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
AL T I HÅNDLAFT
Levering/montering
Tlf

63989808

-

mob.

i hele Norge

906 18012 -

faks.

Veronica guesthouse

The VERONICA Guesthouse is
conveniently located in the
historical Traku Stre et in Old
Town. The verdant court yard
disposes to a barbecue and a
friendly chat.
We offer three one-floor
comfortable apartments with

- mom: 200 Lt. ($50)
- bicycle rent per day: 40 Lt.
($10)

906 18012

Trakq 15 -5, LT- 2001

Vilnius, Lithuania.
Tel.jfax
Mob.

e-rrail:

+370-2-222-460.
+370-87-19507

vghouse'@yahoo.can

aur 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) pertwo
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.
aur prices per apartment per
night, breakfast included, are:
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We will contact you immediately to make full arrangements for your accommodation.
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Litauen, EU og NATO
Europas geografiske midtpunkt
ligger i Litauen. Punktet befinner
seg på et bakkedrag på landsbygda ikke langt fra Vilnius. Bortsett fra en midlertidig isolasjon fra
det Øvrige Europafra høsten 1939
til høsten 1993, har Baltikum fra
uminnelige tider vært marked og
sentrum for transitthandel mellom
øst- og Vest-Europa. Med Litauens løsrivelseserklæring fra
Sovjetunionen 11. mars 1990
startet en ny prosess. På ny utvikles de positive øst-vestforbindelser.
Av Johan L. Stang
Litauen ønsker den trygghet som
medlemskap i EU og NATO kan gi.
De øvrige nordiske land støtter
Litauens søknader. For oss er Litauen, Latvia og Estland å regne for
nordiske stater.
Når Litauen ønsker medlemskap
er det viktig for foreningen å understreke det kulturelle og historiske
felleskap mellom Baltikum, VestEuropa og Sentral-Europa.
Fellesskapet hadde sin fysiske
markering fra forhistorisk tid og
frem til nyere tid. Urskogsamrådene
strakte seg fra Ingermannland i
nord til det ukrainske slettelandet i
syd. Den baltiske egenart ble bevart
og litauerne orienterte seg mot
Vest-Europa og Sentral-Europa.

Nordisk tilknytning fra
middelalderen
Kristningen av Litauen gav Litauen
en romerskkatolsk konfesjon og
innslag av evangelisk -lutherske
kirkesamfunn i «Lille-Litauen» og
langs Nemunas. Det latinske alfabet
ble Baltikums alfabet.
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Danske og svenske erobringer,
administrasjon og rettsvesen kom til
å prege Estland og Latvia. En gren
av den svenske kongsætten, Vasaætten, kom på dobbeltmonarkiet
Litauen-Polens trone. De tyske
Sverdridderordener og hanseatene
fikk betydning for kulturtradisjoner
og handelssamkvem.

Russland sent inn i Litauen
Det litauiske storhertugdømmet
ble sterkt influert av den katolske,
polske kirken og personalunionen
med Polen 1386. Ved traktaten i
Lublin av 1569 ble unionen med
Polen ytterligere befestet.
Danmarks union med Norge fra
samme hundreår er en nyttig parallell å trekke.
For oss er det grunn til å understreke hvor sent Russland etablerte
seg ved østersjøen. Først under
Peter den Store trengte den moskovittiske staten frem fra innlandet til
Finskebukten. Tsar Peter grunnla
St. Petersburg i sumpene ved Nevas
utløp i 1704 - med megen møye.
Litauen og siste rest av Polen ble
erobret så sent som 1795.

- Russerne ville kanskje
drepe litauernes historie
bevissthet
Vi bør derfor ikke undre oss over at
litauere føler seg fremmede overfor
russere. Sovjet-diktaturets hardhente russifiseringspol itikk endrer
ikke dette faktum. Følelsen av å
høre Europa til, stikker dypt. Det
synes å ha vært et russisk mål å
utradere litauernes historiske bevissthet, både ved å drepe den velutdannede del av befolkningen og
«omskolere» resten. Grunnlaget for
den sterke frykt for Russland i Litauen bunner i folkets erfaringer og

•

stadige trusler fra Moskva. Vår
forening må bidra med sin støtte til
de baltiske statenes søknader om
medlemskap i Den europeiske
UllIon.

På samme måte må vi støtte
søknadene om medlemskap i
NATO. Vi må støtte det valg de
litauiske folkevalgte går inn for,
uansett hvilket syn vi selv har på
norsk medlemskap.

Litauen med mot EU
Nice-konferansen om EU høsten
2000 har lagt grunnlaget for medlemskap for 12 søkerland. Fra l.
januar 2002 er felles myntenhet,
euro, på plass i 12 av dagens 15
medlemsland. 14. desember 2001
begynner forhandlingene iLaeken
utenfor Brussel om en forfatning
for EU som ventes ferdig i 2004.
Nå gjelder det å «henge med»!

- Vilnius skal bli mønsterby
Vilnius har vedtatt en visjon om
sine prioriteringer for langsiktig
utvikling av hovedstaden.

kasjonene i byen og ingeniørteknisk
oppgradering.

I beslutningen heter det at Litauens
hovedstad Vilnius innen 2020.skal
bli den mest moderne by, både i
Vest- og Øst-Europa. Det skal bli
et internasjonalt kultur- og forretningssenter. Visjonen er basert på
tre pillarer, ny økonomi, progressivt samfunn og sikkert miljø. Den
28. november vedtok Vilnius bystyre dokumentet «Prioriteringer for
Langsiktig Utvikling av byen og
Visjonen om Vilnius 2020».

Først under debatten ble bystyret
enige om hvilke forskjellige prioriteringslinjer man skulle velge.
Men man la også igrunn resultater
fra opinionsundersøkelser blant
byens borgerem regjeringens handlingsprogram for 2001-03, og analyser av sosiale og økonomiske
forhold.

Fire retninger
Blikket mot fremtiden går i fire
retninger, som gir fire prioriteringsretninger. Den viktigste er «Økning
av Konkurranse i Vilnius», som
skal utføres forbedre inntrykket til
hovedstaden som et senter for kultur, vitenskap, turisme og forretninger, og en økning av bruken av
kulturminner og naturen i byen.

Ny økonomi
Skaping av infrastruktur og forbedrede muligheter for forretningsli vet
skal oppmuntre den andre viktige
prioriteringen - «Utvikling av Ny
Økonomi». Den tredje prioriterte
pillaren er «Progressivt Samfunn»,
som skal oppstå med et informasjonssamfunn, trygt sosialt miljø,
og forbedring av boforhold så vel
som utvikling av sosial infrastruktur.

Folkedemokrati

Støypeskje
Vilnius by forbereder for øyeblikket
den strategiske utviklingen. Fastleggingen av hovedprioriteringene
er et av de viktigste leddene i denne
prosessen, som vil prege utviklingen av byen i det neste tiåret. Målene og oppgavene til hovedstaden
vil bli fastsatt på bakgrunn av dem.

Investeringsguide
Økonomisk avdeling i byen har i
samarbeid med PricewaterhouseCoopers og Kredoline utgitt en egen
engelskspråklig investeringsvei viser
på 56 sider.
Her presenteres investeringsrammene, såvel som hvilke mulig-

Arturas Zuokas er ordfører i
Vilnius.
heter man har i den litauiske hovedstaden.

Nytt rådhus
Ett av prosjektene er området omkring gatekrysset UkmergeslLvovo.
Her planlegger man det nye rådhuset. Hele nordsiden av Neris-elva
planlegger man modernisert. To nye
bruer skal bygges for å fremme
fremkommeligheten til de store boligområdene nord for byen, der
ekspansjonen er størst.

Kommunikasjon
«Utvikling av Infrastruktur for
Kommunikasjon», med dette menes
integrering i et litauisk og europeisk
nettverk, forbedring av kommuni-

Vilnius' nye rådhus blir en ny, moderne skyskraper ved Lietuva hotet.

Il
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Litauen sterk EUkandidat
Utviklingen går fort i Litauen. Derfor vil dette baltiske landet være en sterk
kandidat til å bli EU-medlem, når den første utvidelsesrunde blir gjennomført i
løpet av 2004, skriver den
danske avisen Politiken.
Dette sier EUs utvidelseskommissær, Gtinter
Verheugen, etter et to-dagers besøk i Litauen.
- Litauens inntredelsesprosess er en suksesshistorie. Da EU inviterte Litauen
til forhandlingsbordet for
18 måneder siden, var det
ingen, verken i Litauen
eller Brussel som forventet,
at de ville innhente målene
så hurtig. Men det har Litauen gjort, sier Verheugen.
Nå står det klart, at
Litauen er en sterk kandidat til første runde av EUs
udvidelse.
I løpet av sine to dager i
den litauiske hovedstad,
Vilnius, diskuterte Verheugen nøkkelpunkter i forhold
til et EU-medlemskap med
Litauens president, Valdas
Adamkus, og statsminister
Algirdas Brazauskas.
- Det er ingen garantier, men en stor mulighed.
Og min melding til Litauens ledere var, at de skulle
forsøke å utnytte denne
muligheten, sa Verheugen.
Litauen startet EUforhandlingerne i 2000.
Med 18 av de 31 forhandlingskapitler oppfylt har
Litauen allerede passeret
Polen, som siden 1998 kun
har kommet seg gjennom
17. Det forventes, at landene til første utvidelsesrunde vil få det blå stempel
i boken i løpet av 2002,
avslutter Politikens
kommentator. Mange i
Litauen tipper at man trenger ett år ekstra, og at medlemskapet blir fra 2005.

Statoil vil bygge
bensinstasjoner i
bykjernene

Gynt-utgivelser i Latvia»,
«Peer Gynt-oppførelser i
latviske teatre», «Peer Gynt
og Faust» og «Peer Gynt og
tysk ekspresjonisme».
Deretter ble publikasjonen «Proceedings. IX
International Ibsen Con-

Statoil har vakt litauernes
forundring med sitt ønske
om å ødelegge et skogsområde i den lille sør-litauiske kurbyen Druskininkai. Og det i et land der
trærne har en nærmest
hellig stilling i folketroen.
Litauen var nemlig det siste
landet i Europa som ble
kristnet. I tillegg er Statoil
kraftig kritisert for å ville
inn i bykjernene med sine
moderne bygninger, noe de
fleste litauere opplever som
helt uakseptabelt.
Oljeselskapet på sin side
vil på denne måten øke
dagligvare-delen av salget i
en hard konkurranse mot
Lukoil, Shell og de andre i
samme varebransje.
Ikke i noen litauisk by finner man i dag bensinstasjoner helt inne i bykjernen.
De viktigste årsakene til
dette er at kommunene
ønsker å bevare en arkitektonisk helhet, og at folk
flest rett og slett mener det
er upassende. De fleste
stasjonene ligger derfor
langs utfartsvegene ut av
byene. Det norske oljeselskapet Statoil har for tredje
gang fått de litauiske myndighetenes avslag på bygging av nye bensinstasjoner, melder Dagsavisen.

ference. Bergen 5 - 10 J une
2000» presentert av R.
Gamziukaite fra Vilnius.
Seminaret avsluttet med en
kunstnerisk fremførelse fra
et Peer Gynt-stykke.
Under seminaret var utstillingen «Peer Gynt i Latvia»
å finne i Baltoskandiaakademiet.
Norske verk av klassikere som Henrik Ibsen er å
finne i nær sagt alle litauiske hjem, og er meget
populære.

Kaunasambassadør på
Nøtterøy
Tønsberg Blad hadde tidligere en artikkel om Giedre Daniseviciute som har
besøkt Nøtterøy videregående skole igjen, der hun
var elev forrige skoleår. Du
finner den på
http://www.tonsbergsblad. no/apps/pbcs.dll/
artikkel?AID=2001110130064

Regjeringen
vurderer å sparke
Williams
International

Man regner nå på hvor mye
dette vil koste.
Det er siste uke sluppet
ut minst 40 tonn råolje fra
oljeterminalen i Butinge
nord for Klaipeda og ut i
østersjøen. På grunn av
usikkerhet med målingene
kan den totale mengden
være opp mot det dobbelte,
over 70 tonn. Det siste uhellet skjedde under lasting
til en norsk oljetanker. Det
amerikansk-eide oljeraffineriet har hatt vanskeligheter med å fastslå eksakt
hvor mye olje som har rent
ut i østersjøen. Hendelsen
har fornyet kritikken av
B utinge-terminalen fra
latvisk side, såvel fra miljøorgalllsasjonene.
Kritikken har oppgjennom årene etter byggingen
av terminalen vært meget
sterk fra latvisk side. Grunnen er at den ligger bare få
noen få kilometer fra den
latviske grensen. Byggingen ble besluttet for at Litauen skulle være uavhengig
av russisk oljeimport.
Fisket i de nære havområdene nord for Klaipeda er truet. Hjelpemannskaper samler nå opp mengder av død fisk i havområdet. Foreløpig har ikke
mye olje nådd strendene.

Ti lik hos Tulipanbanden

Den litauiske regjeringens
tålmodighet med Williams
International er i ferd med
å ende. Det amerikanske

Påtalemyndigheten har
under etterforskningen av
mordet på tidligere Mazeikiu nafta-direktør Gediminas Kiesus funnet til sam-

osios-gate 8 i Panevezys
den 23. oktober.
En rekke forelesere fra

selskapet fikk overta oljeraffineriet Mazeikiu nafta
på svært gode vilkår. Etter
det siste oljeutslippet i
østersjøen i en serie av
flere vurderer den litauiske

Latvia, Litauen og Frankrike holdt foredrag om Peer
Gynts posisjon i de baltiske
landene. Av temaene som
vil ble drøftet var «Peer

men ti lik som Panevezysbanden «Tulipanene» mistenkes å ha begravd på sin
«egen gravplass».
Under etterforskningen
er det kommet frem at flere

regjeringen å sparke Williams Int. ut, og ta tilbake
aksjemajoriteten over Mazeikiai-bedriften som er
Litauens desidert største.

kunne frykte hva Kiesus
kunne komme til å fortelle
om i forbindelse med hans
kontakter i de kriminelle

Peer Gynt-seminar i
Panevezys
Det første Peer Gynt-seminaret i Litauen noensinne
ble åpnet ved akademiet
Baltoskandia i Vasario 16-
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beidsinnvandrere, blitt
nektet videre opphold i
kongedømmet.
Det de unge kvinnene
nå ønsker seg er oppdrag
eller jobb i Litauen der de
kan gjøre bruk av sine ofte
meget gode norsk-kunnskaper. Noen søkere er også
fremdeles boende i Norge.
De fleste er bekymret
for at de ikke vil kunne
holde språkkunnskapene
sine ved like. Ettersom de
ikke har råd til å vente til

Vinnare i tiden: Gateselgerne i Vilnius' sovebyer kan
for øyeblikket neppe karakteriseres som vinnere. Men
gratis jakke har denne melkeleverandøren skaffet seg.
miljøene. Det er kjent at
Kiesus brukte harde
metoder for å kontrollere
bensinsalget i blant annet
Panevezys-området.

Litauen sender
styrker til
Afghanistan
Det er besluttet at Litauen
skal sende ti spesialtrente
soldater til Afghanistan.
Soldatene vil delta i den
tsjekkiske styrken.
Det ble l. november for
første gang i Europa funnet
miltbrannbakterier i Litauen. Ved USAs ambassade
i Vilnius er det funnet bakterier i postsekker.
Myndighetene i Litauen
sier det ikke er fare for
spredning, ettersom det kun
er snakk om kurerpost fra
USA til ambassaden som
derfor ikke skal komme i
berøring med annen post
fra USA til Litauen. Ifølge

en jobb der de kan bruke
norsk, dukker opp, blir de
fleste presset til å ta det
som tilbys. Dermed mister
man også norsk-kompetansen som man har brukt lang
tid på å skaffe seg.
Det er et håp om at
Venstre i regjering skal
klare å få igjennom en oppmyking på dette området
slik at dette problemet vil
forsvinne med det første.

Zuokas sykkeleksperiment

til talsmenn fra det litauiske tryggingsdirektoratet
skal det ikke å være noen
grunn til ekstra bekymring
for publikum forøvrig.
Postrommet i ambassa-

Et lite oppløftende eksperiment i vår og sommer var
Vilniaus-ordfører Arturas
Zuokas' utlån av gule sykler. Kommunen anskaffet

den ble midlertidig stengt.
Tv-kanalen LNK hadde

flere hundre sykler som
byens innbyggere og besøkende skulle få låne gratis.
En rekke ubetjente stasjoner
ble etablert. Her skulle man

denne dagen flere ekstrasendinger om hendelsen.
Det ble med dette ene
angrepet.

Litauiske kvinner
uønsket i Norge søker Norges-rettet
jobb i Litauen
Redaksjonen i Litauen-Nytt
får stadig henvendelser fra
unge litauiske jobb-s,kende
kvinner som har bak seg et
lengre opphold i Norge, og
derfor har opparbeidet seg
gode norsk-kunnskaper.
I Norge har de studert
eller jobbet på tidsbegrenset
kontrakt, men på grunn av
Norges rigide krav til ar-

hente og levere dem tilbake.
Ett døgn etter at syklene
ble utplassert, var omtrent
alle stjålet! Ordføreren
nektet å tro at byens innbyggere var slike ravner,
men tross flere påfyll forsvant de nye like fort.

Litauiske innslag på
Baltisk Kulturfestival i Noreg
I september og oktober
markete Litauen, Latvia og
Estland lO-årsjubileet for
gjeninnføringa av sjølv-

g

stende med den storstilte
Baltiske Kulturfestivalen,
som gjekk av stabelen i alle
dei nordiske landa, og på
Åland og på Færøyane.
Utstillinga opna laurdag
15. september på Galleriet
(kjøpesenter i Bergen med
utstillingslokale). Det var
med ti teikningar av litauiske born (7-16 år), frå
heile Litauen, saman med
kunstnarara frå Bergenområdet. Tema var barnerettar. Arrangørar var Baltisk Club, Redd Barna i
Litauen og Redd Barna i
Bergen.
Festivalen blei arrangert
med støtte fra det estiske,
det latviske og det litauiske
kulturdepartement. Programmet var koordinert av
Karel Zova, Det estiske
institutt (Estland), Alvis
Lidakas (Latvia) og Adolfas
Vecerskis (Litauen).
Frå programmet: Audri us Puipa (Litauen): Teikningar og grafikk frå 14. 30. september på Galleriet
3,14, Bergen.
Litteraturpiknik.
Utstilling om estisk, latvisk og
litauisk litteratur: frå 17. til
30. september i Bergen
Offentlige Bibliotek. M. K.
Ciurlionis strykekvartett
(Litauen): Kort konsert
den 14. september kl. 12.00
i Stiftelsen 3,14, Bergen, og
14. oktober kl 14.00 på
Troldhaugen. M. K. Ciurlionis strykekvartett
(Litauen): den 16. oktober kl.
19.00 i Gamle Logen, Oslo

Hamar-politi utvise r
tyttebærplukkende
litauere
Nok en gang har norske
myndigheters behandling
av litauiske statsborgere
preget forsiden av Litauens
største avis. Denne gangen
fordi Hamar-politiet prioriterte åtte unge litauere
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som på Norges-besøk fant å
kunne spe på reisekassen
med å selge litt tyttebær.
Lietuvos ry tas kunne
fortelle at alle norske tvkanaler har bragt reportasjer om de to litauerne Kestutis Mazonas (26) og
Deividas Simkus (21) som
ble anholdt av norsk UP, og
måtte sitte ni timer på glattcelle - fordi de hadde plukket 100 kg tyttebær.
Bakgrunnen for anholdelsen var at de manglet
arbeidstillatelse. Den norske lokalbefolkningen,
skriver avisen, var tydelig
irritert over behandlingen
litauerne fikk.
- Etterspørselen etter
.tyttebær er så stor, at vi må
importere fra Sverige, selv
om våre norske skoger er
fulle av bær. Vi mangler
plukkere, sier Halvard Røhne i Røhne AS.
Mazonas og Dimkus
hadde da de ble arrestert
hver tjent 300 litas (ca 700
kr, og for mange litauere en
halv månedslønning). Bonde Arne Haugen, som leide
ut hytten til litauerne var
også sint på politiet, skriver
Lietuvos ry tas:
- Dette er forferdelig.
Jeg leier ut hytten, og jeg
bryr meg ikke om hva de
bedriver. Jeg fikk opplyst at
de plukker bær. Politiets
reaksjon var helt idiotisk.
Det er helt opplagt at bærene vil råtne om de ikke
plukkes.
Haugen bekrefter at
litauerne ikke kom til Norge for å plukke bær. De
kom som turister, hadde
gått på skogsturer, solet seg
og fisket. Politiinspektør
Einar van Durnas uttalte
ifølge avisen at bøndene
forsvarte litauerne fordi de
er billig arbeidskraft:
- Politikerne innfører
lovene, og det er vår oppgave å se etter at de blir
fulgt.

Sosialdemokratene klart i tet
henhold til en gallupp foretatt mellom 4. og 8. november gjort for Lietuvos rytas, leder
statsminister Algirdas Brazauskas' Sosialdemokrater helt klart. De tidlige koalisjonspartnerne Paksas og Paulauskas virker å ha mistet mest til Kristligdemokratene som har
økt kraftig etter at de to små partiene til slutt gikk sammen. Hele 75,2 % av de spurte oppgav at de ville ha stemt om det hadde vært valg. Under er tallene sammenlignet med galluppenfra begynnelsen av oktober (69,3 % oppgav da at de ville stemme) og parlamentsvalget fjor høst.
J
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Sosialdemokratene!):
Liberalunionen:
Ny samling (sosialliberale):
Fedrelandsunionen (Lit. konservative):
Kristligdemokratene2) :
Senterunionen:
Bondepartiet:
Nye Litauen og Nye nasjonale union:
Nye demokratiske parti:
Moderne kristligdem. parti:
Lit. frihetsunion:
Lit. valgforbund for polakker:
Lit. russerunionl):
Oppriktige konservative parti:
Andre:

Nov 01
34,7 %
14,5 %
10,2 %
10,0 %
9,8 %
6,0 %
4,3 %
2,5 %
1,7 %
1,9 %
1,3 %
0,9 %
0,7 %
0,7 %
0,8 %

Okt. 01
40,3 %
12,0 %
7,9 %
9,2 %
10,5 %
6,1 %
4,0 %

2,2
1,4
1,0
1,9
0,7
1,0
0,6
1,2

%
%
%
%
%
%
%
%

Valg 00
34,8 %
25,9 %
19,1 %
6,4 %
2,1 %
1,4 %
2,8 %
0,7 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
1,4 %
0,7 %

0,9 %

Fotnoter:
l) Tidl. Lit. dem. arb. parti og Lit. Sosialdem. parti
2) Tidl. Lit. kristligdemokratiske parti og Kristligdemokratiske
3) Deltok

i Brazauskas'

Avisen Lietuvos ry tas
kommenterer også konfiskeringen av litauiske sesongarbeideres matvarer på
Lena i Oppland i juni. Her
konkluderer avisen med at
norske myndigheter ennå
ikke har returnert de konfiskerte matvarene, som
hovedsakelig kom fra Litauen, likevel delvis var
kjøpt inn i Norge.

Litauen-Nytts
kommentar:
Norske holdninger
er dårlig Norgesreklame
Gang på gang arresterer
norske myndigheter litauere
i Norge. Hittil i år er nesten
2600 litauere deportert
hjem fra utlandet. Av disse
kommer 800 fra Storbritannia, 600 fra Tyskland, 200
fra Sverige, 183 fra Danmark og 178 fra Norge. De
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union.

sos. dem. koalisjon.

skandinaviske land, særlig
Norge, synes tydelig overrepresentert i forhold til
antallet besøkende. I tillegg
kommer alle de som vedtar
forelegg eller bot og reiser
frivillig, som disse fra Hamar i artikkelen over. De
aller fleste blir likevel ikke
tatt.
Ut fra hva vi har grunn
til å tro har flere tusen litauiske statsborgere arbeidet
denne sommeren i Norge
uten noen papirer. Mange
arbeider illegalt i Norge
året rundt, i bygningsindustrien, med oppussing av
bolighus, og som prostituerte. Flere norske «firmaer» sysselsetter litauere
uten nødvendige papirer.
Den norske ambassaden i
Vilnius blir endog nedringt
av litauere som ønsker kontakt med slike ulovlige
arbeidsformidlere. Tatt med

Il

i betraktning i at det er så

godt som umulig å få lovlig
arbeidstillatelse i Norge, er
det ikke rart Norge med sitt
store behov for utenlandsk
arbeidskraft, nærmest oppfordrer til slike ulovligheter. Nordmenn flest ser
likevel forskjell på ulovlig
arbeidsinnvandring og litt
småsalg av tyttebær. Denne
siste saken er tragikomisk,
latterlig og Hamar-politiets
reaksjon kan for en utenforstående vanskelig tolkes
som annet enn mangel på
sunn dømmekraft.
Litauen-Nytt blir i stadig økende grad kontaktet
av fortvilte norsk-litauiske
ektepar, arbeidstakere og
andre som ikke vet sin arme råd hvordan de skal få
de nødvendige tillatelser fra
Utlendingsdirektoratet og
norske myndigheter.
Dette står i grell kontrast til de signalene som
for ikke lenge siden ble

Stort & smått

i

- G ikke penger tiI tiggerne
Etter et tv-program tidligere i år som tok opp livet
tiggerne lever i Vilnius,
gikk ordfører Arturas
Zuokas ut og bad folk
ikke gi penger til tiggerne
i byen.
I tv-programmet fortalte en journalist som en
tid hadde levd på gata
som tigger, hvordan denne yrkesgruppen fungerer.
Det fremkom at inntektene en tigger tjener
utgjør langt mer enn en
vanlig industriarbeiderinntekt. Mens mange ikke
tjener mer enn 8 litas i
timen, er det vanlig som
tigger å tjene både 10 og
20 litas i timen.

sendt ut fra landets politiske ledelse til Utlendingsdirektoratet (UDI), om at
det skulle bli lettere å få de
nødvendige tillatelser i
Norge. Vi merker oss at
UDI synes å leve sitt eget
liv, helt upåvirket av både
politikere og folks generelle
oppfatning. Vi har et lite
håp om at den nye regjeringen og den ledelsen i direktoratet vil gripe fatt i dette,
om kanskje et par år eller
noe slikt...

Paksas blir ikke
president
Tidligere statsminister
Rolandas Paksas blir ikke
de Liberales presidentkandidat til valget. Dette
ble klart i midten av desember. Presidentvalgets første
valgomgang blir i desember
2002.
Paksas ble onsdag 5.
september tvunget til å gå
av som leder for Liberalunionen. Årsaken er at han

på grunn av sin egenrådige
stil har mistet troverdighet
innad i partiet. Nestleder
Eugenijus Gentvila ble
valgt til ny leder.
Dermed virker det som
Paksas er politisk død.

Foreningen Norge
Litauen med kraftig
medlemsøkning
I løpet av de siste månedene
har medlemstallet i Foreningen Norge Litauen steget med rundt 20 %. Dette
er en fin økning, og står i
stil med den voldsomme
interessen for Litauen fra
Norge den siste tiden.
Redaksjonen håper derfor at aktivitetene i styre og
i distriktene etterhvert vil
avspeile dette.

Litauiskundervisning
forberedes i Oslo
Migle Grønbekk leder arbeidet med søndagsunder-

visning i litauisk for barn i
Oslo-området. Interesserte
bes kontakte Grønbekk på
e-post-adressen
migle@gronbekk.com

Norsk-litauisk
juletrefest i Oslo og
Norsk julebord i
Vilnius
Litauens ambassade i Oslo
og den Litauiske foreningen
i Norge arrangerte juletrefest i Oslo den 8. desember.
Samme dag tente fylkesordfører Ellen Gjerpe Hansen og ordfører Erikas Tamasauskas den norske julegranen i Kaunas.
Den litauiske ungdomsforeningen arrangerte juletrefest i Bergen den 12.
desember.
I Vilnius arrangerte Den
Norske Klubb i Litauen på
sin side julebord den 7.
desember med over 50 deltakere, noe som betraktes
som en stor suksess .

•

De mest dyktige,
kunne han fortelle, var
rene maskeringsmestre,
og hadde lært hvordan de
skulle kle seg ut for å få
folk til å gi mest mulig
penger.
Journalisten kunne
også fortelle at mange
tiggerne har sine faste
plasser i byen, og at de er
organisert i et slags hierarki der de med lengst
'ansienitet' bestemmer.
Litauen-Nytt har også
konstatert at tiggerne vet
på sekundet når kino- og
operaforestillinger slutter.
Da setter de seg ned utenfor utgangsdøra (bildet)
og tigger almisser.

Litauiske etternavn
diskriminerende?
Spørsmålet om de litauiske
etternavnene er diskriminerende har vært diskutert i et
radioprogram.
Mens både gifte og ugifte menn har samme ending i familienavnet sitt, får
ugifte kvinner endingen aite eller -yte. Dette er også
diminutiv, ord som angir
forminskning av stamordet,
nemlig faren eller ektemannens etternavn.
Alternativene kunne
være at alle kunne gå rundt
å være f.eks. Petraitis, eller
at alle kvinner, ugifte eller
gifte, ble Petraitiene.
Noen entydig diskusjon
kom man likevel ikke frem
til, men debatten virker å
ha kjølnet.
Som man så ofte sier i
Litauen: - Det er så mange
problemer i Litauen idag
som vi må løse før vi kan ta
fatt på dette ...
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Tre dagligvarekjeder kjemper om matvarekundene

Rimi med på matkrigen
Like før jula satte inn, åpnet Rimi
først den såkalte City Nord-butikken i Zirmunai med 10.000 kvadratmeter salgs flate, og noen få
dager etter et litt mindre kjøpesenter på Savanoriu prospekt.
Der er salgsflaten 8000 kvadratmeter. Rimi-kjeden har med dette
hele 41 butikker i Litauen. Den
fremste konkurrenten tillandssjef
Ole Fredrik Holst i Rimi Litauen
er den litauisk-eide Maximakjeden, som ennå er den suverent
mest populære ble;mtfolk.
Av Jan S. Krogh
De to butikkene ligger begge i renoverte kvartaler, med nye gater
og skilt. I tillegg til alle mulige
dagligvarer finner man klær, fritidsutstyr, husholdningsartikler,
elektriske artikler, hobby- og gaveartikler. Konseptet er det samme
man finner på norske kjøpesentra,
men her er det meste lagt på en
flate og drevet av Rimi selv. Man
leier også ut mindre lokaler i
kioskstørreiser. Her finner man
fotoforretninger, indiske souvenirer og annet krimskrams. En
pizzeria tilbyr de sultne mat og
drikke.

plass til hele 1200 biler, som tilsvarer fem fotballbaner. På Savanoriu prospekt tilbyr man 40.000
artikler, mens det er rom til 1000
kjøretøyer om gangen. Denne
butikken virker mer utsatt, da den
ligger mellom to konkurrenter,
hvorav den ene er den populære
Maxima-butikken i Mindaugo
gate.

Maxima
Markedslederen er mest kjent som
Maxima og tilhører VP-konsernet
(Vilniaus prekyba). Den første
Maxima-butikken i Vilnius ligger i
Mindaugo gate, med den årlige
omsetningen her oppgis til 120
millioner kroner. VP, som er litauisk-eid, antar man har hånd om
rundt en femtedel av det samlede
markedet, ifølge en undersøkelse
det litauiske konkurransetilsynet
gjorde i fjor høst.
VP-kjedene i Litauen består av
over 130 forretninger fordelt på
flere kjeder. 25 nye butikker er i
ferd med å bli åpnet. Den største
av disse er Maximas Akropolishypermarked i Seskine-bydelen i
Vilnius, på 10.000 kvm., og med
over 50.000 forskjellige vareslag,
fordelt på ialt 80 butikker og parkeringsplass til 1800 biler.

Langt til matdisken
City Nord-butikken i Zirmunaibydelen var en knapp måned det
største hypermarkedet i Vilnius
sentrum. Det har 45.000 ulike
artikler, og her utgjør matvaresegmentet bare en liten del.
For å komme til matreolene må
man passere avdelingene for herreklær, elektriske varer, dameklær,
plastartikler og leker. Særlig elektronikktilbudet på denne butikken
er bra. Senteret har parkerings-
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VP qker med 40 %
I årets tre første kvartal var omsetningen til Vilniaus prekyba på hele
3,6 milliarder kroner. Dette er en
økning på hele 40 % sammenlignet
med samme periode i fjor. Vilniaus
prekyba er den største matvare- og
husholdningskjeden i Litauen og
Baltikum.
Konsernet har også etablert seg
i Latvia og Estland. I Latvia er det
fem T-market-butikker, mens 15

nye vil bli åpnet innen utgangen av
året. Den første VP-Market-forretningen i Estland ble åpnet i Piirnu.
Den er på 900 kvm. Her ble det
investert 2,25 millioner kroner i
bygningen og nytt utstyr.

Rimi vil ta markedsandeler
fra torg-konene
I dag kontrollerer Rimi Litauen og
lki-kjeden omkring 10 % hver av
det litauiske dagligvaremarkedet.
Ingen av dem har offentliggjort
sine omsetningstall, noe som gjør
det vanskelig å si hvem som er
neststørst.
Rimi i Litauen eies av selskapet
Ekovalda, som eies 50 % lokalt av
EKO-kjeden og 50 % av lea Ahold, som firmaets styreformann
fra mai i år, Rimi-Hagen, eier 20
% av. Dermed kan man si at Rimi
i Litauen bare er 10 % norsk.
Likevel er det Norge som har fått
driftsansvaret i Baltikum.
- Det baltiske markedet er ekspansivt, og ICA Aholds mål er å
bli den dominerende aktøren i Estland, Latvia og Litauen i løpet av
noen år. ICA Baltie, som har detaljhandelsvirksomheten i de tre
landene, har for tiden drøyt 50
butikker. Butikkene omsatte ifjor
for 1,5 milliarder kr., står det å
lese på ICA Aholds nettsider.
«Gråmarkedet» med bl.a. de
gamle konene på torgene kan representere så mye som 50 % av
dagligvaremarkedet, tror Rimi -sjef
Darius Krasaitis, ifølge næringsbilaget Vartai i Lietuvos rytas.

Klager på overtid
Rimi har fått mye oppslag i litauisk presse. Ansatte skal ha klaget
til handelsministeren om 12 timers
arbeidsdager.

Første hypermarked i Vilnius var City Nord i
Zirmunai-bydelen med 10 000 m2 salgsflate.
Inntrykket mange litauere sitter
igjen med etter avisoppslagene er
at skal man beholde en Rimi-jobb,
så må man iallfall i perioder være
villig til å jobbe utover fastlagt
arbeidstid, og uten å regne med å
få ekstra betalt for det. Rimi på sin
side benekter påstandene som har
vært fremsatt i media.

- Bedre ferskvarer enn i
Norge
Varetilbudet i norske butikker ligger tilbake for tilbudene i Litauen.
- Butikkene i Baltikum skiller
seg fra de svenske og norske
RIMI-butikkene, ettersom de har
et større innslag av ferskvarer og
manuell service, innrømmer Ica
Ahold på sine nett sider.
Først og fremst er det kjøttdiskene som får norske besøkende
til å sperre opp øynene, dernest de

Deretter kom kjøpesenteret på Savanoriu prospekt.
Her var salgsflaten på til sammen 8000 m2•

mange ansatte. Fiskeavdelingen
imponerer ikke like mye, men så
har heller ikke Litauen noen fiskeflåte å snakke om.

Tomme Rimi-kurver
På våre besøk en søndag formiddag til de to Rimi-butikkene og en
Maxima-butikk stusser vi over det
faktum at samtidig som kundene
hos Maxima har fyllt handlevognene opp så de nesten flyter over,
er det såvidt bunnen i Rimi-vognene er dekket. Dette går igjen
også på andre dager. Det virker for
oss som om de to kjedene har forskjellige typer kunder.
- På Rimi -butikkene finner jeg
ikke det jeg trenger. Derfor handler
vi på Maxima. Der har de alt, sier
en Vilnius-kvinne til Litauen-Nytt.
Snart skal to Rimi-butikker

Dermed blir det 17 Rimi-butikker
og til sammen 41 i hele Ekovaldasystemet. For en tid tilbake kjøpte
man Vikonda-butikkene som ligger
på litt mindre steder.
Etableringen i 1992 av den
første lki-butikken i Zirmunai revolusjonerte matvarehandelen ved
å bringe vestlige tilbud og service
til landet. Tidligere måtte man fly
fra en butikk til en annen for å
handle det man trengte. I dag har
den belgiske kjeden, som eies av de
tre belgiske brødrene Ortiz, 69
butikker i sitt nettverk.
Litauiske analytikere som uttaler seg til media, konkluderer
med at Iki, som har valgt å ikke
satse på hypermarkeder, neppe har
råd til det, mens Rimijo har ryggdekning fra Ica Ahold-systemet.

åpnes i Panevezys og Kedainiai.

Maxima-kjeden er Litauens største dagligvarekjede,
og har 25 % av dagligvaremarkedet.

l Riga

har Varner og Rimi gått sammen om Mols. Varner
kommer neppe til Litauen med det første.

III
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Næringsliv

Arkitektene Abacus i Vilnius
Stavanger-firmaet Abacus er et
nytt firma i Litauen, selv om det
ble registrert for allerede tre år
tilbake. Gjennom et prosjekt i
Norge kom Dag Sondre Boger i
kontakt med Darius Caplinskas
som nå er sjef for firmaet med
kontor i Vilnius. Abacus foretrekker en meget moderne stil, og
er også dyktige på å presentere
prosjekter i sluttfasen. Her bruker
de avanserte dataprogram.
Av Jan S. Krogh

Datapresentasjon
For kunder som har problemer
med å få solgt sine prosjekter kan
det være en god ide å ta kontakt
med oss, mener Boger.
- Vi kan lage en 3600 datapresentasjon av prosjektet som viser
den ennå uferdige bygningen som
ferdig oppført, til og med slik den
vil se ut både i dagslys og når det
er mørkt ute. Vi kan også legge inn
landskapet omkring, slik at det blir
svært naturtro, nesten som om
kunden selv er til stede i leiligheten
før det første spadetak er tatt, forteller Darius som er den i bedriften
somjobber med dette.
Til dette brukter han programmene Archicad 7.0 som er en versjon der opp til fem personer kan
arbeide samtidig på samme tegning, noe som er svært viktig på
store prosjekter. De har også Artlantis 3.5, og planlegger å oppgradere til siste versjon, 4.0. Han mener at det er svært få litauiske firma som har disse to programmene.
Arkitektkontor
Ved Abacus arkitekter i Vilnius er
det til daglig fire heltidsansatte.
Det norske moderselskapet ble
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Sivilarkitektene Dag Sondre Boger og Darius Caplinskas flere tjenester å
tilby enn et vanlig arkitektfirma.
etablert i Stavanger for 14 år siden. I ettertid har de prosjektert
bl.a. hytter, boliger, skoler, kontorog næringsbygg.
Et av dem var det nye hovedkontoret for Lyse Energi i Stavanger, et meget fremtidsrettet admini-
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strasjonsbygg, blant annet med
hensyn til belysningen. Bygget blir
ferdig til neste år.
Abacus arbeidet på slutten av
åtti tallet tre år i Stockholm sammen med et annet
arkitektkontormed blant annet et

Næringsliv
større kontorbygg i Amsterdam for
Ikea Eiendom, et større leilighetsprosjekt for NCC i Malmø, hotell
ved Solvalla travpark samt en luksusbolig i innseilingen til Stockholm på ca. 900 kvm. som i dag er
ambassade.

Rehabilitering
Arkitektene har også erfaring med
rehabilitering. De er nettopp ferdig
med en skole i Stavanger som er et
murbygg, her er det brukt samme
materiale for å opprettholde
kvaliteten i bygget.

Opptatt av inneklima

Skjermbilde fra dataprogrammet Archicad 7.0.

- Arven her i Litauen er murbygg,
og vi har kompetanse innen dette
fagområdet med hensyn til byggeskikk, kvaliteter og materialvalg
som i neste omgang har betydning
for vedlikehold av byggene og

Hvorfor Abacus
Arkitektfirmaet Abacus arbeider i
fellesskap med lokale arkitekter i
Vilnius og mener de har en større
forståelse av å kunne overkomme
eventuelle kulturforskjeller i dette
markedet.
- Ettersom vi er nordmenn kan

Han gikk ut i 1994. Senere arbeidet han to år i Potsdam for et tysk
firma. Tilbake i Litauen var han
tilsatt en kort periode ved et arkitektfirma i Kaunas før han kom i
kontakt med Boger.

en kunde i Litauen forholde seg til
norske medarbeidere. Vi mener vi

Prosjektet Den Forente
Metodistkirke i Pilviskiai ved
Vilkaviskis.
innemiljø. Firmaet hjemme i Norge
er i nær kontakt med datterselskapet vårt i Vilnius. Der har vi seks
faste arkitekter og en interiørarkitekt, forteller Dag Sondre Boger.
Abacus henvender seg til en
bred sektor og har en portefølje av
både private bedrifter og investorer, privatpersoner såvel som offentlige etater og firma. I Norge
har de hatt oppdrag for ulike oljeselskap i Stavanger-regionen som
Statoil, Saga, BP og Conoco, flere
bygg for Forsvaret og skoler, barnehager og omsorgsboliger for
flere kommuner.

sIgønner kundens behov i forbindelse med prosessen, og med hensyn til å få ting utført. Samtidig
kan vi benytte våre lokale medarbeidere til å få igjennom byggemeldinger og andre dokumenter,
sier Boger.
Flere fra Vilnius-kontoret har
vært i Stavanger for opplæring.

Tysk erfaring
Direktør Darius Caplinskas har sin
utdannelse fra arkitektfaktultetet
ved Vilnius tekniske universitet.

Presentasjon av leilighetskompleks med tilhørende bygning i
Klaipeda. Abacus gjorde her kun
en presentasjon av bygningen som
helhet, både interiØr og eksteriør.

Planer for fremtiden
Abacus planlegger store endringer
i løpet av neste år. De ønsker å
knytte til seg ingeniører, slik at
firmaet kan yte enda mer omfattende tjenester til markedet.

Smeaheia skole og barnehage i
Sandnes kommune.

III
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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. okt. 2001 :

Kaunas - Palanga - Oslo
Rute
Dager
Avg
TT445

Ti/To/Fr/Sø

Ank

Avg Palanga

15.05

16.00

17.10

17.45

20.55

14.35

Oslo - Palanga - Kaunas
TT445

Ti/To/Fr/Sø

j
NYHET! Våre flyvninger går nå med ATR som
nyere fly og bedre kapisitet enn tidligere.

tar 44 personer, så vi har

L

Vi tilbyr gratis busstransport mellom Palanga og Klaipeda, og mellom Kaunas og
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Oppslagsverk for den som er på reisefot
..... 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
..... 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
110
..... Lithuanian
basic grammar and conversation,
den beste læreboken for begynnere i litauisk,
248 S., engelsk, lommeformat, innb. (1990)
75
..... Book of Millenium, den beste presentasjon av
Litauen i bokform, staten, kommunene, firma,
menneskene, historien og mye mer. Mange flotte
fargebilder fra hele landet, engelsk (1999)
390
..... Who is who in Lithuania, oversikt over de 3000
mest kjente personlighetene i Litauen, bakgrunn,
utdannelse, arbeids- og familieforhold og foto,
engelsk utgave (1998)
650

kr

kr

kr

kr

kr

..... Via Baltica, veikart over hele Baltikum (ca
1:1 mrd) og bykart over de viktigste byene
75 kr
..... Kart over Litauen, (1 :400.000) med avstandstabell og bykart over de største byene
75 kr
..... Vilnius bykart, (1 :21.000) med Gamlebyen
(1 :7500) og distriktet (1 :200.000)
75 kr
..... Kaunas bykart, (1 :25.000) med to kart over
sentrum og regionen rundt
75 kr
..... Kart over Klaipeda og Palanga (1 :15.000 og
1:11.500), Litauens kystområde
75 kr
..... Vilnius In Your Pocket, den beste byguiden
(eng), utgis 5-6 ganger i året, ca. 80 s
25 kr
..... Kaunas In Your Pocket, den beste byguiden
(engelsk), utgis ca 2 ganger i året, ca. 50 s
25 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
25 kr
..... Litauen-Nytt, hele 1998-årgangen (4 nr.)
75 kr
..... Litauen-Nytt,
hele 1999-årgangen (4 nr.)
100 kr
..... Litauen-Nytt,
hele 2000-årgangen (4 nr.)
100 kr
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Selvaag Gruppen sliter i Litauen

Fallitt for Spar-kjeden?
I tillegg til Rimi og Rema 1000 er
også Spar-kjeden en norsk aktør i
det det litauiske dagligvaresegmentet. Bak Spar står Selvaag
Gruppen som inntil i oktober var
medeier i sementfabrikken i Akmene. I skyggen av krigen de
store super- og hypermarkedene
fører om kundene, har den lille
Spar-butikkene slitt tungt. For
noen uker siden var det kroken på
døra for de seks Spar-butikkene,
og grossistene fikk beskjed at de
kunne hente varebeholdningen.
På dørene til dagligvarebutikkene i
Spar-kjeden i Litauen ble det hengt
opp opp plakater som sa at de var
«midlertidig stengt på grunn av
tekniske problemer».
I det norske miljøet i Litauen
har fremgangsmåten til Spar vakt
stor undring, og man frykter dårlig
Norges-reklame.
Det har ikke vært vanskelig for
dette bladets redaktør å konstatere
at butikkene ikke har vært særlig
godt drevne. Et særlig dårlig vareutvalg sammenlignet med det hos
konkurrentene har nok skremt
mange kunder.

Spareordning
Det spesielle med Spar-butikkene i
Litauen har vært at de har reklamert med sparekuponger. For hver
gang man har handlet i kjedens
butikker har kundene fått rabatt i
form av sparemerker. Disse merkene skulle man så klistre inn i
hefter. Når heftene ble fulle kunne
man velge blant gunstige premier i
forskjellige prisklasser.
Ifølge litauiske dagsaviser har
det vært et ramaskrik av henvendelser fra et hopetall av engstelige
Spar-kunder som har spart til kost-

bare premier og blitt sittende med
sparehefter verdt hundrevis av
litas.

varer, bakervarer og husholdningsartikler.

Tapte 115 millioner
Prøver å puste liv
Etter at det baltiske holdingselskapet Baltie Food som styres fra
Estland trues av konkurs, forsøker
Selvaag nå å puste liv i Spar-kjeden gjennom frem til jul å etablere
et nytt selskap som skal fortsette
driften ved de lønnsomme forretningene. Men gammel gjeld til
grossistene vil de ikke betale, skriver journalist Violeta Bagdanaviciute i forretningsavisen Verslo
Zinios.

Dyrt å starte opp igjen
Styreformann i det nye selskapet,
Noel Somdalen som er representant i Selvaag Gruppen, innrømmer at det vil bli kostbart å starte
opp på nytt igjen.
- Selvaag-familien går inn med
over 50 % av kapitalen i dette selskapet, bekrefter Somdalen overfor
Vers lo zinios. Tidligere eide familien over en tredjedel av aksjene i
sementfabrikken, men etter lang
tids uenighet solgte de seg ut.

- Utmerket supplement til
en kjede
Det kan virke som om Selvaag
ønsker å selge seg ut av Litauen.
Den kommende styreformannen
sier nemlig til avisen at han antar
den nye kjeden i Vilnius vil ha 710 forretninger, og «at den ville
utgjøre et utmerket supplement til
en større kjede». Spar og den belgisk-eide Iki-kjeden har underskrevet en samarbeidsavtale der Iki

•

vil levere 40-50 % av Spar-butikkenes artikler, blant annet alkohol-

- Vi har selv tapt penger på Baltie
Food og har derfor full forståelse
overfor våre grossister. Derfor vil
gi gi bankgaranti fra Nordea, understreker Somdalen som videre
sier at Baltie Food i Litauen fremdeles er skyldig 25-30 % av leien
for butikkene. Dette selv om Selvaag Gruppen i løpet av sommeren
og høsten har skutt inn omkring 35
millioner kroner inn i Baltic Food.
I følge Somdalen er det samlede
tapet på Baltic Food 115 millioner
kroner. Hvor mye de skylder grossistene er ennå ikke klart.

Forsøkte å selge inventar
I begynnelsen av desember forberedte LTB-banken en auksjon
der de solgte butikkinventar fra
fem butikker. Utropspris var vel
2,7 mill. kroner.
Ifølge Verslo zinios mente
varastyreformann Darius Nedzinskas i Hansa-LTB at banken hadde
anledning til å selge inventaret
etter en avtale med Baltic Foods
litauiske datterselskap. Imidlertid
viste det seg at det eides av forretningsmannen Juozas Budrikas som
da han fikk høre om auksjonen
vurderte å stoppe den.

Ingen kommentar
Noel Somdalen, som da artikkelen
ble skrevet befant seg i Litauen,
ville ikke snakke med Litauen-Nytt
da vi forsøkte å komme i kontakt
med ham.
På kontoret til Baltic Holding
Lit i Vilnius fikk vi ikke noe svar.
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Ferdighusfabrikk

med Norden som satsningsfelt

Nordiske hus og hytter
Fra slutten av juli iår startet
Nordie Hus & Hytter driften på
sitt 3500 kvadratmeter store
anlegg i Skaidiskes, 12 km sørøst
for Vilnius. Til anlegget hører 5,5
mål og man har eget kaldtlager
på 1000 kvadratmeter.
Det er det skandinaviske ferdighus-markedet man sikter mot.
De fleste ansatte i firmaet er lokale litauiske snekkere.
- Vi er på alle måter fornøyd med
resultatet så langt. Vi har en stabil
arbeidskraft og tenker langsiktig.
Vi har bonusplaner og gir ordentlig ferie til våre ansatte. Vår filosofi er at tjener vi penger, så skal
de ansatte også tjene penger. Vi
spiller på lag, fastslår Midttun.

Gir bonus
For en fastboende nordmann er det
noe uvirkelig å komme inn på Nor-

Fra venstre: Produksjonsdirektør Yngve E. Bang, teknisk sjef Kolbjørn
Midttun, styreleder Asta Sungaikiene og adm. direktør Per Skisaker.
dies anlegg og se en kantine og
garderober helt etter norsk
standard.

«Kreative» løsninger

Det har firmaet allerede fått på
plass, og det er helt tydelig at Nordie Hus & Hytter på dette området
er kommet mye lengre enn andre i
tilsvarende bransje.

strasjonen og 30 i produksjonen.
Teknisk sjef Kolbjørn Midttun
legger ikke skjul på at snekkerne
har hatt en tendens til å komme

Det norsk-litauiske firmaet har 40
ansatte. Av disse er ti i admini-

med en del «kreative lØsninger»
underveis.

Lønn i tide
Midttun mener også at snekkerne
ikke stoler helt på seg selv.
- Mange måler helst tre ganger,
deretter kommer en og dobbeltsjekker, så slår de inn spikeren,
forteller han. De er nemlig svært
instilt på å gjøre en så god som
muligjobb, for arbeidsledigheten
er stor. Her får de godt betalt og
ikke minst lønna i tide uten forsinkelse, som er så vanlig i Litauen
i dag.

500 hus i året

Fra venstre: snekker Romanas Klusoviskis, Kolbjørn Midttun og Viktor
Jazevicius ferdiggjØr en gavl til et elementhus.

Litauen-Nytt nr 3/4 - 2001

Målet på Skaidiskes-anlegget er 4500 hus i året. For 2002 tar de mål
av seg å levere 150-200 elementhus. Faste lesere husker kanskje
oppslaget i fjor om Linoeo UAB
(Litauen-Nytt nr. 3, 2000). De

Per Skisaker startet sin karriere
i Price Waterhouse, senere PricewaterhouseCoopers, før han sammen med Middtun og en tredje
medeier, etablerte Linoco UAB.
Yngve E. Bang har i mange år
drevet i entrepenør-bransjen i
firmaet Balticum Construetion

hadde da solgt et rekkehus til
Grønland og tok da sikte på en
produksjonslinje for 500 hus.

Fikk Vilniaus bankas med
på laget
- Vi «mistet» ett år ettersom vi
deretter trodde vi skulle greie oss
med underleverandører. Dette ble
for tungvint. Nå er vi herre over
hele produksjonen, og det er nødvendig, slår han fast.
For å få en rask utvikling har
landets største forretningsbank,
Vilniaus bankas, gått inn i Nordie
Hus & Hytter med en betydelig
aksjekapital, og har derfor som
største aksjonær fått styrets leder.

Kan levere helt frem til
mottaker
- Vårt firma kan gjerne ta produktet helt frem til tomta i Norge.
På den måten vil det være bedre
både for oss og kunden. Vi satser
blant annet på distriktene i Norge
og Sverige der man ofte sliter med
mangel på arbeidskraft. På våre
hus får vi lagt gulv, satt opp yttervegger og tak i løpet aven dag,
beretter Kolbjørn Midttun.

Yngve E. Bangs stab inkluderer
Andrius Sadenok og Ramunas
Danusevicius.
ferdighus. Leverandørene er blant
annet Stora Enso, Norgips, Hvinduet, Vatne, K1ihrs- eller Boen
parkett og kjøkken etter kundens
ønsker.
To mann fra Nordie har vært
hospitanter ved vindus- og dørfabrikken H-vinduet Vatne, for å
lære seg mest mulig om skandinaviske løsninger på dette området.
Nordie og H-vinduet Vatne vil i
sammarbeid starte egen vindusproduksjon i fabrikken til Nordie
utpå nyåret.

Lang ansienitet i Litauen
IkkeWS

og el

Nordie leverer alt over grunnmur
eksklusive VVS og elektrisitet som
må utføres i Norge av autoriserte
fagfolk. Men totalt sett, helt ferdig
med kjøkken og malerarbeider vil
kvadratmeterprisen på et gjennomsnittshus være rundt 1000 kroner

De tre norske medeierne har alle
lang ansienitet i Litauen. Kolbjørn
Midttun har tidligere jobbet i Pemco-systemet, et norske id firma som
produserer smøreolje for det litauiske og øst-europeiske markedet.

UAB, og har hatt ansvar for flere
byggoppdrag i Norge, Sverige og
Baltikum.
Alle tre er gift med litauiske
koner og to av dem er også småbarnsforeldre.

- Grønland spesielt
Ferdighusfirmaet Linoco fikk allerede en måned etter at det ble stiftet en kontrakt i Nuuk kommune
på Grønland på et rekkehus med
åtte leiligheter. Det var blant annet
grønlandske oljearbeidere som
skulle bo i disse litauisk-bygde
husene.
Grønland var et spesielt tilfelle,
men det var helt tilfeldig at den
første kontrakten gikk akkurat dit.
Ettersom grønlenderne brukte førkrigs standarder, måtte de regne
alle tall for hånd. Dette skapte mye
merarbeid, men de kom godt i
havn.
Nordie Hus & Hytter tilbyr alt
fra eneboliger til større rekkehus,
alt i henhold til kundenes ønsker.

rimeligere enn i Norge.
- Vi er ganske fleksible i motsetning til andre bedrifter, og tar
gjerne oppdrag på bestilling fra
enkeltpersoner, selvom våre kunder er eiendomsutviklere som etterspør en viss mengde.
Firmaet har allerede en del
kontrakter men har fortsatt ledig
kapasitet.

Nordiske leverandurer
Det er nesten ingenting som skiller
Nordic fra andre norskproduserte

•

Et utstillingshus er å finne på anlegget utenfor Vilnius.
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Skaper litauiske registre
Et sted å gå når du har behov for
å skaffe deg bakgrunnsopplysninger om litauiske firma er
Norway Registers Development
Baltie VAB. NRD Baltie er et
heleid datterselskap av det norske
NRD AS og har vært i drift siden
1998 med kontorer i Vilnius og
Kaunas. Til sammen er 46 personer ansatt i disse firmaene.
NRD lager og utvikler programvare og systemer for registre og
databaser, og har prosjekter over
store deler av verden; fra LatinAmerika til Palestina, men en hovedtyngde er lokalisert i Øst-Europa. De mest sentrale brukerne i
Litauen ifølge NRD vil være banker, forsikringsselskap og handelsog industribedrifter.
På Vilnius-kontoret møter vi
Arild Håkestad som er koordinator
for NRD i Litauen. Han forteller
oss om bedriften som holder til i et
forretnings område i østre del av
hovedstaden.

Vil gjøre dataene offentlig
tilgjengelig
I Litauen har NRD blant annet
utviklet et panteregister og er i ferd
med å ferdigstille utviklingen av et
nasjonalt motorvognregister, og
levert forslag til modernisering av
foretaksregister. Det er et sterkt
behov for å gjøre disse registrene
offentlig tilgjengelig i et enhetlig
grensesnitt, men byråkratiets kvern
maler langsomt og lite er blitt realisert til tross for at alle offentlige
data allerede er tilgjengelig. Som
eksempler nevner han at det finnes
eksisterende registre for fast eiendom, foretaksregister og panteregister, og også andre som er interesante for å vurdere et foretak.
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Direktør Jurgita Rotomskiene
Development Baltie VAS.

og Arild Håkestad i Norway Registers

Dette ønsker NRD nå å videreutvikle slik at det kan tilbys markedet på en tidsriktig måte i en
felles database.
- Skal vi over til markedsøkonomi må vi vite hvem som har hva.
Vi ser mye mot Norge og Sverige,
land som er kommet lengst med
hensyn til åpenhet. I dag har vi
heller ikke noe Utlendingsregister.
Litauen har dermed ingen oversikt
over hvem som kommer til landet.
Et register vil kunne gi utlendingene rettigheter og staten opplysninger om skatt og kriminalitetsforebyggende tiltak. Dagens regjering
gjør svært mye for å få landet EUtilpasset, understreker direktør
Jurgita Rotomskine i NRD Baltic.

InfoBankas
I september lanserte NRD en betaversjon av det nye internett-tilbudet til markedet, InfoBankas. Denne kredittoppi ysningsbanken kan
brukes av næringslivet og offentlige myndigheter til å innhente
bakgrunnsoppi ysninger om regist-
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rerte firma i Litauen. På denne
måten kan et firma, for eksempel i
Norge, redusere risikoen før man
etab lerer forretningsforbindelser
med et litauisk foretak man kanskje ikke kjenner så godt.
Dette er det fjerde NRD-prosjektet i Litauen. Her kan man
logge seg på uansett hvor i verden
man befinner seg og hente ut både
juridiske og økonomiske opplysninger om litauisk -registrerte
firma.
Brukeren må først registrere
seg, underskrive en kontrakt og får
deretter kundekode og passord før
man kan logge seg på. På nettet
kan man velge mellom forskjellige
tjenester, og deretter søke etter et
konkret firma enten etter firmanavn eller firmanummer. Prisen
avhenger av omfanget på det man
ber om, og varierer fra 20 til nærmere 300 kroner. Grunndata som
navn, firmanummer og type firma
er gratis. På nettet kan man også
hente ned analytiske rapporter som
NRD har utarbeidet.

Foreløpig inneholder InfoBankas omkring 1200 av de største
aksjeselskapene i landet. Disse
utgjør det såkalte Litauens Finansielle Informasjonsbibliotek, på
engelsk forkortet «LiFIL».
- LiFIL inneholder nå oppdaterte data over firmaene som er
underlagt børskommisjonens
regler og som vi kan gå god for,
sier direktør Rotomskiene.
Basen inneholder også basis
og juridisk informasjon fra det
eksisterende foretaksregisteret
bestående av ca. 83.000 aktive
foretak.
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Foretaksregisteret
At ting tar tid har hun god erfaring med.
- I 1996 ble det første steget
tatt mellom NRD Baltic og Industri- og handelskammeret. Så ble
det diskutert i Handelskammeret,
og der kom man til at det trolig
var en god ide. Tre år senere ble
det lagt frem for en regjeringskommisjon der it-lover stod sentralt. I fjor ble det lagt ut et anbud for foretaksregister. Dette
vant Alna, men fremdeles hadde
vi ikke noe register da det ikke
var besluttet hvem som skal lede
det. Det var først i sommer at det
ble konkludert at det skulle legges
under justisministeriet, men noen
endelig beslutning har vi ikke.
I henhold til regjeringen skal
vi med hensyn til ED -tilpasningen
ha registeret oppe fra og med 1.
januar 2002! Her er byråkratiet
for tregt, slår hun fast.
På sikt er målet å legge inn
pante- og fast eiendomsinformasjon på disse foretakene, samt å
etablere en betalingsamerkningsbase, i samarbeid med offentlige
instanser og private inkassobyråer.
Dette vil kunne gi nettløsninger av brukbar kvalitet, men det
er først når det nye litauiske foretaksregisteret, med både oppdatert juridisk informasjon og

Portalen til NRDs internett-tjeneste InfoBankas finner man på
http://www.infobankas.lt
Her kan man hente ned juridisk og økonomiske
opplysninger om en rekke firma i Litauen. Basisopplysninger er gratis,
men mer omfattende data må man betale for.
regnskaper på foretakene, er på
plass at løsningen får den optimale
nytteverdien.
I dag er en i den del tilfeller avhengig av å kontakte firmaet seg for
å hente ut bakgrunnsopplysninger,
sier Rotomskiene, men legger til at
dette kan endres før medlemskapet i
ED.

En liten prøve
Litauen-Nytt forsøkte gratis-tilbudet
til InfoBankas. Vi søkte på ordet
«Norvegijos» (norsk) og fikk opp en
liste over ca. 55 helt eller delvis
norsk-eide foretak. Den var sortert
etter firmanummer, firmanavn,
selskapsform, status-og i hvilket
geografisk distrikt firmaet var
registrert.
NRD oppgir selv at denne delen
av InfoBankas ennå ikke er ferdig.
Likevel var vi overrasket over hvor
gode de litauiske firmadataene er
blitt. Listen viser at firmaregisteret
nå har begynt å offentliggjøre avregistrerte selskap. Likevel finner vi
for eksempel det norsk-litauiske
«Astorija Management» i beste velgående, omkring 10 år etter at det
ble nedlagt.

Bare offentlige
opplysninger
NRD formidler kun offentlige data
på et kommersielt grunnlag. Derfor fremhever firmaet at disse firmaopplysningene skal være feilfrie
og helt korrekte.
- Vi har i tillegg til det vi allerede nevnt også blitt representanter
for det europeiske datakort-programmet, European Computer
Driving Licence (ECDL). Våre
største klienter har vi hatt fra statlige institusjoner som miljøvemministeriet og forsvaret, forteller
Håkestad som sammen med Litauens telekom har fått etablert et
eget IT-klasserom.
Arild Håkestad sier at NRDs
mål er å ta 30 % av det litauiske
kredittopplysningsmarkedet, og en
20 % vekst. Han er positivt overrasket over sine medarbeidere.
- De er faglig og teknisk kvalifiserte. Markedsøkonomisk meget
godt kompetente, har god arbeidsmoral, og står på, avslutter han og
er litt forundret over at ikke flere
norske firma tar veien til Litauen.
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Nytt skatteforslag på bordet - utbytteskatt ned fra 24 % til 15 %

Skattereform på gang
I det nye forslaget som ligger på
bordet, skal skatt på overskudd
betales av både litauiske og utenlandske skatteytere. Unntatt er
statlige firma, statsbanken, nonprofit-institusjoner og statlige og
kommunale institusjoner. Her er
forslaget til den nye loven.
Grunnlaget for utbytteskatten til
alle skatteytere er all inntekt uansett hvor den er opptjent. Utlendinger skal skattlegges av inntekt fra
permanent opphold i samband med
aktivitet fra en utenlandsk enhet i
Litauen, eller av inntekt hvis kilden er i Litauen og inntekten ikke
er opptjent gjennom permanent
opphold.

Fra inntekten fratrekkes: skattefri
inntekt, godkjente fradrag og godkjente fradrag av et begrenset
beløp.
Når det gjelder skattbart utbytte til et utenlandsk foretak som
er opptjent gjennom permanent
opphold, foreslås reglene endret
slik: Skattbart utbytte beregnes
ved at man fra opptjent inntekt
fratrekker skattefri inntekt, godkjente fradrag av et begrenset beløp, fradrag i sammenheng med
inntjening av inntekt gjennom det
permanente oppholdet.
Skattbart utbytte til et utenlandsk foretak som ikke er inntjent
gjennom permanent opphold, utgjør all inntekt som har kilde i
Litauen.

15 % skatt
Skatt på fortjeneste til litauiske
skatteytere og permant bosatte
utenlandske skatteytere er 15 %.
Det samme gjelder renter og andre
inntekter fra avsatte midler, men
med virkning fra 1. januar 2003.

10 % skatt
Inntekt fra kilde i Litauen mottatt
aven utenlandsk skatteyter som
ikke er permanent bosatt.

Stimulering av små foretak
Skatteprosenten er 13 % for foretak som ikke har flere enn ti ansatte og inntekt ikke over 300.000
litas. Litauiske foretak som har
inntekter som ikke overstiger
100.000 litas, kan søke om
forenklet regnskap.

Beregning av skattbart
utbytte
Skattbart utbytte av et litauisk
foretak regnes ut på denne måten:
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Avskrivning
Nedskrivning kan være flat eller av
såkalt «dobbel status». Ved flat
nedskrivning over tre år nedskrives
verdiene med like deler hvert år.
Ved fordoblet nedskrivningsmetode - «dobbel status» - på verdier
over tre år, vil nedskrivningen
være 66 % det første året, og 34 %
for de neste to årene.
For noen aktiva (ikke-materielle aktiva, datautstyr, nye bygninger, utstyr og kjøretøyer) kan økte
nedskrivningsmetoder bli benyttet.
Sammenlignet med dagens lov
vil nedskrivningen for driftsbygninger forandres fra 10 til 8 år.
Datautstyr økes fra to til tre år.
Kjøretøy fra 3-5 år til 4 år. Det
åpnes for bruk av «dobbel status»metoden på alle områder.
Andre biler (inntil 5 år) fra 3 til
6 år, biler over 5 år fra 3-5 år til
10 år, og ikke materielle aktiva fra
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1-2 år til 3 år. Siste punkt også
med «dobbel status»-nedskrivning.

Skattbart tap
Skattbare tap kan overføres til
neste års regnskap i inntil fem år.
Skattbare tap fra salg av verdipapirer og/eller finansielle instrumenter (kun i inntektssammenheng) kan overføres fremover i tre
år.

Betaling av utbytteskatt
Utbytteskatten betales i henhold til
selvangivelsen som leveres etter at
skatteperioden er over, men ikke
senere enn 1. oktober.
Forskudd på utbytteskatt, beregnet i henhold til tidligere års
resultater eller fra antatt inntektsskatt, betales ikke senere enn innen
tre arbeidsdager etter månedsslutt i
en skatteperiode.
Utbytteskatt beregnet fra inntekt betalt til et utenlandsk foretak
betales ikke senere enn tre arbeidsdager etter at selvangivelsen er
levert (ikke senere enn 15 dager
etter slutten av den måned inntekten var betalt i).
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Fordeler i henhold til dagens regler
jfr. § 8 i utbytteskatteloven for
foretak og § 24 i utbytteskatteloven for personer, vil bli opprettholdt til skattebetalere til årsslutt i
2003.

a

For 2002 skal forskudd på utbytteskatt betales som tidligere.
Nye nedskrivningsregler gjelder
for aktiva anskaffet etter 1. januar
2002. Enheter som har forenklet
. regnskapsførsel, vil ha retten til å
søke om dette til 2003 uavhengig
om de oppfyller kravet eller ikke.
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Skatteberegningsforslaget. De to tabellene til venstre viser forslaget til ny beregning av aksjeutbyttebeskatningen, mens tabellen til høyre viser dagens system.
Det er også laget regler for
statsobligasjoner, verdipapirer og
lånerenter fra banker og finansinstitusjoner.
Forslaget trekker tilbake privilegiene for langsiktige investeringer, og det er er foreslått å legge
inn en raskere fradrags ordning og
redusere utbytteskatten. Når formålet med bruken av de langsik tige aktiva - hvis privilegier som
investeringene var brukt til- er

endret, foreslås det å skatte den
delen av utbyttet som er brukt til
investeringer med 15 %, ikke 24
%, utbytte skatt.
Landbrukets fritak for betaling
av utbytteskatt er trukket tilbake.
Istedet får sektoren bedre avskrivningsbetingelser. Fordelene for
foretak i de frie økonomiske sonene, investeringsfond og firmaer
som har ansatt handikappede, er
også fjernet.

Staten beregner å tape 57 millioner litas i 2002 som et resultat
av lovendringene og på innføringen av 15 % utbytte skatt. For
2003 regner man imidlertid med en
Økning av skattetilgangen på 338
millioner litas.
Kilde: Scandinavian Accounting
and Consulting UAB.
(Oversettelsen er gjort av LitauenNytt uten ansvar for mulige feil.)

Eiendomsmarkedsrapport fra
Kofod-Jensen & Bach-Nielsen
Det internasjonale eiendomsfirmaet Kofod-Jensen & Bach-Nielsen
(KOBA) har tidligere i år i samarbeid med Healy & Baker utgitt
en rapport om det litauiske
markedet.
Rapporten som er på 46 sider,
starter med en presentasjon av
Litauen før den går inn på den
økonomiske situasjonen.
Først på side 20 kommer man
inn på eiendomsmarkedet, dagligvarekjedene og den generelle situasjonen i landet som helhet.
I seksjonen om utleie som investering i Vilnius, anbefaler selskapet særlig Gedimino alle fra Sei-

mas til Katedralen, PilieslDidzioji,
VokieCiJ.!,TrakJ.!og Vilniaus' gater
som områder for de mest eksklusi ve forretningene.
Både Gamle- og Nybyen såvel
som landet forøvrig er også omtalt
i kapittelet.
Styrkene til det litauiske eiendomsmarkedet er, ifølge KOBA
etterspørsel etter kvalitetseiendom
i attraktive områder, godt investeringsklima, høy avkastning, godt
utdannet og rimelig arbeidskraft,
samt et ledig marked for store
kjøpesentra.
Til slutt i rapporten er det med
en generell omtale av de viktigste
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lovene, eiendomsregistrene og
skattesystemet.
Rapporten er rikt illustrert og
anbefales alle som vil investere i
fast eiendom i Litauen.

Property Market Report
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Telemarkingen Thor Tinglum ser tilbake

Ti års regnskapshistorie
Som gutt opplevde jeg krigsårene
1940-45, jeg hadde erfart okkupasjon og undertrykkelse, og
visste hva diktatur var. Jeg fikk
deifor stor respekt for Litauen,
den lille republikken som var først
ute med å erklære overfor Moskva: Vi vil ut av Sovjetunionen, vi
vil ha frihet. Og som klarte det,
som den første av alle sovjetrepublikker. Derfor sa jeg til meg selv:
- Det landet vil jeg reise til og
bistå. Dette var i 1990.
Av Thor Tinglum
På dette tidspunktet hadde jeg
allerede begynt nedtrappingen av
egen virksomhet i Norge som jeg
startet i 1966, og var nå ledig for
Litauen og ble med konvoyen med
medisiner og utstyr fra Langesund
til Pasvalys juni 1991. Vi hadde en
uforglemmelig tur og opphold i
Litauen.
Mine tanker var: Litauen har
behov for materiell hjelp nå. Men
et gammelt egyptisk ordtak sier:
«Å gi en sulten mann en fisk er
bra, men bedre er det å lære ham
åfiske.»
For Litauen var det meget vesentlig å etablere kontakter vestover for å få bistand og kunnskaper i oppbyggingen av det nye
samfunnet. Grensene mot vest var
åpnet. Kontakter i vest måtte etableres, samt kommunikasjon og
kunnskaper i markedsøkonomi
innen regnskap og revisjon, dette
kunne jeg bistå med.
Som mangeårig medlem av
Rotary var det naturlig for meg å
Artikkelforfatteren er revisor og
medeier av Scandinavian Accounting and Consulting

i Kaunas.

Litauen-Nytt nr 3/4 - 2001

Fra åpningen av Scandinavian Accounting & Consultings nye kontor i
1SM-bygget i Kaunas: Fra venstre Giedre Diabieviene, Thor Tinglum,
Laimute Stasytiene Tinglum, Vidmantas Milius og Laima Valiunaite.

stifte en Rotary-klubb i Litauen.
Rotary er internasjonal organisasjon, og gjennom denne organisasjonen er det lett å få kontakt med
mennesker i andre land.

Rotary-kontakter
En av de første jeg ble kjent med i
Litauen var Mindaugas Cerniauskas, ansvarlig for Litauens kontor
for utenlandskontakt. Han hadde
noe informasjon om Rotarybevegeisen, og sammen dra vi i gang.
Brevik Rotary Klubb var formelt
sett initiativtaker og sponsor, sammen med andre klubber i Telemark.
Den 22. juni 1993 ble Vilnius
Rotary Club charteret. Idag er det
over 20 Rotary-klubber i Litauen.
Jeg reiste også til Hviterussland
for å få i gang en Rotary-bevegelse
der. I Minsk møtte jeg den tidligere
sovjetiske ambassadør i Bangladesh, nå pensjonist og med bolig i
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Minsk. I perioden som sovjetisk
ambassadør i Bangladesh hadde
han vært medlem og med sittet i
styret av Dacca Rotary Klubb.
Meget forbausende ettersom den
kalde krigen hersket på den tiden
og som Rotary-bevegelsen var
forbudt i Sovjetunioen. I samarbeid med ham ble Minsk Rotary
Klubb charteret i 1994. Senere er
det kommet et par klubber i tillegg.

Første handelsdelegasjon
Men før dette, i desember 1991 og
februar 92 arrangerte Sven Falck i
Brevik Rotary Klubb og jeg to
forretnings- og studiereiser med
charterfly fra Skien til Vilnius.
Hver tur på en uke og med ti
deltakere. Dette var Norges første
organiserte handelsdelegasjon til
Litauen, og vi ble tatt imot
deretter.
I 92 ble Mindaugas Cerniauskas invitert av Brevik Rotary

Klubb i samarbeid med andre Rotary-klubber i Grenland til et tremåneders opphold i Norge for å se
og lære hvordan markedsøkonomi
fungerer i praksis. Fra UD fikk vi
50.000 kr. i støtte.

Behovet for revisjon
I et samfunn med et fritt økonomisk marked med et utall av handels- og produksjonsbedrifter,
finansinstitusjoner, banker osv.,
med kreditter og gjeld som er utt
hverandre etter vurdering av fremlagte regnskaper, er grunnlaget at
disse regnskapene er riktige, og at
den annen part kan ha tillit til dem.
Denne tilliten oppnår man ved at
en uavhengig og dyktig regnskapskyndig, altså en revisor, etter en
grundig gjennomgåelse kan
bekrefte at regnskapene gir et
riktig bilde av foretakets
økonomiske stilling og
driftsresultat. Uten denne revisorens bekreftelse vil markedet
fungere dårlig.

Revisjon gir tillit i
markedet
Eiere av selskaper som har
overlatt driften og forvaltningen av
selskapets midler til en daglig leder
har behov for å vite at de fremlagte regnskapene er riktige; at
alle inntekter er registrert, at

Budsjett og støtte
UD støttet seminarene

i 1995-96 med

kr. 690.000, vår egeninnsats var
815.000 kr., universitetene bidro med
200.000 hver, totale kostnader
1.915.000 kr.
Etter 1996 arrangerte vi følgende
aktiviteter som ledd i etterutdannelsen av revisorer:
1997: Hospitant besøk 16. til 27. juni
i Oslo og Tønsberg.
1997: 4 seminarer i Vilnius: 3 dager
30/5 til 1/6, 6-7/9,27-28/9,18-19/10.
Totale utgifter kr. 469.105.
1998: Litauen. 5 to-dagers seminarer. Totale utgifter kr. 330.000.
1998: Latvia. 5 to-dagers seminarer.Totale utgifter kr.342AOO.

ingenting er forsvunnet på en ikke
legitimert måte, samt at driften er
utført i henhold til gjeldende
lovverk.
Investorer vil ikke skyte inn
kapital uten den samme bekreftelsen fra revisor.
Forholdene i Litauen bekrefter
behovet for en uavhengig og
dyktig revisorstand og utenlandske
investorer går ikke inn i et selskap
uten et rev isorbekref tet regnskap ..
Og de starter ikke opp et selskap
uten å ha en revisor som ser til
driften og regnskapsførselen.
Litauen besluttet i 1990 å gå over
til et fritt samfunn, det hadde ingen
fri og uavhengig revisorstand. Den
måtte utdannes.

Revisorutdanningen
I 1992 hadde jeg møter med herr
Jonas Mackevicius, professor ved
økonomifakultetetpå Vilnius universitet. Universitetet planla å
utdanne frie og uavhengige revisorer slik vi kjenner yrket fra Norge.
Jeg tok del i planleggingen. Høsten
1993 startet undervisningen.
Kostnadene for dette kunne
ikke jeg ta alene. Sammen med 27
revisorer stiftet vi i Norge Scandinavian Accounting and Consulting AS hvis formål var revisjon
og regnskap.

1999: Litauen. 6 to-dagers seminarer.
Totale utgifter kr. 358.900 minus
honorar til forelesere kr. 120.000.
For litauiske revisorer har vi arrangert
3 studiereiser til Norge, hver på en
uke. Kostnader ca. kr. 300.000. Et 4.
studieseminar i Oslo arrangerte vi i
juni dette året, også over 1 uke.
For professorer ved Vilnius universitetet har vi arrangert 2 studiereiser
til Norge. Kostnader ca. kr. 200.000.
Kostnader ialt kr. 4.065.400

eller

mer riktig kr. 4.100.000. Tilskudd
fra UD utgjør ialt kr. 1.567.000.
Uten denne støtte fra UD hadde
ikke Litauen hatt en revisorstand
av den kvalitet som vi ser idag!
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Sammen med andre utenlandske spesialister i regnskap, markedsøkonomi, markedsføring osv.
underviste jeg ved Vilnius Universitet fra høsten 1993 til våren 95.
Jeg var formann i eksamenskommisjonen og vi utdannet 160 revisorer som fikk sin eksamen. De
fleste av disse har idag sine revisjonsselskap og er i full virksomhet
med revisjon og konsulenttjenester
for næringsli vet. Idag er det ca.
400 lisensierte revisorer i Litauen.
Deretter startet vi etterutdannelse av revisorer, både i Litauen
og i Latvia.
Etterutdannelsesprogrammet vi
la opp til forutsatte lærerkrefter fra
Norge. Etter anmodning sendte
Den norske Revisorforening sine
beste konsulenter i regnskap og
revisjon. Andre norske revisorer
jeg tok kontakt med svarte alltid
«Ja» når jeg fortalte at undervisningen gjaldt revisorer i Litauen.
Etterutdannelsesprogrammet
startet ved årsskiftet 1995-96, og
vi gjennomførte de første fem
seminarer på tre dager hver i Vilnius. Rundt 100 deltok på hvert
semmar.
Samtidig avholdt vi fem firedagers seminarer ved Klaipeda
universitet under tittelen Change
Management. Disse ble gjennomført med foredragsholdere fra
Brevik Rotary Klubb hvor vi har
utmerkede fagfolk på forskjellige
områder.

Bistod med litauisk
revisorlov
Jeg fikk også anledning til å bistå
med utviklingen av den litauiske
loven om revisjon og revisorer,
som trådte i kraft fra l. januar
2000, og som etter mye motstand i
Seimas, Litauens parlament, nå
tilfredsstiller EUs krav. Loven har
mange likhetspunkter med med
nye norske revisorloven.
(Forts. neste side.)
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(forts. fra side 45)
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Nytt kontor åpnet i 15M-bygget
Den 6. desember åpnet SAC sine
nye kontorer i tredje etasje av det
norskeide skole- og kontorbygget
der International School of Management holder til, like ved
sentrum av Kaunas.
- Dette er en viktig milepæl i mitt
liv, konstaterte Tinglum etter innvielsen hadde funnet sted. De 117
kvadratmetrene er moderne og
smakfullt innredet. Kontorene er
romslige, og i en blanding av litauisk og skandinavisk stil. Så har
da også sivilarkitekt Aage Myhre i
Vilnius vært med som rådgiver
underveis.
Kontoret har - som et av de
første i Litauen - fått bredbånd.

Trangt i Kestucio
Siden SAC etablerte seg i Litauen
for sju år tilbake, har virksomheten vært administrert fra de etter-
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hvert meget trange lokalene i den
tungt trafikkerte Kestucio gate. I
1994 var lokalene blant de beste
som kunne oppdrives i byen, men
mye har endret seg på disse få
årene.
Derfor er ekteparet Tinglum og
de ansatte meget glade for endelig
å kunne få bedre plass både for seg
og for sine klienter. Skulle det vise
seg at de vil ha behov for flere
kvadratmeter, har ISM enda flere
å tilby for både for dem og andre.

Skatteforedrag
I forkant av åpningen var lektor D.
Pranckeniene, president i Litauens
Skattebetalerforening, invitert til å
holde foredraget «The new taxation strategy (the main points in
the new draft of Law on taxation
and VAT)>>.
Rundt 25 personer var til stede
på dette foredraget. (En redigert
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oversettelse av innholdet i foredraget har vi trykket på side 20 og
21 i denne utgaven av LN).

Advokat som nabo
SACs nabo er en ung advokat som
Tinglum gjerne anbefaler for sine
klienter og andre som måtte trenge
en ung energisk rådgiver.
Advokaten deltok også på festen, der mange norske firma og
institusjoner var representert, blant
annet Eksportrådet, den norske
konsul Vytautas Vailaitis og rektor
Virginijus Kundrotas ved ISM.

Eget kontor
Thor Tinglum er nå i ferd med å
innrede sitt private kontor innenfor
kontoret til firmaets direktør, som
er hans kone Laimute. Nå leter han
etter en passende kontorstol som
kan stå i stil med det elegante og
antikvariske skrivebordet.

T

Verdensbanken

og SIDA bistår i avinstitusjonering

Hjelper fattigbarna i gatene
- I Stockholm har den litauiske
sosialministeren, Verdensbanken
og svenske SIDA inngått et sosialutviklingsprosjekt som har avinstitusjonering som mål. SIDA har
gitt Stockholm universitet oppdraget med den videre oppfølgingen, tilsvarende etablering av 14
sentre. Litauen er selv inne i
prosjektet med virksomheter
basert på forslag godkjent av
Verdensbanken og universitetene.
Prosjektet er 5-årig, og startet i
1997 og skal avsluttes til neste år.
Prosjektleder er Ronald Penton, og
jobber til daglig på internasjonal
avdeling på Sosialhøgskolen i
Stockholm, forteller Barbro Zimmerling-Swan. Vi møter henne
sammen med Britt Garnås fra
Høgskolen i Oslo som vurderer
samarbeid med svenskene om
Atsigrezk -barnehjemmet.
Et litauisk prosjekt går i seks
ulike kommuner; Svencionys, Utena, Anyksciai, Moletai, Vilnius og
Siauliai. Etableringene er et viktig
alternativ som omsorgsform i behandlingen av våre klientgrupper,
utviklingshemmede, mishandlede
kvinner, alkoholmisbrukere og
sosialt utsatte barn.
De har åpnet to «sosialkontoref» i to eldre daghjem som fungerer som rehabiliteringssentra for
barn og familier. Sentrene er svært
ulike. Det varierer med 15-30 innskrevne, et annet ved Vilnius har
60 klienter. Prosjektene gir også
undervisning av politiet i hvordan
takle vanskelige situasjoner.
Til sammen er det gitt tretten
ukerskurs, ti i Litauen og tre i
Stockholm med 30- 35 deltakere

bakgrunn, uten nødvendigvis noen
formell kompetanse. Senere har
noen startet sosialutdanning.
Hvert senter har fått veiledning
av prosjektet. Totalt har man fått
20 millioner svenske kroner fra

med forskjellig yrkes- og livs-

Verdens banken og SIDA. Litauen

Britt Garnås (t.v.) fra Høgskolen i Oslo og Barbro Zimmerling-Swanfra
Stockholm universitet diskuterer et norsk-svensk samarbeidfor gatebarna
i Litauen. Høgskolen i Oslo er sterkt inne i Atsigrezk-barnehjemmet.
sørger for driften av lokalene. Det
er vanskelig å si om man ennå har
lyktes, mener hun. Men det er klart
at litauerne har utviklet seg enormt
i bruk av metoder, konkluderer
Barbro Zimmerling-Swan.
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Nynorsktalende ambassadør i Vilnius

Kåre Hauge ny ambassadør

r
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a

Norges nye ambassadør i Vilnius
kommer fra embetet som generalkonsul i Edinburgh.
Da Litauen-Nytt møtte Kåre
Hauge var han ferdig med noen
hektiske uker med en rekke obligatoriske møter i den litauiske
sentraladministrasjonen fra President til departementene og ikke
minst alle ambassadene, der Norges nye sendemann får anledning
til å møte sine kolleger.
Som ekte nordfjording er han
første nynorsktalende ambassadør
i Vilnius.
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Av Jan S. Krogh
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Likevel våger vi å skrive denne
artikkelen på bokmål.
Den nye ambassadøren besøkte
Vilnius sammen med sin kone allerede i 1974, da han arbeidet ved
ambassaden i Moskva.
- Vi tenkte oss til Estland ved
samme anledning, men det lot seg
aven eller annen grunn ikke gjøre.
Senere fant vi ut at på det tidspunktet gikk det en rettsak mot en
dissident i Tallinn. Russerue tilla
nok ambassaden vår større kunnskap om indre sovjetiske anliggender enn faktum var, ler Hauge.
- Under besøket var vi innom
katedralen i Vilnius. Den var da
brukt som billedgalleri. Vi hadde
med oss en ung kvinnelig guide, og
kjørte rundt i en svart Volga med
russisk sjåfør. Da vi besøkte det
etnografiske museet i Rumsiskes
ved Kaunas ble sjåføren igjen i
bilen. Da følte nok guiden seg friere og la ut om at det var her man
kunne se hjertet av den litauiske
folkesjela. Museet ble da oppfattet
som et slags litauisk samlings-
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Kåre Hauge (62) fra Nordfjord er fjerde norske ambassadør i Litauen.
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punkt, minnes han fra besøket for
snart 30 år siden.

- Ennå mye norsk blod i
Skottland
Ambassadøren mener at man som
nordmann i Skottland nesten ikke
føler at man er i utlandet.
- Alle de skotske øyene var jo
tidligere våre. Det er fremdeles

mye norsk vikingblod i Skottland.
Universitetet i London gjorde for
en tid tilbake en sammenlignende
blodundersøkelse som beviste at
det er langt større likhet mellom
skotter og nordmenn enn det er
mellom skotter og engelskmenn.
Den rapporten brukte jeg ofte i
mine taler, humrer den tidligere
generalkonsulen.
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Den ofte påståtte likheten mellom gamlebyene i Edinburgh og
Vilnius er Kåre Hauge noe uenig i.
Riktignok er de begge på Unescos
liste over bevaringsverdige monumenter, og forteller at også Edinburghs nyby står på samme liste.
- Jeg synes ikke de ligner hverandre så mye. Edinburgh mangler
elva og er mye mer kupert. Riktignok er begge byene svært grønne,
slår han fast.

Ambassaden
Ambassadøren har registrert at de
fleste nordmenn i Vilnius har gitt
uttrykk for at ambassadens kanselli er lite representativt for Norge.
- Ideelt sett burde ambassaden
ha ligget i sentrum, slik som den
svenske, og Eksportrådet burde
være integrert i den. Ambassaden i
Vilnius er jo kommet for å bli, så
vi vurderer nå flere muligheter når
det gjelder den fremtidige plasseringen, forklarer den nye sjefen,
som har som klar målsetting å
gjøre ambassaden mer synlig i
Litauen.

uens historie. Det er et helt annet
bord, bedyrer dr. phil. Kåre
Hauge.
Etter studiene var han i tre år
ambassadesekretær både i Moskva
(1973-76) og i Tokyo (1976-79).
Som presse- og kulturattache og
senere ministerråd tilbrakte han
fem år i Paris (1985-90). Deretter
og frem til 1996 ledet han som
ekspedisjonsjefUDs planleggingsavdeling, bortsett fra en periode på
3 1/2 måneder da han var tilknyttet
generalkonsulatet i Murmansk.
Han tiltrådte som ambassadør
med virkning fra 1. oktober i år.

Fritidsinteresser
I fritiden liker han å snekre, gjerne
gamle møbler. Han samler på bilder, malerier og litografier, såvel
som på bruksgjenstander. Kona
Åshild interesserer seg for mye av
det samme, særlig hva bilder angår. Innramming er et spesielt
interessefelt.
- Det ideelle å gi meg i gave er
derfor noe gammelt og istykkerslått som jeg kan restaurere,
spøker nordfjordingen.

Norske ambassadører i
Vilnius
1991 - 1996: Per G. Stavnum
1996 - 1999: Erik Tellmann
1999 - 2001: Jon Gaarder
2001 - : Kåre Hauge

Ekteparet Hauge har to barn.
Datteren Anne Line (28) er universitetskandidat og interiørarkitekt.
SØnnen Magnar (32) er BIkandidat og bestyrer et lite hotell i
Innvik i Nordfjord. Nylig fikk han
et midtsideoppslag i Vårt Land, da
han etter fem-seks år i California
valgte å komme tilbake til gamlelandet.
Åshild Hauge har på sjette året
permisjon fra UD, der hun var
ansatt i protokollavdelingen. Selv
om det ikke gis ytterligere permisjon, vil hun ikke returnere til departementet, men ønsker i stedet å
bo sammen med sin mann i hans
siste embete.

Imponert
Kåre Hauge er imponert over flere
av de norske satsingene i Litauen.
Han trekker frem BIs høgskole i
Kaunas, ISM, Skandinavisk institutt ved universitetet i Vilnius og
norsk industri med næringslivsparken i Panevezys, som for tiden
danner flaggskipet.
- Jeg håper at vi får mer norsk
industri til Litauen, slik at vi kan
klatre opp fra vår niendeplass som
investorland, utbryter han
optimistisk.

Russland-ekspert
Som 32-åring var han eldst i sitt
kull da han ble aspirant i Utenriksdepartementet. Fra 1965-71 studerte han og tok doktorgraden på
sovjetisk og russisk historie i
Minneapolis, USA.
- Men det betyr ikke at jeg har
noen spesiell kjennskap til Lita-

Det noe bortgjemte kanselliet til den norske ambassaden i iverynasbydelen er av de fleste nordmenn i Vilnius ansett å være lite
representativt for Norge. Flere ønsker å flytte kontoret til gamlebyen
eller iallfall til et mer sentralt strøk.
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Nordmenn misfornøyde med det norske ansiktet utad i Litauen

- på tide med ny ambassadebygning i Vilnius!
Den norske kolonien i Litauen har
lenge vært svært beskjemmet over
det lille norske ambassadekanselleriet som ligger langt fra sentrum der de fleste andre utenlandske ambassader ligger.
I det norske forretningsmiljØet
er det nå et sterkt ønske om at den
norske ambassaden i landet blir
like representativ og sentral som
våre nabolands.
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med hensyn til lokalisering og
utforming».
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Tomten ligger vis-a-vis Presidentpalasset og Forsvarsministeriet, og bare et par steinkast borte
fra både gågaten og hovedgaten i
Vilnius sentrum. Universitet (fra
1579 og regnet som Nordøst-Euro-

fe

pas mest fremragende
renessanse-arkitektur)
meter lenger borte.
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Av Jan S. Krogh
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Ambassadebygningen fra Totoriu gate.

- Den norske kolonien i Litauen
mener ambassadens kanselli iD.

ill

Poskos gate 59 er blitt for unnseelig. Besøkende finner ikke
frem, og det ligger alt for langt
fra Eksportrådet i gamlebyen, sier
leder Kolbjørn Midttun i det
norske næringslivsrådet i Vilnius.
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© Sivilarkitekt Aage Myhre.

L:
Et konkret forslag som ligger på
bordet gjelder en tomt i gamlebyen
mellom Liejyklos og Totoriu gater.
Meningene Li tauen- N ytt har
fått tilbake er entydige: «Det beste

vil være å bygge en sentralt plassert, representativ, ny ambassadebygning - med plass for både
kanselli, embetsbolig og Eksportrådet», «Dette er både økonomisk
og funksjonelt fordelaktig», «Det
er billigere å bygge nytt enn å
restaurere gammelt», «Alle norske
firma i Litauen er svært misfornøyd med den eksisterende ambassadebygningen», «Norge har i
dag en av de mest unnseelige ambassadebygningene i Vilnius, både
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Konklusjonen fra den norske
kolonien er at det er på høy tid at
dette spørsmålet finner sin avklaring og at Norge etter ti års «midlertidighet»

sjansen til å løfte sin diplomatiske
representasjon
opp på et nivå
minst på høyde med våre
naboland.

i Vilnius nå må benytte
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Denforeslåtte

nye norske ambassadebygningen fra Liejyklos gate.
Tegning: © Sivilarkitekt Aage Myhre.
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Rapport fra Nordisk informasjonskontors avdeling i Klaipeda

Kulturaktiviteten er på topp
Nordisk informasjonskontor i
Klaipeda ble etablert for omkring
ett år siden. Sjef er Audrone
Auibikaviciute. En viktig oppgave
for kontoret er ansvaret for kulturutvekslingen for barn og ungdom mellom Litauen og de nordiske landene. En annen er forskjellige samarbeidsprogrammer.
Kontoret er underlagt Nordisk
Ministerråds informasjonskontor
i Vilnius som ledes av nordmannen Knut Hjort-Johansen.
Av Jan S. Krogh
Kontoret har nær kontakt med
frivillige organisasjoner og kommunene, som står sentralt i det
internas j onale samarbeidet mellom
Litauen og de nordiske landene.
Kommunene kan nemlig også søke
om penger fra Nordisk Ministerråd, forteller hun.

Administrative kontakter

Kontorsjef Audrone AuibikaviCiute kom til Nordisk Ministerråds
informasjonskontor i Klaipeda fra tidligere stillinger som prosjektleder
for økonomisk utviklingsavdeling i Palanga kommune. Hun har tidligere
også arbeidet i Kretinga kommune. Her sitter hun med 27 søknader til
programmet om kulturutveksling mellom barn og unge.

Nordisk Ministerråd bistår også
LSA, det litauiske kommuneforbundet, og dets estiske og latviske
motsvarende i organisatorisk rådgivning. De tre baltiske landenes
sterke ønske om ED -medlemskap,
gjør det på mange måter lettere å
samarbeide landene imellom, mener sjefen for Klaipeda-kontoret.

Kontoret har meget god kontakt
med forskjellige institusjoner i
Samogitia (Vest -Litauen).A udrone Auibikaviciute synes det er stor
aktivitet på svært mange kulturelle
områder. Personlig mener hun det
er et godt utvalg og god aktivitet i
de mange frivillige organisasjonene i landsdelen.

Mange søknader

Merker utviklingen

Da vi besøker kontoret som ligger
sentralt i gamlebyen, riktignok litt
vanskelig å finne, men godt skiltet,
har hun fått inn 27 søknader.
De går på alt mulig; fra fotballturne i Skuodas til festivaler, amatørteater og kulturelle utvekslinger.
Idrett er et område som har få

Den unge kontorsjefen fra Kretinga merker at Klaipeda er ferd
med å vokse, og at det skjer hurtig.
Det er blitt dyrere å bo hjemkommunen som en følge av den nære
beliggenheten til den store havnebyen bare ti kilometer unna.
Nye butikkfilialer dukker opp
hele tiden, og det overalt.

søknader, synes hun.
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Ettersom hun fra tid til annen
reiser til møter i København irriterer hun seg litt over flytilbudet.
- For å kunne reise til København må jeg kjøre 300 km. til Vilnius, og så fly samme strekning
tilbake. Etter over en times flytur
opplyses det at "Nå er Klaipeda på
venstre side", forteller hun.
Det finnes flytilbud fra Klaipeda lufthavn til Danmark, men
det er kun til Jylland, ikke til Sjælland. Derimot er det direkte flyforbindelse fra Klaipedaa til Oslo
lufthavn på Gardermoen.
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Norsk-svensk samarbeid for EU-penger

vik

Naturskole åpnet i Kaunas
Stemningen var høy både hos
litauere og nordmenn da fylkesmann i Vestfold, Mona Røkke,
foretok åpningen av naturskolen i
Kaunas lørdag 10. november.
Under besøket besluttet fylkesmennene i Kaunas og Vestfold å
fornye samarbeidsavtalen mellom
de to fylkesembetene.
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- Å lære er å oppdage, slo fylkesmann Mona Røkke fast i sin hilsningstale. Hun understreket hvor
viktig det er gå ut av klasserommet
av og til. - La barna gjøre sine
egne oppdagelser i naturen.
Først når barna har opplevd å
føle solskinn, regn, tåke, vind,
sjøen, blomstene, hørt fuglesang
og opplevd freden i naturen, da
kan vi gå i gang med å lære dem
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Naturskolen Karlsvika i Vestfold

Oppdage

var

G,

Av Lars Grasmo

vakte stor begeistring hos tjenestemennene fra Kaunas, da de var på
en 14 dagers studietur i Vestfold i
fjor. Der får elevene utforske naturens verden ut fra sin egen nygjerrighet. Elevene er ute, fri fra tavler
og pugging, men det er lagt til rette
for å utforske naturen.
Med 55.000 kroner i støtte fra
Utenriksdepartementet i Norge
kunne Kaunas fylke sette i gang
I
arbeidet
med
denhar
første
natur-blitt I
en
del
avnå
vår
friluftslivtradisjon.
For
norske
barn
regntøy
Vestfold fylke
har
konsentrert
skolen i Litauen. Utstyr som mikroskop, hover, siler, forstørrelsesglass og annet ble kjøpt inn.
Skolen er lagt til Girionys
........... institutt, som er en landbruksskole rett utenfor Kaunas.
Den skal være for alle elever fra
første til tiende klasse i Kanuas.
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Fylkesmann Mona Røkke åpnet en ny naturskole i Kaunas på lørdag. Her
klipper hun snoren sammen med fylkesmannen i Kaunas, Valentinas
Kalinauskas, med hjelp fra Inara Zariene, sjeffor internasjonal kontakt.
Bak, ambassadør Kåre Hauge.
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økologi. - Hun refererte også til

sen hos fy lkesmannen i Vestfold.
Tematiske kart på data kan være et
viktig hjelpemiddel under arealplanlegging. På kartene blir det
registrert hva som er vernet, forurenset jord, kulturminner, viktige
naturforekomster
og annen relevant informasjon.

God personalpolitikk
- Det er en personlig tilfredsstillelse å kunne jobbe med dette, svarer Hansen på spørsmål om hva
Vestfold fylke får igjen for innsatsen i Kaunas. Han mener rett og
slett at dette er god personalpolitikk. Men samtidig vil formidling
av kunnskap også være faglig bevisstgjørende for medarbeiderne.
- Vi får prøvd ut vår måte å
tenke på og om dette er en god
måte å jobbe på, kommenterer
fylkesmann Mona Røkke.

- Men dette vil ikke redde miljøet i Vestfold,
Hansen.

fastslår Pål Otto

Mangler buss og data
Fylkesmennene
mener at samarbeidet har båret så mange frukter
at de benyttet anledningen til å
fornye samarbeidsavtalen
fra
1998. Mona Røkke kunne ikke
love dem en ny buss, men siden
Naturskolen ligger i utkanten av
Kaunas, trenger de sårt en buss for
å frakte elever ut til skolen.
- Dessuten håper vi å kunne
skaffe dem nødvendig maskinvare
til å behande programvaren til de
geografiske kartene, opplyser prosjektleder Pål Otto Hansen.

Elevene er svært fornøyd med
utstyret som naturskolen har
skaffet for den økonomiske støtten
fra Utenriksdepartementet.

Oskar Vistdal sitt praktverk om ein norsk-litauisk kulturformidlar

Meir enn ein dokumentasjon - om Georg Sauerwein
Dokumentasjonen om den norsklitauiske kulturformidlaren Georg
Sauerwein (1831-1904) kom ut til
det trdje internasjonale Sauerwein-symposiet på Dovre larsokhelga 2000.
Av Jan S. Krogh
Forfattaren

sjØlv skriv iføreordet

at «boka er den fyrste som er bygd
på heile kjeldetilfanget
om Sauerwein i freistnad på å sjå verksemda
i et av landa han kjende best Noreg - i samanheng med arbeidet
hans andre stader mot ein euro-

gelisering for heimelitauisk»,
«Birute - forum for litauisk kulturreising» og «Martyr i strid mot
litauiske småmenne» .
Med utgjevinga av dette praktverket er eit viktig grunnlag i den
norsk -litauiske kulturhistoria kome
mellom to permar. Sauerwein var
tyskar, men spela ein stor rolle i
kampen for litauarane i Aust-Preussen. I lengre tid slost Sauerwein
mot germaniseringa
frå Noreg,
som var det andre heimlandet hans
å kalle. Han budde til saman elleve

OslarYistdai

GEORG SAUERWEIN

år i Noreg, skiftevis på Dovre og i
Kristiania.

peisk sogebakgrunn» .
For oss som kjenner litt til Sauerwein er det ellevte kapitellet særs
interessant, «Jurgis ZauerveinasGirenas i Veslelitauen» . Her finn
vi artiklane «Litauisk litteratur

Sauerwein var god ven med
Jonas Basanavicius, ein av dei

føddest i Aust-Preussen»,

uisk heim ha i bokhylla.

«Evan-

Oskar Vistdal:
Georg Sauerwein - europear og
døl, Ein dokumentasjon, 573 s,
ill., Norsk Bokreidingslag 2000,
lSBN 82-7834-015-3.

viktigaste litauiske forkjemparane
for litauisk språk og sjølvstende.
Oskar Vistdal si bok om Georg
Sauerwein må einkvar norsk-lita-

ElI
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Stor aktivitet ved Baltoskandija i Panevezys

Akademiet i Nord-Litauen
Baltoskandia-akademiet

i Pane-

vezys har vært gjennom et aktivt
år med mange aktiviteter rettet
mot norsk kulturhistorie.
Direktør Silvestras Gaiziunas
forteller engasjert om en forelesning om de baltisk-norske litteratære forbindelsene han holdt 3.4. oktober ved Kulturakademiet i
Riga. Tilhørerne var for en stor
dellatviske norsk-studenter. Førstesekretæren fra ambassaden i
Riga var også til stede.
Av Jan S. Krogh
Gaiziunas var invitert av den norske sendelektoren Snorre Karkonen-Svendsson fra Trondheim som
foreleser i norsk i den latviske hovedstaden. Direktøren forteller at
de latviske studentene er meget
aktive i det norsk-baltiske kulturarbeidet, og var svært interesserte i
forelesningen som hadde mange
tilhørere.
Den 23. oktober arrangerte
Baltoskandia et Peer Gynt-seminar
med til sammen sju forelesere fra
Latvia, Frankrike og Litauen.
I juni presenterte forfatter og
forsker Oskar Vistdal sitt verk om

Foifatteren Oskar Vistdal
presenterte 12. juni sin bok om
Sauerwein (se s. 31) på
Baltoskandia den
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Direktør Silvestras Gaiiiunas forsker bl.a. på norsk litteratur.
Georg Sauerwein. I løpet av året
har akademiet også hatt utstillinger
om Sauerwein og Fridtjof Nansen,
den siste i samarbeid med den
norske ambassaden i Vilnius
FNL-leder Isak Foss hadde
også et møte med Gaiziunas like
før Foss' alvorlige sykdom. Her
ble det tatt opp aktuelle former for
samarbeid. Gaiziunas fremholdt at
akademiet har et stort behov for

norske litterære bøker og andre
titler for forskning og utlån.

Foreningen Norge Litauens
formann Isak Foss hadde 18. juni
møte med Baltoskandias
medarbeider Arnnas Bliudiius og
direktør Silvestras Gaiiiunas.

Bilder fra Dovre kommunes
Sauerwein-utstilling som også
kom til Baltoskandia tidligere iår.
Den ble opprinnelig laget til det
internasjonale Dovre-symposiet.

ED
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Nordiske teaterstudenter finner frem

Til Klaipeda for å studere
Ni studenter fra Sverige, Finland
og Norge studerer teater dette
skoleåret ved Universitetet i Klaipeda. Da vi besøker klassen er det
amerikaneren William Saroyan
som er temaet, en betydelighet
med tilknytning både til Sovjetunionen og USA.
Av Jan S. Krogh
- Det regner mye her i Klaipeda,
klager Laura Junnila, som synes
den litauiske havnebyen stort sett
består aven hovedgate og to
sidegater.
- Det er få utlendinger her i
byen, men det gjør ikke så mye.
Stort sett er vi opptatt av studiene,
så fritidsproblemer har vi lite av.
De nordiske studentene har
valgt teaterstudiene i Litauen,
ettersom det praktisk ikke finnes
andre tilbud i denne delen av Europa. I Norge tar man inn tre nye
studenter hvert tredje år.
Eller så kan man ta et år på
Romerike folkehøgskole, men der
er det stort sett bare 18-19-åringer
som ikke har den samme bakgrunnen som vi har.
Et stort pluss, fremhever de, er
at det rimeligere i Litauen. Men de
må betale for seg. Til gjengjeld får
de også de beste rommene som er å
oppdrive. Det som de litauiske

Studerer teater: Fra v. Laura Junnila fra Finnland, Simen Eik
Tolgensbakk fra Tolga, Ine Therese Berg fra Asker (stående oppe),
Sigrid Reibo fra Tromsø, Henrikfra Sverige, Hanne Grasmo fra Fet i
Akershus, David Jonssonfra Sverige og Reeta Tuoresmfra Finnland
(stående oppe). I tillegg går også Ine Camilla Bjørnstenfra Tromsø på
studiet.
studentene bruker fire år på, skal
disse ni klare på ett studieår.
- Nåja, ikke helt det samme
da, men iallfall det viktigste, kommer det litt korrigerende fra en
mulig kommende teaterregissør.
Det enestående prosjektet har
12 nasjoner gått sammen om, bLa.
en litauisk-amerikansk organisasjon. Danske studenter skulle også
vært med, men så kom de ikke
likevel. Dermed ble det plass til
den femte norske kandidaten også!

Fra v. Laura Junnila (med ryggen
til), Finnland, Simen Erik
Tolgenbakk, Tolga i Hedmark,
Henrik og David Janssonfra
Sverige, Reeta Tuoresm , Finland,
Sigrid Reibo, Tromsø, Hanne
Grasmo, Fet i Akershus, Ine
Therese Berg, Asker og redaktør
Jan S. Krogh fra Litauen-Nytt.
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Får dere jobb, da?
Spør vi.
- Det får vi helt sikkert. Det er
stor etterspørsel, men problemet er
vel om vi får betaling, svarer svenske David Jonsson leende.
De fleste studentene har allerede erfaring fra teater på en eller
annen måte. Nå gjelder det å
skaffe seg kompetanse slik at de
kan leve av livsstilen, som det er
blitt for mange av dem.
Alle samtykker i at det er enormt godt kulturtilbud i dette landet.
De har fått fribilletter til Klaipeda
dramateater for hele sesongen, og
selv om det er få litauiske gloser
som er innøvd, så er likevel utbyttet fra forestillingene gode.
- Det faglige nivået her i Klaipeda er meget høyt. Jeg vil gjeme
studere videre når jeg er ferdig her,
konkluderer Sigrid Reibo.
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På sykkel gjennom Baltikum
Undertegnede foretok i sommer
en sykkeltur gjennom Baltikum
sammen med Oddbjørn Lunde.
Advarslene fra venner og bekjente
var mange, selv om det riktignok
ikke var noen som selv hadde
gjennomført en sykkeltur der.
Særlig ble vi advart mot kriminalitet og trafikken.
Vi var nok litt bekymret selv
også, men kan i ettertid konstatere
at vi ikke opplevde antydning til
verken tyveri eller truende framferd mot oss på hele turen. Trafikken var riktignok til tider vel frisk,
men egentlig ikke verre enn i
Norge.
Av Andreas A. Grønbekk

Start 4. august
Reisen startet i Estlands hovedstad
Tallinn, hvor vi ankom med fly
(Finnair). Vi registrerte med glede
at en ikke betaler ekstra for syklene på flyet, så lenge en holder seg
innenfor vektbegrensningene på 20
kg. Vi syklet 8 km fra flyplassen
inn til hotellet, som hadde både
grei pris og standard. Jeg klippet
meg og betalte for dette 120 estiske kroner (ca. NOK 60). Ellers
ble den første dagen brukt til en

Artikkelforfatteren (t.v.) og
Oddbjørn Lunde like etter turen.
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byrundtur, og vi kunne konstatere
at Tallinn er en flott by med flere
puber og restauranter inne i bymuren.

En skole
som blir
pusset opp
i Estland.

1. sykkeletappe
Vi syklet fra Tallinn om morgenen
5. august, og tok RV17 gjennom
Keila for å unngå for sterkt trafikkerte veier. Estland er svært øde
utenfor byområdene. Vi syklet på
en søndag og fikk ikke kjøpt lunsj
den dagen, ettersom alt var stengt i
landsbyene vi passerte. Imidlertid
overlevde vi på surbrød og energitabietter! Etappen fram til Haapsalu kom på hele 104 km. I Haapsalu finnes en stor ruin som skal
være restene av et kloster. Her
hadde tsarfamilien tidligere sommerresidens, men i dag er det restaurant der, som en kan besøke.

hit for å ta kurbad. Vi spiste middag i byens beste restaurant og
betalte hver ca. NOK 110 for tre
retters middag med alt tilbehør. Vi
bestemte oss for å ta en hviledag
her og benyttet dagen til å bade
ved noen av Estlands beste strender. Ellers skal det nevnes at det
flotteste bygget i byen nok er Jekaterinakirken, som er russiskortodoks.

2. sykkeletappe
Vi ankom Piirnu 6. august, og var
nå trøtte i beina, da også etappen
Haapsalu - Piirnu var på hele 104
km. På denne strekningen møtte vi
et ungt estisk par som var på sykkelferie i hjemlandet. De kunne
fortelle at fuglekikking (ornitologi)
er svært populært i Estland. Det
unge paret var på vei til en nasjonalpark (langs RV3!), hvor de
skulle ligge i telt og se på fugler.
Vi stoppet for lunsj i Lihula, hvor
vi så på et festningsverk, som skal
være et av de siste som falt for
tyske korsriddere.
Oddbjørn fikk problemer med
en slangeventil og måtte skifte
denne. Da vi ankom Piirnu, tok vi
inn på et gammelt oppgradert hotell fra Sovjettiden - billig, men
bra. Piirnu er et populært reisemål
for finske pensjonister, som reiser
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3. sykkeletappe
Etter hviledagen i Piirnu syklet vi
til Vitrupe i Latvia den 8. august.
Vi passerte byen Salacgriva, som
var den største byen på ruten (merket på kartet med inntil 50.000
innbyggere). Det fantes imidlertid
ikke noe hotell der, og distansen
denne dagen kom derfor også på
104 km. Den siste strekningen i
Estland syklet vi på en vei som går
gjennom flere små kystlandsbyer,
og som er bortimot bilfri (fra Rannametsa til Ainazi). I Hiiiidemeeste
kjøpte vi muskelavslappende medisin fordi jeg hadde problemer med
den ene leggen, og Oddbjørn fikk
vondt i kneet.

4. sykkeletappe
Vi ankom Riga den 9. august, og
syklet lenge inne i selve byen før vi

kom til sentrum. Riga er den største og flotteste byen i Baltikum.
Det eneste som trakk ned, var agressiv bilkjøring og til dels arrogant personale i restauranten.
Etappen fra Vitrupe til Riga var på
89 km, og den ble relativt tung
ettersom Oddbjørn måtte slite med
kneet sitt. Vi måtte ta to hviledager
i Riga før vi kunne fortsette.
En av dagene tilbrakte vi i Jurmala, som er et kjent badested i
Latvia. Det var her offiserer fra

6. sykkeletappe
Den 13. august hadde vi sterk motvind og regn mesteparten av dagen. Vi stoppet i Pasvalys for å
handle lunsj, men folk stoppet opp
inne i sentrum og stirret slik på oss
at vi følte det som ubehagelig. Vi
handlet derfor inn litt brød og syklet ut av byen for å innta lunsj i et
busskur der. Om kvelden fant vi et

Sovjetarmeen fikk leilighet når de
pensjonerte seg. I Jurmala ligger
en av de lengste sandstrendene jeg
har sett. Vannet er langgrunt og
varmt, men sandfluer og litt urensligheter trakk helhetsinntry kket
ned.

hotell i Litauens Chicago - PaneveZys.Til tross for et dårlig rykte
og førsteinntrykk viste byen å inneha sine perler i form av flotte
parkanlegg og ryddige sentrumsgater. Vi bodde på et oppusset
hotell fra Sovjettiden som lå midt i
sentrum - dette var både billig og
bra. Etappen denne dagen var på
78 km.

5. sykkeletappe

7. sykkeletappe

Vi ankom grensen til Litauen den
12. august etter å ha syklet 90 km
fra Riga. Planen var å overnatte i
Bauska, men der fant vi ikke hotell. Jeg punkterte der og måtte
bytte ut hele slangen. Til tross for
at det var søndag, var det stor trafikk på vegen. Da vi omsider fant
et motell 1 km inne i Litauen, var
vi så sultne at vi bestilte to porsjoner med saslyk (grillspyd) hver.
Oddbjørn hadde fortsatt vondt i
kneet og var nær ved å bryte, men
klarte å ta seg fram. Vi hadde fram
til nå hatt sol hele veien, men innså
at med den retningen vi hadde
valgt også ville få motvind under
hele turen helt fram til Kaunas.

Denne dagen syklet vi strekningen
PaneveZys - Krekenava - Kedainiai, en etappe på 66 km og en av
de koseligste på hele turen. Vi
syklet langs en elv gjennom mange
små landsbyer og fikk sett relativt
mye. I Kedainiai fant vi kun ett
hotell, og det er det verste jeg
noensinne har overnattet på. Det
var fra slutten av 80-tallet, men
virket gammelt og falleferdig.
Rommene hadde ødelagte fjærmadrasser, toalett uten ring og
med sterk lekkasje, og håndklærne
revnet ved bruk. Vi våget ikke
spise på restauranten i hotellet og
gikk inn til sentrum. Ingen kunne
svare på engelsk når vi spurte etter
spisested, men etter å ha spurt det
lokale politiet, ble vi bedt om å
sette oss inn i politibilen og deretter kjørt til favorittstedet deres.
Der fikk vi både god mat og service. I Kedainiai så vi en flott tre-

En hvit
kirke
mellom
Kaunas
og Jurbarkas.

kirke som virket nordisk inspirert
uten at vi vet noe mer om den.

8. sykkeletappe
Vi ankom Kaunas 15. august etter
60 km sykkeltur fra Kedainiai.
Siden kartet ikke var helt oppdatert
med tanke på den nye «Via Bal-
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Det røde
slottet
mellom
Kaunas og
Jurbarkas.

tica»-veien, tok vi feil vei. I Kaunas syklet vi «seiersparaden» gjennom gamlebyen opp Laisves alle
og opp til mine svigerforeldre.
Etter to-tre dager med regn fikk vi
en varm og fin dag.

Resten av ferien
Vi tilbrakte først litt tid i Vilnius,
hvor vi traff kjente, og returnerte
til Kaunas på en søndag. Deretter
tok vi en to dagers tur fra Kaunas,
og fulgte da elven Nemunas 100
km ned til Jubarkas, der vi overnattet på et koselig motell. Underveis stoppet vi og badet i elven.
Dette var en dag med 30 grader C
i skyggen, så syklingen var relativt
tung, men musklene fungerte godt,
og vi holdt høyt tempo. Vi så mange flotte kirker og festningsruiner
langs veien. Dagen etter returnerte
vi via Sakiai til Kaunas. Dette
området går for å være det mest
grøderike i hele Baltikum. Også
denne dagen ble det 100 km på
sykkelen i sterk varme, men ting
fungerte fint.
Vi fikk privat skyss tilbake til
Tallinn for å ta returflyet, og fikk
da sett store deler av turen i reprise. Turen kan trygt anbefales til
andre, men for unngå motvinden
bør en kanskje sykle motsatt vei.
Vi parkerte alltid syklene innendørs på hotellene og låste dem,
samt at vi alltid overnattet i hus.
Dermed hadde vi ikke problemer
av noen art på turen.
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Litauen fra dollar til euro
Den 2. februar 2002 forlater
Lituen dollar-sonen, og litasen
blir fra denne dagen knyttet opp
mot euro.
Litauens sentralbank har valgt
dette tidspunktet for å unngå uklare valutasvingninger ved årsslutt,
samtidig som man har ventet til
euroen allerede er i sirkulasjon
som kontanter. Som kjent innføres
euro-mynt og euro-sedler i en
rekke EU-land den l. januar.

fremst ED-tilpasningen, og den
stadig tettere økonomiske tilknytningen til vest-europeisk økonomi.
De tidvis betydelige svingningene
mellom euro og dollar, har over
lengre tid skapt store problemer
for litauiske bedrifter som eksporterer varer til Vest-Europa, også til
Norge.
Mens man skal betale lønninger
i dollar-litas, får man betalingen i
euro- valutaer.

Av Jan S. Krogh

Fortsette å spare i dollar?

Den fremtidige litaskursen blir
dermed den euro/dollar-kursen den
europeiske sentralbanken fastsetter
den l. februar 2002, ganget med 4,
som er dagens litas/dollar-kurs.

God informasjon til
publikum
Mens overgangen fra talonger til
litas i 1994, i sovjetisk stil, kom
som et sjokk på folk, har Litauens
sentralbank denne gangen utgitt en
brosjyre som forklarer hva som
skal komme til å skje.
I brosjyren som tidligere iår ble
distribuert til alle landets husstander, brukes følgende eksempel:
«Den 28. september 2001 var
forholdet amerikansk dollar/euro
notert ved den europeiske sentralbanken 0,9131 amerikansk dollar
per euro. Hvis litaskursen hadde
blitt fastsatt den dagen, ville offisielilitas/euro-kurs (som hadde
blitt gjort gjeldende fra 29. september) blitt utregnet slik: 0,9131
x 4 = 3,6524 litas oer euro.»

Hvorfor skifte til euro?
Grunnen til at lita sen endrer tilknytning til euroen er først og
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litas, får man belØpet utbetalt sammen med $75 tilbake. Banken tar
bare 50 centai for denne
operasJonen.
Litas/euro-vekslingskursen blir
den samme som litas/dollar, nemlig 0,25 % av beløpet. Litas/dollar
derimot, blir fra 2. februar 2002 å
følge markedet.

Dollar ennå viktig

Sentralbanken i Vilnius gir ikke
noe bestemt råd om hvilken valuta

Litauere regner ennå i dollar når
man handler hus, bil og andre
kostbare varer. Litas er så langt
for folk flest, stort sett bare blitt en
valuta man handler med i butik-

man skal spare eller låne penger.
Idag har nok de fleste litauere sine
sparepenger i dollar-sedler som
man oppbevarer hjemme.
Tiltroen til litauiske banker er

ken. Dette kommer neppe til å
endre seg ettersom euroen har vist
en synkende tendens sammenlignet
med dollar.
Reformen vil likevel ha svært

ennå ikke så stor at mange velger å
sette pengene på sparekonto. Trenger man litas går fremdeles mange
til banken med f.eks. en hundredollar-seddel. Trenger man 100

mye å si for næringslivet som nå
vil få det langt lettere.

Fra rubel, talonger og dollar-litas til euro-litas
11.3.90: Litauen erklærer seg
selvstendig. Russisk rubel fortsetter som nasjonal valuta.
Våren 92: Den midlertidige valutaen «talonger" erstatter rublene i
en kurs 1 talong = 1 rubel.
Våren 93: Etter en bunn på 560
talonger pr. dollar kommer inflasjonen under kontroll.
25.6.93: Helt overraskende

kunn-

gjøres overgangen fra talonger til
litas. Vekslingen starter umiddelbartVekslingskurs er 4,50 litas for
hver dollar. Flere litassedler er
trykket på Disneyworlds presse,
og forfalskninger blir et problem.
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1.8.93: Litas blir eneste offisielle
valuta.
15.8.93: I forkant av pave Johannes Paul lis besøk 4.-8. september, styrker litaskursen seg til
2,60 It. for dollaren, i påvente av
et innrykk av 1 million turister fra
Polen. Men knapt en polsk pilegrim tar turen til Vilnius, og kursen faller tilbake til ca. 4.46 It. pr.
dollar.
1994: Litasen fastlåses til 25 amerikanske cent.
2001: Etter flere års diskusjon
vedtar sentralbanken ompegging
fra dollar til euro fra 02.02.02.

-

Svenske berømmer de litauiske jaktmulighetene

Svenske oppdaget Litauen
Svenske Per-Erik Pettersson er
sjeleglad han fant Alytus og Litauen. Han har jaktet i mange land,
blant annet i Afrika, Canada og
Estland, og nå er han interessert i
å prØve å få arrangert kommersiell jakt. Pettersson som hjemme
har over 100 trofeer, skinn av
både svart- og brunbjørn, og en
rekke trofeer fra Afrika, forteller
til journalist Jurgis Kochanskas i
avisen Alytaus Naujienos at kong
Carl Gustaf selv nylig har vært
på jakt i Litauen.
Av Jan S. Krogh
- Hos oss er det mulig å jakte villsvin, elg, hjort, rev, hare og ulv,
forteller Daina Nemeikstiene i
Al ytus jeger- og fiskerforening
som til daglig er lege.
Foreningen ønsker alle interesserte skandinaver hjertelig velkommen til Alytus og Sør-Litauen.
- Det er en god ide å komme til
hos. Vi vil gjerne fortelle våre
gjester om våre håndtverkstradisjoner, historie, kultur, og kanskje
finner våre gjester også fremtidige
forretningsforbindelser blant medlemmene i vår forening, legger
Nemeikstiene til.

Ikke særlig dyrt
Jakten og opphold vil koste ca.
4600 norske kroner for fem dager,
ankomst- og avreisedag medregnet.
I tillegg kommer jaktkort. Dette vil
si at det blir tre hele jaktdager.
Telefonnummer til Alytus
jeger- og fiskerforening er (fra
Norge): 00 370 35 72480 og faks
00 370 35 30532.

Per-Erik Pettersson fra Sixarby i Tobo vil prØve å få i gang organisert
jakt i Litauen. Til daglig jobber Pettersson i firmaet Skotjiinst AB.
Interesserte kan ta kontakt med ham på telefon i Sverige 0046295
30030.
Foto: Zita Stankeviciene, avisen «Alytaus Naujienos».
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Den 20-årige kreftsyke unge kvinnen fra Kaunas gikk bort

v

Zaneta er død

- Likevel fikk jeg tatt dem i en
hast, har kjøpt flybilletter og regner med at jeg og mamma kan
reise om en uke eller to, fortalte en
fremdeles håpefull Zaneta til Lietuvos rytas like før sin død.
Men tiden gikk, og på grunn av
byråkratisk rot ble reisen utsatt,
samtidig som sykdommen tiltok
for alvor. Men Zaneta hadde tidligere etter første kjemoterapeutiske
vist at hun kunne overleve, selv
etter at legene hadde sagt at alt håp
var ute.

Mamma Vidas eneste barn, Zaneta, gikk bort etter tre års sykdom.
Den 20 år gamle Kaunas-jenta
Zaneta Rutkauskaite døde 28. juli
på sykehuset i Katowice, der hun
ble behandlet for blodkreft. Den
8. juni hadde man funnet en aktuell donor, og Zaneta forberedte
seg på transplantasjon i USA.
Av Jan S. Krogh
Vi besøkte Zaneta i januar i år, og
hun ble toppsak i årets første Litauen-Nytt. Den unge kvinnen, som
fikk hele klassen til og stille opp
for seg, brukte selv all tid hun
maktet til å berge sitt eget liv. Det
hele begynte med at hun ifølge
henne selv og sin mor ble utsatt for
en skammelig behandling av det
litauiske helsevesenet. Deretter tok
de kontakt med avisene.
På denne måten ble hun kjendis
i Litauen. Alle store aviser hadde
hyppig omtale av hennes ørkesløse
søken etter en donor.
En dag ramlet det inn en høflig
epost-melding til Litauen-Nytt, og
vi tok kontakt. Zaneta var en sym-
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patisk intelligent, ung og livskraftig 19-åring, som hadde et eneste
ønske, nemlig å få lov å leve. Hun
hadde kjæreste, Andrius, og var
enebarn. Moren Vid a drev småimport av brukte møbler fra VestEuropa, var villig til å bruke alle
sine penger på Zaneta.
De kom samtidig i kontakt med
det private fondet Daniela i Vilnius, som etter en strøm av pengegaver fra inn- og utland, raskt
kunne konstatere at det var nok

En dag ringte en litauisk-amerikansk lege fra klinikken i USA.
Zaneta svarte i telefonen, og legen
opplyste at sykdommen dessverre
hadde kommet for langt. Han anbefalte Zaneta å spare familien for
ytterligere kostnader og heller glede seg resten av tiden hun hadde
igjen. Etter denne telefonsamtalen
lukket Zaneta seg inne i en langvarig depresjon. Kanskje er det
normalt for en lege å si slikt til en
ung pasient i USA, men en lege i
Litauen ville skånt en ung kvinne
for en slik dødsdom.
Vid a vil etter sin datters død
engasjere seg i kampen for andre
unge med blodkreft.

penger til en ryggmargstransplantasjon. Regjeringen gikk til
slutt også med på å gi et større
beløp.
Lukket seg inne

Etter tre år kom endelig den sensasjonelle meldingen om at et amerikansk spedbarn, som hadde hele
fem av Zanet~ seks sjeldne antigen, endelig var funnet. Håpet var
nå reelt. Hun var klar til å reise til
USA. Zaneta kunne ikke drømme
om at klinikken i Michigan skulle
kreve enda flere prøver!

EI

Bildet av Zaneta Rutkauskaite
dannet forsidebildet på årets
første utgave av Litauen-Nytt.

Kommune-kontakter

mellom Oslo og Vilnius

Likestilling og skolekontakter
Oslo kommune og Vilnius har to
samarbeidsprosjekter. Det ene er
et likestillingsprosjekt for kommuneadministrasjonene. Det
andre er skolekontakter mellom to
gymnas og to grunnskoler. Begge
prosjektene er kommet i stand for
mindre enn ett år siden.

Likestilling
Likestillingsprosjektet« Equal
Opportunities to Management for
both Men and Women» (Like lederskapsrettigheter for både menn
og kvinner) ledes fra norsk side av
Kjersti Gland i byrådsavdelingen
for service- og organisasjonsutvikling.
Prosjektet har fått 400.000 kr. i
støtte fra Utenriksdepartementet i
Norge, og inngår som en del av
Norges holdningsskapende linje i
utenriksspørsmål. Uten UDs støtte
ville Oslo kommune ikke hatt råd
til å engasjere seg på en slik måte.
Det har derfor i meget liten grad
gått med noen av skattebetalerne
sine penger i Oslo.
Prosjektet startet med at en
gruppe på fem kvinner og fem
menn fra Vilnius kommune, samt
likestillingsombud Ausrine Burneikiene og rådgiver, i mars i år var i
Oslo på studietur.
- Vi har søkt på nytt for å få
invitert prosjektgruppa en gang til
til Oslo og også få invitert en delegasjon av politikere og noen fra
administrasjonen i Vilnius kommune, sier Kjersti Oland.
- I Vilnius kommune idag er
det mange kvinnelige ledere, men
de fleste sitter på langt lavere nivå
enn mennene, som har mye lettere
for å nå en høy karriere. For oss er
det interessant å se og studere

Fra venstre: informasjonssjef leva Dunajevaite i Vilnius kommune,
veileder Rune A. Molvær i Skoleadministrasjonen i Oslo og Kjersti
Oland i byrådsavdelingen for sØrvis- og organisasjonsutvikling.
hvordan man jobber i Oslo, slik at
vi kan ta med oss tilbake den betydelige kompetansen de har der på
likestilling, sier informasjonsjef
leva Dunajevaite i Vilnius kommune på flytende norsk. Språket
har hun studert på universitetet i
Vilnius.
Initiativet er i all hovedsak støttet av UD, men Oslo kommune
bruker selvfølgelig en del tid og
noe penger. Med unntak av hotellinnkvartering dekker Vilnius kommune utgiftene - som mat, lokaler
og sjåførtjeneste - under opphold i
Litauen.

To skolekontakter
- Skoleadministrasjonene i Oslo
og Vilnius innledet i fjor høst
vennskapskontakter mellom Karoliniskiai gymnas og Oslo katedralskole, og mellom Gerosios viltis
skole og Bjølsen skole, forteller
veileder Rune A. Molvær i Skole-
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administrasjonen i Oslo. I oktober
besøkte 25 elever og tre lærere fra
Oslo katedralskole sin vennskapsskole i Vilnius. Dette var en kjempesuksess. Molvær var imponert
over de litauiske lærerne som alle
virket å jobbe i 150 % stilling.
Bjølsen og Gerosios viltis' fokus er «Kulturelle uttrykk i Oslo
og Vilnius». Bakgrunnen er at
kunst- og håndverksfag har kommet til å stå sentralt. Tegninger fra
disse to skolene var utstilt i Oslo
rådhus i forbindelse med årets
Fredsprisprogram.
- Vi har registrert at enkelte
elever har økt sine engelskkunnskaper etter at kontaktene kom
igang. Vi har uttrykt overfor elevene våre at det er viktig å ta stolthet over egen identitet og kulturarv
med seg hjemmerfra. Ellers bør de
reise med et åpent sinn, avslutter
Rune A. Molvær.
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Arden Haug vier gjerne norsk-litauiske ektepar på flytende norsk

«Norsk» prest i Vilnius
Besøker du den evangelsk-lutherske kirken i Vilnius for tiden kan
du slå aven prat med presten på
norsk. Arden D. Haug kommer fra
Austin i Minnesota, i hjertet av
det norske Amerika. Nå har han
sammen med familien sin flyttet
til Vilnius.
Av Jan S. Krogh
De norske kontaktene mot den
evangelsk-lutherske kirken i Vilnius er sterke. Til og med kirkeklokken kommer fra Norge. Opp
gjennom årene har særlig Høvik og
Nordberg menigheter betydd mye.

Kall i Vilnius
Dette kjenner prest Arden D. Haug
godt til. Fra 1992 til 1995 tjenestegjorde han i den lutherske menigheten i Riga. Etter så noen år
hjemme ble han spurt om han ville
ta et kall i den litauiske hovedstaden. Det er det amerikanske
Forbundet av Internasjonale Me-

Prest Arden D. Haug har også søndagskole i Den internasjonale kirken.
nigheter i Europa og Midt-Østen
(The Association of International
Congressations in Europe and
Middle East) som sender ut engelsk-talende forrettere, oftest fra
De forente stater eller Storbritannia. Sine naboprester har Arden
Haug i Stavanger, Oslo, Stockholm, Helsingfors og København.

På høsttakkefesten iår spilte William Davnie på sekkepipe.
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Dette kallet takket hanja til, og
siden 1999 har Arden sammen
med sin kone Janna og to adoptivbarn Vitali (la) og Alexei (8) bodd
i Vilnius.

Ikke amerikansk
- Kirken er ikke amerikansk. For
oss er det viktigste å bruke engelsk
i gudstjenesten. Den internasjonale
kirken samler folk fra mange forskjellige land og religiøse tradisjoner. Noen er katolske, lutherske, anglikanere, metodister og
baptister. Vi er derfor både internasjonale og økumeniske. Dette
tror vi er naturlig, for når man bor
i utlandet vil man oppleve forskjellige tradisjoner i det nye landet,
forklarer presten i Vilnius.
Forrige søndag feiret kirkelyen
St. Lucia, og den neste blir tyskpreget med tyske salmer. Sist sØndag var rundt halvparten av kirkegjengerne svensk-talende finner, og
det ble dermed svensk salmesang,
de fleste i engelsk oversettelse,
men en ble til og med sunget på

~

svensk, noe som var storartet for
finnene som var til stede. På Høsttakkefesten var feiringen
amerikansk -preget.

Fremmedfrykt
- Riga var annerledes enn Vilnius
på den måten at det er en mer protestantisk by. Der var det lettere
enn her å bli akseptert blant folk
som fastboende utenlandsk, protestantisk prest. Selv om Litauen har
lange lutherske tradisjoner, er dette
glemt etter de mange årene under
Sovjetveldet , mener han. De fleste
litauiske medlemmene i den evangelsk-lutherske kirken i Vilnius
kommer fra Taurage- og Klaipedadistriktene i Vest-Litauen.
Arden D. Haug merker i stor
grad at fremmedfrykten er stor.
Han forteller at de fleste amerikanske misjonærer som har vært i
landet, oftest baptister og metodister, sier det samme.

Metodist-kirken
godkjent

ikke

- Etter 100 år i Litauen er Metodist-kirken ennå ikke godkjent som
trossamfunn av den litauiske regjeringen, men blir behandlet som
en sekt. Heller ikke baptist-menigheten er godkjent. Det er den i
Riga. En kirke som ikke er godkjent kan verken eie jord eller bygninger. Hvorfor dette er et problem
kan jeg ikke helt forstå, undrer han
seg, og antar at den lutherske kirken blir akseptert utelukkende på
grunn av de gamle tradisjonene.
Dette mener han er nok et område
Litauen må EU-tilpasse seg på!
For Arden D. Haug personlig
er dette ikke noe problem. Lokale
litauere forstår at utlendingene i
Vilnius vil ha sin egen prest som
kan forrette på et forståelig språk.
- Derimot fikk en metodistprest
fra Jamaica høre det så Ørene suste
mens han var i tjeneste i Taurage!
Den katolske presten i byen advarte kirkelyen å ta kontakt med
«den svartingen som har tatt med
seg AIDS fra Afrika og inn til

Litauen», beretter han, men legger
til: - Dette forteller mer om utdan-

også hans menighet!, humrer presten. Men han kan berette at bort-

ningsnivået til de litauiske prestene
under Sovjet-styret. De nye prestene som nå får sin utdanning, er
langt mer tolerante og opplyste
overfor andre grupper og sekter. .

sett fra en oppblomstring av nyinnflyttere fra Norge på 1960-tallet,
er det norske språket i Amerika nå
dessverre på vei ut.

Solgte eiendom til Grieg
Norsk-amerikaner
Arden D. Haug kommer fra småbyen Austin i Minnesota, med
rundt 25.000 innbyggere. Hans
oldeforeldre og deres familie kom
fra Hurdal, og talte norsk frem til
Andre verdenskrig.
- Jeg er født på St. Olafs sykehus, og er både døpt og konfirmert
i St. Olafskirken i Austin. Deretter
gikk jeg på St. Olafs college i
Northfield i samme delstat. Dette
var på slutten av 70-tallet. Det var
der lærte jeg meg norsk, og ble
utvekslingsstudent i Oslo, minnes
han. Han har fremdeles slekt på
Haug-gården i Hurdal. Huset som
før var skysstasjon skal nå være
blitt et kommunalt museum.
- Da jeg tidligere var i St. Paul,
en naboby av Minneapolis, ble jeg
bedt av biskopen der å ta et kall i
Den norske lutherske Mindeskirken. Det er en av to de siste norsktalende kirkene i Statene. Da nåværende ambassadør Kåre Hauge
studerte i Minneapolis, var dette

Også Janna har norske røtter. På
morsiden hennes eide familien Salomonsen- Hop eiendommen Edvard Grieg kjøpte og senere gav
navnet «Troldhaugen». Janna har
studert ved Universitetet i Bergen,
og dro deretter til Minneapolis
hvor de traff hverandre. Adoptivbarna deres er biologiske brødre,
og kommer fra Jekaterinburg i
Sibir. Selv om de var 6 og 4 år da
de ble adoptert, har de i dag glemt
nesten all russisk. Mens det i
1992, da de bodde i Riga, var
mangel på både klær og mat, gleder de seg over at det ikke lenger
er noe problem i dagens Litauen.
Arden D. og Janna er medlemmer
av Den Norske Klubb i Litauen,
og har god kontakt med det norske
miljØet i Vilnius.
Til neste år regner de med å
reise hjem, men kirken vil fremdeles sørge for at det blir sendt
prest til Vilnius.
Om den nye presten vil tale
norsk skal imidlertid godt gjøres!

Visste d u at. ..

som fremmedpasset.
I det litauiske passet er det i
tillegg til identifikasjon av passinnehaveren og plass for viseringer, som i det norske passet, også
plass for innføring av ekteskap,
barn, blodtype, bostedsadresse og
flyttinger mellom bostedsadresser.
Nå er det bestemt at dette skal

få samme betydning som passet
har idag. Litauere kan i en viss
utstrekning også bruke litauisk
utstedt førerkort som ID.
Utenlandske statsborgere må nå
igjen i stadig større grad frem med
passet når man skal legitimere seg.
Førerkort utstedt utenfor Litauens
grenser godtas ikke lenger som
identifikasjon i bankene. Der må
man ofte legitimere seg selv når
man skal veksle valuta. Heller

det bli slutt på. Antakelig fra og
med 2003 vil det bli utstedt offisielle identitetskort for litauiske

godtar man ikke andre identifikasjonskort, selv om de er utstedt av
statlige myndigheter.

Litauiske myndigheter fremdeles
utsteder innenrikspass, som riktignok nå er det samme dokumentet

•

statsborgere. Disse vil i stor grad
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Høvik menighet har lenge hatt kontakter over østersjøen

Samarbeid over landegrenser
Det var en gang ... Slik begynner
alle eventyr. For ca. 12 år siden
startet HØvik menighet i Bærum
utenfor Oslo et samarbeid med
den lutherske menighet i Vilnius.
Det var nesten tilfeldig. I alle
disse årene er det fortsatt kontakt
og menigheten i Vilnius er å
betrakte som vår søstermenighet.
Av RolfBangseid

kontingent fra Bærum ble invitert
til Vilnius-kirkenes 440-års-jubileum i 1995. Det var store dager
med møter og festivitas. Senere
har det vært besøk begge veier,
senest under vårt eget 100-års
kirkejubileum i 1998.
I forbindelse med vårt besøk i
Latvia senhøstes i år, ble det også
tid til besøk i Vilnius. Det hadde to
formål. Besøk i kirken hvor vår

teringen da det er mange gamle og
ensomme som ikke har noen familietilhørighet. Arbeidet er i gang og
en rekke spesialrom skal innredes
og man regner med en stab på ca.
10 mennesker. Fra i år forventes
en byggetid på 2-3 år, avhengig av
den økonomiske tilkomst.
Daglig leder, Viktor Kiauka,
godt kjent av mange i Norge, gir
uttrykk for at hjelpen er nødvendig
for å fullføre prosjektet.
Vi ønsker lykke til med dette
hjemmet og gleder oss over
fremdriften.

I julen 1990 ankom ca. 20 barn fra
ulike steder i Litauen til Høvik og
de bodde over nyttårshelgen i private hjem. Språklig sett kunne det
nok være en del problemer, men
det utviklet seg til et fint fellesskap. Det ble også knyttet en rekke
voksenkontakter.
Etter frigjøringen fra Sovjet
fikk også kirken sin selvstendighet
tilbake. Høvik menighet så et ansvar til å bidra med å bygge opp
kirken igjen. Det ble satt i gang en
del tiltak som resulterte i at en

rallell til Kirkens Bymisjon i Oslo.
I diakonitjenesten i dag arbeider
det 16 personer og en rekke frivillige.
Det er et behov for denne inves-

Litauiske barn på Norges-besøk i
1990. Foto: Rolf Bangseid.
«gamle» kontakt Kristina Ivanauskiene forrettet ved gudstjenesten.
Videre hadde vi gleden av å reise
til Panevezys for å få i nærmere
øyesyn «Lille Sunnmøre». Her
besøkte vi Siva, Scan-fabrikken og
Spilka. En del driftige nordmenn
har funnet nisjer i markedet i de
baltiske land.

Nytt prosjekt for Høvik
menighet?

Altertavlen i Den lutherske kirke i
Vilnius. Foto: Rolf Bangseid.

Litauen-Nytt nr 3/4 - 2001

Vi ble under vårt besøk kjent med
at Vilniaus Sandora som er en
diakoniinstitusjon har tatt den beslutning sammen med menigheten i
Vilnius å bygge og innrede et gamlehjem i de verneverdige bygningene. Dette er et stort prosjekt,
kalkulert til ca. 12 millioner litas
(28 mill. kr.). Den største støtten
kommer fra Tyskland, men det
uttrykkes håp om at også vi vil
bidra. Vilniaus Sandora er en pa-
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Arbeidet i gang med Vilnaus
Sandora. Foto: Rolf Bangseid.

Litauiske tegn på pc-en

Mange har kontaktet oss og lurt på
hvordan man får skrevet litauiske

Etter mange diskusjoner har
Windows lansert en felles baltisk

og norske bokstaver i samme tekst
på datamaskinen.
Aller først må vi komme med
en advarsel. Har du muligheter til
det, for eksempel om du driver
firma, bruk en maskin til litauisk,
og en annen til norsk! Blander du
begge tegnsett på den samme
maskin, kan du være garantert
mange ergrelser i tiden fremover!
Grunnen til det er at et og samme data-alfabet bare har plass til
256 tegn og kommandoer (som
f.eks. ordmellomrom, linjeskift
osv.). I det norske alfabetet, som
skiller seg fra det engelske ved at
vi har med de seks norsk-danske

tegnsett, der estiske, latviske og
litauiske bokstaverfinnes, sammen
med de skandinaviske.

karakterene æ/Æ, ø/Ø og ål Å.
Verden det engelske og det
norsk-danske har derfor plass til
de mange litauiske bokstavene.

Det store problemet er imidlertid at det norske tastaturet ikke har
plass til de litauiske bokstavene,
og det litauiske tastaturet har ikke
ekstra taster til det norske.
På plassen til bokstaven Å er
den litauiske l-en, og der den norske Ø-en står, finner man den litauiske Q-en.
Likevel, det er teknisk mulig å
skrive en litauisk tekst på alle norske datamaskiner. De fleste bruker
Windows 98, og her er fremgangsmåten den at du på startmenyen
velger "Innstillinger", så "Kontrollpanel" og "Tastatur". Her trykker
du på mappen "Språk", og legger

til det språket du mangler, f.eks.
"Litauisk" .
Dermed vil du få, om du ikke
har hatt det før, en liten blå boks i
menyen som de fleste har nederst
til høyre på skjermen. Ved å trykke med venstre museknapp kan du
skifte tastatur fra norsk til litauisk,
og tilbake fra litauisk til norsk.
Et problem er det at det ikke
eksisterer noe serieprodusert tastatur med både norske og litauiske
alfabet. Det må du i såfall tegne
med tusj. Plasseringen er slik:
A-Q, 'l-w, O-x, l-Å, Q-Ø,
E-Æ, C-(komma), S-(punktum),
I;:-(bindestrek).
Skriver du et brev i Word
2000, som vi bruker, vil du kunne
skifte mellom norsk og litauisk
tegnsett, og endog kunne skrive ut
begge karaktersett. Windows
skifter automatisk skrift.

Norsk tv i Litauen og litauisk tv i Norge
Det har i mange år vært mulig å se
norske tv-programmer over satelitt. Dekningsområdet til satelitten
omfatter store deler av Europa, og
inkluderer alle baltiske land.
For ikke lenge siden ble alle
norske tv-sendinger kodet, slik at
man nå må ha dekoderutstyr for å
ta ned NRK, TV2, TV-Norge og
de andre norske tv-kanalene. Sammen med tv-kanalene sendes også
alle radiokanalene. Alle sendinger
er nå digitale.
I Norge er det to firma som
tilbyr programpakker for mottak
av satelittbaserte sendinger.
Strengt tatt er det ikke anledning å være abonnent når man bor

i utlandet. Rettighetene til de norske firmaene begrenser seg til norsk område. Derfor, om du bor i
Litauen må du tegne abonnement
til norsk adresse.
Canal Digital leier ut aven
meget rimelig mottaker- og dekoderboks. Den vil du så få sendt til
norsk adresse. Bor du i Litauen,
må du selv ta ansvaret for å bringe
den til dit.
Ettersom systemet nå er digitalt, kan du kople mottakerboksen
til telefonlinjen, og bestille filmer
fra fjernkontrollen til satelitt-tven.
Prisene for en spillefilm er rundt
40-50 kroner, og kommer på regningensom vil komme til den nor-

ske adressen, men det er mulig å
skrive under en autogiro-avtale.
I Litauen finnes det flere firma
som installerer satelitt-antenne og
selger satelitt-utstyr, men ennå har
de ikke kommisjon for salg av
nordiske tv-kanal-abonnement.
Over nyttår vil litauisk TV3
igjen bli å finne over Viasat. Kontakt norsk Viasat for informasjon
om norsk abonnement. Hvis ikke,
kan du bestille abonnement i Litauen, hvis du har litauisk adresse.
Månedsabonnement for et kort
med litauisk TV3 og russisk aRT,
samt en rekke vestlige kanaler, vil
koste 29 litas (ca. 65 kroner).
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Samkvem
Tre litauiske familier fremdeles ufrivillig bosatt i Russland

Vistytis-spørsmålet ennå uløst
Mens Litauen var okkupert av
Sovjet spilte sovjetrepublikkenes indre grenser liten rolle.
Det gjorde det heller ikke i
tettstedet Vistytis i Vilkaviskis,
der Ceslovas og Irena MackeviCiai
bosatte seg i 1960, like inne på
russisk side. Men etter frigjØringen i 1990 fikk de plutselig en
grensebom som blokkerte vegen
mellom huset sitt og hjemlandet
Litauen.
Ceslovas og Irena MackeviCiai er to av i alt seks litauere som har
inngangsdøra like innenfor russisk område. Grensen mellom Litauen (til
venstre) og Russland (til høyre) er inntegnet som en stiplet linje.

Av Jan S. Krogh
Når MackeviCiai skal ha besøk av
sine to barn og tre barnebarn

må

gjestene kjøre 38 km på russiske
veger til tross for at inngangsdøra
til Ceslovas og Irenaligger bare 30
meter fra Litauen!

Kun fastboende i Vistytis som
har registrert seg på en egen liste,
slipper å kjøre omvegen via
grenseovergangen
i Kybartai, hele
24 kilometer lenger nord.

Grunnen

er at det ikke er noen

egentlig overgang i Vistytis, til
tross for at en russisk grensevakt
passer på hvem de tre litauiske
familiene får på besøk.
Sine litauiskregistrerte
biler får
de ikke lov å parkere på egen
tomt, men russerne har godtatt at
de får ha litauisk strøm, telefon og
pass.

Venter på russerne
Litauiske og russiske myndigheter
har gjort mye for å prøve å løse
problemene til ekteparet og
naboene deres, Janina og Jonas
Labaciauskai samt Marijona og
JurgisZukauskai.
Omreguleringen
av hele den
litauisk-russiske
grensen ble signert i Moskva allerede i 1997, og
ratifisert av Seimas i 1999. Men
ettersom Dumaen ennå ikke har

Kart: © Briedis, 2000

Sovjetisk kart over Vistytis-sjøen.
Russisk-litauisk grensefølger
innsjøens østre grense helt inne ved
land. Denne grensen er den samme
som den tysk-litauiske grensen
inntil 2. verdenskrig.
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Fremtidig grense. Litauen har fått
større del av innsjØen, og en liten
landutvidelse på 1,5 ha. i Vistytis
bys sørvestre hjørne.

ratifisert traktaten, gjelder de
gamle grensene fremdeles.
Når det russiske parlamentet
får vedtatt traktaten blir Mackeviciai kvitt den russiske vaktsoldaten
foran kjøkkenvinduet,
og den litauiske delen av innsjøen i sørøst blir
en god del større. Men samtidig
må Litauen gi fra seg et tilsvarende område sØr for Silute.

Samkvem
Geografiske posisjonerings-apparater

stadig mer populære

Finn fram i Litauen med GPS
Apparater som forteller hvor en
befinner seg i grader og minutter
er nå blitt så små at de får plass i
en brystlomme. Prisen er også
blitt håndterlig for de fleste. En
rekke personbiler har det såkalte
GPS (Geografisk posisjoneringssystem) som standardutstyr.
Av Jan S. Krogh
Systemet er utviklet og blir fremdeles drevet av det amerikanske
forsvaret, primært for militære
formål. GPS-apparatene fungerer
på den måten at de mottar signaler
fra opp til 24 satelitter i 19.300
kmjordbane. Det er mulig å finne
ut hvor man er hvis man kan motta
signaler fra minst tre av disse satelittene. Et fjerde signal er nødvendig for å innhente høyde over havet. GPS-systemets nøyaktighet er
opptil 5 meter fra eksakt posisjon.
Litauen-Nytt har i løpet av de
siste månedene trålet Litauen på
kryss og tvers og kan nå presentere
en liten liste over aktuelle reisemål
i landet. På den måten kan våre

Gode GPS-apparater fås idag
kjøpt for fra 1300 kroner.

Posisjonen til Puntukas, Litauens tredje største stein, er 55°29.050N
25°03,611E. Steinen ligger like sØrfor AnykSCiai by.
lesere som har et GPS-apparat
programmere inn posisjonene på
egne mottakere. Med en gang man
er oppkoplet og i bevegelse, vil
man få opplyst retning og avstand
til den aktuelle posisjonen. Disse
opplysningene oppdateres hvert
Tast GSP-koordinatene

sekund. I et land som Litauen med
sparsomme veiskilt kan GPS være
et nyttig hjelpemiddel for å finne
frem. Med dette systemet trenger
du ikke bekymre deg mer om hvor
du parkerte bilen din!

inn i ditt eget apparat!

Her finner du en liste over mange
sentrale steder i Litauen. Ved å legge
disse posisjonene inn i ditt GSP-

apparat før Litauen-turen, kan du
lettere finne frem både om du kjører
egen bil eller om du er til fots.

Anyksciai: 55°31,501 N 25°06,343E
Birstonas: 54°36,369N 24°01, 723E
Elektrenai: 54° 47,437N 24°39,898E
Europas senter (monumentet):
54°54,393N 25°19,213E
Jurbarkas: 55°04,556N 22°45,729E
Kaisiadorys:
54°51,414N 24°26,648E
Kaunas (parkering i sentrum):
54°53,903N 23°54,567E
Klaipeda gamleby:
55°42,509N 21°07,751E
Klaipeda internasjonale fergehavn:
55°39,490N 21°08,917E
Kryzkalnis (vegkrysset):
55°27,964N 22°40,918E
Litauens geografiske senter:
55°19,795N 23°54,332E

Marijampole (rådhuset):
54°33,467N 23°20,920E
Moletai: 55°13,921N 25°25,186E
Panevezys: 55°43,599N 24°21,997E
Plunge: 55°54,776N 21 °50, 776E
Prienai: 54°37 ,979N 23°56,872E
Puntukas: 55°29,050N 25°03,611 E
Siauliai: 55°55,349N 23°21,475E
Silale: 55°29,405N 22°11, 169E
Taurage: 55°15,155N 22°17,170E
Trakai (parkering ved slottet):
54°38,962N 24°55,820E
Utena: 55°29,750N 25°36,124E
Vilkija: 55°02,252N 23°34,797E
Vilnius gamleby (turistinform.):
54°40,886N 25°17,353E
Vilnius tv-tårn (parkeringsplassen):
54°41,312N 25°12,857E
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Telekommunikasjon

Stor-reform på telefonsiden
Fra l. oktober begynte det
litauiske televerket AB Lietuvos
telekomas å endre telefonnummerrekkefølgen. Denne reformen vil
først være gjennomført første
halvår 2003. Sentralt i prosessen
står endringene av retningsnumrene som fremdeles vil bli beholdt.
Den viktigste grunnen til at man
gjør dette, er at man da får frigjort nummerserier til andre
tjenester.
Litauens telefonnummer-serier er
ennå i stor grad like de sovjetrussiske, og har mange likheter
med det som ble brukt i det norske
forsvaret inntil slutten på 1980tallet.
Dette betyr ikke at alt er som
det var for ti år siden. Mye er nemlig blitt modernisert. Rutingen av
teletrafikken er forlengst nasjonalisert og mange telefonsentraler
er digitalisert.

Skifte av telefonnummer
Kun telefonabonnenter i Vilnius
får nye telefonnumre. Her blir
numrene 7-sifret, mot i dag 6sifret. Det nye retningsnumret til
Vilnius blir «5».
Endringene vil skje fra l. mars
2002, ved at abonnenter som har
nummerserier som begynner med
«2» istedet får nummer som
begynner med «21».
Eksempel:
Tidligere telefonnummer
2X XX XX
Nytt telefonnummer
2lX XX XX
Nytt innenriks retnings- og
telefonnummer
(8 - 5) 2lX XX XX
Nytt internasjonalt retningsog telefonnummer
+37052lX
XX XX
Fra 1. september 2002 skifter
abonnenter i Vilnius som har tele-

fonnummer som begynner med 3,
4,5,6 og 7. Foran de gamle
numrene kommer tallet «2».
Tidligere telefonnummer
4X XX XX
Nytt telefonnummer
24X XX XX
Nytt innenriks retnings- og
telefonnummer
(8 - 5) 24X XX XX
Nytt internasjonalt retningsog telefonnummer
+370524X
XX XX
Fra 1. januar 2003 slår man
ikke lenger «8 - 10» når man skal
ringe til utlandet, men «00», som
fra Norge.
Senere vil også retningsprefikset «8» bli skiftet ut med «O»,
slik det tidligere også var i Norge.
Dessuten vil nødnumrene 01, 02,
03 og 04 få felles nummer 112.
Det er ikke ennå bestemt når
dette vil bli iverksatt.

De nye telefonnummer-seriene
Om du ikke kommer frem til dine

Siauliai-området

bekjente i Litauen kan det skyldes
at de har skiftet nummer. Her kan
du se hvilke serier som er endret.

25.-27. jun. 2000
Vilnius by:
Fra 657XXX til 76XXXX og
77XXXX uten system.

Vilnius-området

Kaunas-området

28. nov. 2000
Salininkai, Vilnius landkommune:
Fra 568XXX til 358XXX;
Fra 569lXX-5698XX til 3591XX 3598XX.

27. nov. 2000
Kaunas by:
258XXX endret uten system.

28. nov. 2000
Obeliai, Rokiskis kommune:
58500-58999 endret uten system.

4. des. 2000
Krakes, Kedainiai kommune:
381XX-382XX endret uten system.

21. nov. 2000
Vyzuonos, Uten a kommune:
43200-43399 endret uten system.

1. sep. 2000
Grigiskes, Vilnius by:
Retningsnummeret endret fra 238
til 22
Nummerserien fra 22XXX-25XXX
til 432XXX-435XXX
29. aug. 2000
Zujiinai, Vilnius landkommune:
Fra 573100-573707 til 353100353707; 573708-573999 endret
uten system.
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Klaipeda-området

20. mar. 2000
Bikavenai, Silute kommune:
Fra 455XX til 495XX, og fra
456XX til 496XX
KatyCiai, Silute kommune:
Fra 433XX til 492XX.

18. jul. 2000
BerZininkai, Joniskis kommune:
44600-47727 endret uten system.
Panevezys-området

19.-21. sep. 2000
PaneveZys by:
Fra 427XXX til 527XXX
20.-22. sep. 2000
PaneveZys by:
Fra 426XXX til 526XXX
18. mai 2000
AnyksCiai kommune:
Fra 470XX til 476XX

Telekommunikasjon

Her er de nye retningsnumrene
Retningsnummer-seriene endres i tre etapper, 1.
oktober i år, 1. mars og til slutt 1. september 2002.
Nytt og gammelt retningsnummer gjelder samtidig i en
overgangsfase på to måneder etter innføring av nytt
nummer.
Fra 1. okt. 2001 (gammelt retningsnr. er
gyldig t.o.m. 1. des. 2001):
Nytt nr.
Kommune Tidl. nr
Lazdijai
268 X XX XX
318 X XX XX

Raseiniai
Skuodas
SalCininkai
Siauliai
SilaIe
Sirvintos
Svencionys
TelSiai
Utena
Varena
Vilnius

Fra 1. mars 2002 (gammelt retningsnr. er
gyldig t.o.m. 1. mai. 2002):
Kommune Tidl. nr
Nytt nr.
BirZai
220 X XX XX
Elektrenai
238 X XX XX
Jonava
219 X XX XX
Kaisiadorys 256 X XX XX
Kaunas
27 XX XX XX
Kedainiai
257 X XX XX
Kupiskis
231 X XX XX
Marijampole243 X XX XX
PaneveZys 25 XX XX XX
Pasvalys
271 X XX XX
Rokiskis
278 X XX XX
Sakiai
247 X XX XX
Silute
241 X XX XX
Taurage
246 X XX XX
Trakai
238 X XX XX
Ukmerge
211 X XX XX
Vilkaviskis 242 X XX XX
Vilnius
22 2X XX XX

450XXXXX
528XXXXX
349 XXXXX
346XXXXX
37 XX XX XX
347 XXXXX
459 XXXXX
343 XXXXX
45 XX XX XX
451 XXXXX
458 X XX XX
345 X XX XX
441XXXXX
446 XXXXX
528XXXXX
340XXXXX
342XXXXX
521XXXXX

Fra 1. september 2002 (gammelt
retningsnr. er gyldig t.o.m. 1. nov. 2002):
Kommune

Tidl. nr

Akmene
295 X XX XX
AJytus
235 X XX XX
Anyksciai
251 X XX XX
Birstonas
210 X XX XX
Druskininkai233 X XX XX
Ignalina
229 X XX XX
Joniskis
296 X XX XX
Jurbarkas
248 X XX XX
Kelme
297 X XX XX
Klaipeda
26 XX XX XX
Kretinga
258 X XX XX
Mazeikiai
293 X XX XX
Moletai
230 X XX XX
Neringa
259 X XX XX
Pakruojis
291 X XX XX
Pal anga
236 X XX XX
Plunge
218 X XX XX
Prienai
249 X XX XX
RadviIiskis 292 X XX XX

Nytt nr.

425 X XX XX
315 X XX XX
381 X XX XX
319XXXXX
313XXXXX
386 X XX XX
426XXXXX
447XXXXX
427 XXX XX
46 XX XX XX
445 XXXXX
443 XXXXX
383XXXXX
469XXXXX
421XXXXX
460XXXXX
448XXXXX
319XXXXX
422 X XX XX

Visaginas
Zarasai

228XXXXX
216XXXXX
250XXXXX
21 XX XX XX
269 XXX XX
232XXXXX
217 X XX XX
294 XXXXX
239XXXXX
260 X XX XX
223XXXXX
224X XX XX
225XXXXX
226XXXXX
227X XX XX
266XXXXX
270XXXXX

428XXXXX
440XXXXX
380XXXXX
41 XX XX XX
449 X XX XX
382XXXXX
387 XXXXX
444XXXXX
389 XXXXX
310XXXXX
523XXXXX
524XXXXX
525XXXXX
526XXXXX
527XXXXX
386 X XX XX
385 XXXXX

Nordbok - oversettelsesstøtte
i Litauen
Books from Lithuania arbeider med å profilere
litauisk litteratur i utlandet. Det skjer i et tett
samarbeid med oversetterne. Senteret arrangerer
oversetterseminarer, administrerer oversetteisesstøtten, deltar på internasjonale
bokrnesser, formidler kontakter og besvarer
spørsmål om rettigheter, litteratur og annet.
Auc,;rineJonikaite er nytiltrådt som leder av
senteret.
Den litauiske oversettelsesstøtten gis til hele eller
deler av oversettelsen, kontakt Books from
Lithuania for søkadsskjemaer og tidsfrister.
Oversettelser av kvalitetsfiksjon, lyrikk og
'kulturlitteratur' har førsteprioritet.
Books from Lithuania, Director Ausrine
Jonikaite, J. Basanaviciaus 5, LT-2600 Vilnius,
TeL/fax: +3702618741
E-mail: booksfromlith@muza.1t
Fristen for å søke støtte hos Nordbok til
oversettelse av baltisk litteratur til nordiske språk
er utløpt for i år, men det kan søkes igjen til neste
år, søknadsfristen er l. september 2002.
Søknadsskjema og ytterligere opplysninger på
Nordboks hjemmeside
http://www.bs.dk/nordbok/
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Litauen-Nytt 10 år
Redaksjonen mimrer - Del 3: På egne ben

De vanskelige årene
I løpet av året 1994 merket vi at
Litauen ikke lenger var så ekstremt rimelig som tidligere. I
løpet av de første 1990-årene
hadde Foreningen Norge Litauens kontor i Vilnius et månedsbudsjett på under 3000 kroner.
På det meste lønnet vi sju heltidsansatte og betalte husleie og alle
faste utgifter. Foreningen Norge
Litauen gav Litauen-Nytt en
støtte på 1300 kroner for hver
bladutgivelse.
Av redaktør Jan S. Krogh
Våren og sommeren 1994 merket
vi at det ble vanskeligere å holde
på enkelte av våre nøkkelpersoner,
noe som endte med en meget vanskelig administrativ situasjon.
I august 1994 flyttet vi fra
Didzioji gate til Basanaviciaus
gate. Dette året utkom bladet med
bare ett nummer, men til gjengjeld
med 4-farget forside for første
gang. Hovedoppslaget var at vi
hadde målt en inflasjon på 91 % i
løpet av 20 måneder.
I første utgave 1995 markerte
vi Litauens 5 frie år. Vi forteller at
Thor Tinglum har etablert seg med
kontorer i Kaunas og Vilnius.
I 95 og 96 får vi vår fulle hyre
å skrive om de mange norske firma
som etablerer seg i Litauen, men
makter bare to årlige utgaver.
Vinteren 96/97 har LitauenNytts økonomiske situasjon stabilisert seg, og vi er tilbake til fire
årlige utgaver. Vi intervjuer Andrius Mamontovas, Benedicte Adrian, Bjørn Tore Godal, Thorvald
Stoltenberg og mange, mange
andre.
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Nr 1 - 94: Etter mange, tunge
stridigheter om rettighetene til
foreningens kontor, blir utgivelsene skadelidende, og bare ett
nummer utkommer i 1994.

Nr 1-95: Vi markerer at det er
gått fem år siden Litauen erklærte
seg selvstendig.

Statoil på plass _ ,ku
: Gir ""nk·
med McDonald's •: i

,•

··
·
•

••
•

IB ••,Jrif'lHurd ••NJ"
'PId J"d(.lJt:"rilr.~
I,fen Iml' I.:Ju cld dl

i:'~::;:::~'l:::~~~

.d<;m'fnmkfi'U.
•
"'S;d"13
~••.·IJrtI<"M~il;'I,,,ld',,.· • -. , ••• ' .•• ~•• ~

'iiw,"'rb"l(I(trll'W'Ill\løt

Ltt4iU

~;~~~~~~;:~i~~';j,;::;;::
ens fr~msht
~\<,,",

i"}'.,

-.-------------------

Litauen: 506 -

••:

•a

2/4:

Norge:

",(!,ulf'~kl'r. '"' disse

_'''M''''''''''''.

J:;:::;~~::'~jH>Ufl:

(!N/()ber: ••••••fiJ"

Ih!i

1.W th\

t]'''.
:stjt.'nH~

.

:;::;:U";;;:aU;;:!~~::::,:

.tTrufif.;"(/rf!pfl!jamtar~
l/mm, Jrrpl i bil·

fx,plrt'K'K-

:
~!d.1

'

~

~"

7t::~~."K
''''IllIIrr i ~,:::,::;.;,~:;;::::,
~:~,~~
:~'nll,/W.,•••:A IId"lltfm M~:
.•,,»_er
~"~"",,,p""<"lq,JHlwv(JJt
Jo",t

••••~,..,,"*.l6r••.W""ti,~.II"lUbklt
j~01lo;r
*~'" lill ~l"n!II"dl'"""
•
",>;idø"

d,~"'''M'*''

•

Nr 2 - 96: Litauen-Nytt etablerer
sin redaksjonelle form som har
holdt seg til idag, med en meget
generell omtale av litauisk-norske
kontakter.

•
•

:::'~-:';"'~~:8n
•.~0«'0ltdl"d:;'
'd.•••_ .•••
..4NhlW $tJnoø •
1 le!:> "'Ill •••.
~.d.n.IIm4't~
••.

"J....,..... .......• -

t-«~J:_;,tfrw.-

_....
,_J~.
_1tM<, __

Iffh_

•

·$Uh.~7

Nr 1 - 97: Nesten hele forsiden
omtaler kontaktene mellom
Hardanger og Marijampole. Vi
melder at sjef Per Skisaker i Price
Waterhouse i Vilnius gifter seg.
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Redaksjonen mimrer-

De/4: FL[rst svensk-norsk, så tilbake tilhe/norsk

Atte svensk-norske utgaver
De åtte utgavene som utkom i
1998 og 1999 var et samarbeid
mellom Svensk-litauiska Riksforeningen og Foreningen Norge
Litauen. Tanken var å slå sammen to små blad som begge het
det samme, nemlig Litauen-Nytt,
og gjøre det til et større.
På denne tiden nådde vi opplag på over 1500 eksemplarer.
Men etter to år skilte vi lag.
Av redaktør Jan S. Krogh
Redaktør Par Lindstr6m og undertegnede diskuterte samarbeidsformene høsten 1997 en helg hjemme hos Lindstr6m i Vaxj6. Konklusjonen var at bladet skulle ha
balanse på omkring 60 % norsk og
40 % svensk stoff. De svenske
sidene skulle sendes til den norske
redaktøren i Vilnius over internett.
Der skulle bladet settes sammen og
trykkes.
Tiden viste at teori er langt
enklere enn praksis. Spaltenes
vandring over internettet førte til at
ordbrekkinger og spalter forskjøv
seg. I tillegg fikk vi mye problemer
med tre alfabeter i ett blad, nemlig
det svenske, norske og litauiske.
Resultatet etter to års samarbeid var at dette ble for tidkreven-

Nr 2 - 98: Opplaget til dette
nummeret var 1675 eksemplarer.
Hovedoppslaget var norsklitauiske kontakter før krigen.

Nr 1 - 99: Vår svenske redaktør
Par Lindstroms forsidevalg av
Ciurlionis er trolig det beste motiv
vi noensinne har hatt.

Utauen-Nytt

Organ for Foreningen Norge Litauen
Organ for Svensk-Litauiska Riksforeningen

de for begge parter, til at vi hadde
økonomi å fortsette med et så omfattende samarbeid. Men vi hadde
et gjensidig utbytte, og var begge
enige i at våre to redaksjonelle
stiler i meget stor grad utfyllte
hverandre. Vi ser ikke bort fra at
et samarbeid igjen kan dukke opp.
Bladet endret seg ikke så mye
under årgang 2000. Vi har beholdt
prinsippet i lay-outen vi besluttet
høsten 1997.

Nr 2 - 99: Vi fikk mange positive
tilbakemeldinger av forsidebildet,
særlig fra litauere i Norge, som
syntes bildet var så hjemlig, uten
at de helt kunne si hvorfor ...

Nr 4 - 00: Ti år med Litauen-Nytt
er fullendt. St. Kasimir på taket av
Vilnius-katedralen er forsidemotivet.
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Agenda

2002

11. mars: Gjenopprettingen
av selvstendigheten

14. juni: Sorgen og håpets
dag

1. januar: Nyttårsdagen og
det litauiske flaggets dag

Helligdag til minne om erklæringen
av gjenoppretting av uavhengigheten i 1990.

Til minne om de 45 000 baltere som
ble deportert natten mellom den 13.
og 14.juni 1941.

20. mars: Jordens dag

23. juni: Juniopprørets dag

Minnedag.

Minnedag

26.-29. mars: Resta 2002

24. juni: Midsommardagen
(<<Rasos»eller «Jonines»)

Helligdag.

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

13. januar:
Frihetskjempernes

dag.

Til minne om dem som omkom ved
tv-tårnet i Vilniusi 1991.

7. - 10. februar: Vilnius
bokmesse 2002

i

Internasjonal Litexpo-utstilling for
bygnings- og renoveringsindustrien

31. mars og 1. april:
Påskdagen och Annandag
påsk 2002
Helligdager

Internasjonal utstilling Litexpo.

16. februar: Litauens
nasjonaldag
Helligdag til minne om Litauens
selvstendighetserklæring den 16
februar 1918.

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

8.-10. april: Transbaltica
2002
Internasjonal Litexpo-utstilling og
konferanse om transport.

25.-28. april: Møbler 2002
Internasjonal Litexpo-utstilling for
ulike møbler og nye ideer i
møbelskaping

Minnedag

6. juli: Kong Mindaugas
kroningsdag
Helligdag til minne om at pavens
sendemann kroner den første litauiske storfyrste til konge i 1253.

15. juli: Dagen for slaget ved
Grunevald (også
«Tannen berg» eller
«lalgiris»)
Til minne om Den tyske ordens
endelige nederlag i 1410.

29. juli: Havets dag
Minnedag (siste søndag ijuli)

1. mai: Arbeiderdagen

24. februar: Estlands
nasjonaldag

Internasjonal minnedag.

23. august: Det svarte
båndets dag

6. mai: Morsdag

Flaggdag

Helligdag (Første søndag i mai)

4. mars: St. Kasimirs dag

Til minne om Molotov- Ribbentroppakten - Sovjet og Tysklands oppdeling av Europa i 1939.

Minnedag, markedsdager.

7. mai: Pressens og bokens
dag

1 september: Frihetens dag

7.-10. mars: Cinderella 2002

Minnedag

Minnedag

Internasjonal utstilling i Litexpo for
kosmetikk, parfyme, frisørutstyr,
smykker, undertøy og fasjonabelt
tilbehør, sport og sportsartikler. Det
6. Nasjonale litauiske mesterskap
for frisører.

27. mai: Partisanernes dag

Påminning: Svensk-Litauiska
Riksf6reningen arbeider for
øyeblikket med å planlegge
FORUM LITAUEN 2002
fra 6.-8. september i Malmø

7.-10. mars: Litauisk mote
2002
Spesialisert Litexpo-utstilling for
tekstil, klær, lærog skinnprodukter
og råmaterialer.
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Til minne om de litauere som
kjempet i skogene mot Sovjetokkupasjonen (4. søndag mai)

i

1. juni: Barnas dag
InternationelI minnesdag

3. juni: Farsdag
Minnedag (Første søndag i juni)

Slik som planen a nå ser ut kommer
Forum Litauen 2002 å arrangeres
fra den 6.-8. september i Malmø.
Konferenstemaene blir i stor grad
en oppfølging av diskusjonena i
Lundsbrunn og Siauliai.
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Premier
Navn:

1. premie
Ett års abonnement på Litauen-Nytt

Adresse:
Postnr

.

2. premie

Poststed

Siste utgave av byguiden «Vilnius
In Your Pocket».

Kryssord og spørreskjema
Her har vi slått to fluer i en smekk!

I lang tid har redaktøren

planlagt hvordan å lage en leserundersøkelse som ikke skulle bli altfor
kjedelig. Derfor har vi kombinert
den med et kryssord, til og med et
litauisk tilsnitt!
Vi håper så mange som mulig
også vil fylle ut spørreskjemaet på
baksiden. På den måten vil LitauenNytt kunne bli et enda bedre blad!
Hvis du ønsker å svare anonymt på
spørreskjemaet, men også delta i
kryssordkonkurransen tar du bare

kopi av side 52 og sender den inn i
en annen konvolutt.
Kryssordforfatteren vår er Rolf
Bangseid som i en del år har drevet
eget firma innenfor økonomisk bistand, kryssordproduksjon samt
journalistikk. Han driver også en
del undervisning samtreisevirksomhet i inn- og utland.
Redaksjonen takker Rolf Bangseid så mye for initiativet med en
kryssordspalte i Litauen-Nytt.
Vi kan ikke se bort fra at den vil
dukke opp igjen i en senere utgave!

ID

3. premie
Den klassiske litauisk -gramatikken
«Lithuanian Basic Grammar and
con versation»

Tidsfrist
Svar på kryssordet og/eller utfylIt
spørreskjema (på neste side) må
være oss i hende innen 1. mars
2002.
Sendes til:
Litauen-Nytt,
Seskines gt. 61-69,
LT-2010 Vilnius, Litauen
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Leserundersøkelse

Litauen-Nytt vil gjerne vite mer
om hva våre lesere mener om bladet vårt. Fyll ut skjemaet, vær med
og gjøre bladet bedre og delta samtidig på en liten konkurranse!
Finn adressen og nærmere oppIysninger nederst på side 51 !
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ungdoms-stoff

D sosialsituasjonen
D hjelpesendinger
D kultur og musikk
D undervisning og vitenskap

D annet:

Mann
Kvinne
Over
55årårår
35
15 -35
- 55
Under 15 år

D
D
D

Har vært leser av Litauen-

D
D

Nytt...
i mindre enn 3 år
i over 3 år

D
D
D

Skal jeg være helt ærlig
mener jeg at bladet er ...
meget godt
godt
noksågodt

D
D
D

Det eksemplaret vi mottar
leses vanligvis av ...
flere enn 3 personer
2 personer
1 person

D

Det kunne vært mer stoff
om dette i bladet. ...
forretningsstoff
politikk
historien
nye lover og regler
sport
kjente personer
dagligliv for folk flest
ungdoms-stoff
sosialsituasjonen
hjelpesendinger
kultur og musikk
undervisning og vitenskap
annet:

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Dette synes jeg/vi det er
for lite om idag ...
forretningsstoff
politikk
historien
nye lover og regler
sport
kjente personer
dagligliv for folk flest
ungdoms-stoff
sosialsituasjonen
hjelpesendinger
kultur og musikk
undervisning og vitenskap
annet

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Om bladet ville steget til
300 kr. i året ville jeg/vi ...
fremdeles betalt for det
vurdert å si det opp
sagt det opp straks
Farger på flere sider enn
bare omslaget synes jeg/
vi ...

D er svært viktig, øker
D leserens interesse
D mindre viktig for meg,
D viktigere hva som er skrevet
D enn farger på bildene
D helt uinteressant
Dessuten har jeg/vi
følgende
kommentarer til
redaksjonen:

Vanligvis leses bladet
vi mottar ...

D
D
D
D

meget grundig, nesten alt
nøye, flere artikler
overflatisk, blar igjennom
nesten aldri
Jeg/vi er spesielt
interessert i stoff om ...

D

D
D
D
D
D
D

forretnings stoff
politikk
historien
nye lover og regler
sport
kjente personer
dagligliv for folk flest
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ID

Takk for din deltakelse!

il at fondet vokser!
ær
også kr.
du med
rosjekter
100.000
vil har
detåpå
ytende
blii Litauen.
brukt
år
innskuddet
talkonto.
erede
kommet
kr. som
nå stiftet
stårinnpåer
fondet
ble

Foreningen Norge Litauen

Foreningen Norge Litauen er en partipolitisk uavhengig norsk forening som har
til overordnet formål å støtte den frie
litauiske republikken.

Meldinger fra
styret

Du finner mer om oss på internett.
Adressen er: www./itauen-nytt.org
Vær velkommen!

Foreningens fond

Baltisk kulturfestival i
Norden

Styret hadde som målsetting å få
samlet inntil kr. 50000 i fondets

Baltisk kulturfestival gikk av stabelen i Oslo den 3. september
2001 med ambassadørene fra Litauen, Latvia og Estland til stede i
Gamle Logen, Oslo. Kremerata
Sekstett gaven strålende konsert.
Ved bokutstillinger , filmprogram, tekstilutstillinger og pianokonserter ble kulturfestivalen et

Fung. leder
Selma Dilba, Riistoppen 9, 2009 Kjeller.
E-post: s.dilba@online.no
Tlf. 63 87 26 60, faks. 63 87 99 11
Sekretær
Reda Petrosiute Brynildsen
Thoen fjellgård, 3540 Nesbyen.
E-post: svebryn@online.no
Tlf. privat 32068890
Kasserer
Kristin R. Kardel
Ryghs vei 13 B, 0786 Oslo, e-post:
k.r.kardel@bio.uio.no,
tlf/faks
2214 77 07 priv. og tlf. arb. 22854620
Styremedlemmer
Arne Løehen
Sagaveien 35, 1430 Ås
Tlf. 64940484

første år. Som leder av fondstyret,
er det med stor tilfredshet jeg
konstaterer at målet blir nådd,
Status pr. 30,11.01 er kr,
45 392 kapital pluss renter.
Fondet vil i løpet av desember
motta over kr. 5 000 og dermed
innfri målsettingen.
I første omgang betyr dette at
vi får høyere rente fra første
krone. Vi ser nå frem til å få inn
de neste kr. 50000. Når vi får
kapitalen over kr. 100 000, blir det
aktuelt å disponere avkastning i
tråd med fondets vedtekter.

Jon Bremer
Damveien 31, 0587 Oslo
Tlf. 22152016
Nils Heggemsnes,
Ullern alle 49. 0381 Oslo.

interessant og engasjerende innslag
i kulturbildet i september måned.
Det er Foreningen Norden som
gjennom sitt prosjekt «Norden i
Fokus» har vært primus motor for
arrangementet.
Johan L. Stang

Styret setter pris på å kunne gi
medlemmene denne positi ve nyhet!
Johan L. Stang

Tlf. 22 52 44 12 og mobiltlf. 901 88 394
Johan L. Stang, Almeveien 22,
0855 Oslo. Tlf./faks 22 23 1493

Bli medlem eller abonnent!
Du betaler 200 kr til:

Varamedlem

Foreningen Norge Litauen,
Ryghs vei 13 B, 0786 Oslo på konto
0532.1542109.

Steinar Bjerve, Nordstrandveien 23,
1170 Oslo. E-post: steinar@math,uio.no
Tlf. 22 295163
Se også: www.litauen-nytt.org/styret.htm

Fondet vokser
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Leveringsfrister
Litauen-Nytt nr. 1/02: Senest 15.
februar 2002.
Litauen-Nytt nr. 2/02: Senest 15. mai
2002.

Elever, studenter og pensjonister
betaler kun 100 kr. For firma og
institusjoner minimum 1000 kr.

Litauen-Nytt nr. 3/02: Senest 15.
august 2002.

Støtt Foreningen Norge Litauens støttefond!
V ær også du med på å bistå foreningens
små. Styret i foreningen

og Litauen-Nytt

prosjektene

Konto

prosjekter

i Litauen. Ingen gaver er for

vil kontinuerlig

følge opp og omtale

der pengene blir benyttet.

nr.

9021.13.30138

Foreningen Norge Litauens fond, Almeveien 22, 0855 Oslo
T1f./faks. 22 23 14 93
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På internett

Nytt på Litauen-Nytts hjemmesider

På våre internettsider har vi lagt ut
en egen side om tips i forbindelse
med flytting til Litauen. Her bringer vi ett lite utdrag.
Du finner hele teksten på:

http://www.litauen-nytt.org/
Lietuva3.HTM
Til Litauen!
Du har kanskje vurdert å flytte til
Litauen? Det kan være en meget
god ide. Vi vil her forsøke å
gi deg noen tips som kan være
nyttig før du går videre frem.
- Lytt til kjentfolk: Ta kontakt
med det norske miljøet i Litauen.
Her kan du drøfte dine planer og
spørsmål. Man kan treffe på mange fallgruver i et ukjent land. Legg
derfor frem dine ideer overfor er-

fleste norske er overdådige. Andre
er opera, teater, kino og treningsstudioer.
- Kriminaliteten: Som nevnt på
andre av våre sider er kriminaliteten i Litauen ikke noe verre for
folk flest enn f.eks. i Oslo.
- Visum/opphold: Du kan som
norsk statsborger oppholde deg i
tre til seks måneder i Litauen, hvis
du ikke tar arbeid her.
Stifter du et firma her kan du

farne landsmenn med mange års
fartstid ute, og lytt til deres råd.
- Meget stolt folk: Litauerne er et
meget stolt og patriotisk folk. Unngå å sammenligne det du ser med
forholdene hjemme. Det er meget
viktig å unngå uvenner i et nytt
land.

søke om visum/oppholdstillatelse.
Det samme kan du om du er gift
med en litauisk statsborger.
Nærmere opplysninger bør du få
fra Litauens ambassade i Oslo,
eller fra et av landets konsulater i
Norge (se under «Litauiske firma»
for adresse og telefonnummer).
Elever og studenter må også ha
visum, og dette fås gjennom
studieinstitusjonen.
- Sted å bo: Du kan både leie og
kjøpe leiligheter og annen fast
eiendom. I Vilnius er leieprisen for
leiligheter fra 900 for de enkleste
ett-roms i blokkdistriktene, til
30.000 kroner i måneden for

- Gode tilbud: På mange områder
bLa. innenfor næringsliv, kultur,
undervisning har de langt bedre
tilbud enn hva vi har i Norge. Et
godt eksempel er dagligvarebutikkene som sammenlignet med de

luksuriøse appartementer i sentrum
av gamlebyen.
- Etablering av firma: Husk at
det er ikke nødvendig å etablere et
selskap i Litauen for å kunne kjøpe
varer herfra. Har du et foretak i

Litauen-Nytt

Annonsepriser
Fargeside:
1/1 side:
1/2 side:
1/4 side*:
1/8 side*:

Organ for Foreningen

Norge Litauen

Nr 3/4 (40/41) - 11. årgang

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

og annonse format
NOK 4500
NOK 4000
NOK 2000
NOK 1000
NOK 500

- Hva er rimelig i Litauen: Det er
gode muligheter å spare mye ved å
arbeide og bo i Litauen, i forhold
til om du hadde oppholdt deg i et
vestlig land. Biler koster her minst
godt under halvparten av norsk
pris, og bilreparasjon en brøkdel.
Tannbehandling har nå høy kvalitet, og er tilpasset lokalt lønnsnivå. Det samme er optiker-varer
som briller, kontaktlinser og synsprøver.
Kringkastningslisens og årsavgifter er ennå på prosjektstadier.

I dette bladet
Redaksjonen og policy: side 3
Er det noe du lurer på, ring:
Fra Norge: 003702 40 56 20
Fra Litauen: 8 - 22 40 56 20

*) Kun for personlige annonser!

Haster det? Ring 003708651555

Format 1/1 side: 175 x 257 mm
Format 1/2 side: 175 x 125 mm

Opplag: 750 eksemplarer.
Levert til trykking: 16. des. 2001.
Trykket av UAB Spaustuve Vailinta,
Vilnius, Litauen.

Standardformat kan avvikes etter
avtale med ansvarlig redaktør.
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Norge kan det på mange måter
være raskere, enklere og rimeligere
å kjøpe varene direkte fra selger i
Litauen. De vanligste firmaformene kan stifte er aksjeselskap
(forkortet lit. «UAB») og privatforetak (forkortet lit. «Pl» eller
«lI»). Minimumskapitalen i AS er
10.000 litas (ca. 23.000 kr.).
Registrering vil koste ca. 8-10.000
kroner, og tar vanligvis rundt en
måneds tid. Det er meget vanskelig
å registrere et AS uten profesjonell
hjelp. Privatforetak er en enklere
registreringsform. Til gjengjeld er
du ansvarlig for firmaet med all
din eiendom.

BI

V. Kuzmos g. 8,
LT-3000 Kaunas,
tel. (+3707) 20 37 59,

229981;
fax: (+3707) 22 03 55.

E-mail:minole!@kaunas.Ql)lnitel.nel;
hllpflwww.visalietuva.lifminole!

* * *
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Moller RealEstate,

quickly developing real estate company in Lithuania,

offers high standard apartments and offices, located in most prestigious
places in Vilnius for rent and/or sale.
Dur current projects:
- Office building in Subaciaus st. 7
- Apartment and office building in
Saviciaus st. 11
- Office premises in Vienuolio stA
- Apartments in Latvi4 st.

Choose us for partnership
starting your business
in Lithuania!

Contact:

Tel. +370 2 660310
e-mail: post@moller.lt
i
i
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Informasjonskontor i Vilnius
Nordisk Ministerråds

Nordisk Ministerråds Informasjonskontor i Vilnius ble
etablert i 1991. Som representant for Ministerrådet,
er den viktigste oppgaven for kontoret å være et møte punkt
mellom Litauen og de nordiske landene.
Viktige deler av vår virksomhet er å spre informasjon
i Litauen om det nordiske samarbeidet spesielt, og om
de nordiske landene spesielt. Vi skal også bidra til
å fremme litauisk kultur i de nordiske landene.
I perioden 2000 - 2002 er virksomheten
om disse områdene:
1.
2.
3.
4.

konsentrert
Informasjonskontoret kan blant annet tilby informasjon
om stipendieprogram, hjelp til å etablere kontakt mellom
litauiske og nordiske organisasjoner, seminarer, kurs og
kulturarrangementer, kveldskurs i de nordiske språkene
og et velutrustet bibliotek, med bøker, eDer og videoer.

Demokrati og velferdspolitikk
Kulturformidling
Bærekraftig ressursutnyttelse
Markedsøkonomi

KONTAKT
Isganytojo 4
LT-2001 Vilnius, Litauen

OSS

GJERNE

FOR

Tlf.:(+370 2) 222211,61
Fax:(+370 2) 22 2423

NÆRMERE

OPPLYSNINGER'

8645,222021

(bibliotek)

E-post: info@nmr.lt
http://www.nmr.lt

