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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

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

– room: 200 Lt. ($50)
– bicycle rent per day: 40 Lt.
($10)

Trakø 15-5, LT-2001
Vilnius, Lithuania.
Tel./fax +370-2-222-460.
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:
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Leder
Aktuell oppgave for Foreningen Norge Litauen

Brosjyre på norsk om Litauen
Man kan spørre seg om
Litauen er ordentlig klar
for masseturisme, eller
ikke. Det er ingen tvil om
at det er mange spennende
steder å besøke i det sørligste landet i Baltikum. De
siste årene har turiststrømmen fra Norge til Litauen
omtrent stått stille. Det er
dessuten heller ikke akkurat tall å rope hurra for.
Kan årsaken rett og slett at
nordmenn ikke helt vet hva
Litauen har å tilby?
Av Jan S. Krogh
La oss begynne med en
oversikt over Litauen som
turistland.
Viktigste turistmål er
utvilsomt gamlebyen i Vilnius med sine arkitektoniske skatter, Slottshøyden
og Katedralen. Utenfor
Vilnius er slottet og innsjøene i Trakai også viktige. Sekundært kan tvtårnet i Vilnius, KGBmuséet og Europas sentrum
med parken, også nevnes.

Dernest kommer kystområdet med badebyene
Palanga og Nida. Dessverre
er det mange fasiliteter som
mangler i dette området,
som restauranter og øvrige
tilbud for turister. Prisene
står heller ikke særlig tilbake for de vesteuropeiske,
men området har et stort
potensiale. Ikke langt unna
ligger Mosedis, Apuole,
Orvydas-hagen og Samogitias nasjonalpark ved Plateliai-innsjøen. Ingen av
disse kulturskattene er forberedt på turisme. Litauerne selv er med urette i tvil
på om utlendinger i det
hele vil være interessert i
slike «sære» steder!
Kaunas har først og
fremst landets viktigste
handlegate. Dernest kommer et imponerende zoologisk museum, en samling
av djevlefigurer, mens man
utenfor byen finner et vakkert kloster i italiensk stil.
Hoteller av internasjonal standard kan man kun
regne med å finne i Vilnius, Kaunas og ved kysten.

To av Litauens største
turistattraksjoner ligger
imidlertid utenfor disse tre
hovedområdene, nemlig
Korshøgda ved Šiauliai, og
Grutas-parken med kommunist-statuene ved Druskininkai. Beklageligvis
mangler begge disse to
byene de mest elementære
tilbud for turister, og man
bør kun besøke stedene på
dagsturer.
Flere andre spennende
turistmål finnes også!

Spennende
Likevel er Litauen et meget
spennende land, så lenge
man er forberedt på det
man vil møte.
Dessverre makter turistmyndighetene lite å markedsføre landet, og å stimulere til aktuell infrastruktur
på de viktigste potensielle
reisemålene.
Aller viktigst er den
nesten totale mangelen på
markedsføring av Litauen i
utlandet. I et land med høy
arbeidsledighet og uten
naturressurser som mineraler eller olje i ordentlig
monn, bør turisme være
interessant.
For Norge som et betydelig investorland i Litauen, bør bidrag til markedsføring av landet være en
utfordring å gripe fatt i.
Jeg vil foreslå at Foreningen Norge Litauen setter
i gang et prosjekt på produksjon og distribusjon av
en profesjonelt utformet
turist- og informasjonsbrosjyre om Litauen på
norsk. Noe slikt finnes ikke
i dag, og har, oss bekjent,
heller aldri vært laget.

Ved Korshøgda utenfor finner man rundt 100.000
store og små kors fordelt på to små koller.
Artikkelforfatteren mener at Litauen har mange
severdigheter som ikke markedsføres godt nok.
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Brosjyren bør lages i
samråd med et reklamefirma og litauiske myndigheter. Prosjektet bør
knytte til seg støttespillere
som kan bidra med innspill.
Opplaget bør være tilstrekkelig stort; førsteopplaget anslagsvist minst
25.000 eksemplarer.
Det er lite trolig at litauiske myndigheter kan
bidra med annet enn delfinansiering, så de øvrige
midlene må hentes inn fra
norsk side.
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For både turist og
forretningsmann?
I dag er betydelige deler av
norsk industri på veg ut av
landet. Samtidig merker vi
et stort behov for informasjon om Litauen blant potensielle investorer. Nordmenn, i likhet med litauere,
fester større tiltro til informasjon gitt på sitt eget
språk, enn på et fremmed.
Om en slik brosjyre
også makter å fortelle litt
om litauisk og norsk kulturfellesskap, våre felles røtter
og historie, hadde vi kommet langt. Vi har jo en god
del å fortelle, og kultur og
forretninger ikke bare kan,
men bør, gå hånd i hånd!
Om prosjektet kommer
raskt i gang bør brosjyren
være ferdigprodusert slik at
den kan lanseres våren
2002. Dette forutsetter positiv respons fra støttespillere.
Derfor vil jeg oppfordre
personer med meninger om
et slikt prosjekt å kontakte
meg. Alle gode innspill vil
være nyttige for den videre
vurderingen.

Dåligt omen i Litauen
Under första juliveckan
2001 skall i Litauen bildas
den tolfte regeringen sedan
11 mars 1990. Från detta
datum räknas självständighetens återskapande, ehuru
oberoendet inte blev erkänd realitet förrän efter
Sovjetunionens upplösning
i augusti 1991.
Försommartillkomst är
ett mycket dåligt omen för
en regering i Litauens
dramatiska historia.
Av Ingemar SchmidtLagerholm
Litauiska Landsbergisfalangens andra valnederlag
kom hösten 2000. Den
konservativa fäderneslandsunionen fick ge plats åt en
socialliberal koalition. En
redan från början nästan
övermäktig socialdemokratisk opposition uppenbarade snart sprickor mellan det liberala partiet under Paksas och de socialliberala under Paulauskas. I
egenskap av riksdagstalman
blev det Paulauskas som
manade statsministern,
förre elitflygaren Paksas att
avgå, egentligen endast för
egen del, inte med sin regering. Som skäl har angetts meningsskillnader vad
gäller energipolitiken och
det har spekulerats kring
brister i Paksas’
personlighet.
Med all tänkbar sannolikhet kommer nu över åttio
av litauiska riksdagens 141
medlemmar att rösta för 68årige Algirdas Brazauskas
såsom ny statsminister.
Brazauskas är till utbildningen byggnadsingenjör.
Sin första ministerpost hade

han under kommunisttiden
redan som 33-åring, när
han en tid var ansvarig just
för byggfrågor. En exekutiv
post relativt motsvarande
den han nu till slut beträder
hade han under den turbulenta frigörelsetiden 198890 såsom litauiska kommunistpartiets förste sekreterare. I en taktisk räddningsmanöver löste han
litauiska kommunistpartiet
från Moskvaberoendet. Med
sitt fortfarande inflytelserika parti trädde han något
åt sidan för andra självständighetspolitiker av olika
kulörer såsom den kvinnliga demokratiskt socialistiska Kazimiera Prunskienë och den konservative
musikprofessorn Vytautas
Landsbergis.
Efter Landsbergisfalangens första valnederlag år
1992 övertogs makten för
fyra år framåt av det reformerade arbetarpartiet, där
Brazauskas tillhörde det
ledande skiktet. Deras förste statsminister blev emellertid industrimannen Bronislovas Lubys, mycket god
vän till Brazauskas. Och
Brazauskas själv kunde
utan svårighet väljas till
president för åren 1993-97.
Sin stora popularitet som
omdömesgill politiker med
gedigen integritet har han
från Sàjudisepoken och
från tiden som president –
snarast för att inte just han
har tagit obekväma beslut.
År 1997 ställde Brazauskas inte upp för omval som
president. Ryktet gick att
han äntligen ville ordna sitt
privatliv. År 2000 blir han
emellertid ordförande för
socialdemokraterna som nu

i sig har inkorporerat det
arbetarparti, vilket tio år
tidigare under Brazauskas
skickliga ledning hade
frigjort sig från Moskva och
dess dogmatiska kommunister. En f d president som
hedersordförande trodde
man. Men nu skall pensionären Brazauskas alltså
sätta sig vid det riktiga
rodret, utse sin egen regering och börja styra landet
Litauen. Visst har Brazauskas (f. 1932) tidigare haft
makt. Men när han nu blir
demokratisk statsminister
så är det faktiskt en för
honom ny roll.

Brazauskas ljög
Han har varit ivrig. Under
den pågående regeringskrisen har han insett sin
chans. Bäste vännen – Litauens rikaste man, 1992
års arbetarpartistatsminister
Bronislovas Lubys (f. 1938)
– bekostade en privat endagsflygning till Moskva,
där de båda bedrev sonderingar hos chefer för ryska
energibolag. Journalister
som ringde honom på mobiltelefon fick av Brazauskas själv det lögnaktiga
beskedet att han vore i Kaunas. Den under krisen tillförordnade statsministern
fick strax därefter en telefonanmodan från Brazauskas att inte skriva under
de energiavtal som just har
färdigförhandlats. Demokratiskt gångbar maktfullkomlighet?
Bristande tag i energipolitiken har blivit flera
regeringars fall i Litauen.
Avtal om hur elutbyte med
Polen och Skandinavien
skall ske saknas fortfarande
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efter nästan decennielångt
försummande. Raffinaderiet
i nordlitauiska Mazeikiai
kan inte drivas meningsfullt utan oavbruten tillgång på prisvärd rysk råolja. Dessa frågor löstes
inte av Gediminas Vagnorius (f 1957) inte heller av
Rolandas Paksas (f 1955).
Båda dessa var yngre kompetenta politiker på statsministerposten, vilka det
ursprungligen ställdes stora
förhoppningar på.
En yngre kraft kvar på
en post med stort inflytande
blir juristen, förre riksåklagaren Arturas Paulauskas (f
1953) såsom riksdagens
talman och ledare för det av
honom skapade socialliberala partiet med ett
trettiotal mandat. Eljest ser
det ut som en omvänd generationsväxling i Litauen,
där uppenbarligen även
Kazimiera Prunskiene (f
1943) – det åter fria Litauens första statsminister år
1990 – kommer att plockas
fram, sannolikt för någon
ministerpost. Hennes kvinnoparti har bytt namn till
’nya demokratiska partiet’
och har tre mandat.
Presidenten, den från
lång amerikansk exil återvände miljöexperten Valdas
Adamkus (f 1926) har något tafatt prövat andra lösningar som han mycket
hellre hade sett. Men han
har till sist måst foga sig i
riksdagsfördelningens realitet. Nyval är det ingen
som vill ha. Olika gruppers
egna affärsintressen eller
landets bästa. Det nya läget
ger inga entydiga svar för
Litauen.
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Stort & smått
Algirdas
Brazauskas ny
statsminister
Meget motvillig innstilte
president Valdas Adamkus
om kvelden 29. juni den
meget populære politikeren,
tidligere president og leder
for Sosialdemokratene,
Algirdas Brazauskas (68)
som kandidat til statsministerposten.
President Adamkus
håpet i det lengste på en ny
borgerlig regjering, ledet av
fungerende statsminister
Eugenijus Gentvilas (Lib.).
Sosialdemokratene går i
koalisjon med Nyunionen,
ledet av parlamentsformann
Arturas Paulauskas, og et
par småpartier, og får en
solid majoritet i Seimas
(parlamentet). Det kan
imidlertid gå flere uker før
en ny regjering blir utnevnt
av Seimas.
Algirdas Brazauskas var
fra 1993 til 1998 første
president etter sovjet-okkupasjonen. Fra 1977 satt han
i Sovjet-Litauens kommunistpartis sentralkomite; fra
oktober 88 som førstesekretær og fra 3. januar 90 som

65,2 % for EU

Algirdas
Brazauskas ny
statsminister.

En helt fersk meningsmåling byrået Vilmorius har
utført for Tele-3 tv, viser at
65,2 % av litauerne som
har gjort seg opp en beslutning, støtter Litauens søknad om EU-medlemskap.
Hele 77,8 % av de spurte
hadde bestemt seg.

formann i Sovjet-Litauens
Øverste Råd.
Litauens 11. regjering
siden 1990, ledet av Rolandas Paksas kollapset igjen
på energispørsmål, og har
gått av. Først trakk alle de
seks ministrene fra Nyunionen trakk seg fra regjeringen. Etter 8 måneder ved
roret, ga Paksas etter for et
massivt press; fra media,
parlamentet og ikke minst
sitt eget liberale parti, som
varte i flere uker.
Regjeringskiftet kom på
spørsmålet om privatisering
av det statlige gassverket,
Lietuvos dujos. Paksas har
også blitt anklaget for ikke
å ha fulgt opp egne løfter.
Likevel er det ingen
grunn til å forvente store
endringer i politikken.
Tross hyppige regjeringsskifter, har Litauen gjennom alle år vist seg å være et
meget stabilt land.

Stankevicius ny
ambassadør i Oslo
Tidligere forsvarsminister
Ceslovas Stankevicius (64)
blir ny litauisk ambassadør
i Oslo. Han overtar etter
meget populære Kornelija
Jurgaitiene som reiste hjem
26. november i fjor.
Stankevicius var forsvarsminister i tre konservative regjeringer gjennom
nesten fire år fra desember
1996 til november 2000.
Tidligere har han vært
ambassadør for spesielle
oppdrag, visepresident i
parlamentet, og har også
bakgrunn som medlem av
initiativgruppen i den litauiske folkebevegelsen Sajudis i glasnost-årene 88-90.
Han er gift med Jadviga
og har to sønner.

Valaitis norsk
konsul i Kaunas
Direktør for Vestfolds informasjonskontor i Kaunas
siden oktober 1993, Vytautas Vailaitis, er utnevnt til
ny norsk honorær konsul i
Kaunas.
Valaitis kom til Vestfold-kontoret fra internasjonal avdeling i Kaunas by.

Vytautas
Vailaitis
norsk
konsul i
Kaunas.
Den nye honorære konsulen
i Kaunas har vært en aktiv
kontaktskaper mellom litauiske og norske organisasjoner, bedrifter og offisielle institusjoner.
Norge har ikke hatt
noen konsul i Litauen siden
Norges konsul, den gang
også i Kaunas, Jonas Šimkus, ble avsatt i 1940 av
Nygaardsvold-regjeringen,
etter at Sovjetunionen gikk
til okkupasjon av Litauen.
Litauen har fire honorære konsulater i Norge.

Norskstudiet i Vilnius i fare
Den norske sendelektor
Karianne Skovholt i Vilnius ble 10. juni nektet innreise til Litauen etter at hun
skulle vende tilbake til sitt
arbeidssted fra et kortvbarig
opphold i Riga. Skovholt
har vært lærer ved Skandinavisk avdeling ved Vilnius
universitet siden i fjor høst.
Grunnen til at hun ble
nektet innreise, skal være at
hun ikke hadde oppholdstillatelse i Litauen. I følge
kilder Litauen-Nytt har
snakket med har universitetet neglisjert å ordne med
de nødvendige dokumenter
for sendelektoren. Også

som Karianne Skovholt
frem til desember er ilagt
innreiseforbud til Litauen.
Når studieåret starter i
september vil Skovholt
nemlig ikke kunne være til
stede.
– Selvsagt tar vi kritikk for
vår håndtering av saken. På
den andre siden nektet de to
skandinaviske sendelektorene å betale gebyret på 450
litas for oppholdstillatelse,
og vi kunne jo heller ikke
tvinge dem til å gjøre det.
Dette gebyret har vært en
uting, og myndighetene har
nå avskaffet det for nye
lærere som kommer.

tidligere norske sendelektorer ved samme universitet, har tilsvarende erfaringer. Det har vært undervist i norsk som hovedfag i
Vilnius siden 1991.
– Vi innrømmer at vi
har latt den norske og den
svenske sendelektoren arbeide ved universitetet ulovlig, sier fungerende avdelingsleder Rasa Ruseckiene ved Skandinavisk
avdeling. Universitetet er
av blitt ilagt 2000 litas i bot
for dette forholdet, mens
Skovholt måtte betale 375
litas. Verre er det at norskstudiet nå står i fare etter-
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Skandinavisk avdeling
har også en dansk sendelektor, og hun ordnet alle
papirene allerede før jul i
fjor uten noen problemer.
Vi har likevel et håp om
at vi får ryddet opp i saken
før norsk- og svensk-studiene starter i september,
avslutter fungerende avdelingsleder Rasa Ruseckiene.
Studiet for norsk hovedfag starter hvert fjerde år,
og ble sist igangsatt i 1999.
Studentene som nå følger
dette studiet har dermed to
år igjen før de er ferdig.

Stort & smått
Kvinner i Litauen
Likestillingskonferansen i
Vilnius i midten av juni
samlet en rekke politikere
og byråkrater fra mange
land.
En sentralt problemstilling i litauisk hverdag
står salget av litauiske
kvinner til prostitusjon i
Vest-Europa. Mens de fleste land ble representert av
likestillingsministeren,
deltok Norge med
statssekretær.

Foreningen Norge
Litauens formann
på Litauen-besøk
Leder Isak Foss i Foreningen Norge Litauen var på
sitt første besøk i Vilnius
denne uken. Han hadde
møter med ambassadesekretær Eiler Fleischer, direktør Knut Hjorth-Johansen
ved Nordisk Ministerråds
informasjonskontor, direktør Silvestras Gaiziunas ved
Baltoskandija-akademiet,
samt redaktør Jan S. Krogh
i foreningens blad LitauenNytt. Dessuten besøkte Foss
to bedrifter med nære band

til Norge, svineprodusenten
Lietnorsvinas og møbelfabrikken Gvineda, begge
ved Kaišiadorys.

Olsen står bak prosjektet,
som så langt har tatt rundt
sju-åtte år. Ikke et eneste
firma ville være med å
finansiere ordbok-utgivelsen. Nå håper de at man
finner litauiske midler.

Litauisk-norsk
ordbok i år?
Forlaget Baltos lankos i
Vilnius planlegger i løpet
av høsten å starte arbeidet
med å trykke Litauisknorsk ordbok.
– Vi trenger 50.000 litas
for å kunne gjennomføre
prosjektet. Denne støtten
regner vi med å få fra Litauisk språkkommisjon, sier
forlagssjef Saulius Zuikas i
Baltos lankos. Forlaget har
spesialisert seg på klassisk
litteratur og skolebøker.
Ordboken vil inneholde
rundt 25.000 oppslagsord,
20.000 artikler, illustrasjoner og en liten innføring
i både norsk og litauisk
gramatikk. Utsalgspris i
Litauen vil bli rundt 200 kr.
– Vi er svært skuffet
over manglende interesse
fra norske firma og institusjoner i Litauen, sier ordbok-redaktør Evalda Jakaitiene som sammen med
doktorant Sturla Berg-

Møbeleksport

Professor i medisin Bjarne
Arentz Waaler (1962-95),
tidlegare rektor ved Universitetet i Oslo (1977-1974),
blei 11. januar utnemnt til
æresmesen ved Klaipedauniversitetet. Han får denne
æra som ei anerkjenning
for å ha leia og koordinert
støtteprogrammet for
biblioteket til universitetet.
Dette er ein del av det
store støtteprogrammet for
litauisk forskning 1997-99,
med økonomisk støtte frå
Utanriksdepartementet og
Selvaag-gruppen, som er
blitt administrert av Det
Norske Vitskaps-Akademiet, skriv Universitetet i
Oslo si internavis «Uniforum».
Waaler har óg vore ei
god støtte for baltisk gruppe
i Legeforeininga, i deira
prosjektarbeid for Litauen.

En viktig del av norsklitauisk samhandel utgjøres
av produksjon av møbler
for norsk marked.
De ti største litauiske
møbel-eksportbedriftene er
i rekkefølge Vilniaus baldø
kombinatas, Klaipëdos
baldai, Ðilutës baldai,
Narbutas ir Ko, Kauno
baldai, Venta, Baldai
jums, Vokë III, Siguldos
badai og Karigë.
Eksporten i disse firmaene utgjør fra 62,4 til 10,4
mill. litas.
Norske bedrifter handler
med flere av disse, men
også med andre mindre
firma som gir enda bedre
konkurransedyktige priser.
Sunnmøre-bedriftene har til
og med etablert egne firma
(se side 11). I år har høy
dollarkurs og sviktende
møbelsalg på det norske
markedet ført til noe mindre produksjon i Litauen.
Likevel er potensialet
meget stort i et land der
teknisk utrustning stadig
blir bedre, mens månedslønningene ligger på ca.
1200 norske kroner.

fjernsynskanalene, men
også i avisene.
Sammen med de øvrige
norske arrangementene i
Litauen i vår og sommer, er
2001 allerede et rekordår
med hensyn til norske kulturelle arrangementer.
Nordmenn i Litauen har
vært noe forbauset over at

tiltaket ble iverksatt uten at
man ble informert om det.
Likevel har dette gitt
mye positiv omtale, som
igjen er kommet alle norske
interesser i landet til gode.

Waaler heidra

Fokus Baltikum – en stor kultursatsning

Under UDs kulturprogram
«Fokus Baltikum» har en
rekke kulturelle arrangementer gått av stabelen
rundt om i Litauen. Over
bilder fra åpningene av

utstillingen om moderne
norsk glasskunst og fra
Fridtjof Nansen-utstillingen
i juni. Sildeskøyta Anna af
Sand fra Stavanger ankom
Klaipëda 1. juli slik norske
båter gjorde i tidlige tider.
Arrangementene har
fått god dekning i litauisk
media, hovedsakelig på
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Drangedal, Bamble, Kragerø og Telemark i Pasvalys

Ti års samarbeid feiret
Litauen-Nytt har vært til stede på
mange norsk-litauiske arrangementer, både i Norge og Litauen
gjennom ti år, men festjubileet i
slutten av mai må sies å være det
mest storstilte norsk-litauiske
tiltaket som noen sinne har gått
av stabelen.
Her ville arrangørene virkelig
vise hvor godt man sattepris på
hverandres selskap.
Gjennom disse årene har nærmere 1000 tonn med hjelp og i alt
65 busser kommet fra Norge. Fra
norsk side er man ikke bare takknemlige for at man har fått lov å
hjelpe, men også for alt man har
lært av sine litauiske venner.
Av Jan S. Krogh
Pasvalys kommune ligger lengst
nord i Litauen, på grensen til Latvia ved hovedveien Vilnius – Riga.
Kommunen som har 30.000 innbyggere livnærer seg stort sett av
landbruk, men har en rekordhøy
arbeidsledighet på 23,9 %. I bygdene er den på hele 27,6 %, fikk vi
fortalt av kommunens folk.

Fest i byen
Likevel var det feste man skulle
gjøre når godt over 70 nordmenn
var kommet over. De fleste hadde
en eller annen tilhørighet til PasPå gata i
Pasvalys
var det
ikke
vanskelig
å se at
hjelpen
var
kommet
frem.
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I tre døgn til ende ble det markert at samarbeidet mellom Pasvalys og
Norge hadde vart i hele 10 år. Lørdag 26. mai ble det arrangert parade
gjennom hele sentrum med både norske og litauiske flagg. Markeringen
hadde til og med fått eget emblem med et norsk troll og en litauisk okse.
valys-hjelpen. Ordførerne i Drangedal, Bamble, Kragerø og fylkesordføreren i Telemark var også på
plass.
Ikke mindre enn 16 ulike arrangementer gikk av stabelen i løpet
av de fire dagene, i tillegg til festivalkveld ved vannmøllen Balsiai
utenfor byen.
Her var det lysbildefremvisninger på skolene, og elevene gispet
av fryd over norske fjell og fosser.
Andre unger hadde laget fantastiske fantasifulle tegninger om
Norge, slik de forestiller seg vårt
land, uten at de noen gang hadde
kunne reise dit. Til og med en stil-

8

konkurranse hadde man arrangert,og flere titalls grunnskoleelever
hadde lagt seg i selen for å bevise
hvor godt man kjente dette eventyrlandet i vest. Så gikk også førsteprisen til tredjeklassingen Ieva
Prapuolenyte fra Petras Vileišisgymnasiet for stilen «Šaltumas,
pasirodo, ne visada šaltas» (Kulden er ikke alltid kald), om disse
tilsyneslatende ufølsomme og nøkterne nordmennene, slik mange
utlendinger ofte oppfatter oss etter
første møte. Her legger attenåringen ut med største selvfølge om
Edvard Grieg, Sigrid Undset, Herbjørg Wassmo og Tarjei Vesaas,

Parlamentsrepresentant Rasa
Juknevièienë, stortingsrepresentant Ingvald Godal og Wenche
Bjørkeng fra Pasvalys Venner.
som om hun ikke hadde lest om
annet.
Det er klart dette er fantastisk
Norges-reklame, som vennene av
Pasvalys skal ha all ære av.

om hvordan det hele kom i stand.
Anti-kommunisten Godal ble sjokkert da han fikk høre om Rasas bil
som ble skutt i filler ved grenseposten Salociai av russiske
OMON-styrker. Godals bekjent,
los Nils-Tommy Lefsaker tok affære og sørget for at hun fikk ny
Lada da hun var til stede ved Nobelpristildelningen av fredsprisen
til Gorbatsjov i Oslo.
Så gikk det slag i slag. I dag er
en rekke nordmenn blitt utnevnt til
æresborgere for den innsatsen de
har gjort for kommunen. Det er
heller ikke vanskelig å se at hjelpen er kommet frem. Flere fattige
barn og voksne vi kunne se i gate-

Minner fra 1991
Lørdag kl. 12 var selve høydepunktet kommet. Nå skulle man se
tilbake på hvordan det hele hadde
kommet i gang.
Det hersket ingen tvil om at
man fra kommunens side hadde
full oversikt over de norsk-litauiske kontaktene. Ordføreren listet
opp punkt for punkt alle kontakter,
hjelpesendinger og hva og hvor
mye som var mottatt, fra første
hjelpesending var ankommet den
30. juni 1991. Tidspunktet for
jubileet var behørlig dokumentert!
Parlamentarikerne Ingvald Godal og Rasa Juknevièienë fortalte

Salget på torget i Pasvalys gikk
livlig under festdagene. Også
norske kunder var interessert i
hva litauerne hadde å tilby.
drift. Andre var stengt. Folk har
ikke penger til å gå ut for, fikk vi
opplyst.
Dette til tross for at byen ligger
langs Via Baltica, hovedveien mellom Helsingfors og Warszawa.

Forretningskonferanse

Los og æresborger av Pasvalys
Nils-Tommy Lefsaker overrakte
ordfører Albertas Petronis en
statue fra Fátima i Portugal,
Inger Bekkevik ble hedret med
blomster i Joniškelis, Knut
Bergane fikk medalje fra det
litauiske parlamentet, og Erlend
Bjørkeng fra Pasvalys Venner.
ne, hadde på seg klær som helt
tydelig var kommet fra Norge. En
Pasvalys-lege fortalte at kolleger
andre steder misunte Pasvalys for
det vel utstyrte helsetilbudet de
hadde fått, takket være Norge.

Under næringslivsseminaret kom
det frem at Norge kan være med å
hjelpe kommunen til å til økt sysselsetning, men at man vil ha noe
konkret igjen for det.
– Begge våre to land deltar i
Østersjø-samarbeidet der det ligger
77 mill. kr. i Interregion 3, og her
bør man kunne klare å få ut midler, sa Odd Godal fra Kommunaldepartementet.
Norsk side uttrykte interesse
for samhandel med den i dag ensidige landbrukskommunen, noe
som vil ta tid da attraktiv industri
må bygges opp fra grunnen av.
Mer om samarbeidet i neste nr.!

Quo vadis Pasvalys

Ordfører Arnt Olav Brødsjø i
Drangedal overrakte førstepremien i stilkonkurransen til Ieva
Prapuolenytë fra Krinèinas i
Pasvalys.

At folket i Pasvalys sliter, er det
ikke vanskelig å se. Hotellet som
mangler både restaurant og kafé,
lever av russiske lastebilsjåfører i
transitt, som ikke klager over at
det kun er en dusj og et toalett for
hver etasje. I det hele tatt fantes
det da vi besøkte grensebyen bare
en eneste kafé med fem-seks i
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Leder Wenche Bjørkeng og
kasserer Henning Ødegaard i
Pasvalys Venner har i dag rundt
100 aktive medlemmer som bistår
vennskapskommunen med hjelp.
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Bergenselever vil til Kaunas
Sveiki, labas – hallo! Vi er
en 9. klasse på Rothaugen
skole i Bergen som skal
reise til Kaunas siste uka i
september. Skolen vår har
ca. 450 ungdomskoleelever,
og tar imot elever fra fem
forskjellige barneskoler i
sentrumsområder i Bergen.
Bydelen vår heter Bergenhus bydel, det er egentlig
navnet på den gamle
festningen ved Vågen.
På skolen vår har 10.-klassene som regel reist på
klassetur til England, men
vi hadde lyst til å oppleve et
annet land i Europa.
Valget falt på Litauen.

Laget hjemmeside
Etter påske har vi hatt et to
ukers tverrfaglig prosjekt
om Litauen, og vi har laget
en hjemmeside hvor resultatene ligger.

Adressen er:
http://hjem.sol.no/litauen
Nå er vi nysgjerrige på å
oppleve noe av det som vi
har oppdaget gjennom prosjektet. En av gruppene
hadde funnet fram bilder av
kjente historiske steder i
Kaunas og Vilnius, og hovedgaten i Kaunas regner vi
med at vi kommer til bruke
flittig.
Skolen vi skal besøke
heter Dariaus ir Gireno, og
vi skal bo hos vertsfamilier.

Har du tips om
Kaunas?

Klasse 9c ved Rothaugen skole i Bergen som skal til
Kaunas i september, har laget Litauen-hjemmesider.

Dersom lesere av Litauennytt har tips til severdigheter i Kaunas, eller erfaringer de vil dele med oss
før vi reiser, kan de ta kontakt med klassen på e-postadressen:
k9c@gs.bergen.hl.no

Vi holder også på med å
skaffe reisepenger til turen.
Klassen har fått en avtale
med en bedrift om å jobbe
noen timer hver uke gjennom flere måneder, vi har
solgt kaker, og fått tildelt
13 000 kroner fra Bergen-

hus bydel. Vi regner med at
dette blir ca 50 000 kroner
til sammen. Vi tar gjerne i
mot flere tips om økonomisk støtte!

Viso gero, klasse 9C,
Rothaugen skole

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
..... Oversikt over norske firma og institusjoner i
Litauen, helt oppdatert oversikt over 100 norske
og litauisk-norske virksomheter i Litauen med
bakgrunn, adresser og telefonnumre ...................... 760 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

..... 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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Gigantisk mønstring av sunnmøringer i Auksjtaitia

Sunnmøre i gang i Panevëþys
Rundt 200 sunnmørske gjester var
på plass da møbelfabrikken Scan
og tekstilfabrikken til SpilkaGruppen, den 11. mai ble åpnet i
Panevëþys.
Begge anleggene som til sammen dekker 14.000 kvadratmeter
har fått etableringsstøtte SIVA.
Tross at de to fabrikkene ligger flere kilometer fra hverandre,
i to forskjellige industriområder,
går de under SIVA-betegnelsen
«Panevezys næringspark».
Møbelfabrikken Skandinaviški
baldai, som også skilter fabrikken
sin «Lille Sunnmøre», har hele 23
forskjellige medeiere. – Og fleire
skal det bli, sier sunnmøringen
Perry Hjellegjerde som anfører
hærskaren. I første omgang produsere sofasalonger og andre møbelprodukter for norsk marked.
Det andre anlegget er Devoldeid, og inngår i Spilka-gruppen.
Her vil adm. dir. Knut Flakk sy
gensre og andre tekstiler. Devold

Ikke vet vi om statssekretær Steinar Pedersen så at gensrene var
merket «Made in Norway»...

Fungerende statsminister og næringsminister Eugenijus Gentvila og
statssekretær Steinar Pedersen i Kommunal-og regionaldepartementet,
åpnet Spilkas anlegg i Paneveþys. Dette skjedde symbolsk ved at de
knyttet sammen bånd i norske og litauiske farger. Her sammen med Zita
Bareikienë fra Panevëþys og Greta Remø Klokk fra Sykkylven.
Tekstil AS har nå 70 ansatte i
Norge, og er på vei ut av landet.
Også andre deler av konsernet vil
på sikt være aktuelle for Litauen.
SIVAs internasjonale virksomhet er i første rekke et tilbud til
små og mellomstore bedrifter fra
Distrikts-Norge som ønsker uteetablering som en del av en internasjonal strategi. SIVA investerer
i infrastruktur og næringsbygg på
kommersielle vilkår uten å gå inn
på eiersiden i bedriftene.
På denne måten kan bedriftene
etablere seg i en sikker infrastruktur samtidig som bedriftenes egenkapitalbehov ved internasjonalisering reduseres. Samlokalisering
av norske SMB – bedrifter i en
næringspark har til hensikt å skape
miljø for kunnskapsdeling og utvikling – der målet er fornyelse og
innovasjon for bedriftene, både ute
og hjemme.
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SIVA har også etablert en næringspark i Murmansk der 20 bedrifter er lokalisert, og som har
oppnådd meget gode resultater.

Adm. dir. Knut Flakk i Spilka
overtok den symbolske nøkkelen
til sin nye fabrikk i Panevëþys.
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Historie
Mange norske jøder kom fra Litauen

Jødene søkte fred i Norge
En rekke norske jøder har
sine røtter i Litauen. Blant
dem er advokat Leon Bodd
og skraphandler Jack London i Oslo. Flere hundre
litauiske jøder kom til Norge. I dag er det ikke så
mange, ettersom de fleste
ble drept i de tyske tilintelsesleirene under krigen.
Av Jan S. Krogh
På slutten av 1800-tallet og
begynnelsen av 1900-tallet
var Litauen en del av det
russiske keiserdømmet. Det
var ufred, sterk antisemmitisme, og frykt for innlemming i tsarens hær som var
de viktigste grunnene for at
jødene emigrerte fra det
russiske riket.

Fra Maþeikiai-trakten
– Mine forfedre kom til
Norge fra små landsbyer i
området ved Maþeikiai.
Min oldemor kom fra Leckava, mens forfedrene på
min fars side kom fra Þidikai på den andre siden av
Venta-elven, forteller den
litauiske honorære generalkonsulen i Oslo, advokaten
Leon Bodd.

– De litauiske jødene
som kom til Norge var i det
vesentlige fra nettopp dette
området i dagens NordvestLitauen. Enkelte var også
fra Vilna (Vilnius), sier
Dagfinn Bernstein i Det
Mosaiske Trossamfund i
Oslo. Han er den fremste
nålevende eksperten på
dette området.
Hvordan levde østjødene? Til dette finner vi følgende svar på menighetens
hjemmesider:
– Jødene støttet hverandre sosialt og religiøst. Ved
indre samhold klarte de å
bevare sine tradisjoner, sin
religion.
Men mange kunne ikke
lenger livberge seg i de
overbefolkede områdene
hvor de var stuet sammen i
Øst-Europa. De dro ut av
landet i tusentall, fra den
kjente lille jødiske landsbyen – shtetlen – for å finne
en bedre framtid for seg og
sine barn. De fleste ville
helst til «det gylne landet»,
Amerika.
Men noen hadde ikke
nok reisepenger til å komme dit. De kom til et land i
nord som så på dem som
merkelige fremmede. Men
det var ikke vold her, og det
fantes en mulighet hvis
man arbeidet hardt...

Flest til Trondheim
og Oslo

Advokat og generalkonsul for Litauen i Oslo,
Leon Bodd har sine
røtter i Nord-Litauen.

Langt flere reiste fra Litauen til Sør-Afrika og USA.
Frykten for hva de kunne
risikere, gjorde at enkelte
jøder vinterstid søkte seg
over isen på isen over
Østersjøen til Sverige.
Av de litauiske jødene slo
den største gruppen seg ned
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i Oslo. Det var fri innvandring til Norge på denne
tiden, og mekanismer som
begrenset innvandringen
eksisterte ikke.
Noen russiske jøder,
litauere og polakker kom
også til Norge, men de var i
mindretall.

Kjøpmann-slekt
– Mine forfedre som de
fleste andre litauiske jøder,
var kjøpmenn. Man kan
gjerne kalle dem et slags
«kramkarer». Da lofotfisket
stod på, reiste mange opp
dit til fiskeværene og solgte
klær. Det var et fryktelig
strabasiøst liv de levde,
forteller Leon Bodd, som
synes det er pussig hvordan
alle nå skal ha rede på sine
røtter, og hvor de kommer
fra.
Selv mistet han de fleste
medlemmene av sin familie
og slekt i forbindelse med
de tyske deportasjonene til
Auschwich under krigen.
Leon Bodd reddet livet
ved at han kom seg over til
Sverige, og under krigen
tjenestegjorde han som
telegrafist i de norske
styrkene i England.

brydde seg om de fattige.
Hver sabatt holdt de åpent
hus for de andre i menigheten som ikke hadde penger
til mat. De delte ut klær,
særlig klær til jødiske barn.
Marcus var omreisende,
som mange av mennene
som kom til Norge, beretter
Jack London, som i dag
kjøper skrapjern fra de
baltiske landene. Han har
også eget kontor i Vilnius,
selv om den største handelen nå skjer fra det russiske
Kaliningrad-området.

Totalt rundt 6-700
Dagfinn Bernstein anslår at
det ankom 6-700 jøder fra
Litauen, i hovedsak fattige
småbønder. I tillegg kom
noen bl.a. fra Vilna, av dem
hadde Langaard tatt inn ca.
25 sigarettrullere. Før krigen hadde mange norske
jøder sine røtter i Litauen;
nå kanskje bare rundt halvparten, ettersom Norge på
slutten av 1940-tallet inviterte mange nye inn til
landet.
Mer om innvandringen
fra Litauen til Norge i neste
nummer av Litauen-Nytt.

Arbeidssomme
To av skraphandler Jack
London i Oslo sine besteforeldre, Marcus og Sara
London, kom til Norge fra
gettoen i Vilna omkring
1900-10. De var da forholdsvis nygiftet, og skal ha
bodd der hele sitt liv. De
reiste kanskje fordi Marcus
sto i fare for å bli innrullert
i tsarens hær.
– Mine besteforeldre var
veldig godt likt her i Oslo.
De var arbeidssomme og
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Direktør Jack London i
Brødrene London AS i
Oslo har røtter i Litauen.

Historie

Antisemmitismen
Norges grunnlov av 1814
nektet jøder adgang til landet, noe Henrik Wergeland
aktivt bekjempet. I 1845
døde han. Først i 1851 ble
det nødvendige 2/3 flertall
oppnådd i Stortinget, og
jødene fikk adgang til Norge, og som kristne dissentere fulle borgerrettigheter.
I 1881 begynte den
svarteste forfølgelse av
jødene – de blodige pogromene som startet med mordet på Aleksander 11. Dette
fikk jødene skylden for.
Jødene ble brukt som
syndebukker for alle rådende misforhold. De styrende
ledet misnøyen mot jødene.
De lot massene plyndre,
massakrere og drepe dem.
Fra 1881-1917 flyktet
2,6 mill. jøder fra Russland.
I tiden 1918-20 var det
2000 pogromer, og 60.000
jøder ble drept.
I 1880 kom flere jøder,
de fleste fra Øst-Europa,
Russland, Polen og Litauen

– ofte via Sverige og Danmark hvor de hadde oppholdt seg i kortere eller
lengere tid. I Sverige fikk
de ofte problemer med omførselshandel, og dro derfor
videre til Norge. Fra Vilna
(Vilnius) kom det en del
jødiske tobakksarbeidere,
hentet til landet av tobakksfabrikant Langaard. De
fleste bosatte seg i de jødiske sentra i Christiania
eller Trondheim for å kunne leve jødisk religiøst og
sosialt.
Fra 1881 flyktet store
masser av jøder fra Russland, Polen og Litauen fra
blodige jødeforfølgelser –
pogromer – trangboddhet
og nød. I 1910 ankom ca.
300 jødiske innvandrere fra
Øst-Europas 2000 pogromer til Norge.
Mens tallet på jøder som
kom til Norge mellom 1852
og 1880, da i hovedsak via
Tyskland, bare var 25 (om
lag en i året), økte tallet de
neste 40 årene til hele 1200
(i snitt 30 personer i året).

Plansjen viser den jødiske utvandringen fra ØstEuropa til Norge fra 1852 til ca. 1920. Innvandringen
til Norge på denne tiden bestod i hovedsak av litauiske
jøder, men også noen litauere og polakker reiste.

... store drøss av jødiske innflyttere fra Russland
I en artikkel i Aftenposten
24. januar 1911 blir politiet
intervjuet om innvandringen av jøder til Kristiania.
Politiet forteller at det ikke
er mange som har kommet:
– I alt har 50 meldt
innflytting i 1910, nesten
alle jøder fra Østersjøprovinsene og Polen. Og videre, at innvandringen ikke
har vart lenge og at den
først økte under den russisk-japanske krig og under
pogromene i Russland.
Politiet refererer til jødene
som «fattige, men skikkelige folk» og nevner at det
eneste som kunne skaffe
politiet bryderi var «noen
jødiske kramkaren som
drev ulovlig omførselshan-

del oppe i bygdene»...
Her følger utdrag av artikkelen slik den fortsetter
etter intervjuet med politiet:
«... store drøss av jødiske
innflyttere fra Russland,
som især driver handel, hovedsakelig tobaksforretninger, frukthandel og ti-øresbasarer, de fleste i strøket
omkring Calmeyergaten og
Hausmansgaten samt på
Enerhaugen. Det er folk
som skjønt de er fattige,
dog er energiske og arbeidsomme. Grunnen til at de
er kommet er de mange uroligheter i deres opprinnelige hjemland. I sær ved
den tid da jødeforfølgelser i
Kischinev fant sted, dro de
bort i flokk og følge...

Av de russiske og polske
jøder, som for 20 - 30 år
siden eller tidligere kom
hertil landet, er det adskillige som nu eier betydelige
forretninger og kapitaler,
og deres barn er fullstendig
norske i sinnelag. Vi har
flere eksempler på, at russiske og polske jøders barn
har oppnådd stillinger her i
Norge som offiserer i arméen, som leger, tannleger,
sakførere osv.
Men blant de mange,
som nylig er kommet til
landet og ikke kan tale
språket, lever de fleste et
usselt og fattig liv. Fra dag
til dag sliter de med småhandel for å berge livet.
Disse folk lever et meget
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stille og rolig liv og især er
de meget kjære i sin familie. De er meget forsiktige
for ikke å komme i konflikt
med loven, da de er inderlig glade over å ha funnet
et fristed her i landet hvor
de kan leve trygt. Den jødiske hjelpeforening tager
seg i høy grad av de betrengte jøder som tilhører
den mosaiske tro, og yder
dem den hjelp den kan ... »
Kilde: «Jødisk liv i Kristiania 1900–1917», Det Mosaiske Trossamfund i Oslos
hjemmesider.
http://www.dmt.oslo.no/
index.html
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Finsktalende nordmann med lang fartstid i Litauen

Kåre Larsen – en støttespiller
Blant nordmenn i Vilnius er Kåre
Larsen kjent som en trofast deltaker på alle norske arrangement.
Han har kontakt med de fleste, og
er orientert om det meste av
betydning som rører seg i det
norske miljøet.
Siden han gikk av med pensjon, har han fått god tid til å
engasjere seg for humanitære
formål. Han brenner for blindesaken, og for gatebarna.
Med sine gode kontakter har
han også fått oppdrag av den norske ambassaden i Vilnius.
Kåre Larsens første besøk med
Vilnius var allerede sommeren
1987, da han ble invitert til Vingis
park for å være til stede ved et
ridestevne. Sønnen skulle nemlig
delta i første Volvo Cup i World
Cup skulle avvikles.
Der traff han Dalia som nå er
hans bedre halvdel. Søsteren var
sportssjef i sportsdirektoratet. Da
var han allerede skilt i Finland. De
ble kjent under en dansetilstelning
under stevnet.
– Smart som jeg er, får jeg det
alltid som jeg vil ha, konkluderer
han.
Sønnen fikk andreplass, ble
slått ett sekund, og seieren gikk til
en russer. Kåre forteller at det
også deltok ryttere fra Kasakhstan
som reiste 4000 km. for å delta.
– De imponerte oss så mye at
vi gav dem alt vi hadde av rubel,
sier han. – Det som opptok oss
under stevnet var vår egen hest. Vi
var rett og slett redd for den, for
hindrene var langt fra vestlig klasse. Hesten vår var verdt 1 million
kroner. Hvem her kunne erstatte en
slik sum?, konkluderer han.

Smart forretningsmann

Danfoss

Veien til Vilnius var aldri særlig
lang. Etter ferge fra Helsingfors
reiste han for 12 rubler med sovjetiske turbopropfly fra Tallinn til
Vilnius.
– Tog og buss samme veien
kostet 10 rubler. Forstå det den
som kan, sier han og rister på hodet. Kåre Larsen forteller at det på
denne tiden var massevis av turbopropfly som ble brukt til militær
fallskjermtrening. De bar Aeroflots
navn, men var egentlig rent militære. Pilotene var tidligere jagerpiloter som hadde passert aldersgrensen. Da han en gang kom inn i
flyet med hele fem blytunge kofferter, lyste pilotene opp. – Flott!, den
vekten trenger vi sårt bak i flyet,
utbrøt de svært takknemlig.

I 1991 etablerte han Danfoss i
Litauen, et verdensomspennende
firma med 20.000 ansatte på 100
kontorer over hele verden. Samtidig satte han i gang en stor markedsundersøkelse som skulle ta to
år. De konkluderte med at det i
1992/93 fantes 5071 bygninger i
Vilnius; 2613 bygninger for boliger, 1725 kontorer, skoler, sykehus og lignede og 733 industrielle.
Det første de solgte var varmemålere for sentralvarmeanleggene.
Litauen har sju store fjernvarmeanlegg, og tre av dem ligger
i Vilnius. Energitapet i distribusjonsnettet er stort, og få har kontroll over varmeforbruket sitt, forteller han, men beklager at Litauen
ikke har penger til å erstatte fjernvarmen.
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I sin egen leilighet i Vilnius har Kåre Larsen som en av få i Litauen
termostatstyrt radiator. Rørnettet i hele bygningen måtte bygges om.

Danfoss har her et potensielt
godt marked på salg av termostater. – Tidligere åpnet litauerne
vinduet, nå kan de bruke termostat, ler han.

Bor sentralt
Vi besøker han i hans meget vakkert og sentralt beliggende leilighet
ved Neris-elven. På veggen henger
det kostbar litauisk grafikk, en
skilpadde fra Filippinene, en vietnamesisk hatt, egyptiske papyrusmalerier, pledd fra Peru med lamamotiv, og over 100 år gamle glassskap og piano fra St. Petersburg.
Kåre Larsen er åpenbart en meget
bereist mann.
Det var politikerne som rådet
ham å kjøpe den 80 m² store boligen like etter at han ankom landet.
På denne tiden var salget av leiligheter til utlendinger ennå ikke
kommet i gang. Han fikk kjøpt den
for 4000 dollar. I dag er verdien
rundt 55.000 dollar.
Kona er i Palanga, men Kåre
beviser at han er en dyktig kokk og
serverer en flere retters meget
smakfull middag.
Mens vi langsomt spiser, forteller han om da han var eneste utlending i Litauen under blokkaden.
Han måtte bestikke estiske tollere
med parfyme og reiseradio for å
komme seg til Vilnius. For å få

innlagt telefon i leiligheten sin
måtte han få Nokia til å ta i mot
litauiske televerks-direktører på
kurs. Egentlig fantes det ingen
ledige linjer, og Larsen hørte selv
at teknisk direktør kommanderte
de ansatte å klippe over noen andres telefonlinje for at han skulle få
telefon.
– Da jeg hørte det ble jeg så
forfjamset at jeg ikke fikk meg til å
protestere, innrømmer han.

i Inturkiai der det skal bygges
barnehjem for barn som lever på
søppelfyllingene rundt Vilnius. Vi
snakker om hvordan vi kan skaffe
penger til prosjektet, idet Kåre får
en ide.
– Hva om vi får filmen «Heftig
og begeistret» på Vilnius-kinoen?
Litauerne beundrer jo nordmenn
og norsk natur, og korsang er jo
deres liv, utbryter han. Han har
god erfaring fra slike prosjekter.

Foreldre fra Troms

Rörbörsen

Han ble født i Trondheim 1926.
Faren kom fra Balsfjord i Troms
og moren fra Kvaløya ved Tromsø. Tidlig flyttet de til Trondheim.
70 år senere ble han pensjonist
etter fem år i Danfoss. Allerede før
krigen ble det klart for ham at sosialismen var basert på sludder.
Han har ingeniørutdannelse fra
Tyskland og Sverige, men har
arbeidet mesteparten av livet sitt i
Finland. I 1965 arbeidet han i firmaet Oy B. Palm & Co. Ab, og
hadde etter kun 1 1/2 år bygget
opp en meget dynamisk organiasjon. Den finske internavisen skrev
om ham: «..., där man nu efter
bara 1 1/2 år intar en position
bland de absolut ledande fabrikaten. Mannen bakom "det finska
undret" är Ingenjör Kåre Larsen,
Helsingfors...".
– Skal du bli en god forretningsmann må du tilpasse deg landet du skal jobbe i. Det verste jeg
har vært igjennom var det å lære
meg finsk, men også dette skulle
jeg komme til å tjene penger på, ler
han.
En gang fikk han nemlig tilslag
på et anbud på 2 mill. mark, bare
fordi han som utlending hadde
maktet å lære seg språket.

Etter krigen i Finland organiserte
rørhandlerne en "Rörbörs", et fond
der man ved julelunsjen samlet inn
penger til stipender som ble delt
mellom den finske og svenske blindeskolene i Helsingfors. Stipendiene tilsvarte etter dagens penger,
rundt 30.000 kr. I 50-års-jubileumskiftet for Rörbörsens leser
vi:
«En överraskning vid jullunchen 1966 stod dir. Kåre Larsen
från Oy B. Palm & Co. Ab för,
som generöst medförde tvenne finfina miniatyrkanoner, som fick
bortauktioneras till förmån för de
blinda barnen, och visade sig
vara synnerligen populära
objekt.»
Tross en limt (!) lunge har Kåre
Larsen ingen planer om å trappe
ned på sitt store engasjement.

Blindesaken viktig

Leiligheten hans ligger sentralt
til, nær Neris-elva og ortodokse
kirker i vakre Vilnius sentrum.

Vi snakker om humanitære prosjekter. Kåre brenner for blindesaken, og har gitt mye penger og
teknisk utstyr til de blinde i Litauen. Nå jobber han med et prosjekt
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Ved salg av slike modellkanoner
skaffet Kåre Larsen titusener av
mark til blinde barn i Finland.
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Klokkegården og Atsigreþk

Atsigreþk á vaikus
Høsten 99 var Sissel Fredheim
utplassert i regi av Høgskolen i
Oslo, til å ha sin prosjektperiode i
Vilnius. Den gang kom hun i
kontakt med et gatebarnprosjekt
ved navn «Atsigreþk». Hun har
siden vært mange ganger i Vilnius
og besøkt dette gatebarnprosjektet. Når hun kom tilbake
snakket hun varmt om dette prosjektet til sin sjef på Stiftelsen
Klokkegården, Knut Waasjø.
Sissel Fredheim har arbeidet i Stiftelsen Klokkergården i ni år.
Virksomhetsideen til denne
stiftelsen er å rehabilitere ungdom
i alderen 14–18 år med rus- og
atferdsproblemer.

Ble interessert
– Prosjektleder Knut Vaasjø ble
interessert i dette prosjektet og vi
reiste ned for å besøke gatebarna.
Dette besøket resulterte i at vi
har hatt kontakt siden. Direktør
Sigita Ignatovièienë ved barnehjemmet Atsigreþk á vaikus har
vært i Norge en uke for å lære seg
vår metode, og sommeren i fjor
inviterte vi 18 av gatebarna på en
sommerleir i Norge i 14 dager,
forteller Sissel Fredheim.
Barnehjemmet har 68 barn
boende, og kun tre personer som
passer dem! For hvert barn mottar
de 500 litas (1200 kr.) fra myndighetene, mens 350 litas må skaffes
utenfra, ofte fra veldedige fond.
– Med 850 litas holder vi hjulene i gang, sier direktør Ignatovièienë – med i alt fire ansatte.
Styret i Stiftelsen Klokkergården har gått inn for å bevilge
penger, over en tre års periode,
som gjør det mulig å bygge opp et
kollektiv basert på Klokkergården-
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Barn bak gitter: Nr. 2 fra v. direktør Sigita Ignatovièienë ved «Atsigreþk á
vaikus» i Vilnius, sammen med en av de mange hjelperne, dansken Klaus
Damgaard-Jensen og fire av de nesten 70 barna. Fra høyre, prosjektleder Knut Vaasjø og Sissel Fredheim fra Stiftelsen Klokkergården.
metoden. De har hatt utallige møter med de ansatte i gatebarnprosjektet, politikere, styret og alle er
interessert i å være med å bygge og
utvikle dette videre.

Tror de kan lære
– Vi tror de trenger vår kompetanse og behandlingssystem. Representanter fra Administrasjonsdepartementet som har vært her på
besøk, har også blitt informert om
planene. Vi mener også at sosialhøgskolene i våre to land bør trekkes inn i nærmere samarbeid, forklarer prosjektleder Knut Vaasjø.
Vaasjø og Fredheim beklager
begge at barna og ungdommene
ved barnehjemmet Atsigreþk á
vaikus i realiteten kun er der til
«oppbevaring». Målet må være å
føre dem tilbake til samfunnet. De
få ansatte har liten mulighet til å
gå nærmere inn på hver person.
– Vi prøver, men det er meget
vanskelig, forklarer Sigita, – men
vi blir ofte skuffet. Ofte oppdager
vi at de som vi har stolt mest på, er
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de som skuffer oss mest. De har
kanskje oppført seg pent for å få
godvilje fra oss voksne.

Tung kompetanse
Om Klokkergården går inn i Vilnius, vil litauerne få kunnskap fra
en institusjon med erfaring på rehabilitering og ettervern blant rusmisbrukere fra 13 til 30 år. Til
enhver tid har de ansvaret for
rundt 100 norsk ungdom i året,
selv om de anslår behovet på plasser for å være minst det dobbelte.
– Grunnelementene består av
omsorg og grenser. Litauerne makter ikke dette alene, avslutter Sissel
Fredheim og Knut Vaasjø.

Visste du at...?
Den midterste bokstaven i de litauiske bilnumrene forteller hvor bilen
første gang ble registrert. Bilnummeret «AVA 350» forteller at bilen
kommer fra Vilnius. For tiden finnes
disse registreringsstedene:
A = Alytus, J = Tauragë, K =
Kaunas, L = Klaipëda, P = Panevëþys, T = Telðiai og U = Utena

Baltoskandia-akademiet i Panevëþys

De forsker på Norge
Den kommunale stiftelsen Baltoskandia akademi i Panevëþys er
trolig den fremste litauiske institusjonen som forsker på historiske
og kulturelle bånd og tradisjoner
mellom Litauen og Skandinavia.
Direktør Silvestras Gaiziunas
og hans tre ansatte er levende
opptatt av norsk kultur, og gjør
mye for å spre denne kunnskapen.
Selv er han ofte i Norge og har
løpende kontakt med norske
forskningsmiljøer.
Av Jan S. Krogh
I august i fjor deltok han ved det
tredje internasjonale Dr. Georg
Sauerwein-symposiet i Dovre.
Sauerwein var den fremste kulturformidler mellom Norge og Litauen.Tidligere har de avviklet et
«Knut Hamsun og Baltikum»seminar, samt et eget om Bjørnstjerne Bjørnson. De har også meget god kontakt med Ibsen-senteret
i Oslo. Gaiziunas fremholder at
selv om Peer Gynt er oversatt forlengst, har stykket aldri blitt oppført i Litauen. Det håper han at
han kan få gjort noe med!

Lite penger
I år har den beskjedne, men meget
aktive, institusjonen hatt en egen
Sauerwein-utstilling fra Norge.
Under intervjuet inngås det avtale med ambassaden om å overta
en Fridtjof Nansen-utstilling.
Mens vi ser på utstillingen forteller Gaiziunas at det tyske språkgeniet Georg Sauerwein var et
populært fotoobjekt i Dovre, han
var fadder til flere barn.
Forskeren utgir regelmessig en
rekke publikasjoner som kommer
skoleverket, universitetene og an-

Silvestras Gaiziunas besitter uvurderlig kunnskap om kulturkontaktene
mellom Skandinavia og de baltiske land.
dre med interesse for Skandinavia
til nytte.
Som mange nordmenn i Litauen
helt sikkert kan bekrefte, har de
fleste litauiske hjem med respekt
for seg selv, minst tre-fire bøker i
bokhandelen av norske forfattere.
Når vi kommer inn på den daglige drift på institusjonen, beklager
direktøren seg over mangelen på
teknisk utstyr, litteratur og ikke
minst penger. Uten å kommentere
det nærmere uttrykker han meget
stor takknemlighet for støtten de
mottar fra den norske ambassaden
og Nordisk Ministerråds informasjonskontor. (Dette får vi senere
opplyst kun utgjør noen få tusen
kroner i året.) Disse midlene betyr
mye for arbeidet de utfører.
Et års budsjett for institusjonen
er på kun ca. 153.000 norske kroner, og dekker kun lønn og skatt
for fire personer. På et år gjennomfører de vanligvis 5–8 småprosjekter, som alle må finansieres
ved milde gaver.
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Samarbeide med
Baltoskandia-akademiet
Formann Isak Foss og redaktør
Jan S. Krogh fra Foreningen Norge Litauen tok på et møte med
Silvestras Gaiziunas opp forskjellige måter på samarbeid. På de
neste sider bringer vi et konkret
resultat på dette.
Litauen-Nytt har fått oversatt
Gaiziunas' artikkel om Jurgis Baltrušaitis, en viktig litauisk kunstner
med stor kontakt med Norge.
Dikteren Jurgis Baltrušaitis var
født 2. mai 1873 i Paantvardis,
halvveis mellom Jurbarkas og Skirsnemune. I 1898 gikk han ut med
æresdiplom ved universitetet i Moskva. Han fattet tidlig interesse for
Henrik Ibsen, og allerede i 1900
etablerte han sammen med vennen
Poliakov forlaget «Skorpion».
Første bok var et drama av Henrik
Ibsen. Snart kom også mye av
Hamsun. I årene ble Baltrušaitis
den fremste oversetter av norsk
litteratur til russisk språk.
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Viktig russisk Ibsen- og Hamsun-oversetter var litauer

Jurgis Baltrušaitis og Skandinavia
Denne rapporten vil jeg begynne med en ikke-akademisk episode. Vinteren gikk mot slutten da jeg kjørte med
Kaliningrad - Riga-bussen, og kom i snakk med en ung norsk offiser. Ett av de første spørsmålene hans var:
– Hva synes du om oversettelsene av Knut Hamsun til russisk? Jeg syntes ikke noe, men med glede henledet jeg
hans oppmerksomhet på at én av de mest berømte Hamsun-oversettere til russisk var forfatteren Jurgis
Baltrušaitis, som var av litauisk opprinnelse.
Av Silvestras Gaiþiûnas
Den norske offiseren ble imponert.
For ett hundre år siden dukket en
tidligere student i russisk litteraturliv fra universitetet i Moskva opp,
takket være Skandinavia. I 1900
utga forlaget Skorpion Henrik
Ibsens drama Når vi døde vågner
(Kai mes prisikelsime iš mirusiøjø), oversatt av Jurgis Baltrušaitis og S. Polakov. Senere oversatte Baltrušaitis alene flere drama
av Ibsen: Fru Inger til Østeraad
(Fru Inger iš Estroto), Hedda
Gabler (1908), Bygmester Solness
(Statytojas Solnesas) (1910), Peer
Gynt (1913) og redigerte drama
oversatt av A. Gretman: Samfundets støtter (Visuomenës ðulai),
John Gabriel Borkman og De
unges Forbund (Jaunimo
sàjunga).

Norsk litteratur viktig
Norsk litteratur står sentralt i Jurgis Baltrušaitis’ forfatterskap. I
begynnelsen av det 20. århundre
gjør han russiske lesere kjent med
forfatterskapet til en annen norsk
forfatter, nemlig Knut Hamsun.
Baltrušaitis oversetter Sult og andre av Hamsuns skuespill, som nesten er bortglemt i dag: Livets Spil
(Gyvenimo þaismas), Aftenrøde
Artikkelforfatteren er direktør
ved Baltoskandia-akademiet i
Panevëþys.
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(Vakaro þvaigþdë), Dronning
Tamara (?) (Karalienë Tamara)
(for øvrig etter et decennium ble
disse skuespillene oversatt til litauisk av Petras Vaièiûnas). Allerede tidlig på 1900-tallet kunne
russerne få lese Søren Kierkegaards tekster, som også ble oversatt av Jurgis Baltrušaitis. Forfatteren var en av de første oversettere av den store danske tenkeren til russisk.
Det kan trygt sies at Baltrušaitis’ største kjærlighet og inspirasjonskilde var norsk kultur og
Norge i seg selv. Mens han oversatte norske forfattere fra den tiden
(verkene av den aldrende Henrik
Ibsen og av den mer modne Knut
Hamsun), lot Jurgis Baltrušaitis
seg påvirke av de nyeste litterære
retningene, som var i vinden fra
Vesten, og åpnet døren for en bølge av «skandinavisme». Men Baltrušaitis’ forhold til norsk litteratur
var ikke stimulert bare av oversettelser. Hans prosatekster – artikkelen Ved Ibsens kiste og novellen Dråper – bevitner det.
Norge ble for den unge Jurgis
Baltrušaitis et rom for store eksistensielle oppfatninger og begripelser, og der fant han etter min mening tre viktige ting for seg selv
som skaper: en natur som passet til
hans eksistensielle tenkning, kunstnere som var sjelelig beslektet med
ham, og til slutt – seg selv. Norge
bekreftet på en spesiell måte Baltrušaitis’ tilhørighet til Norden, og
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hjalp ham med å åpne sin indre
verden.
Dette er beskrevet på en vektig og overbevisende måte i hans
brev til Valerij Brusov fra Holmestrand i 1901.
I disse brevene til en eldre,
åndsbeslektet dikterbror fremtrer
Baltrušaitis ikke så mye som et
individ som tilbringer sin tid etter
en jordnær turists klokke, men som
en mann, som er blitt kvitt hverdagens skall.
Holmestrand for den unge litteraten fra øst blir et total hierofani,
hvor man oppdager tilværelsens
dyp, hvor man kan begripe ALT
og hvor man selv blir grepet av
den dypeste menneskehets ekstase
(”å bli kjent med en beseglet
menneskehets skjebne”).
Baltrušaitis' Holmestrand er et
tilfelle som romantikkere drømmer
om eller har visjoner om, det er en
slags oppblomstring av den Blåe
blomsten i en jordisk verden, nemlig Norge. I lyset av bleke nordiske
netter «blir materialisme åndelig,
gjennomskuelig, slutter å knuge
ånden og opptrer som et ideal»,
slutter J. Baltrušaitis. Med følgende linjer uttrykker han fullkomenhetens ekstase: «Det som er merkelig er at selv om evnen til å tenke
er utrolig mektig, finnes det ikke
noe å tenke om, alt er avgjort og
forstått, som om man hadde nådd
kjennskapens fullkommenhet for
lenge siden og trenger ikke å vite
noe, selv om man egentlig ikke vet

noe». Denne tilstanden av tilværelsens klarhet, metafysisk sjokk
(«naboskapet med en annen
verden», «særpregete erfaringer
som strømmer mot oss») oppnår
forfatteren under påvirkning av
Holmestrands natur (platåer, daler,
himmelens blå harmoni). Men
samtidig opplever gjesten fra Baltikum en sørgelig dobbeltfølelse,
han opplever både en følelse av
betydning og av sykelig ensomhet,
og oppfatter seg selv som bl.a.
motbydelig.
Alt dette uttrykker han som et
slags epistolarisk skrifte i prosaiske bilder. Brevene til en tjueåtte
år gammel poet er en vei, som
leder til hans poesi, hans poetiske
symbolisme. Går man videre, finner man Batrušaitis’ essay Ved
Ibsens kiste, som ble skrevet fem
år senere og dedikert til en konkret
hendelse – avskjeden med den store forfatteren Henrik Ibsen.
«Henrik Ibsen døde stille på
ettermidaggen 23. mai, klokka
2:30», skrev norsk media. Kort
etter mottok Jurgis Baltrušaitis
budskapet og kom til Kristiania fra
Tyskland som offisiell representant
for de russiske forfattere. Allerede
i 1901 da han besøkte Holmestrand og Kristiania, prøvde Baltrušaitis å få møte Henrik Ibsen
som da var alvorlig syk, men greide det ikke. Hans forsøk på å få
treffe det sluknende geniet under
fire øyne resulterte i Dikt, skrevet
etter møtet med den døende Ibsen.
Og fra nå av skulle den unge forfatteren komme til å følge det norske geniet til evigheten...
I dette tilfellet er det et litterært skjær over hendelsen som
interesserer oss, nemlig Jurgis
Baltrušaitis’ essay. Verket, skrevet
i en konkret anledning handler ikke
om noe konkret, snarere tvert imot;
den konkrete hendelsen (Ibsens
død) inspirerer forfatteren til altomfattende refleksjoner, kulturhistoriske paralleller og de dypeste

eksistensielle meditasjoner. Hver
frase, hvert bilde (som i et symbolistisk dikt) både i Ved Ibsens kiste
og i Holmestrand-brevene, avdekker det som skjuler seg bak materien, som omdanner seg til en
åndelig energi, som forblir i evigheten. Dessuten, så er dette essayet
en åpenhjertet tilståelse overfor
Ibsen, dobbelt så mektig på grunn
av at forfatteren ikke klarte å fullføre den mens Ibsen fremdeles var
i live. Det er et dikt i prosa (ikke
en artikkel) som ikke bare hever
selve skaperen, men også leseren
til de store høyder. Tekstens stormende bilder og gripende refleksjoner virker hypnotiserende, slik
som Ibsens personlighet virket
hypnotiserende på Baltrušaitis.
Hvem var Ibsen for Jurgis
Baltrušaitis, hvorfor virket han så
hypnotiserende på den unge litteraten fra den andre siden av Østersjøen? Kristianias klasikker er for
Baltrušaitis som en evig speider,
en apostel, den første presten,
columbiansk bevissthet, fryktløs
rormann, «den siste bevissthet av
vårt århundre», «en veiviser som
spår åndens opphøyethet». Baltrušaitis ser de høyeste menneskelige former legemliggjort i Ibsens
personlighet. Mens han omtaler
dette, føler han seg nær beslektet
med den store norske klasikkeren.
«Etter at jeg hadde kommet tilbake
til denne bråkende verden, vandret
jeg som et foreldreløst barn»,
skrev han til A. Djakonov. Så Ibsen blir liksom hans far, og hans
bror når han føler seg ensom og
opplever prometheisk smerte. Han
føler seg nær beslektet med ham
også i kunstnerisk og symbolistisk
betydning. Ibsen er spesielt avholdt
fordi «kun Ibsen kunne oppdage
og restaurere det villfarne opprinnelige mennesket, skjult i en påtatt
mannskropp; bare han kunne med
slik kraft uttrykke det i kunsten».
Det er det grunnleggende i mennesket Baltrušaitis og andre åndsbe-

slektete symbolister er sterkest
bekymret for.
Sørgemorgen i Kristiania i litauerens sjel blir til en morgen for
et slags skrifte, i hvilket vi ser
hvor sjarmerende J. Balrušaitis’
nordiske sjel er.
Da jeg leste dette essayet og det
som Baltrušaitis hadde skrevet i
sin prosa, syntes jeg det var leit at
han ikke hadde skrevet flere prosatekster. Særlig beklagelig når man
leser hans novelle Dråper, som ble
utgitt i 1901, og publisert i den
berømte Holmestrand-antologien
Nordiske samlinger (Severnyje
sborniki). Hele konteksten var
skandinavisk, for i denne samlingen var verker av moderne skandinaviske forfattere publisert. Dråper er en fanges smertefulle monolog. Hovedpersonen i novellen
kommer i en situasjon, hvor han
befinner seg ved slutten og situasjonen er kalt «et knugende område av dødslengsel». Personen tror
ikke lenger på fremtiden sin, han
hører på dråpene som faller jevnt
og truende et sted og som talte
minutter som spår slutten. «Jeg
dannet meg at klart bilde av hvordan livet blir brakt til slutten av
vanndråper, dryppende et sted fra
taket eller fra et blad til et annet så
taktfast som en rastløs pendel,
bekrefter tidens slutt, fastsetter en
skjebnesvanger bevegelse fremad i

19

Litauen-Nytt nr 2 – 2001

Jurgis Baltrušaitis (f. 1873 i
Jurbarkas – d. 1944 i Paris).

Forts. fra s. 15
alt og slår om enten en nesten eller
en endelig avslutning for den store
og den lille, for den døde og den
levende». Klokkeslag slutter seg til
de fallende dråpene. Fortelleren
sammenlikner klokkene med demoner: en av dem slår i klokken, en
annen slår på heltens bryst. Lyder
spår slutten, og livet helles ut slik
som fra et veltet glass. Hovedpersonen befinner seg som i tilværelsens straffecelle, både i et virkelig
fengsel og i et fengsel av lyder.
Som om selve tilværelsen lener seg
mot hans hjelpeløse vesen, og han
befinner seg alene med de siste
eksistensielle momenter. Bare ved
novellens slutt opplever han i hagen en motsatt følelse når lydene
lover å gi ham friheten tilbake.
Når man leser Dråper, har man
foran seg flere helter fra skandinavisk litteratur. For det første
er det Jens Peter Jakobsens Mogens fra en novelle med den samme tittel, Nils Lune fra en roman

med den samme tittel, hovedpersonen fra Knut Hamsuns Sult, som
oversetteren Jurgis Baltrušaitis er
godt kjent med. Vakker natur vekker i Mogens en tom- og håpløshetsfølelse («Hele livet var så trist,
bak meg finnes det bare mørke»).
Nils Lune, da Gerda dør, mister
selvsikkerhet og føler at «tilværelsen ble ødelagt og innholdet ble
meningsløst spredt for alle vinder». Anfall av melankoli og meningsløshet er karakteristiske også
for hovedpersonen fra Hamsuns
Sult. Den sultne personen i Hamsuns Sult tilkjennegir: «Jeg føler at
det ikke finnes så mye liv igjen i
meg, at jeg snart synger min livssang til ende». Så vi kan merke en
analogisk situasjon: man kommer
nærmere til en situasjon av ikkeeksistens, til en kulminasjon av
eksistensiell tomhet, noe som er
felles for alle verkene.
En mer omfattende og dypere
sammenliknende analyse kunne
bidra til å få oppklart mye mer.

Her vil jeg bare understrekke at
Andrej Bel omtalte Jurgis Baltrušaitis som «en dikter det dagner
for», sånn var han også i sin prosa. Brevene og essayet om Ibsen
og novellen Dråper, samt hans
skandinaviske manifester, taler for
det. Andrej Bel har også kalt Baltrušaitis en vandrer, og vi synes
alle at det må være karakteristisk
for en slik symbolistisk poet. Uten
tvil! Men når vi får lese et dikt om
vikinger, skrevet på et postkort
med vikinger, blir vi tenksomme
og spør oss om ikke Baltrušaitis
selv hadde en vikings sjel? Han er
poet, så han kunne ikke vedgå det
slik Kazys Pakðtas gjorde. Men
dette spørsmålet for stå ubesvart
til videre undersøkelser.
Oversatt fra litauisk og russisk
til norsk av Auðra Bagoèiûnaitë.
(Sitatene fra norske verker er
oversatt tilbake fra de litauiske og
russisk oversettelsene. Red.)

Litauisk forening opprettet i Oslo
En forening for litauere bosatt i
Norge, Litauisk forening i Norge
(LFN), ble stiftet den 11. mars
2001 i Oslo. Det deltok 36 litauere
på stiftelsesmøtet.
Møteleder var Daiva Johansen,
mens Rasa Þiburkutë ble valgt til
referent.
Litauisk forening i Norge med
forkortelsen «LFN» ble enstemmig
besluttet stiftet.
Daina Bogdaniene holdt et
foredrag om de andre organisasjonene fra Baltiske land og deres
erfaringer i Norge.
Det litauiske navnet på organisasjonen er Norvegijos Lietuviø
Bendrijos (NLB), det norske:
Litauisk forening i Norge (LFN).
Ordlyden ble i følge referatet vedtatt med 23 stemmer.

Litauisk forening i Norge
(LFN) er stiftet med det formål å
bevare og spre litauisk språk og
kultur blant litauere som er bosatt
i Norge og blant deres barn.
Det ble gjort en gjennomgang
av utkastet til LFNs vedtekter.
Utkastet med rettinger ble vedtatt
som LFNs foreløpige vedtekter.
Kriteriene for medlemskapet i
LFN defineres slik:
– Enhver betalende person som
ikke er yngre enn 16 år og som
regner seg som litauer kan bli medlem i LFN. (Alle LFNs møter og
arrangementer vil foregå på
litauisk.)
Medlemskontingent: Studenter/
barn kr 100,- pr. år. Voksne kr.
200,-. Familier (min. 3 personer,
kr 350,-, minst 1 barn).
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Det fremgår også fra referatet
at man som i Litauen, trodde myndighetene må ha vedtaksprotokollen oversatt til norsk for å få
opprettet bankkonto.
Følgende valgt til LFNs styre:
Dalius Bancevièius, Daina
Bogdanienë, Daiva Johansen,
Vaida Kavaliukaitë og Rytis
Valentinavièius.

Vi ønsker Litauisk forening i
Norge lykke til!

Litauisk forening i Norge,
Tamburvn.10,
1769 Halden.
Mob. 90523316,
faks 69886677

Litauen-Nytt 10 år
Redaksjonen mimrer – Del 2: Redaksjon på heltid

Pionererpåjomfrueligområde
Fra og med februar 1992 har
redaksjonen av Litauen-Nytt vært
i Litauen. Her har vi også trykket
bladet, og sendt det ut til medlemmer og abonnenter, hovedsakelig
i Norge, men enkelte bor også i
Litauen og andre land.
Siden oppstarten i 1991 er det
hittil utkommet 39 utgaver. I 1992
trykket vi 8 blader med til sammen 128 sider, derav et dobbeltnummer, og i 1993 ble det 5 med
til sammen 148 sider, også da ett
dobbeltnummer.
Av redaktør Jan S. Krogh
Behovet for nyheter fra Litauen
var enormt i Norge på begynnelsen
av 1990-tallet. I februar 92 var vi
igjen i stand til å produsere bladet,
takket være Vidar Bjerkeland,
Brede Holte og andre medarbeidere ved foreningens dataprosjekt i
Litauen, som sørget for at vi mottok en 386 pc med 40 MB harddisk, samt laserskriver til en daværende verdi av 60 000 kr.
Mye tid gikk med til oversetting
og redigering av store mengder
viktig historisk, politisk og aktuelt
stoff om Litauen. Da vi var først,
var vi med på å sette mal for hvordan mange litauiske ord og uttrykk
skulle skrives på norsk. I dag er vi
litt imponert over hva vi maktet,
tross at kulturforskjell og dårlig
økonomi gjorde sitt til at vi nok
trykket noen artikler vi heller
burde latt gå i papirkurven.
På denne tiden var den norske
aktiviteten i Litauen så liten at vi
fanget opp det meste. Det gjør vi
ikke lenger, til det er omfanget for
stort. Likevel, på norsk-litauisk
stoff forsøker vi å være best!

Nr 1 - 92: Åpningen av Foreningen Norge Liauens kontor i Vilnius. Fra venstre Vilius Vašeikis,
Michel Gyøry og Jan Krogh.

Nr 6/7-92: Foreningen med formann Johan L. Stang i spissen,
arrangerte en stor norsk lærebokutstilling i det litauiske nasjonalbiblioteket.

Nr 1/2 - 93: Allerede flere uker
før valget spådde vi at Algirdas
Brazauskas skulle bli valgt til
første litauiske president etter 2.
verdenskrig.

Nr 4 - 93: Russiske militære forlot
Litauen til slutt. Dette ble da også
markert med store typer under
«Sett & Hørt».
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Den norske klubb i Litauen feiret 17. mai i Vilnius

– Ja, vi elsker dette landet!

17. mai i Vilnius De norsk-litauiske barna i Vilnius var så absolutt også med på
feiringen. Fra v.: Cassandra Myhre (3), Henrikas Hjorth-Johansen (2), Bjørnas
Midttun (6), Severia Krogh (8) og Augustas Midttun (5).
17. mai i Vilnius i år ble
markert som seg hør og
bør av både Den Norske
Klubb i Litauen, med en
samling for nordmenn i
Litauen og norsk-litauiske
familier, mens ambassaden som seg hør og bør,
stod for den mer offisielle
markeringen, mer rettet ut
mot litauiske kontakter.
For tiden er det rundt
40 nordmenn fast bosatt i
Litauen. I tillegg kommer

det bortimot ti norsklitauiske barn, der den
eldste er åtte år gammel,
født våren 1993 i Vilnius.
Flere av dem (ikke alle er
med på bildet) deltok i år

på 17. mai for første gang
i sine korte liv.
Leder i Den Norske
Klubb i Litauen, Jan S.
Krogh, ønsket ambassadør Gaarder og fru Tora

Hvor hen du går i li og
fjell... Fra v. tidl. USAambassadør i Vilnius
(norsk gift), Keith Smith,
Magne Reme, Åge
Myhre, Kjetil Hansen og
Kolbjørn Midttun.
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Molland Gaarder, samt
de øvrige over 30 fremmøtte velkommen til feiringen av den norske nasjonaldagen, som ble
holdt i bakgården til Moller Real Estate, der direktør Kjetil Hansen var det
perfekte vertskap.
Det var i år niende
gang 17. mai ble feiret i
Vilnius. Skandinavisk
kokk hadde man også fått
tak i, en hyggelig svenske
fra svensk-eide Literatu
svetaine. Grillspyd, kransekake og mye god mat
og drikke stod på menyen.
Ambassadør Gaarder
holdt dagens bordtale, der
han blant annet takket
initiativtakerne for
tiltaket.
Så får det heller være
at det ble så som så med
barnetog, sekkeløp og
annet som vi vanligvis
forbinder med norsk nasjonaldag. Vi får ta det
igjen til neste år.

Agenda

2001
1 juli – 1 august:
Internasjonalt keramikksymposium i Panevezys

23 august: Det sorte
banners dag

8 – 12 september:
Banchetto Musicale

Til minne om Molotov-Ribbentrop-pakten – Sovjet og Tysklands
oppdeling av Europa i 1939.

Den 12. internasjonale middelalderske musikk- og dansefestival i
Vilnius.
Tel. +370 2 615082.

27.-28. august i Birštonas

The 13th International Ceramics
Symposium in Panevezys Art Gallery and Glass Manufactory
Tel. +370-56-463 675, fax +370
5 463675, e-mail pantic@takas.lt

Konferanse for norske og litauiske
samarbeidskommuner.
Arrangør: Kommunenes Sentralforbund
Mer info: elita.cakule@ks.no

11 – 14 september: Baltisk
tekstil og skinnmesse

24 juli – 21 august:
Sommerkurs i litauisk språk
og kultur

29. august - 5. september

Litexpos årlige datamesse.

Språkkurs i litauisk (nybegynnerkurs og fortsettelseskurs) samt
forelesninger i litauisk kultur og
samfunn, og mange ekskursjoner.
Pris: USD 450, påmeldingsavgift:
USD 25. Du finner påmeldingsblanketten på http://www.vdu.lt/
international/Baltic_s.htm
Adresse: Lithuanian Language
and Culture Summer Course,
Baltic Studies Programme, Vytautas Magnus University, Donelaicio 58, LT-3000 Kaunas,
Litauen. Tlf. +370 7 323294, fax.
+370 7 323296, e-post:
baltic@fc.vdu.lt

11 august - 2. september:
Svensk-litauiskt
konstnärsutbyte
Utställing med fem konstnärer från
Vilnius: Konstfrämjandet i Uppsala län, Vretgränd 8, tel 018151652.
Information: Kajsa Haglund 018101754 (bostad), 018-693246
(Ateljé), eller Konstfrämjandet
Siv Persson 018-151652 eller
Petal Joan Roberts, e-post:
petal@swipnet.se

Industrial Heritage Platform:
Kurs: Recording Living Industrial
Heritage. Case study: Fyrstikkfabrikken «Liepsna» i Kaunas.
Finansiert gjennom Nordisk Ministerråds Nærområdeprogram.
Deltakere fra Danmark, Norge og
Litauen.
Nærmere informasjon fra Nordisk
Ministerråds (NMR) Informasjonskontor i Vilnius, e-post
info@nmr.lt

Den årlige tekstil- og skinnmessen
i Litexpo, Vilnius.

24 – 27 oktober: Infobalt
25 oktober:
Grunnlovsdagen
12.-18. november:
Nordisk Biblioteksuke
Bl.a. mange arrangementer i
Litauen. Tema i år er "Ord og
toner i Norden"

2002

September – oktober i
Norden
Baltisk Kulturfestival i de nordiske
landene
Nasjonal koordinator Adolfas
Veèerskis, e-post: avecersk@
takas.lt , tlf. 61 96 72

3.-4. september i Vilnius
«Seminar om Minor Asylum Seekers». Arr.: IOM. IOM har søkt
NMR Vilnius (Aksjonsplan for
Barn og Unge) om tilskudd til
seminaret.
Nærmere informasjon fra Nordisk
Ministerråds Informasjonskontor
i Vilnius, e-post info@nmr.lt

1. januar - 31. desember
Norge har formannsskapet i
Nordisk Ministerråd (NMR).

19. - 20. februar
Formannsmøte for kultursektoren,
NMR, Schæffergården,
København

8 september: Vytautas'
kroningsdag
Til minne om kroningen av
Vytautas den store i 1429.
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Foreningen Norge Litauen

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,
fax 22 96 47 64
Nestleder
Selma Dilba, Riistoppen 9, 2009 Kjeller.
E-post: s.dilba@online.no
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

Redaktørens
spalte
En glede å være norsk i
Litauen!
Vi har tidligere kommentert den
store aktiviteten for tiden mellom
Norge og Litauen, og mye fremgår
også av artiklene i dette nummeret
av Litauen-Nytt.
Det er en stor glede å være
nordmann i Litauen for tiden.
I forbindelse med åpningen av
fabrikkene i Panevezys var nesten
200 nordmenn på plass. I sommer
hadde vi også gleden av å være til
stede ved markeringen av 10-årsjubileet for kontaktene mellom
Pasvalys og Drangedal, Bamble,
Kragerø og Telemark. Også her
hadde en hel del nordmenn funnet
vegen til den lille kommunen helt
oppe mot grensen til Latvia.
Folkedanslaget Sølja er en
gammel kjenning. De deltok på
årets Skamba, skamba, kankliaifestival i Vilnius, og også her var
en fyldig flokk, disse fra Hamartraktene.
Det viktigste er nok at alle disse menneskene hver på sin måte
får oppleve Litauen, og alle de
som har fått dem til å ta turen til
Litauen fortjener honnør.
Videre er vi imponert over den
aktiviteten og engasjementet som
mange, flere av dem er også medlemmer av vår forening, gjør i
kontaktene sine mot øst.

Svært mye av dette er utmerket
Norges-reklame!
Vi vil særlig fremheve foreningen Pasvalys' Venner som reiste
ut på flere grunnskoler for å fortelle om Norge. Det var en helt
spesiell følelse å høre en hel gymnastikksal fyllt med unger og lærere gispe da de fikk se de vakre
lysbildene av vår fantastiske
norske natur.
De mange andre arrangementene i Pasvalys som også nordmenn sto bak, fortjener hver og en
egen artikkel, men dessverre har vi
ikke så mye spalteplass til disposisjon.

Vi rekker ikke alt
På vår liste over ikke påbegynte
saker er det en hel del spennende
stoff. Til dette nummeret fikk vi
ferdig flere artikler som vi har gått
og «ruget på» i lang tid, blant
annet den om immigrasjonen til
Norge fra Litauen.
Vi er svært glade for at mange
ringer og tipser oss om stoff vi kan
bruke. Dette er svært viktig. Selv
om ikke alt kommer med i neste
blad, kan vi kanskje bruke det på
nettsidene, eller i en senere utgave.
Så vil vi beklage alle trykkfeilene i denne utgaven. Vi ble denne
gang så forsinket at korrekturleser
Mette Ødegård allerede hadde reist
på ferie! Riktig god sommer!

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

Litauen-Nytt nr 2 – 2001

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.
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Leveringsfrister
Litauen-Nytt nr. 3/01: Senest 15.
august 2001.
Litauen-Nytt nr. 4/01: Senest 15.
november 2001.
Litauen-Nytt nr. 1/02: Senest 15.
februar 2002.

Foreningen Norge Litauen

Rapport fra årets
haveselskap

Pakvieèiame á susitikimà
Invitasjon til litauer-treff

– Også i år arrangerte den litauiske
ambassaden i Oslo haveselskap i
samarbeid med andre ambassaderè
melder Miglë Grønbekk fra Oslo.
– Selve festen ble holdt i den
polske ambassades have. Ifølge
chargé d'affaires Lina Viltrakienë
hadde ambassadene invitert inn 70
gjester hver, og festen varte fra kl.
19-22.
Foreningen Norge Litauen var
representert med to representanter
derav styremedlem Arne Løchen.
Været var med regnbyger, så
forholdene kunne vært bedre. God
mat og drikke gjorde at de fremmøtte var fornøyd, særlig tatt i
betraktning at det var mange sultne
studenter blant dem.
Arrangementet ble nok en gang
en ordentlig suksess!

Gerbiami Norvegijos lietuviai!
Ðiø metø rugsëjo 1 dienà, 12
valandà, Norvegijos ir Lietuvos
draugija kvieèia visus Norvegijoje
gyvenanèius lietuvaièius ir lietuvaites su ðeimomis atvykti á susitikimà.
Jis ávyks Osle, Foreningen
Norden patalpose, adresu:
Abbediengen hovedgård, Harbitzalleen 24 (tramvajus nr. 10, Jar per
Sk¸yen).
Jei nusprendëte atvykti ir turite
galimybæ praneðti, galite paskambinti: Isak Foss, tel. 22 10 07 96,
Selma Dilba, tel. 63 87 99 11,
Reda Brynildsen, tel. 32 06 88 90.
Pasiimkite su savimi ðaltø uþkandþiø. Kava ir gaivinavèiais gërimais pasirûpins renginio organizatoriai.
Maloniai kvieèiame visus
atvykti!

Kjære litauere i Norge!
Alle litauere med familie som
bor i Norge inviteres 1. september
kl. 1200 av Foreningen Norge
Litauen til en hyggelig sammenkomst i Foreningen Nordens lokaler i Oslo.
Adressen er Abbediengen
hovedgård, Harbitzalleen 24
(adkomst: trikk nr. 10 «Jartrikken» over Skøyen).
Det hadde vært fint om de som
er interressert i å komme kunne
melde seg på til: Isak Foss, tlf.
22100796, Selma Dilba, tlf.
63879911 eller Reda Brynildsen,
tlf. 32068890.
Ta med litt til et felles koldtbord. Kaffe og brus ordner foreningen med.
Hjertelig velkommen!

Harbitzalléen
24, 0275
Oslo

Miglë Grønbekk og charge
d'affaires Lina Viltrakienë.

Fondet vokser
Siden fondet ble stiftet er
det allerede kommet inn
32.000 kr. som nå står på
en kapitalkonto.
Når innskuddet har
nådd 100.000 kr. vil det
overskytende bli brukt på
gode prosjekter i Litauen.
Vær også du med å
bidra til at fondet vokser!
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Støtt Foreningen Norge Litauens støttefond!
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Vær også du med på å bistå foreningens 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.
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Konto nr. 9021.13.30138
Foreningen Norge Litauens fond, Almeveien 22, 0855 Oslo
Tlf./faks. 22 23 14 93
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På internett

Nytt på Litauen-Nytts hjemmesider
Litauen-Nytts hjemmesider har i
løpet av de senere måneder gjennomgått en omfattende oppdatering og modernisering.
Et visst problem har vært at
vår internettleverandør ikke har
støtte for FrontPage, slik at vi
ikke får nyttet denne programvaren fullt ut. Likevel bruker vi
FrontPage-programmet i skapingen av internett-sidene.

Dette materialet bør legges ut,
og kan også oppdateres. Etter så
mange år er det naturlig nok kommet til ny viten om noe av dette.
En annen viktig ting vi arbeider
med er å få til en søkefunksjon,
slik at man lettere kan finne de
artiklene man leter etter. Det finnes
tekniske løsninger, men vi trenger
litt tid på å få det ferdig.

http://www.litauen-nytt.org

Vi har registrert en viss kritikk fra
noen medlemmer av Foreningen
Norge Litauen.
De forstår ikke hvorfor vi legger ut stoff på internett som hvem
som helst kan hente ned, uten å
måtte betale kontingent.
Det er flere grunner til det.
Litauen-Nytt har som alle media
en journalistisk opplysningsplikt.
Ettersom papirutgaven kun utkommer med fire numre i året, er
det mye stoff vi ikke rekker å trykke før det allerede er gammelt.
Som en tjeneste til våre lesere
legger vi det i stedet ut på nettet.
Dessuten er internett-tjenesten
nok den viktigste kilden til rekruttering av nye medlemmer og abonnenter. Mange av dem som finner
Litauen-Nytt på internett, tegner
nemlig også medlemskap i foreningen eller abonnement på bladet.

Historisk stoff lagt ut
Vi har nylig lagt ut to artikler med
historisk stoff, «Norsk-litauiske
kontakter i mellomkrigstiden» og
«Norsk-litauiske kulturkontakter
frem til 1985».
Begge artiklene som er skrevet
av Jan S. Krogh er tidligere utgitt i
bladet Litauen-Nytt, men den
førstnevnte innholder nå flere historiske fotografier, der noen tidligere aldri har vært offentliggjort.
Om kort tid vil også en egen
Georg Sauerwein-side bli publisert
på nettsidene.
I Litauen-Nytts tidlige årganger, særlig i 1992 og 1993 ble det
trykket mange historiske artikler
som omtalte middelalderen, mellomkrigstiden, 2. verdenskrig og
jødenes historie.

Litauen-Nytt
Organ for Foreningen Norge Litauen
Nr 2 (39) - 11. årgang

Et uavhengig skandinavisk blad om
Litauen. Utgis i Oslo, mens redaksjonen ledes fra Vilnius.
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Kritikk fra medlemmene

Litauen-informasjon
En egen seksjon av Litauen-Nytts
hjemmesider skal inneholde
opplysninger om Litauen, både
som turist- og reiseland. Her er det
mye ugjort, og vi håper vi får tid
til å oppdatere også disse sidene.
Det er viktig å få lagt ut fotografier og annen illustrasjon over
de viktigste severdighetene.
Hvis våre lesere har forslag til
bilder som kan legges ut, håper vi
at de kan ta kontakt med oss!
Vi håper også vi kan komme i
en bedre dialog med reiseoperatører og næringsdrivende, som kanskje har en særlig interesse i økt
trafikk fra Skandinavia til Litauen.

Reklame
Reklamestøtte er viktig, og vi tenker oss en større kombinasjon enn
tidligere ved fremtidige annonsetegning. På den måten kan annonsører få tilbud om annonse både i
bladet og på nettet.
Noen av våre annonsører har
prøvd annonsering på våre nettsider, og i følge den tilbakemeldingen vi har fått, har den gitt gode
resultater.

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: 750 eksemplarer.
Levert til trykking: 5. jun. 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 5 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
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
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.
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Fr. Nansens pl 8
0160 Oslo
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fly@flyservice.no
www.flyservice.no

V
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E

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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