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Leder
Gir visumfriheten grunn til bekymring?

LitauiskekriminelleiNorden

I dag er det nesten ikke mulig å
treffe en litauisk ungdom som
ikke vil reise til utlandet for å
skaffe seg arbeid. Mange reiser,
og langt fra alle kommer tilbake.
Storbritannia er et land med
mange illegale litauere. Nå har

unge oppfinnsomme personer
etablert egne illegale immigrasjonskontorer i England som forfalsker dokumentasjon, slik at
deres landsmenn slipper inn i landet. De sørger også for bosted og
jobb, mot god betaling.
Det sies at det ikke skal være
mange litauiske kriminelle igjen i
Litauen. Tusenvis av unge litauere
har nemlig reist til Spania der har
skaffet seg ulovlig arbeid. Den
senere tid har de kriminelle kommet etter, og utpresser nå de unge
for «beskyttelsespenger». Nylig
kom det til et regelrett gateslag
mellom personer fra begge sider.
Spansk politi arresterte 20 mennesker under episoden.
Derfor er det ennå kanskje
bare de småkriminelle som finner
veien til Norge og Sverige.
Vi tror ikke visumtvang er
utveien, men politi og tollvesen
bør være dyktigere i å håndheve
en fornuftig grensekontroll.
Vi gleder oss over den store
trafikken mellom Litauen og Norge. Den store majoriteten gjester
til Norge representeres selvsagt av
hederlige litauere. Men nå virker
det som noe må gjøres for å bremse en potensiell farlig utvikling.

I det siste Litauen-Nytt er det et
bilde fra Klaipeda og en tekst som
er litt «tussete», side 6.
Kafeen heter selvfølgelig
Tavaros Anikë (noe som også
tydelig kan leses på veggen). Den
lille statuen av Tavaros Anikë
(Annchen von Tharau) står på
Teatros Aikstë. (Der vel også
kafeen ligger, den er vel ikke på

torget??) Om denne statuen er det
sagt at den er like mystisk som
Mona Lisa.
Den ble satt opp i 1912, men
forsvant under krigen. Noen sier
at tyskerne fjernet den fordi den
snudde ryggen til Hitler da han
holdt sin berømte tale fra teaterbalkongen i Klaipeda i 1939. En
ny versjon av Klaipedas symbol
ble avduket den 18. november
1989. Ifølge legenden skrev dik-

teren Simon Dach den berømte
tyske folkevisen «Annchen von
Tharau» til bryllupet til Anna Neander, datteren til presten i Vladimirov, som nå ligger i Kaliningrad. Simon Dach var dødelig
forelsket i henne, men hun giftet
seg med en annen.
Liv Marit Dalen
Red.komm: Selvfølgelig! Vi
takker for korrigeringen og sier
oss leie for trykkfeilen!
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Norge opphevet i 1992 visumtvangen for litauiske statsborgere,
som et av de første vesteuropeiske
land . Det er ikke gått så alt for
lenge siden vi så de lange køene
med visumsøkere utenfor Tysklands ambassade i Vilnius. Ingen
ønsker å tilbake til visumtvang
mellom våre to små naboland,
men hvordan skal vi løse problemet de kriminelle bandene fra
Litauen representerer i
Skandinavia?
Av Jan S. Krogh
Den 8. mai arrangeres en konferanse i Kalmar som tar for seg
korrupsjon og «grenseoverskridende» kriminalitet i Østersjøregionen. Man spør seg om dette
er et hinder for utviklingen. I panelet sitter statsadvokaten i Malmø, en professor fra Uppsala, en
representant fra Baltic Business
School i Kalmar, den svenske
militærattacheen i Riga og en dansk korrupsjonsekspert fra Århus.
Bakgrunnen er at kriminelle
element fra Litauen den siste tiden
har hjemsøkt Sør-Sverige. Vi
kjenner vårt hjemelige problem så
alt for godt, og det gir all grunn til
bekymring for fortsettelsen.

Tavaros Anikë

Litauiske bander har de siste
årene herjet Norge fra Troms i
nord, til Rogaland og Sørlandet på
den andre kanten av landet. Østlandet har vært særlig utsatt.
I slutten av april kunne VG
melde at to menn fra Litauen angivelig ble lokket til Norge for å
likvidere tre mennesker. For første jobb skulle de få 10.000 dollar
(tilsvarer 90.000 kroner). Beløpet
tilsvarer over tre gjennomsnittlige
litauiske årslønner.
Tidligere har en rekke aviser
meldt om simple litauiske tyveriraid i forskjellige bygder.
Dette gir svært dårlig Litauenreklame, og det er man fullstendig
klar over i Litauen. Lietuvos rytas
gir bred avisomtale til bandittstrekene i Skandinavia, men dessverre uten at det hjelper mye.
Tvert imot virker det bare som
nye aktører dukker opp.

Spania

Arkeologiske nyheter

Balterne handlet med Roma

Derimot er han mer interessert i
området mellom Palanga og Klaipeda. I regionparken Pajuris finnes et nærmest urørt område, som
kan være svært interessant, og
som kan fortelle om kontakten
mellom våre områder.
Merkevicius påpeker at vi ikke
snakker om litauere, for de holdt
ikke til i dette området.
Arkeolog Rimute RimantieneJablonskyte har tidligere gjort
viktige oppdagelser ved Šventoji
og av skandinaviske gravplasser i
Apuole ved Skuodas. Algimantas
mener det finnes mer.
Den nå over 80 år gamle kvinnelige arkeologen, er ogå kjent for
oversettelsene (1960 og 1995) av

Noen av gjenstandene som ble
funnet under de skandinavisklitauiske utgravingene ved
Ukmerge i fjor.
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Arkeolog Algimantas Merkevicius
mener litauerne bare har begynt å
forstå sin egen forhistoriske
historie. Nå vil han konsentrere
mer forskning på kystområdene.
grenser er helt merkelige. Kurland
strakk seg jo over både dagens
Latvia og Litauen, og litauerne
bodde både i dagens Litauen og
Hviterussland, avslutter arkeolog
Algimantas Merkevicius.
dere

Av Jan S. Krogh

Sigrid Undsets roman «Kristin
Lavransdatter», såvel som Ibsens
«Peer Gynt» og «En folkefiende».
– Romerske oppdagelsesreisende kom til den baltiske kysten
på 7-800-tallet. Det var på denne
tiden en intensiv kontakt mellom
Romerriket og vårt område. Ravhandelen stod sentralt. Ravet ble
spredt under bronsjealderen, ikke
bare fra Vest-Jylland og Sør-Sverige, men også fra vårt område,
sier han og viser til arkeologiske
funn som viser dette.
Han forteller om tallrike funn
av romerske mynter over hele
Litauen. For fem bronsjemynter
kunne man f.eks. kjøpe 2-3 kg rav.
Merkevicius tror disse myntene
også ble brukt av balterne selv til
innbyrdes handel.
– Etter de siste årenes forskning ser vi at våre baltiske forfedre kultur var mye mer avansert
enn hva vi tidligere har trodd. Ved
kysten har vi funnet proto-byer fra
900-1000, som er tidligere enn
Kernave ved Vilnius. Kurlenderne
var i rene slag mot vikingene i
Danmark og Sverige. I Litauen er
mye basert på tradisjonelle overleveringer, alt for lite viten er basert på forskning, konkluderer
forskeren.
– Vårt største problem er at
utgravingene ikke er gode nok. De
er blitt bedre, men vi er langt fra
vestlig nivå. Vi vet svært lite om
Østersjøregionen i arkeologisk
sammenheng. Det var tidligere en
mengde baltiske kontakter, ikke
bare innenfor Europa, men også
mot resten av verden. I sovjettiden arbeidet vi litauiske forskere
helt isolert mot dagens litauiske
område. I dag ser vi at dagens

Kurlen

Arkeolog Algimantas Merkevicius
ved Universitetet i Vilnius er ikke
overrasket over at de såkalte
svenskegravene ved Ukmerge ikke
viste seg å inneholde rester etter
svenske-tiden på 1600-tallet.
I stedet fant den skandinavisklitauiske forskergruppen kun
rester etter litauere fra slutten av
folkevandringstiden.

Lettg

allere

Samogitiere

S

n
ello

iere

Auksjtaitere
Prøyssere

Litauere
Jotvingere

Omtrentlig lokalisering av de
forskjellige folkegruppene rundt
år 1000. Det jotvingiske språket
døde ut omkring 1200. Kurernes
storhetstid var på middelalderen.
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Sett og hørt
Norge forlater WSY
i Klaipeda
De norske eierne av Western Shiprepair Yard (WSY)
i Klaipeda har trukket seg ut
av selskapet. Dette ble utfallet etter at styreformann
Jan Erik Langangen fra
Ugland og Magne Reme i
Inova Invest i slutten av
mars ga opp forsøkene på å
skaffe Baltikums største
skipsverft nye investorer.
Dermed overtar det statlige
litauiske eiendomsfondet
som eier, inntil nye investorer dukker opp.
WSY var det største
norskeide selskapet i Litauen med 1500 ansatte.
Overtakelsen skjedde i
1999.
– Jeg er personlig veldig
skuffet over at de norske
eierne nå trekker seg ut.
Etter en vanskelig omstillingsperiode gikk vi i første
kvartal i år med overskudd,
og vi er derfor over kneika.
Jeg har stor tro på skipsverftet. Tross alt har jobben
her vært kjempegøy, sier
Kjell Mikalsen som ser liten
hensikt i å fortsette som
direktør for et litauisk statseid verft.

DFDS kjøper LISCO
Den litauiske regjering godkjente 23. april det danske
DFDS Tor Lines kjøp av
76,36% av aksjene i rederiet
Lisco i Klaipeda.
Lisco driver seks ro-ro
og ro-pax–fartøy på til sammen fire ruter fra Klaipeda
til Mukran og Kiel (sammen med Scandlines) i
Tyskland, samt til Åhus og
Karlshamn i Sverige. Rederiet driver også seks nyere
flerformåls lo-lo–skip.
Den totale prisen for
rederiet var 190,4 millioner
litas (47,6 mill. dollar).
Kontrakten har vært
krast kritisert av den litau-
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iske transportørforeningen
Linavas visepresident Algimantas Kondrusevicius som
nå vurderer å gå til rettssak,
og truer med å innlede samarbeid med andre fergeselskap. Transportørforeningen
er svært misfornøyd med
salget av Lisco som de mener ble solgt for en alt for
lav pris, og uten at de fikk
anledning til å påvirke privatiseringen.
Linava med sine 1700
medlemmer er i dag en av
Liscos største kunder.

Sosialdemokratene, som består av tidligere Dem. arbeiderparti og Sosialdemokratiske parti, gikk kraftig frem på siste
måling, og tok stemmer fra den ledende koalisjonen (Liberale og Ny Samling, på målingen Vilmorus gjorde for avisen Lietuvos rytas. De to kristligdemokratiske partiene har
vedtatt å gå sammen, trolig fra høsten. 73,2% av de spurte
oppga at de ville stemme, mot 76,5% i mars..
april 01 endring mars 01
Sosialdemokratene
45,5
7,5
38,0
Liberal-unionen
11,6
-4,2
15,8
Ny Samling
11,3
-0,4
11,8
Fedrelandsunionen
7,7
-2,4
10,1
Bondepartiet
4,5
-0,7
5,2
Senterunionen
3,8
-0,9
4,7
Kristligdem. Union
3,6
0,0
3,5
Kristligdem. parti
3,4
-0,5
3,9
Litauens frihetsliga
2,2
0,6
1,6
Unge Litauen
1,9
-0,2
2,1
Lit. polske valgaksjon
1,2
0,3
0,9
Litauens russerunion
1,2
1,0
0,3
Moderne kr.dem. union 0,5
0,2
0,4
Nye demokratiske parti 0,4
-0,5
0,9
Oppriktige kons. union 0,4
0,3
0,1
Andre
0,7
0,0
0,7

Litauen-fergen nå
fra Karlshamn
Fergen «Palanga» som til nå
har trafikkert Klaipeda–
Stockholm, går nå istedet
strekningen Klaipeda–
Karlshamn med tre turer i
uken. Avgang fra Karlshamn man, ons og fre, og
fra Klaipeda tir, tor og lør.
Lugarer koster fra SEK 720
en veg, mens personbil en
veg koster SEK 472.
Rutetabell finnes på:
http://www.shipping.lt/en

i behørlig tid på forhånd.
IMFs Mark Horton sa at
presset på å devaluere litasen nå er borte, og at det er
blitt mye lettere å diskutere
en omlegging.
Endelig tidspunkt for når
litas knyttes fra dollar til
euro var ikke klart da Litauen-Nytt gikk i trykken.

Fra dollar til euro
fra neste år?
Litauens sentralbank går inn
for at litasen nå skal knyttes
til euro, istedet for til dollar
slik den har vært siden
1994. Sentralbanksjef Reinoldijus Šarkinas har tidligere uttalt at 1. februar 2002
vil kunne være et passede
tidspunkt.
Det Internasjonale Pengefonds representant i Litauen, Mark Horton, uttalte i
slutten av mars at Litauen i
store trekk er klar for en
omlegging av litas fra dollar
til euro. Horton understreket
at det er viktig å finne en
balanse mellom ønsket om å
skifte på et tidspunkt da
euro-kursen er fordelaktig,
fremfor å offentliggjøre
dagen for valutakurv-skiftet
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Litauerne telles
I andre uke i april var rundt
15 000 folketellere på veg i
alle krinkler og kroker landet over. Grunnen til at hver
enkelt hushold i landet ble
personlig oppsøkt, var at
man ikke regnet med særlig
mange ville besvare en
skriftlig henvendelse. Også
Litauen-Nytts redaktør er
blitt talt.
– Det største problemet
er at folk ikke har tid. Jeg
blir bedt om å komme tilbake igjen og igjen. Kanskje
må Marius Mikutavicius’
sang OL-sang «Vi er bare 3

6

millioner» skrives om når vi
er ferdige, lo den unge kvinnelige folketelleren Jurgita.
Dette er første folketelling i Litauen siden 1989.
Ansvaret for folketellingen
har Litauens statistiske sentralbyrå (Statistikos departamentas) som har en interessant hjemmeside på engelsk
om denne folketellingen.
Les om folketellingen på
http://www.std.lt/Census/
engl/default.htm

Storsatsning på
kultur fra UD
Utenriksdepartementet har
under tittelen «Fokus Baltikum» innledet en årlig norsk
kultursatsning rettet mot de
tre baltiske land. Gjennom
året, fra januar til desember,
blir det en bortimot 30 norske forestillinger og arrangementer innen musikk,
film, dans og kunstindustri i
hovedsakelig Vilnius og
Kaunas.

Sett og hørt
Krig i Rogaland mellom politi og bønder om litauere

– Vi oppmuntrer gjerne
norske bedrifter og andre til
å benytte denne anledningen
til å markere seg i Litauen
eller de andre baltiske landene, sier ambassadesekretær Eiler Nils Fleischer ved
den norske ambassaden i
Vilnius, som ikke legger
skjul Fokus Baltikum er en
stor oppgave for ambassaden i Vilnius.
17. mai står for døren,
og Knut Hamre på hardingfele og Geir Botnen på
piano, skal spille for den
norske kolonien i år.
Ambassaden har tatt
hånd om to pressereiser for
litauiske journalister til
Norge. I begynnelsen av
mai skal en fellesbaltisk
mediagruppe få studere
norsk energi-og petroleumspolitikk. En annen, også i
mai, tar for seg Norge og
EU/EØS, samt kultur og
Fokus Baltikum.
I det hele tatt har det
vært mye kulturarbeid for
Vilnius-ambassaden i år.
– Vi har også opplevd
en voldsom respons, som
for Jo Strømme i Klaipeda,
sier ambassadesekretær
Eiler Nils Fleischer som
synes det har vært riktig
moro.

De to litauerne Robertas
Vilys og Mindaugas Gustaitis kom til Rogaland for å
plukke jordbær- og bringebærbusker. Så slo været om,
og det ble for kaldt til å
drive med dette.
I stedet for å reise tilbake til Litauen, fant de to
litauerne nytt arbeide hos en
annen bonde, Jan Hetland,
der de kunne få plante juletrær. Dette utlånet kom
Utlendingsdirektoratet for
øret, og sørget for å utvise
dem. De fikk fem timer på å
pakke, og til og med bilen,
som i Litauen er like viktig
som et hus i Norge, måtte
stå igjen.
Takket være iherdig
arbeid fra Jan Hetland og
Stavanger Aftenblad, omgjorde statsråd Jørgen Kosmo vedtaket, men ennå står
UDI på at litauerne mister
arbeidstillatelsen fordi de
ikke plantet jordbærbusker,
men juletrær.
Saken fikk førstesideoppslag i Lietuvos rytas,
landets ledende riksavis,
etter at sjefredaktør Vainauskas selv tok saken. Til slutt

slapp de to litauerne utvisning, men de ble lei av kranglingen og reiste frivillig
hjem til Litauen. Noen endelig avklaring på om de
kunne arbeide legalt hadde
de heller ikke fått.
– Bonde Jan Hetland har
i mange år hatt utlendinger
som sesongarbeidere. Han
har 40 dekar jordbær og fem
dekar bringebær. Sol, regn,
vind og frost, gjør at arbeidet lett topper seg, for så å
flate ut i andre perioder,
skriver journalist Arnt Olav
Klippenberg i Stavanger
Aftenblad.
– Vi trenger derfor en
fleksibel ordning der vi kan
sysselsette arbeidstakerne
med andre oppgaver, for
eksempel juletrær, sier
Hetland.
I et brev til statsrådene
Kosmo, Hansen og Brustad
skriver bonde Jan Hetland at
det gikk bra i mange år, men
at Stavanger-politiet i det
siste har gitt klar beskjed
om at de ikke aksepterer
den fleksible ordningen.
Beskjeden er klar. Tar de
oss så blir konsekvensen

først en advarsel, neste gang
mister vi retten til å ha utenlandsk arbeidskraft. Dermed
blir vi satt under et enormt
press, hevder Hetland som
mener politiet nå tar levebrødet fra bøndene, siden
driften hans er avhengig av
denne arbeidskraften.
Det virker som om politiet vil ha omkamp. De liker
ikke å tape, sier Hetland, og
sikter til at litauerne ikke ble
bortvist, slik politiet først
ønsket.
Han foreslår en rekke
endringer i regelverket.
Utenlandsk arbeidskraft bør
kunne brukes i hagebruk,
jordbruk og skogbruk. Han
ønsker at perioden skal
forlenges fra tre til fire måneder. Nå må utlendingene
være ute av landet i et halvt
år før de kan komme tilbake. Denne perioden ønsker han redusert til en måned. Han vil at flere arbeidsgivere skal kunne dele på
ansatte, og at disse kan
veksle mellom arbeidsgiverne, basert på timelister.
(Basert på flere artikler fra
Stavanger Aftenblad.)

Litauens
regjeringer
fra 1990 –
2001

3. regjering
Statsminister Gediminas
Vagnorius (1. regjering):
Utnevnt den 13. januar
1991. Gikk av den 21. juli
1992.

6. regjering
Statsminister Adolfas Ðleþevièius: Utnevnt den 10.
mars 1993. Gikk av den 8.
februar 1996.

9. regjering
Statsminister Rolandas
Paksas (1. regjering):
Utnevnt den 1. juni 1999.
Gikk av den 27. oktober
1999.

1. regjering
Statsminister Kazimiera
Danutë Prunskienë: Utnevnt
den 17. mars 1990. Gikk av
den 10. januar 1991.
2. regjering
Statsminister Albertas
Šimenas: Utnevnt den 10.
januar 1991. Gikk av den
13. januar 1991.

4. regjering
Statsminister Aleksandras
Algirdas Abišala: Utnevnt
den 21. juli 1992. Gikk av
den 26. november 1992.

7. regjering
Statsminister Laurynas Mindaugas Stankevièius: Utnevnt den 23. februar 1996.
Gikk av den 19. november
1996.

5. regjering
Statsminister Pirmininkas
Bronislovas Lubys:
Utnevnt den 12. desember
1992. Gikk av den 10. mars
1993.

8. regjering
Statsminister Gediminas
Vagnorius (2. regjering):
Utnevnt den 4. desember
1996. Gikk av den 3. mai
1999.
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10. regjering
Statsminister Andrius
Kubilius: Utnevnt den 3.
november 1999. Gikk av
den 19. oktober 2000.
11. regjering
Statsminister Rolandas
Paksas (2. regjering):
Utnevnt den 27. oktober
2000. Sitter ennå.
(Kilde: http://www.lrvk.lt)

Litauen-Nytt nr 1 – 2001

Kreftsyk ungdoms kamp for penger og behandling

Kreftsyke Þanetas livskamp
Like før jul i fjor fikk Litauen-Nytt
en e-postmelding fra en ung
Kaunas-jente som innledet brevet
med dette: «Jeg er lei for å måtte
bry Dem, men dette er svært
viktig for meg. Håpet er det siste
som dør. Derfor tillater jeg meg å
henvende meg til Dem for hjelp.
Jeg er eneste datter i vår familie.
Jeg er nitten år gammel. Selv om
jeg er førsteårs arkitektur-student, kan jeg ikke studere, fordi jeg
har tilbragt et og et halvt år ved
Santariškes universitetssykehus i
Vilnius».
I løpet av den tiden vi har fulgt
Zaneta har hun selv og myndighetene skaffet midler, og hun er nå
under behandling i Polen.
Av Jan S. Krogh
Kort tid etter møtte vi Þaneta og
hennes mor. Nittenåringen var da
kommet hjem til deres leilighet i
Kaunas. Vi fikk innblikk i det å
være alvorlig syk i dagens Litauen, og hvordan den syke og familien selv må være med å skaffe
midlene som trenges for å kunne
gjøre henne frisk, og alt hun må
forsake for å holde seg i livet.
Hun drømmer om å kunne ri og
svømme. Parykken skjuler mange
tunge cellegiftkurer.

Vant grønt kort

Blodkreftsyke Þaneta Rutkauskaitë fra Kaunas venter på en
passende donor som kan gi henne livet tilbake.
henviste henne til universitetssykehuset i Santariskes i Vilnius,
der ble det besluttet at hun skulle
benmarg-transplanteres der. Dette
nektet hennes mor tvert. Hun visste de manglet kompetanse på
dette området, og at 90 % av de
blodkreft-opererte i Vilnius døde
innen kort tid. Sin eneste datters
liv ville hun derfor ikke risikere,
og siktet istedet mot behandling i
utlandet – i Katowice i Polen.

Brukte internett i kampen

For knappe to år siden vant Þaneta arbeidsvisum i California.
Livet så lyst ut, men kort tid etter
at de kom til den varme og fuktige
vestkysten av USA, ble hun alvorlig syk, og måtte reise hjem til
Litauen.
Der konstaterte legene at Þaneta hadde utviklet akutt lymfatisk levkemi. Legene i Kaunas

Þanetas venn og andre klassekamerater hjalp henne med å sende
ut brev om hjelp til firma og alle
andre som kunne bidra med penger. Aviser, blader, firma og enkeltpersoner ble kontaktet.
– Vi satt oppe flere døgn og
samlet adresser fra alle mulige
kataloger. Tusenvis av brev om
støtte ble sendt ut, og plakater
hengt opp over alt, forteller hun.
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Raskt fikk hun god omtale i
mange aviser over hele landet. I
artiklene ble sykdomshistorien
brettet ut, sammen med hennes
inderlige ønske om å få lov å
leve videre.

Støtte fra departementet
Midtvinters, noen få dager etter
at vi hadde besøkt de to, ble det
en gledens dag i familien. Avisen Lietuvos rytas kunne nå
melde at Helseministeriet lovde
å støtte transplantasjonen i Polen fullt ut, og Þaneta reiste så
med en gang til Katowice!
Mamma Vida fortalte oss
senere at de flere ganger måtte
ringe og mase før garantidokumentet på 30.000 dollar (ca.
270.000 kr.) endelig dukket opp.
Pengene dekker likevel i
beste fall bare halvparten av hva
en transplantasjon vil koste,
behandling og søk etter donor

ikke medregnet. Men dette har de
likevel midler til, takket være Daniela-fondet i Vilnius (til høyre).

Jakten på en donor
I april kan Vida fortelle oss at
Þanetas helse er mye bedre. Professor J. Holowieckis ved sykehuset i Katowice mener et under
har skjedd, takket være det mest
moderne medisinske utstyret.
Likevel har dyre medikamenter
og individuelt tilpasset behandling
kostet mye. Vida er svært urolig.
Nå søker hun etter en donor til
dattera, men ingen litauere passer.
Heller ikke i noen internasjonal
donorbank finner de noen som
kan passe med Þaneta. De lever i
håpet. Hver dag melder nye donorer seg. Men Þaneta har ingen tid
å miste, og sliter dessuten med et
meget sjeldent antigen. Professor
Holowieckis foreslår etter å ha
diskutert tilfellet i USA, at det
beste ville være å lete etter donor i
egen region av verden. Derfor vil
Vida nå ta initiativ til en aksjon
for donor-blodprøver i Litauen.
Dette kan også bli en start på en
egen litauisk donor-bank, håper
hun, men ser for seg mye arbeid.
Donorjakten blir svært kostbar.

Fondet «Daniela»
Redaktør Lina Visomirskiene i
helsebladet «Vitta», har tatt initiativ til hjelpe- og støttefondet
«Daniela» som samler inn penger
til ungdom som trenger medisinsk
hjelp i utlandet. Omkring 90 litauere trenger donorer, mange av
dem er unge. Takket være «Daniela» har de foreløpig skaffet Þaneta nok penger, men mange andre
står i kø. En av dem er lille Mildutë som har fått operasjon i
Tyskland.
Lina Visomirskiene har så
langt samlet inn flere hundre tusen litas. Noe får fondet fra ulike
firma, men det meste kommer inn
fra pensjonister og lærere, beløpene varier fra 50 til 100 litas.
Nylig gikk 18 år gamle Ruta
Kynaitë bort, etter tre års kamp
mot blodkreft. Midlene som ble

samlet inn til henne håper man nå
gå til behandling av andre barn
som har blodkreft. Dette må Rutas
foreldre bestemme. Litauisk Telekom har nylig lovet fondet å installere internett-tilknytning for
gratis bruk, og på den måten håper
fondet og de syke ungdommene å
kunne drive mer aktivt innsamlingsarbeid. Fondets leder Lina
Visomirskiene kan nåes på e-post:
vita@lenux.veidas.lt
Litauen-Nytt vil følge fondets
arbeide, og komme tilbake til saken i en senere utgave.
De som vil støtte «Daniela»
kan sende sin støtte til:
«Labdaros ir paramos fondas
'Daniela'», Architektu g. 206-88,
LT-2049 Vilnius, Litauen.
Bankkonto: LTB Centro skyrius,
foreign currency acc. Nr. 60102162021601. SWIFT: TAUPLT2X.

Bare kostnadene de må regne med
å betale en passende donor, vil
kunne tilsvare 100.000 norske
kroner. Hun synes det er leit at det
er få i Litauen som makter slike
utgifter. – Så mange er alvorlig
syke i Litauen, fra nyfødte til
aldrende. Men ingen vet hva som

kan skje med hver og en av oss,
derfor må vi se dette problemet i
perspektiv.
Þaneta gledet seg over å kunne tilbringe påsken hjemme i Litauen med kjæreste og mamma.
Etter få dager bar det tilbake til
Katowice og mer behandling.
Kan du skaffe donor til
Zaneta?
Zaneta trenger en som kan være
villig til å donere henne ryggmarg. For at transplantasjonen
skal være vellykket, må donorens
ryggmarg ikke frastøte Zanetas
kropp. Personen må tilfredstille
hennes. Her er Zanetas donordata:

Enebarnet Þaneta og engstelige mamma Vida Rutkauskienë, håper
på et under, og datteren skal bli helbredet.
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HLA type:
A3
A*03011~013/02~04
B41 B*4101/03
B56 B*5601~02
DR1 DRB1*0101/021~022/04~05
DR15 DRB1*15011~012/021~023/
03~06/08
DR51 DRB5*01011~012/02~09;
DRB5*0202~04
(Se også: http://www.kalnieciai.lt/
zr/howto.htm)
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The VERONICA Guesthouse is
conveniently located in the
historical Traku Street in Old
Town. The verdant courtyard
disposes to a barbecue and a
friendly chat.
We offer three one-floor
comfortable apartments with

– double room: 200 Lt. ($50)
– single: 140 Lt. ($35)
to 20% off-season discount
– bicycle rent per day: 40 Lt.
($10)

Traku 15-5, LT-2001 Vilnius,
Lithuania. Tel./fax +370-2222-460. Mob. +370-87-19507
e-mail: vghouse@yahoo.com

Our guests may also enjoy
genuine Lithuanian countryside
when in season:
– a small cottage amid the
woodlands on a lake bank 80 km
north of Vilnius.
The price of 400 Lt. ($100) per
two days (one night) includes
transfer, personally cooked
lunch/dinner, and guide service.
To book any of the above just
send us the following details:
your first and last names your
address, phone and fax
numbers, e-mail if available
arrival and departure dates.

open fireplaces, about 40
sq.m. each. Car parking and
bike rent are available.
The owners speaking English,
German, Polish and Russian
will make you feel at home.

We will contact you immediately to make full arrangements for your accommodation.

Our prices per apartment per
night, breakfast included, are:

Oppslagsverk for den som er på reisefot
Rimeligst i Norge!
..... Litauisk-norsk ordliste, 6000 ord og uttr., A5format. Første litauisk-norske ordliste utgitt noen gang!
Norsk språkhistorie på litauisk. Anbefales. Utgitt 1996.
Femte opplag. ......................................................... 95 kr
..... Dansk-litauisk ordbog, Rundt 9000 ord med
litauiskspråklig innføring i dansk gramatikk.
Redigert av tidligere dansk sendelektor Ebbe Flatau.
Over 250 s. Andre opplag. 1998 .............................. 80 kr
..... Lithuanian basic grammar and conversation,
den beste læreboken for begynnere i litauisk,
248 s., engelsk, lommeformat, innb. (1990) ............. 60 kr
..... Who is who in Lithuania, oversikt over de 3000
mest kjente personlighetene i Litauen, bakgrunn,
utdannelse, arbeids- og familieforhold og foto,
engelsk utgave (1998) .............................................. 600 kr
..... Vilnius – The Symbol of a New Europe, 45
minutters videofilm om Vilnius med utgangspunkt i
historie, dagligliv og kultur. Amerikansk produsert.
(1999) Anbefales ..................................................... 250 kr

..... Via Baltica, veikart over hele Baltikum (ca
1:1 mrd) og oversiktskart over de viktigste byene
ved hovedfartsåren Helsingfors og Warszawa ....... 50 kr
..... Kart over Litauen, (1:400.000) med avstandstabell og bykart over de største byene ................... 50 kr
..... Vilnius bykart, (1:21.000) med Gamlebyen
(1:7500) og distriktet (1:200.000) ........................... 50 kr
..... Kaunas bykart, (1:25.000) med to kart over
sentrum og regionen rundt ..................................... 50 kr
..... Kart over Klaipeda og Palanga (1:15.000 og
1:11.500), Litauens kystområde ............................ 50 kr
..... Vilnius In Your Pocket, den beste byguiden
(eng), utgis 5-6 ganger i året, ca. 80 s. ................... 15 kr
..... Kaunas In Your Pocket, den beste byguiden
(engelsk), utgis ca 2 ganger i året, ca. 50 s. .......... 15 kr
..... Klaipeda In Your Pocket, den beste byguiden
(engelsk og tysk), også med info om Palanga og
Neringa, utgis ca 2 ganger i året, ca. 50 s. ............ 15 kr
..... Litauen-Nytt, hele 1998-årgangen (4 nr.) ........ 75 kr
..... Litauen-Nytt, hele 1999-årgangen (4 nr.) ...... 100 kr

Navn:
Beløpet er sendt norsk bankkto 0531.19.68205
(Dessverre kun forskuddsbetaling.)

____________________________________________
Adresse, postnr og poststed:

Klipp ut eller fotokopier siden og send bestillingen til:

Litauen-Nytt,

____________________________________________
Tlf/faks/e-post – priv/arb:

Ðeðkinës gt. 61-69, LT-2010 VILNIUS, Litauen
Fax: +370 2 465209 (hele døgnet)
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Vennskapssamarbeidet Pasvalys – Drangedal 10 år

Nå skal det bli fest i Pasvalys!
Det er 10 år siden samarbeidet
mellom Pasvalys og Drangedal
kommuner kom i stand. Nå skal
det en ordentlig markering til (se
side 26). Vi tok en prat med
trekunstner Arunas Grušas og
prosjektleder Arfinn Jensen, litt
om hva som er blitt gjort, og om
situasjonen i Pasvalys i dag.
Dette samarbeidet har vært meget
fruktbart. De to ramser opp: 20
Pasvalys-familier har fått personlige kontakter med folk i Norge,
mye medisinsk utstyr, alle sengene på sykehuset i Pasvalys, og
praktisk talt alt tannlege-utstyr til
alle klinikkene i samme kommune, kommer fra Norge, og hele 54
norske busser er kommet til Pasvalys takket være vennskapssamarbeidet! Blant disse bussene er
også en bokbuss, og bibliotek-,
musikk- og kunstsamarbeid er
noen av de konkrete resultater.

Prosjektleder Arnfinn Jensen og
kunstner Arunas Grušas forteller
om 10 års vennskapssamarbeid.

Planlegging i Pasvalys: Fra v. Vida Stokiene fra utdanningsavdelingen,
Wenche Bjørkeng fra Bamble kommune, skulptør Arunas Grušas,
prosjektleder Arnfinn Jensen, Drangedal kommune og ordfører Albertas
Petronis i Pasvalys kommune.
– Mange norske kulturarbeidere som har vært her tror jeg drømmer om å kunne arbeide i et kulturland som Litauen, sier Arnfinn
Jensen, og forteller at praktisk talt
hvert eneste bibliotek har eget
dukketeater om om det rike kulturlivet, tross folks økonomi.
Hvordan har folk i Pasvalys det
egentlig?, spør vi Arunas.
– Som i Litauen ellers er det i
løpet av disse ti årene blitt langt
verre for folk flest. Alkoholen og
pessimismen er verst. Stadig flere,
særlig på landsbygda, holder barna hjemme fra skolen, fordi de
ikke har penger til det, ikke bare i
Pasvalys, men over hele landet.
Utdanningen er gratis, men foreldrene må kjøpe skotøy, pene klær,
ransler og dekke andre kostnader.
For dem som bare tjener noen få
hundrelapper i måneden er dette
store kostnader, konstaterer
Arunas Grušas.

– Vi kjenner til problemet.
Barn i Kragerø har samlet inn
flere hundre pakker til barnehager
og skoler her. Frimurerne i Skien
har i to år gitt støtte til de fattigste
barna, som fikk reise til Norge for
et par ukers opphold, sier Arnfinn.
– Mye av problemet ligger i at
parlamentet i fjor reduserte barne
og arbeidsledighetstrygdene. Statens inntekter var gått mye ned på
grunn av krisen i økonomien, avslutter Arunas, som likevel er optimistisk med tanke på fremtiden.
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Norske hjelpepleiere i Pasvalys.

Nordisk Informasjonskontor i Vilnius 10 år

Kulturogbistandviktigst
Det er snart gått 10 år siden
Nordisk Ministerråds Informasjonskontor i Vilnius ble
åpnet. Vi møter kontorets
første direktør, svensken
Anders Kreuger, som er
kommet til Vilnius i samtale
med nåværende sjef, nordmannen Knut HjorthJohansen. Den baltiske
tilnæringen mot EU er stabil, noe som ikke er tilfelle
for Russland. Derfor er det i
dag en økende interesse fra
Ministerrådet og de nordiske land for dette enorme
landet. Nåværende direktør
Knut Hjorth-Johansen trekker først frem den baltiske
kompetansen på russiske
forhold, blant annet i grenseregionalt samarbeid som
et viktig potensiale. Samtidig ser han gode muligheter i fremtiden, å gjøre
bruk av de mange erfaringene man har fra informasjonskontorene i Baltikum.

blitt åpnet av den danske
innenriksministeren, på
selveste Litauens nasjonaldag 16. februar, og i nærvær
av ledende litauiske politikere. Dette var attpåtil en
knapp måned før 11. mars,
da Litauen erklærte seg
uavhengig av Sovjetunionen!
De nordiske land, med
unntak av Sverige hadde
ikke akseptert Sovjetunionens okkupasjon av Litauen.
Sveriges situasjon gjorde
det imidlertid lettere for
svenske diplomater å operere i Litauen, noe de var
nærmest hele tiden.
- Jeg ga derfor på forhånd, da jeg søkte jobben,
klar beskjed til Ministerrådet at informasjonskontoret ville bli oppfattet som
en diplomatisk stasjon.
Like etter fikk jeg stillingen,
forteller Anders Kreuger
med et smil.

Av Jan S. Krogh

Dramatisk tid

Svært tidlig ute
Høsten 1990 ble stillingen
som leder for Nordisk informasjonskontor i Vilnius
utannonsert. Den daværende
frilanstolken og litauisklæreren Anders Kreuger
fikk stillingen, og begynte
formelt fra april året etter,
under meget hektiske politiske forhold. Som tolk
hadde han meget god kjennskap til lederskapet og den
politiske situasjonen i republikken.
Da var kontoret i Vilnius
nemlig formelt sett, allerede
Artikkelen er også trykket i
Politik i Norden nr 1/2001.

Han slapp å søke sovjetisk
turistvisum for å komme på
jobb i Vilnius, i stedet ble
han invitert som gjest av de
litauiske myndighetene.
Gjennom vinteren og våren
1991 var det stadige sovjetiske provokasjoner. 14
mennesker ble drept ved tvtårnet, og man fryktet angrep mot parlamentet.
– På denne tiden var jeg
lite i Litauen, jeg tror det
ville gjort mer skade enn
gavn, mener Kreuger.
I januar uttalte Island at
de ville åpne diplomatiske
forbindelser med Litauen så
snart som mulig. Denne
anerkjennelsen fra et nor-
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Nordisk Ministerråds informasjonskontor i Vilnius'
grunnlegger Arne Kreuger (t.h.) og nåværende
direktør Knut Hjorth-Johansen ser tilbake på ti år.
disk land ble svært viktig
for Litauen.

Litauen selvstendig
Mandag 19. august våknet
verden opp til kuppet i
Moskva. Anders Kreuger
var da i Stockholm.
– Telefonlinjen til Vilnius ble allerede brutt på
formiddagen. Jeg besluttet
straks å reise til Litauen.
Det hele gikk fort, allerede
mot slutten av uken var det
klart at de baltiske land nå
fikk sin selvstendighet. Siste
uken i august kom jeg meg
til Riga, og tok taksi til
Vilnius. Jeg skaffet meg et
sted å bo, og hadde med
meg nøklene til kontoret i
Išganytojo gate 4. Mye
oppussing gjenstod, og
gjennom hele 1991 var
lokalene i gamlebyen å
betrakte som en byggeplass.
I Vilnius var det ikke mulig
å kjøpe noe som helst, så
jeg måtte kjøpe inn byggematerialer, spiker, pensler,
wc og lamper mens jeg var i
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Sverige. Der kjøpte jeg også
inn mesteparten av bøkene
til biblioteket, forteller
Anders videre.

Kontoret åpner
Fra høsten var han fast stasjonert i Vilnius, og leide
han seg kontorer i Fransiskanerklosteret, også i gamlebyen. Etter jul var renoveringen ferdig, og de kunne
flytte inn i egne lokaler.
Forholdene var ganske annerledes enn i dag.
– Blant annet var all bokføring i amerikansk dollar,
noe som forbauset den danske riksrevisoren. Bokholderiet gjorde jeg selv. Budsjettet var på 1,5 millioner
danske kroner, erindrer den
tidligere kontorlederen. –
Til sammenligning budsjettet for 2001 2,7 millioner
kroner, i tillegg til et stort
antall eksternfinansierte
programmer, skyter Knut
Hjorth-Johansen inn.
Etter nyttår 1992 ble
kontoret åpnet for allmenn-

heten. Mye av den første
tiden gikk med på å svare på
grunnleggende spørsmål.
Litauerne hadde jo ingen
erfaring med utenlandske
kontorer i sitt eget land, og
det var få ambassader som
ennå var i drift. De fleste
nordiske hadde imidlertid
åpnet, og ansvarsdelingen
ble tidlig avtalt. Informasjonskontoret skulle holde
seg til kultur og utdanning.
- Jeg mener det var
svært viktig vi helt fra starten fikk den avklaringen. Vi
ga penger til stipender, universitetet og dets studenter,
kulturelle formål og leger.
Reisestøtten var svært viktig, ramser Anders Kreuger
opp.
– Det er forresten
arbeidssituasjonen i dag
også, og selv om vi ønsker å
trappe den ned, vil den på
grunn av den økonomiske
situasjonen i landet, fremdeles være viktig for mange
en god stund til, kommenterer Knut.
– Men på den tiden fantes det nesten ingen andre
steder folk kunne få slik
støtte! Dessuten brukte jeg
tid på å lære de ansatte
hvordan man snakker i telefonen. Men servicekulturen
her har bedret meg mye på
disse ti årene, tilføyer
Anders.
Informasjonskontoret
distribuerte mye informasjon, mest om undervisning
og kultur. Viktige kontaktledd var Nordisk seksjon i
utenriksdepartementet,
miljøverndepartementet og
Seimas.

Viktig
kulturkonferanse
I august 92 ble den første
store nordiske kulturkonferansen avholdt i Kunstnernes hus, i dag Presidentpalasset. Arrangementet var
viktig for informasjonskontor for både å markere
seg, og etablere kontakter. -

For første gang fikk litauerne møte sine nordiske kolleger. Vi fikk samlet nøkkelpersoner fra alle litauiske
ministerier, og inviterte fra
nordiske institusjoner som
Nordbok. Mye av det eksisterende litauisk-nordiske
samarbeidet ble innledet
allerede da, understreker
Anders Kreuger, som legger
til at man gjennom årene
med stor suksess også har
stått bak lignende arrangementer, utstillinger og
teaterspill.
– Når jeg ser tilbake er
det kanskje noen ting som
ikke utviklet seg slik jeg
hadde tenkt. Biblioteket
med nordisk litteratur hadde
jeg trodd skulle bli mer
brukt, men det henspeiler
seg på behovet fra de kontaktene jeg hadde før jeg
begynte å arbeide her. I det
hele tatt er det jo få her i
landet som kan lese disse
bøkene. Etter som grensene
er blitt åpnet er flyten av
informasjon blitt enorm i
forhold til hva den var i
1990, forklarer Anders.

Bistå så mange
som mulig
I de første årene rakk pengene svært langt., for eksempel reisestøtte på 3 000
kroner for litauere som
ønsket å etablere kontakter i
Norden.
– Vi lyktes svært godt
med legene som var en eller
to måneder i Danmark og
Norge, senere også i Sverige. Det gikk fantastisk, de
fikk se hvordan sykehusene
fungerte og var organisert.
Legene fikk i det hele tatt
fra oppholdet i Norden også
med seg tilbake en nyttig
medisisk-etisk pakke, og
dette reflekterer også den
tilbakemeldingen vi har fått
fra dem, sier Anders.
– Jeg vil også trekke
frem Institutt for skandinavisk språk ved Universitetet i Vilnius, der både

instituttet og studentene har
fått mye støtte fra Nordisk
Ministerråd. I vårt tidlige
arbeide så vi kulturutvekslingen som et viktig profilskapende element. Vi gjorde
stor lykke med den svenskfinske utstillingen «Fördomar», som videre utviklet
seg til kunstfestivalen i
1994, der vi fikk strålende
respons på Kaurismäkis
filmer. Kontaktene som ble
etablert ved Samtidskunstsenteret i Vilnius, viste seg
å bli svært viktige. Vi sto
også bak oversettelsen til
litauisk av «Skandinavias
historie», som ennå er å få
kjøpt på bokhandlene, forteller Anders.
– Vår virksomhet i Litauen har på en eller annen
måte maktet å reflektere det
nordiske samarbeidet hjemme. «Kultur-attaché»-posisjonen er blitt sterkt nedtonet, og har ikke lenger den
fremstående rollen, mener
Knut, som det halvannet
året har har vært i stillingen,
har arbeidet mye med
demokratibygging, der hvor
det er nordisk nytte av et
samarbeid. Han kom da
også fra Kommunenes
Sentralforbund i Norge.
Vi spør om kontoret
fremdeles vil bestå om fem
år. Knut griper ordet.
– Kontoret i Vilnius er
permanent, det er ingen
signaler fra Nordisk Ministerråd om nedprioritering
av nordisk-baltiske kontakter. Likevel er fokus
rettet mot Russland. Personlig tror jeg at dette
spørsmålet vil bli tatt opp
når Litauen er blitt EUmedlem. Vi har gitt mye
støtte til EU-forberedelsene
som alle nordiske land støtter fullt ut. Kontorets rolle
har endret seg mye i løpet
av disse ti første årene. Før
var vi et av de få av sitt slag
i Litauen, mens vi i dag har
fått stor konkurranse fra
hele verden. Storbritannia,
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Frankrike, USA, Tyskland
og Italia har alle sine sentre.
Vi har likevel en viktig
posisjon i Litauen som er
oppnådd gjennom gode
kontakter mot de mange
faglige miljøer. Dette er jeg
imponert over, og vil gjerne
gi honnør til begge mine
forgjengere, Anders
Kreuger og Ebbe Flatau,
slår han fast.

Ekspansjon
Informasjonskontoret i
Vilnius var fra Nordisk
Ministerråds side, påtenkt
rollen å ha ansvaret for
virksomhet og kontakt også
i russiske Kaliningrad. Dette
falt nok de russiske myndighetene tungt for brystet,
noe som resulterte i at oppgaven gikk videre til Nordisk Ministerråds kontor i
St. Petersburg. For Russland
er det nemlig altoverskyggende at Kaliningrad-området med sin spesielle geografiske beliggenhet, ikke
på noen måte blir oppfattet
som et område med offisiell
tilknytning til Litauen.
Men i desember 2000
kunne Knut Hjorth-Johansen, etter lang tids planlegging, endelig invitere til
åpning av Nordisk Ministerråds informasjonspunkt i
den litauiske havnebyen
Klaipeda. Dette er det andre
kontoret i Litauen.
Den nordiske formen
kontoret har fått, med lett
adgang og uten høy terskel
for kontakt, har særlig tiltrukket ungdommen. Så er
det også en ung litauisk
kvinne, med bakgrunn fra
Norge, som leder kontoret i
Klaipeda. På kontoret i
Vilnius har Knut også en
dyktig stab med unge medarbeidere, alle med høy
kompetanse om alle
nordiske land.
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Stifting av Litauisk ungdomsforening i Norge
Den 9. desember 2000 ble
litauisk ungdom i Norge
invitert til Bergen for å
stifte Litauisk ungdomsforening. Initiativtakere var
Jurgita Jelinskaite, Marius
Slavinskas og Imante Raskinyte, alle studenter ved
Universitetet i Bergen. Litauisk konsulat i Bergen var
behjelpelig med lokaler og
«matpenger» og vi møtes i
Grand selskapslokaler tidlig
en grå Bergenslørdag. På
agendaen var vedtak av
statutter og valg av styret.
Av Migle Grønbekk
Jurgita Jelinskaite delte sine
erfaringer fra møte med
Verdensforening for litauisk
ungdom i sommer 2000 og
leste e-post fra Maryte Smitiene fra Verdensforeningen
der hun ønsket Litauisk
ungdomsforening i Norge
velkommen. Marius Slavinskas presenterte statuttene.
Disse var basert på eksempel av Verdensforening for
litauisk ungdom, som er
overordnet organisasjon for
litauiske ungdomsforeninger

i forskjellige land. Etter
mye diskusjon ble statuttene vedtatt med noen små
rettelser. I statuttene står det
bl.a. at litauisk ungdom i
Norge mellom 16 og 35 år
kan bli medlem, at organisasjonen har som sitt formål
å samle litauisk ungdom i
Norge, fremme litauisk
kultur og være behjelpelig
med informasjon om Litauen-relaterte saker. Litauisk
deklarasjon av 1949 ble
derimot forkastet fordi de
fleste opplevde den som
foreldet og alt for nasjonalistisk i dagens sammenheng.
Etter kaffepausen ble
det valgt seks personer til
styret. Styret delte oppgavene seg imellom. Jurgita
Jelinskaite ble valgt til forkvinne, Marius Slavinskas
til nestformann, Gabriele
Haugen til kasserer, Giedre
Praskeviciute til sekretær
og Imante Raskinyte og
Migle Grønbekk til
styremedlemmer. Jurate
Haugen (ikke-medlem) tok
imot tilbudet om å være

uavhengig revisor for
foreningen.
Samme kveld ble det
fest hos Marius, der gode
gamle litauiske tradisjoner
(ingen fest uten mye mat)
ble holdt. Riktignok ble det
laks og ikke «cepelinai» på
menyen, ettersom organisasjonen valgte å være fleksibel og tilpasse seg lokale
forhold.
Litauisk forening i Norge som omfatter alle aldersgrupper og som Litauisk
ungdomsforening blir del
av, ble stiftet 11. mars 2001
i Oslo. Her var ungdommen
uheldig: Jurgita Jelinskaite
og Gabriele Haugen skulle
delta, men p.g.a. dårlige
værforhold vendte flyet
deres tilbake til Bergen etter
en times rundtur over Gardermoen. Det bør nevnes
her at pengene til turen ble
samlet inn på en s¿rdeles
vellykket utlodning av litauisk brandy, sjampanje og
konfekt på feiringen av
nasjonaldagen 16. februar,
og vi benytter anledningen å
takke alle sammen for

Forkvinne i Litauisk
ungdomsforening i
Norge, Jurgita
Jelinskaite.

støtte, selv om livets ironi
ikke lot oss bruke de
pengene til det rette
formålet.
Litauisk ungdomsforening ønsker flere medlemmer hjertelig velkommen.
Er du litauer bosatt i Norge,
eller kjenner du en som
ønsker kontakt, sjekk vår
internettside på

http.//
www.student.uib.no/
~st03446/NLJS

Feiring av litauisk nasjonaldag i Bergen
16. februar inviterte Litauisk konsulat i Bergen og
stiftelsen 3,14 til feiring av
litauisk nasjonaldag .
Av Migle Grønbekk
Festen begynte med åpning
av en utstilling på det Akademiske kvarter, studentersamfunnet i Bergen. Her
var tre litauiske kunstnere
representert: Stasys Aukstuolis (interiør), Eimantas
Ludavicius (metall, begge to
har tatt sin utdannelse i
Tallinn) og Katre Karina
Matiukiene (tekstil, utdan-

net i Vilnius). Gøran Ohldieck fra stiftelsen 3,14
introduserte kunstnere til
folkemengder som hadde
samlet seg i lokalene. Etter
at alle hadde sett utstillin-

gen, ble festen flyttet over
til Galleriet 3,14. Det ble
servert kanapeer, vin og
champagne til de fremmøtte.
Blant disse var norske politikere og byråkrater som

jobber mot Litauen, medlemmer i Foreningen Norge
Litauen og Litauisk ungdomsforening i Norge, litauere bosatt i Norge samt
andre Litauen-interesserte.

Kveldens arrangører: Litauisk konsul Helge Dyrnes
(nr to fra venstre) og
gjester.

De litauiske au-pairene
Indre og Regina foran
kunstverket av Katre Karina
Matiukiene.

Katre Karina Matiukienes
(til venstre) kunsthatter i ull
var spesielt populære blant
kunstelskerne.
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9. BOBCATSSS-seminar vel i havn
I slutten av januar arrangerte bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo det 9. internasjonale BOBCATSSSsymposiet i samarbeid med
søsterinstituttet ved Universitetet i Vilnius.
BOBCATSSS er en årlig
bibliotek- og informasjonsfaglig konferanseserie som
samler studenter, lærere,
forskere og praktikere
innenfor fagfeltet fra hele
Europa. Årets konferanse
hadde mellom 250 og 300

deltakere fra mer 27 land,
og har vært arrangert siden
1993.
– Samarbeidet har vært
kjempespennende. Planleggingen har gått på e-post,
telefon, og selv om det har
hendt at vi har misforstått
hverandre, har alt løst seg,
kunne de norske medarrangørene fortelle oss.
– Det som kommer frem
her har flere aspekter, men
viktigst er bibliotekets rolle
i et moderne kommunikasjonssamfunn som Litauen

Inger-Marie M. Gabrielsen og Gro Mette Johansen
skal skrive hovedoppgave om BOBCATSSS.

Fra v. Ass. professor Ramune Petuchovaite og student
Tomas Derzanauskas fra kommunikasjonsfakultetet
ved VU, og student Cathrine Moen fra HiO.
er på veg inn i , men som
kanskje ikke har gått opp
for alle byråkrater.
Læreprosessen er også
viktig for meg og studentene, og bortsett fra BOBCATSSS ville vi aldri hatt
ansvaret så mange utenlandske gjester på en gang, sier
ass. professor Ramune Petuchovaite ved kommunikasjonsfakultetet på Vilnius
universitet.
En student ved samme
fakultet, Tomas Derzanauskas sier det slik:

– En vennlig atmosfære
er viktig, å kunne føre viktige samtaler under kaffen.
Ennå er det som student å
være leder for en litauisk
gruppe i en slik internasjonal sammenheng, meget
sjeldent og derfor verdifullt.
Vi har fått meget god
dekning fra media, men jeg
beklager at det ikke kom
deltakere fra Russland. De
hadde ikke penger til å reise. Integrering av bibliotek
på internett er meget viktig,
og mange problemer står
foran oss, avslutter han.

Enklere for utlendinger å komme til Norge
Hittil har det vært svært
vanskelig for litauere å få
tillatelse til å arbeide i Norge. Utlendingsdirektoratet
har fra mange hold vært
utsatt for massiv kritikk for
sendrektighet i behandling
av bl.a. oppholdstillatelser.
Nå arbeider Kommunalog regionaldepartementet
særlig med tiltak med sikte
på at:
– flere visumsøknader kan
behandles av utenriks-stasjonene (ambassadene)
– visum til deltakere på
internasjonale arrangementer kan behandles enklere

– arbeidssøkervisum kan
innvilges til personer med
etterspurt kompetanse
– arbeidsgiver kan søke på
vegne av arbeidstaker med
spesielle kvalifikasjoner
– rutinene for arbeidsmarkedsmessig vurdering av
søknader om arbeidstillatelse som spesialist mv.
forenkles
– muligheten til å søke om
arbeids- eller oppholdstillatelse fra Norge utvides
– flere får mulighet til å
komme til Norge mens søknaden behandles i Utlendingsdirektoratet (UDI)

– det blir enklere å få en
foreløpig tillatelse mens
søknaden behandles
– første gangs tillatelser kan
gis med lengre varighet når
det er mulig (for eksempel
inntil 3 år)
– rutinene for å behandle
søknader om bosettingstillatelse forenkles
– politiet får adgang til å
innvilge førstegangs reisedokument til utlendinger
– politiet får adgang til å
innvilge statsborgerskap.
Når reglene vil bli endret er det for tidlig å si, men
signaler kommunalminister
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Jørgen Kosmo har sendt ut i
forbindelse med Rogalandsaken (se spalten Sett &
Hørt i denne utgave av
Litauen-Nytt), kan tyde på
at UDI blir politisk instruert
til iallfall å være mer forsiktig i å utvise utlendinger
som allerede er i Norge.
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Kommunesamarbeid

10 år siden Litauens frigjøring
Oslo kommune var invitert til
Vilnius 12. og 13. januar 2001 for
å markere 10-årsjubileet for
frigjøringen av Litauen. Samtidig
markerte man 10 år for samarbeidet mellom Oslo og Vilnius.
En delegasjon på fire personer,
anført av kommunaldirektør Eldri
Langåker fra byrådslederens
avdeling, fikk ta del i et høytidelig
og verdig program.
Av Pål Narve Somdalen, spesialrådgiver, ansvarlig for internasjonalt samarbeid i Byrådslederens
avdeling, Oslo kommune

Et fritt Litauen
Det var i januardagene i 1991 at
det litauiske folket for alvor reiste
seg mot den sovjetiske armé og
ville ha friheten tilbake etter 50
års sovjetstyre. Konfrontasjonene
toppet seg i Vilnius natten mellom
den 12. og 13. januar, der 13
personer mistet livet.
Kampen førte frem og folket
vant sin frihet tilbake. Island og
Norge var de første til å anerkjente Litauen som en selvstendig
nasjon, men Oslo kommune spilte
også en beskjeden rolle i den dra-

President Valdas Adamkus takket kommunaldirektør Eldri Langåker for
godt samarbeid. Foto: K. Oland.
matiske løsrivningsprosessen.
Allerede i februar underskrev
Oslo en samarbeidsavtale med
Vilnius, noe som hadde en viktig
signaleffekt.

Fra materiell bistand til
erfaringsutveksling

På mottakelse hos presidenten.
Kommunaldirektør Eldri Langåler
og artikkelforfatteren, spesialrådgiver Pål N. Somdalen.
Foto: K. Oland.

I løpet av de 10 årene Oslo og
Vilnius har samarbeidet har en
rekke aktiviteter og prosjekter har
vært gjennomført. De første årene
var det humanitære og materielle
aspektet viktigst, men de senere
årene har kommunesamarbeidet
vært fokusert på konkret erfaringsutveksling, kompetanseheving og demokratibygging.
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Utenriksdepartementet har bidratt
med noe finansiering, og med få
midler er det oppnådd gode
resultater.

Konkret og nyttig
samarbeid
Under Oslodelegasjonens besøk
den 12. og 13. januar i år, ble de
konkrete resultatene understreket
av Vilnius' viseborgermester. I sin
tale takket han for det gode samarbeidet og den støtte Vilnius har
fått i løpet av disse årene. Under
besøket ble en avtale om et nytt
samarbeidsprosjekt signert, denne
gang innen temaet ledelsesutvikling, arbeidsgiverpolitikk og

Kommunesamarbeid
likestilling. Det er også nylig opprettet samarbeid mellom Oslo
katedralskole, Bjølsen skole og to
skoler i Vilnius. I tillegg må renovasjonsetatens fagforenings årlige
innsamlingsaksjon til barnehjem i
Vilnius og Klaipeda nevnes.

Fredskonsert til Europa
Selve frigjøringsmarkeringen i
Vilnius startet utenfor parlamentsbygningen på kvelden den 12.
januar, der det ble tent bål på samme måte som da folkemassene
tente bål for å holde varmen i
1991. Ulike artister underholdt og
Vytautas Landsbergis og honorær
konsul Leon Bodd var blant
talerne.

Fredskonsert til Europa
Neste arrangement for å markere
den blodige natten var en norsklitauisk konsert i St. Johanneskirken. Hele det offisielle Litauen
og representanter fra utlandet var
til stede da Mozarts requiem ble
fremført, og konserten ble overført til en rekke europeiske land.
På selve frigjøringsdagen, den
13. januar, ble det arrangert en
minneseremoni i parlamentet,
hvor ofrenes pårørende var æresgjester. I etterkant var det en høytidelig seremoni med kransenedleggelse på monumentet over de
falne, hvor også Oslo kommune la
ned krans.

Signering av prosjekt-plan om ledelse og likestilling i det gamle rådhus.
Fra v. Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson, kommunaldirektør
Eldri Langåker, varaordfører Jonas Imbrasas og assisterende direktør
Vyta Vinciene.
Den enorme spilleglede og høye
kunstneriske kvalitet militærorkesteret viste gjorde sterkt inntrykk
på en allerede beveget og høytidsstemt forsamling.

Samarbeidet fortsetter
I Oslo kommunes hilsning til
Vilnius ble det lagt vekt på at det
gode samarbeidet mellom Oslo og
Vilnius de siste årene må utvikle
seg videre. Kontakt over landegrensene bryter ned barrierer og
gir oss mulighet til å lære av hverandre, få nye impulser og bli i
stand til å få til enda bedre resultater i de respektive byer. Vennskapet mellom Oslo og Vilnius
bygger bro mellom folk og er et

Kransenedleggelse på Antakalnis
gravlund. På bildet Vytautas
Landsbergis, Eldri Langåker og
flere. Foto: Pål N. Somdalen.
bidrag til en fredelig og
demokratisk utvikling i vårt eget
nærområde. Et område som bare
for få år siden var delt i to helt
adskilte verdener.

Takk fra presidenten
På ettermiddagen samlet rundt
200 gjester seg til mottakelse i det
vakre presidentpalasset.
I sin velkomsttale takket president Valdas Adamkus gjestene
fra utlandet spesielt. Både presidenten og Vytautas Landsbergis
benyttet mottakelsen til personlig
å takke for det gode samarbeidet
mellom Norge og Litauen og mellom Vilnius og Oslo.
Frigjøringsdagen ble avsluttet
med en fantastisk korpskonsert
med det litauiske militærorkester.

På besøk hos Litauens president: Honorær generalkonsul for Litauen i
Oslo, Leon Bodd, i selskap med rådgiver Kjersti Oland i Oslo kommune.
Til høyre, Bodds samboer, pensjonert barnelege Karen Halvorsen.
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Etablering i Litauen
I år er det meget gunstig å etablere produksjonsselskap i Litauen. Prisene på grunn og bygninger
er lavere enn tidligere. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er god, lønningene er lave.
Er du interessert, ta kontakt med oss for konsultasjon. Vi er behjelpelig med tilrettelegging og
finansiering, etablering av selskaper og søk etter medarbeidere.
Vårt selskap ble etablert i 1994, vi har god innsikt i litauisk lovgiving og forretningskultur, vi
kjenner fallgrubene. Våre tjenester utføres etter vestlige standarder og normer.
Som revisjonsselskap legger vi vekt på intern kontroll, sikring av selskapets aktiva og rapportering.
Revisjonen utføres i henhold til ISA standardene. For klienter setter vi opp årsregnskapene i henhold
til IAS-standardene, eller de nordiske lands standarder.
Regnskapsførsel utføres. Rådgiving i skatter og avgifter. Arbeidsspråket er engelsk, forøvrig
skandinavisk, litauisk og russisk. Daglig leder er litauisk og autorisert revisor. Medeier og rådgiver
Thor Tinglum er registrert revisor.
Vårt selskap er lisensiert til å kunne påta seg revisjon i alle typer selskaper.

Scandinavian Accounting and Consulting UAB
Kæstuèio 79-7, LT-3000 Kaunas
Tlf.: +370 7 320806, fax: 320811
E-mail: sac@taide.lt

Rimelige laftede tømmerhytter fra Litauen!
Vi kan tilby flere typer hytter i alle
prisklasser. Ta uforpliktende
kontakt med oss!

Vårt firma leverer ferdigprosjekterte
tømmerhytter fra Litauens beste
produsent.

ABC HYTTEPROSJEKTERING AS
ET NATURLIG VALG NÅR PRIS OG KVALITET TELLER
ALT I HÅNDLAFT
Levering/montering i hele Norge
Tlf 63 98 98 08 – mob. 906 18 012 – faks. 906 18 012
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Stor interesse for tradisjonell kinesisk medisin

Neijing-skolenetableres
Neijing-skolen ble grunnlagt i
Spania for 36 år siden og ledes av
dr. Jose Luis Padilla Corral, også
kalt Ba Han Sheng. Det er et
senter for studie og utvikling av
tradisjonell kinesisk medisn. I
Norge har Neijing-skolen etablert
«Stiftelsen Ling» på Ås der man
lærer tradisjonell kinesisk medisin gjennom et teoretisk og praktisk kurs over tre år. Høsten 99
begynte Alf Martin Simonsen og
GreciaVargas Manchola å undervise i Vilnius, der de gir et ukes
seminar hver tredje måned.
Av Jan S. Krogh
I Estland har allerede de vært i sju
år, og interessen blant litauerne er
meget stor. Nå tar de sikte på å
finne lokaler til en egen litauisk
skole i tradisjonell kinesisk medisin. Det er ofte de som nesten har
mistet alt håp, og som likevel vil
forsøke en siste behandling for
seg eller sine nærmeste, som tar
kontakt med Nejing-stiftelsen.

En liten litauisk gutt som lider av dårlig søvn får behandling av Grecia
Vargas Machola.Dr. Alfredas Maruska følger interessert med i
behandlingen.
Vi besøkte Alf Martin Simonsen, opprinnelig fra Arnøy i
Skjervøy kommune, og Grecia
Vargas Manchola, utdannet psykiater fra Columbia, under et av

– Neijing-skolen bringer gammel kinestisk visdom i sin originale form,
forteller Alf Martin Simonsen og dr. Grecia Vargas Machola sine
litauiske kursdeltakere. Her fra et seminar i Vilnius (tolken i midten).
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deres seminarer i Vilnius. De fleste kursdeltakerne er leger som
også benytter andre alternative
behandlingsformer i sin behandling av pasientene. Sentralt i Neijing-skolen er akupunktur og massasje, ikke medikamenter.
– Vi benytter denne behandlingsformen når vanlig medisin
ikke virker, forteller dr. Aleksejus
Zakarovas, en av kursdeltakerne.
Initiativtakeren i Litauen, dr.
Alfredas Maruska, har drevet med
akupunktur siden 86 da han gikk
på et kurs i Kiev. I 91 skulle han
delta på et kurs i Bergen, men fikk
ikke komme i land da nordmennene trodde turistfartøyet de kom
med var et spionskip.
– Nå tar akupunktur seg opp
igjen. Vi ser nå på den kinesiske
varianten, ikke den mer vestlige
akupunkturen som er vanligst i
Europa, forteller Maruska som har
15 års praksis bak seg.
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Samarbeid og bistand

Modalen vurderer samarbeid med Kaišiadorys
Modalen kommune utenfor
Bergen er en av Norges
rikeste kommuner, takket
være vannkraften. Nå har
skolen i kommunen tanker
om en skolekontakt mot
Litauen. Om det blir til noe,
er ennå noe tidlig å si.
Skolesamarbeid har ført tre
representanter fra Modalen
til Kaišiadorys kommune i
Kaunas fylke – omtrent
midtveis mellom Kaunas by
og Vilnius. Der de har møtt
representanter for kommunen og besøkt en skole.

Data
Data var et aktuelt samtaleområde, og gjestene fra

Norge så straks at her kunne
de bidra.
– Vi har nylig skiftet ut
alle MacIntosh-maskinene
våre. De kunne vi gitt skolen i Litauen, sier Nåmdal.

Ciurlionis og Grieg
Litauen-eksperten Brynjulf
Hernes forteller om
kontaktene mellom Hordaland og Kaunas by. Han
trekker frem at man nå ønsker å fremheve Ciurlionis og
Grieg som to parallelle
musikere.

Mer UD-penger
Brynjulv Hernes ønsker at
UD-midler kan stimulere
flere små- og mellomstore

Fra v. rektor Sigmund Vikene, lærer Line Indvær,
ordfører Leif Egil Nåmdal og konsulent Brynjulf
Hernes i Kommunenes Sentalforbund i Hordaland.
bedrifter og kommuner til
økt satsning mot Litauen.
Han er ikke fornøyd, og
mener midlene iallfall ikke
har vært synlige.

Brynjulv Hernes har i en
årrekke vært en viktig pådriver i kommunesamarbeidet, særlig mellom Kaunas
og Hordaland.

Oslo renholdsverk med hjelpesendinger
De ansatte i renovasjonsetaten i Oslo kommune,
Tormod Kisen, Odd Andersen, Liljan Celius,
Halvor Norheim og Unni
Tvenge, har et prisverdig
tatt initiativ til, og fraktet
over hjelp til en rekke
barnehjem og andre institusjoner i Litauen, blant
andre Klaipeda barnehjem «Smiltele» med 80

barn fra 0-18 år, hjelpeog støttefondet «Padekime vaikams ir seneliams», som fikk norsk
hjelp de to siste år, og
«Vilnius krisesenter for
utsatte mødre og barn».
Tormod Kisen har
hvert år siden 97 selv
vært med på å organisere
hjelpesendinger.

Mye verdifull hjelp er kommet til mange trengende i
Litauen gjennom hjelpesendingene fra Oslo.

Mange hender
har tatt i et tak
for at hjelpen
skal komme
frem. Her
under
avlossing i
Litauen.

Fra v. Tormod Kisen, Odd Andersen, Liljan Celius og
Halvor Norheim. Unni Tvenge var ikke til stede da
bildet ble tatt.
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Litauen-Nytt 10 år
Redaksjonen mimrer – Del 1: Oppstarten

EtnorskLitauen-bladformes
En gang våren 1991 mens undertegnede jobbet i LO-systemet i
Oslo, og var blitt styremedlem i
Foreningen Norge Litauen, luftet
vi overfor styrets formann tanken
om et medlemsblad. Dette ble det
gitt nokså frie hender til, og
arbeidet gikk raskt i gang.
Av Jan S. Krogh
Å få støtte til et slikt tiltak var
ikke helt lett. Likevel var Leon
Bodd og skipsreder Wilh. Wilhelmsen med, og støttet tiltaket fra
første stund. Begge med 500
kroner, om vi ikke husker feil.
Bladet skulle først og fremst ut
til medlemmene og noen aviser. I
1991 hadde foreningen kun rundt
100 medlemmer. Frieksemplarer
for gratis distribusjon var ikke noe
vi tenkte på den gangen. I dag er
det en viktig del av bladdriften.
I de første årene hadde vi ofte
et dikt på side 2. Mange satte pris
på det, og vi burde kanskje ta opp
den tradisjonen.
Nummer 1 bragte to store kart,
som begge hvert dekket et helt
oppslag. Det ene av Litauen, og
det andre av Vilnius sentrum. Det
siste hadde vi fått fra parlamentet,
som igjen hadde fått det fra KGB.
På denne tiden var jo et godt
bykart å betrakte som en statshemmelighet! I lang tid etter fikk vi
stor takk fra mange Litauenvenner for disse kartene.
Nyhetene for nr. 1 og 2 fikk vi
fra det sovjetiske nyhetsbyrået
IANs kontor i Oslo. De var faktisk
ikke så verst. I nr. 1 skrev vi at
UD hadde utlyst en stilling som
sendelektor i Vilnius, og lønnen
var 300 - 500 rubler i måneden!

Første utgave utkom våren 1991,
og med kartbilag. Forsiden omtalte norskkurs for litauere.

Andre utgave hadde Bodd og
Landsbergis på forsiden. Store
deler av bladet var viet pressemeldinger og litauisk historie.

I nummer 2 av Litauen-Nytt for 1991 omtales de sovjetiske angrepene på
tollkontorene. Sett & Hørt-spalten ble opprettet.
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Foreningen Norge Litauen er en partipolitisk uavhengig norsk forening som har
til overordnet formål å støtte den frie
litauiske republikken.
Du finner mer om oss på internett.
Adressen er: www.litauen-nytt.org
Vær velkommen!
Leder
Isak Foss, Tante Ulrikkes vei 31,
0984 Oslo. E-post: isak.foss@veths.no
Tlf. privat 22 10 07 96, tlf. arbeid
22 96 45 46 og fax 22 96 47 64
Nestleder
Selma Dilba, Riistoppen 9,
2009 Kjeller.Tlf. 63 87 26 60,
faks. 63 87 99 11
Sekretær
Reda Petrošiute Brynildsen
Thoen fjellgård, 3540 Nesbyen.
E-post: svebryn@online.no
Tlf. privat 32 06 88 90
Kasserer
Cato Nicolai Lund
Brekkelia 10 F, 0882 Oslo, e-post:
cato.n.lund@fw.no, tlf. 22 23 81 89
privat, tlf. arbeid 67 58 70 00/70 77
Fax 67 58 70 01. Mobil 930 82 931
Styremedlemmer
Kristin R. Kardel
Ryghs vei 13 B, 0786 Oslo, e-post:
k.r.kardel@bio.uio.no, tlf./faks
22 14 77 07 priv. og tlf. arb. 22 85 46 20
Arne Løchen
Sagaveien 35, 1430 Ås
Tlf. 64 94 04 84
Jon Bremer
Damveien 31, 0587 Oslo
Tlf. 22 15 20 16
Varamedlemmer
Steinar Bjerve, Nordstrandveien 23,
1170 Oslo.E-post: steinar@math.uio.no
Tlf. 22 29 51 63
Nils Heggemsnes,
Ullern allé 49, 0381 Oslo.
Tlf. 22 52 44 12 og mobiltlf. 901 88 394

Årsmøtet 2001
Det var møtt opp 26 medlemmer
til årsmøtet som 4. april ble holdt i
Foreningen Nordens lokaler,
Abbediengen Hovedgård i Oslo.
Den viktigste saken skulle vise
seg å bli valget av leder. Etter at
valgkomiteen hadde innstilt nestleder Selma Dilba til dette vervet,
etter Johan L. Stang, kunne hun av
private årsaker likevel ikke stille.
Hun foreslo isteden sekretær Isak
Foss, som så ble enstemmig valgt.
Stang ble nytt varamedlem etter
Daiva-Marija Johansen som ikke
tok gjenvalg.
Reda Petrošiute Brynildsen fra
Nesbyen nytt styremedlem.
Ellers ble det bare mindre
endringer i de øvrige vervene (se
spalten til venstre).
Ambassadør og lege Harald
Siem holdt en svært interessant
gjennomgåelse av Østersjørådets
arbeid, under tittelen «Østersjørådet og samarbeidet om bekjempelse av epidemiske sykdommer».
Siem leder sekretariatet for
treårsprogrammet til bekjempelse
av epidemiske sykdommer i
Østersjøområdet. Det er særlig
tuberkulose som står sentralt.
Både problemtyper, sykdomsbilder og ressurssituasjonen varierer innenfor vide grenser i dette
området. Informasjon er lagt ut på
eget nettsted: www.balthealth.org
som åpenbart er vel verd et besøk.

Vedtektene til foreningens
fond ble vedtatt og dermed
formelt opprettet, etter at det var
klargjort fra styret at vedtektene
måtte revideres og suppleres når
fondet har nådd en slik størrelse at
lovpålagte krav om regnskapsførsel og revisjon blir aktuelle.
Årsmeldingen for 2000 ble
foredratt av formannen (se neste
side). Når det gjaldt referansen til
valgene på årsmøtet 1999, ble det
etterlyst opplysning om hvem som
ikke hadde vært på valg, slik at
hele styresammensetningen hadde
fremgått. Johan L. Stang, Kristin
Kardel og Arne Løchen burde ha
vært nevnt. Det ble også etterlyst
opplysninger om virksomheten i
Bergen. Ettersom det ikke foreligger noen rapporteringsplikt fra
Vestlandsavdelingen til Foreningen, kunne det bare opplyses at
virksomheten er noe redusert, og
at litauisk ungdom i Bergen har
etablert en litauisk klubb.
Regnskapet ble også foredratt
av kassereren og godkjent med
kritikk for revisjonspraksis for
1998 og 1999.
Styrets forslag å endre betegnelsen fra «formann» til «leder»
ble vedtatt. (Nestleder har alltid
vært «nestleder».) Vedtektenes §
2 ble tilføyet nytt siste ledd: «Årsmøtet kan tildele æresmedlemskap
etter forslag fra styret».

Bli medlem eller abonnent!
Du betaler 200 kr til:
Foreningen Norge Litauen,
Brekkelia 10F, 0882 Oslo på konto
0532.1542109.
Elever, studenter og pensjonister
betaler kun 100 kr. For firma og
institusjoner minimum 1000 kr.

Leveringsfrister
Litauen-Nytt nr 2/01: Senest 15. mai
2001.
Litauen-Nytt nr 3/01: Senest 15. juli
2001.
Litauen-Nytt nr 4/01: Senest 15.
oktober 2001.

Johan L. Stang, Almeveien 23,
0855 Oslo. Tlf./faks 22 23 14 93
Revisorer
Pål Dick-Henriksen
(+ ny som oppnevnes av styret)
Valgkomité
Inge Auestad
Erik Aurbakken
Viggo Jørgensen
Se også: www.litauen-nytt.org/styret.htm
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Årsmelding for 2000
Foreningens formål.
Vedtektenes § 1. «Foreningen skal på alle måter fremme samarbeidet mellom
Norge og Republikken
Litauen.»
Forrige årsmøte ble holdt i
Menighetshuset, Vestre
Aker kirke, Ullevållsvn.
117, Oslo, tirsdag 11. april
2000. Johan L. Stang ble
valgt til årsmøtets dirigent
etter at innkalling og saksliste var godkjent. Årsmeldingen for 1999 ble utdelt,
gjennomgått og godkjent.
Regnskapet for 1999 ble
utdelt, gjennomgått og godkjent. Det samme gjaldt
regnskap for 1998 under
forutsetning av at manglende bilag ble fremlagt for
revisor. (Det er skjedd.)
De fremsatte kontingentforslag for 2001 ble vedtatt
slik: Hovedmedlem kr. 200.
Elever, studenter og pensjonister kr. 100. Familiemedlemmer som ikke mottar
Litauen-Nytt kr. 100. Firma
og institusjoner minimum
kr. 1000.
På grunn av innkomne
forslag var det ikke foredrag
på årsmøtet, men innlagt tid
til sosialt samvær med enkel
bevertning.
Innkomne forslag:
1. Vedtektsendringsforslag
om æresmedlemskap fra
Isak Foss fikk ikke tilstrekkelig antall stemmer og må
eventuelt bli tatt opp på
kommende årsmøte.
2. Forslag om at årsmøtet
skulle få anledning til i
fremtiden å tildele betegnelsen «Årets Litauenvenn» ble
vedtatt.
3. Forslaget om å etablere et
fond for sosiale og kulturel-

le formål ble vedtatt. Forslaget kom opprinnelig fra Erik
Aurbakken på årsmøtet
1999. Styret skal fremlegge
forslag til statutter for fondet på årsmøtet 2001 for
endelig godkjenning.
Valgene. Valgkomiteens
forslag ble fremlagt og vedtatt. Det var gjenvalg av
følgende medlemmer av
styret: Selma Dilba og Cato
Nicolai Lund. Nytt styremedlem ble Jon Bremer.
– Ved konstituering av styret etter valgene ble Selma
Dilba, Cato N. Lund og Isak
Foss gjenvalgt i sine verv
som henholdsvis nestleder,
kasserer og sekretær.
Varamedlemmer til styret.
Disse ble valgt: Steinar
Bjerve (ny), Daiva-Marija
Johansen (gj.v.), Nils Heggemsnes (gj.v).
Revisorene Pål Dick-Henriksen og Geir Hagland ble
gjenvalgt.
Valgkomiteens tre medlemmer: Inge Auestad, Viggo
Jørgensen og Anne Marit
Thorsrud ble gjenvalgt.
Styrets arbeid i kalenderåret 2000: 8 styremøter og
dessuten arbeidsmøter med
to eller flere styremedlemmer. – Jevnlig kontakt
med redaktøren av vårt
Litauen-Nytt på fax og telefon. 4 numre av bladet utkommet i 2000.
Arrangementer: Feiringen
av Litauens nasjonaldag og
Foreningens 10-års jubileum foregikk i Nobelinstituttet med stor oppslutning
og stor stemning. Referat i
Litauen-Nytt. Samtidig
feiret lokallaget i Bergen
dagen. Årsmøtet 11. april
var preget av drøfting av de

innkomne forslag og de
faste poster, referert ovenfor. Vårt arrangement på
Norsk Folkemuseum for
medlemmer med familie og
venner var 26. august. Det
var det første i sitt slag.
Været var godt, oppslutningen god og maten smakte.
Vi bør kunne ha tilsvarende
sammenkomster hvert år. –
Høstmøtet holdt vi 19. oktober i konferansesentret i
Slottsparken Appartements
med Jan S. Krogh som gjest
og foredragsholder. Det var
interessant å høre vår redaktørs personlige refleksjoner
over forholdene i Litauen
etter å ha bodd i Vilnius i
over ni år. Hans besøk hørte
med i markeringen av foreningens ti-års jubileum.
Ved president Valdas
Adamkus' besøk i Norge,
deltok formannen i den
offisielle middag som regjeringen ga på Akershus Slott.
Formannen representerte
også foreningen ved Utenriksdepartementets avskjedslunsj for ambassadør
Kornelija Jurgaitiene i regjeringens representasjonsbolig. Styret har i alle år hatt
et meget positivt samarbeid
med den litauiske ambassade, og vil fortsette denne
tradisjonen når den nye
ambassadør er på plass.
I løpet av kaldenderåret
kommer det ganske mange
henvendelser over telefon.
De fleste forespørsler må
takles umiddelbart av formannen og/eller sekretær.
De dreier seg ofte om formidling av kontakter, både
fra privatpersoner og firma.
– Lederne i Litauen-Nytt er
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skrevet av formannen, men i
løpet av året har bladet fått
flere andre artikler fra styret, foruten nyheter «sakset»
fra aviser og andre trykte
kilder.
Vi har opprettet eget fond
for sosiale og kulturelle
formål i 2000. Fondet skal
få statutter vedtatt på årsmøte 2001. Fondsmidlene er
plassert på egen konto i
BNP og vi har fått de første
donasjoner. Forhåpentlig vil
fondet snart passere kr. 50
000. En målsetting er å
komme over kr. 100 000.
Da blir renteavkastning
interessant for utdeling av
støtte etter søknad.
Kartotekføring av medlemmer har de siste årene foregått i Vilnius i samarbeid
med vår kasserer i Oslo. Til
nylig har det vært økonomisk fordelaktig å sende
post til medlemmene fra
Vilnius. Imidlertid har det
vist seg at vi må ta arbeidsøkter med utsendelse fra
Oslo – to ganger etter forrige årsmøte. Vi har drøftet
mulige endringer i styret,
men det nye styret vil få
saken til vurdering.
Styret merker seg at foreningen står foran nye utfordringer/engasjementer. Hva
makter vi å få inn for? I de
initiativ som Østersjørådet
tar, kan det f.eks. bli spørsmål om vår medvirkning.
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Isak Foss ny leder
Foreningen Norge Litauens nye
formann Isak Foss er førsteamanuensis ved Norges veterinærhøgskole, født 24. august 1933 i
Stadsbygd – nåværende Rissa
kommune, Sør-Trøndelag.
Siden han kom med i styret i
foreningen som sekretær, har han
vært meget aktiv. Foss tok bl.a.
initiativ til foreningens humanitære fond, som straks fikk stor
oppslutning. Dessuten har han
vervet ikke rent få nye medlemmer
i foreningen.
I sin programerklæring som han
uttalte på årsmøtet, vil han gå inn
for en foryngelse og feminisering
av styret, som preges av en noe
høy gjennomsnittsalder.
Dermed kan foreningen kanskje stå overfor et «generasjonsskifte», som kan bli spennende.
Av faglig bakgrunn har Isak
Foss veterinærmedisinsk eksamen
fra Norges veterinærhøgskole
høsten 1957. Ansatt ved Norges
veterinærhøgskole i 1958.
Han har nesten hele tiden vært
ved anatomen: Anatomisk Institutt, Institutt for anatomi, Fag-

Nytt fra Foreningen Norge
Litauens
Vestlandsavdeling
Jurate Haugen er Foreningens
leder for Vestlandet. Hun er
interessert i å engasjere seg litt i
Foreningen samt skrive artikler
o.l. til Litauen Nytt. Hun har også
god kontakt med den litauiske
ungdomsforeningen i Bergen der
hun er revisor. Hennes adresse er:
St. 67, 5305 Florvåg . Telefon
privat 56 14 27 05.
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seksjon for anatomi, Institutt for
morfologi, genetikk og akvatisk
biologi. I to år var han ved New
York State College of Veterinary
Medicine, Cornell University,
USA, 1976 - 1978. Master of Science in Veterinary Medicine fra
Cornell University.
Han har vært kst. førsteamanuensis og leder av Elektronmikroskopisk laboratorium ved
Norges veterinærhøgskole i to år,
1978 - 1980. Videre har han vært
kst. instituttstyrer ved Institutt for
anatomi, Norges veterinærhøgskole et halvt år, høsten 1992 og
kst seksjonsleder ved Fagseksjon
for anatomi, Institutt for morfologi, genetikk og akvatisk biologi,
Norges veterinærhøgskole et halvt
år, våren 1993.
Foss har vært medarbeider og
kildesignatur ved utgivelsen av
Norsk Landbruksordbok (husdyranatomi). Dessuten har han
utgitt flere vitenskapelige studier,
og arbeider med en revisjon av
Textbook of Veterinary Histology.
Han er gift, har to barn og to
barnebarn. Er for tiden separert.
Den nye formannen liker å gå

Isak Foss (67) er ny leder av
Foreningen Norge Litauen. Til
daglig er han førsteamanuensis
ved Norges Veterinærhøgskole i
Oslo.
turer i skog og mark, og er bosatt i
Oslo. Foss er medlem i mange
organisasjoner, i tillegg til vår
egen, bl. a følgende: Norsk-estisk
forening, Kulturlaget Norge Latvija, Foreningen Norden, Scandinavian Society for Electron Microscopy (SCANDEM), Norsk
nevrobiologisk forening, Norsk
Forskerforbund, Den Norske Veterinærforening (DNV), Oslo Veterinærforening og Norsk Veterinærhistorisk Selskap.
Vi ønsker formann Isak Foss
lykke til i sitt nye verv!

Støtt Foreningen Norge Litauens hjelpefond!
Vær også du med på å bistå foreningen prosjekter i Litauen. Ingen gaver er for
små. Styret i foreningen og Litauen-Nytt vil kontinuerlig følge opp og omtale
prosjektene der pengene blir benyttet.
Konto nr. 9021.13.30138
Foreningen Norge Litauen, Tante Ulrikkes vei 31, 0984 Oslo
Tlf. 22 10 07 96 – faks. 22 96 47 64
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Litauens nasjonaldag i Oslo 2001
I årenes løp har det festnet seg
som en tradisjon at Litauens
ambassade samarbeider med
Foreningen Norge Litauen om
feiringen av nasjonaldagen 16.
februar. Denne gangen samlet
begivenheten mer enn 150 mennesker, overveiende litauere, i Konferansesenterets store sal, sentralt
i Stortingsgaten. Kontrasten til
nasjonaldagssamlingene 7-8 år
tilbake var ganske stor.
Av Cato N. Lund
Gjennomsnittsalderen i forsamlingen kan ha vært noe slikt som
25 år, vi er jo noen i foreningen
som trekker snittet oppover, innslaget av ungdom var påtagelig. I
løpet av festen ble det ganske klart
hvorfor de hadde møtt så mannjamt opp.

Diplomatiet
Begivenheten ble ifølge sedvane
innledet med at ambassaden ga en
mottakelse for Corps diplomatique. Drikke, kaker, spekemat og
brød av litauisk tilsnitt serveres for
så mange nasjoners representanter
som finner anledning til å delta, og
det er ganske mange. Om de kommer hovedsakelig for å kikke på
hverandre, skal være usagt, men
en iakttager utenfor korpset får
inntrykk av en levende interesse
for å holde kontakt med et lite land
i en utsatt posisjon. Vertinnepliktene ble utmerket håndtert av
Chargé d'affaires, Lina Viltrakienë.
Mottakelsen dør hen en god
halvtime før selve festlyden kommer, og i år var den altså større
enn noensinne. Formannen ønsket
etter hånden velkommen med noen
velvalgte ord, fremført med sed-

vanlig eleganse og introduserte
Lina Viltrakienë. Hun ga en oversikt over den aktuelle situasjonen
hjemme, men først og fremst over
forholdet mellom våre to land.
Som vi vet, er det ganske utmerket, men det kan vel være grunn
til å minne om at både Litauen for
seg og Baltikum i sin alminnelighet, stadig befinner seg i en overgang og trenger at noen bryr seg.

Vytautas Kernagis
Forsanger ved avsyngelsen av
nasjonalsangen var Vytautas Kernagis, og da gikk det opp for denne korrespondenten hvorfor vi
hadde samlet så tallrikt og ungdommelig et publikum. Begeistringen var mildt sagt stor, og den
ble ikke mindre i den første lille
konsertavdelingen som fulgte før
sceneskiftpausen og bevertningen
som ikke sto noe tilbake for den
som var blitt diplomatene til del.
Etter sceneskiftet var det kommet et bord på podiet og bak det
satt et panel av personer, medlemmer i foreningen som på en eller
annen måte var involvert i begivenhetene for ti år siden: Leon
Bodd, Selma Dilba og Johan L.
Stang. De ga oss del i sine erfaringer og inntrykk.

Sterke minner om 1991
Dramatikken i begivenhetene var
kanskje ingen nyhet for den eldre
delen av forsamlingen, men for de
mange som ennå ikke skrev sin
alder med to sifre den gangen,
kan det vel ha vært et og annet å
tenke på. Det tåler å gjentas, det
som Leon Bodd understreket om
utenriksministrene Stoltenbergs
og Hannibalssons sentrale rolle i
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en kritisk fase januar 1991. De
fleste av Litauen-Nytts lesere har
sannsynligvis sine egne sterke
minner fra denne perioden da det
slett ikke virket opplagt at ting
skulle utvikle seg slik de siden har
gjort.
Den populære
sangeren
Vytautas
Kernagis
underholdt ved
nasjonaldagsfeiringen i Oslo.

Populær artist
Forhåpentlig fikk ungdommen
også med seg noe av dette, men
det lar seg neppe nekte at det var
neste punkt i programmet de først
og fremst var kommet for.
Hjemme i Litauen er det visstnok omtrent umulig å få tak i billetter til Vytautas Kernagis' konserter om man er villig til å betale
aldri så mye for dem. Her hadde
de fått i fanget en mulighet til å
høre ham aldeles gratis! Han fenget, og det varte ikke lenge før
inntil flere svinget seg i dansen.
Til slutt satt vi arm i arm alle og
vugget til Vytautas' melodier
mens jubelen sto i taket, og Storsalen i Konferansesenteret er et
ganske høyloftet rom!
Det ble en feiende og festlig
avslutning.
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Agenda
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møllen “Balsiai”, konsert og
fremføringer.

17. mai – Vilnius

Søndag 27. mai (“Caritas”dagen) – Pasvalys

Norske ambassade inviterer den
norske koloni i Litauen til mottakelse
i Vilnius billedgalleri kl. 18.
Den norske klubb i Litauen har familietilstelning i Saviciaus g. 11.

Torsdag 24. mai – Pasvalys
Norsk dag i Joniškëlis. Kl. 10 foredrag på skolen. Kl. 17.30 norsklitauisk konsert.
Hele Pasvalys-programmet (på
engelsk) for 24. — 28. mai finnes på
http://www.litauen-nytt.org/
prosjekter/
200105_10yearsjubileePasvalys.htm

Fredag 25. mai – Pasvalys
Norsk dag i Pušalotas. Kl. 10 foredrag på skolen. Kl. 11 norsk-litauisk
konsert. Norsk dag i Pasvalys. Kl. 11
bibliotekkonferanse. Kl. 13 norske
bilder på biblioteket. Kl. 1430 utstillingen “10000 years Bamble history” i Pasvalys museum. Kl. 16 åpning av barneutstillingen “We are
painting Norway” i Pasvalys musikkskole og kulturhus. Kl. 1630 norsk
konsert i Pasvalys musikkskole. Kl.
19 folkedanser på kulturhuset.

Lørdag 26. mai (hoveddagen) – Pasvalys
Kl. 10 offisiell åpning av festivalen.
Parade. Flaggheis. Marked. Kl. 12
konferansen “10 years of friendship”.
Taler. Kl. 14. åpning av fotoutstilling.
Poltisk konferanse med politiske ledere fra Drangedal, Bamble, Kragerø
og Pasvalys. Kl. 19. Kveld ved vann-

Litauen-Nytt
Organ for Foreningen Norge Litauen
Nr 1 (38) - 11. årgang

Et uavhengig skandinavisk blad om
Litauen. Utgis i Oslo, mens redaksjonen ledes fra Vilnius.
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Gudstjeneste, utflukt til Krosshøgda
ved Šiauliai. Muligheter til flytur over
Pasvalys, fallskjermhopping og
motorsport.

Mandag 28. mai – Pasvalys

20.april – 3. juni Kaunas
Fokus Baltikum: Møbeldesign
“Waves”, Mykolas Zilinskas
Kunstgalleri – brukskunst

1. mai – 15. juni Vilnius
Fokus Baltikum: Fokus Baltikum:
Utstilling av moderne glasskunst i
Litauens Kunstuseum.

Konferanse organisert av “Kvinner
for demokrati”. Foredrag, om Norge
på Pasvalys-skolene.
Vedrørende alle arrangementene i
Pasvalys: Påmelding og nærmere
opplysninger ved Pasvalys kommune
på tlf. +370 71 53586 eller mob.
tlf.+370 98 35582.

3. mai Vilnius

1 juni: Seminaret «Doing
Business in Lithuania, ISM,
Kaunas

15. juni Vilnius

Den norske ambassade i samarbeid
med dets forretningsprofileringsgruppe, arrangerer seminar for norske
firma som er interessert i å gjøre forretninger i Litauen.
International School of Management,
E.Ozeskienes str. 18, Kaunas.
Nærmere opplysninger fåes fra Norges Eksportråds kontor i Vilniuskontor, tlf.: +370 2 222746) eller fra
Norges ambassade i Vilnius, tlf. +370
2 726946 / 726926.

15 – 17 juni:
Oppfølgingskonferansen
«Women and Democracy,
Vilnius

Fokus Baltikum: Urban Connection
(jazz)

6. – 28. juni Vilnius
Fokus Baltikum: Utstilling om Fridtjof Nansen, Nasjonalbiblioteket dokumentarisk utstilling.
Fokus Baltikum: Konsert med Hege
Rimestad.

10 – 16. juni Vilnius
Fokus Baltikum: New Drama Action
Festival, norsk deltakelse – teater

15.06–31.07 Kaunas
Fokus Baltikum: “Crowns and Roses”, bunader og moderne brukskunst,
M.K. Ciurlionis nasjonalkunstmuseum.

29. september Vilnius
Fokus Baltikum: Norsk Kammerorkester, fiolin-solister Terje Tønnessen og Atle Sponberg.

17. oktober Vilnius
Fokus Baltikum: BIT 20 Ensemble,
Gaida 2001 – musikk.

Konferansen arrangeres av den litauiske regjeringen.
Ytterligere opplysninger fra Nordisk
Ministerråds informasjonskontor.
Annonsepriser og annonseformat
Fargeside: NOK 2500
1/1 side:
NOK 2000
1/2 side:
NOK 1000
1/4 side*:
NOK 500
1/8 side*:
NOK 250

I dette bladet
Redaksjonen og policy: side 3

*) Kun for personlige annonser!

Haster det? Ring 00 370 86 51555

Format 1/1 side: 175 x 257 mm
Format 1/2 side: 175 x 125 mm
Standardformat kan avvikes etter
avtale med ansvarlig redaktør.

Opplag: 600 eksemplarer.
Levert til trykking: 18. apr. 2001.
Trykket av UAB SpaustuvëVailinta,
Vilnius, Litauen.
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Er det noe du lurer på, ring:
Fra Norge: 00 370 2 40 56 20
Fra Litauen: 8 – 22 40 56 20

Fly med Air Lithuania
direkte Litauen – Oslo
Vi kan nå tilby 4 ukentlige avganger mellom Kaunas og Palanga og Oslo.
Rabatt på rundreise, en-veis og gruppereiser. Følgende ruter gjelder fra 28. mar. 2001:
Kaunas – Palanga – Oslo
Rute
Dager
Avg
TT444
Ti/Fr
7.45
TT444
On (fra 30/5) 7.45
TT444
To /Sø
15.05

Avg Palanga
8.40
8.40
16.00

Oslo – Palanga – Kaunas
TT445
Ti/Fr
11.30
TT445
On (fra 30/5) 11.30
TT445
To/Sø
18.45

Ank
10.50
10.50
18.10

13.55
13.55
21.10

14.35
14.35
21.50

Vi tilbyr gratis busstransport mellom Palanga og Klaipëda, og mellom Kaunas og
Vilnius. For mer informasjon, kontakt ditt reisebyrå eller ring direkte til vårt kontor.

F L Y S E R V I C E
Fr. Nansens pl 8
0160 Oslo

fly@flyservice.no
www.flyservice.no

Tlf 22 42 45 60
Fax 22 42 55 15

– 23 comfortable and cozy rooms
– 30-seat cafe-bar
– 30-seat conference hall with all
necessary facilities
– guarded parking lot for 6 cars
Large variety of services and
attention to every customer's
needs

Three-star hotel in the
center of Kaunas Old
Town

V. Kuzmos g. 8, LT-3000 Kaunas, tel. (+370 7) 20 37 59, 22 99 81;
fax: (+370 7) 22 03 55. E-mail: minotel@kaunas.omnitel.net;
http://www.visalietuva.lt/minotel
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