenslikör. Den smakar ut-
märkt.

I norra ändan av Nida, högt uppe 
på sluttningen, ligger ett sommar-
hus som författaren Thomas Mann 
år 1930 köpte till sig och sin stora fa-
milj. Huset är nu museum och kul-

turcenter. På övervåningen finns 
hans arbetsrum, med en betagande 
utsikt över lagunen. ”Den italienska 
utsikten” kallade han den.  

Det blev dock endast ett par år 
som Thomas Mann kunde njuta av 
utsikten. Tyskland började snart 
kännas för osäkert för Mann och 
hans judiskfödda hustru Katia. År 
1933 flydde de till Schweiz, och se-
nare till USA. 

Sista eftermiddagen i Nida åker 
vi på utfärd med turbåten Austeja. 
Kapten Romas Šležas tar oss och en 
grupp andra turister med för att se 
Parnidis och de andra dynerna från 
sjösidan. Längs sluttningarna är det 
många djurspår, och kaptenen be-
rättar att han ofta ser rådjur, vildsvin 
och rävar. En enda gång har han sett 
en älg – det finns faktiskt ett bestånd 
av älgar på Kuriska näset. 

Lagunen fryser ofta till på vin-

tern, och kapten Šležas visar oss 
bilder av isfarkoster och pilkfiska-
re. Temperaturen kan falla till mi-
nus 15 grader på lagunsidan, med-
an saltvattnet på Östersjösidan gör 
att det sällan blir kallare än ett par 
minusgrader.

Båten Austeja är för övrigt byggd 
i Sulkava. Hon transporterades där-
ifrån via Jämsä och Lahtis till Lovi-
sa, där hon sjösattes för vidare färd 
mot Nida, i november 2005.

Kuriska näset upptogs på listan 
över Unescos världsarv år 2000. Vill 
man uppleva lugn och ro, pittoreska 
fiskebyar och ett rikt fågelliv är näset 
ett äkta smultronställe. Hit hittar än-
nu inte så många turister från Nor-
den. De flesta kommer från Litau-
en, Lettland, Ryssland och Tyskland. 
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■■ Typisk arkitek-
tur i Nida. Husen går 
ofta i rött, blått och 
vitt. 
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