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

Vårt firma leverer ferdigprosjekterte
tømmerhytter fra Litauens beste
produsent.

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

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

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

Trakø 15-5, LT-2001
Vilnius, Lithuania.
Tel./fax +370-2-222-460.
Mob.
+370-87-19507
e-mail:
vghouse@yahoo.com

Our guests may also enjoy
genuine Lithuanian countryside
when in season:
– a small cottage amid the
woodlands on a lake bank 80 km
north of Vilnius.
The price of 400 Lt. ($100) per
two days (one night) includes
transfer, personally cooked
lunch/dinner, and guide
service.

To book any of the above just
send us the following details:
your first and last names your
address, phone and fax
numbers, e-mail if available
arrival and departure dates.

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

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

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

JanP.ønskerlitauiskinvasjon
President Valdas Adamkus tok i
mot utenriksminister Jan Petersen på statsbesøket i slutten av
mai. Presidenten uttrykte takknemlighet for «moralsk og økonomisk støtte fra Norge», som er
blitt ytet til Litauen gjennom de
siste 12 år.
Statsbesøket til den norske
utenriksministeren fikk selv om
det hadde rutinemessig karakter
stor oppmerksomhet i litauisk
media, trolig takket være Norges
sentrale posisjon på mange
områder i Litauen.
Norge er i Litauen forbundet med
kultur, fjell, olje og fisk. En del vet
nok at hovedstaden heter Oslo –
eller kanskje København. De aller
fleste vet nok at Edvard Grieg,
Henrik Ibsen og Knut Hamsun
kommer fra dette langstrakte monarkiet. Andre undrer seg over at
bare det bare er 4,5 millioner som
bor i et så stort land!
De mer opplyste vet at Statoil er
norsk. De fleste tror de litauiske
Rimi-butikkene er norskeide, selv
om 10 % riktignok er på norske
hender. Videre har en betydelig del
av norsk møbelindustri allerede
funnet veien til Litauen.
Akkurat det faktum at Norge
tar konsekvensen av at nordmenn
er for høyt lønnet til å være vanlige
industriarbeidere kan kanskje bidra
til mer arbeid i Litauen, samtidig
som de som mister jobben i Norge
finner på noe lurere å holde på
med.

– Perfekte venner
Sentralt i samtalene stod bilaterale
forhold, integrering av Litauen i EU
og Nato, regionalt samarbeid og
bånd med nabolandene.
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Den litauiske presidenten sa at
forholdene mellom Vilnius og Oslo
var å betrakte som modeller for
andre, og pekte på det vide samarbeidet med hensyn til økonomi og
handelsområdene.

Norsk Nato-støtte
Under samtalene om Nato-integrasjon uttrykte Adamkus håp om
at det kommende Praha-møtet ville
gi Litauen invitasjon til Den nordatlantiske sikkerhetsorganisasjonen.
Petersen gjentok støtten fra Norge
til de baltiske land.
Den norske utenriksministeren
og helseminister Konstantinas Dobrovolskis underskrev to traktater
om samarbeid i forebygging av
tuberkulose i Litauen og Hiv/Aidsbeskyttelse i litauiske fengsler. Dokumentene ble seglet i henhold til
programmene vedtatt av en arbeidsgruppe for infeksjonssykdommer i Østersjøregionen.

4,6 mill. kr. i hiv-støtte
Den norske regjeringen har
øremerket 1,97 millioner litas (4,3
mill. kr.) til det første prosjektet og
150.000 litas (330.000 kr.) til hivbeskyttelse i fengslene. Det første
prosjektet startet 1. juli og omfatter
lege- og sykepleierutdanning og
vedtak om tuberkulosesentra.
Underskrivelsesseremonien fant
sted etter et intervju med Petersen
og tidligere president, nå statsminister Algirdas Brazauskas.

Frihandelsavtalen avvikles
Petersen sa at etter at Litauen er
blitt EU-medlem vil Litauen og
Norge avvikle den bilaterale frihandelsavtalen og forholde seg til
frihandelen i det europeiske økonomiske området. Norge håper på
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resultatfulle samtaler, i følge Petersen, med EU om en opprettholdelse
av det nåværende fiskeeksportkvoten med Litauen i den fremtidige eksportavtalen. Dette punktet
ser ut å være sentralt også for litauiske fiskeindustribedrifter.

– Norge trenger også
vanlige litauiske arbeidere
Utenriksministeren uttalte i følge
litauisk presse at Norge ikke bare
er på jakt etter utenlandske spesialister, men også vanlige
arbeidere.
«Mangelen på arbeidskraft i
Norge skremmer ikke en mulig
litauisk invasjon etter at Litauen er
blitt EU-medlem», uttalte Jan Petersen. Han var overbevist om at
Norge bare ville tjene på en slik
tilstrømning.

Optimistisk Valionis
«Vi tror at noen litauere nok vil
reise også til Norge for å skaffe
seg arbeid. Noen politikere frykter
masseutvandring for arbeid når de
nåværende kandidatlandene får
innpass til det europeiske arbeidsmarkedet. Likevel er jeg optimistisk. Norge mangler arbeidskraft,
og derfor har de et behov, og det er
ikke det motsatte som er tilfelle»,
sa utenriksminister Antanas Valionis etter møtet.
I følge Petersen mangler Norge
ikke bare spesialister, men også
vanlige arbeidere. Etter hans mening er europeere mer stabile enn
for eksempel amerikanere.
Selv om EU-boerne har muligheter å reise ut, blir de hjemme der
hvor de har familie og røtter. Derfor er det tvilsomt å påregne noen
tilstrømning til Norge, skriver
litauisk presse.

Aktuelt

AdamkuskritisererKina-vold

Lederen for Tibet-støtteforeningen,
den velkjente forfatteren Jurga
Ivanauskaite sier til statsfjernsynskanalen LRT at hun mens hun
intetanende vandret rundt i Vilnius’
gamleby ble anholdt i to timer uten
at hun fikk vite hvorfor. Sjefen for
sikkerhetsarrangementet sier at
Ivanauskaite verken var arrestert
eller ført til bygninger tilhørende
politiet. Hun måtte møte for rettslig
avhør mandag 17. juni.

kompromiss og gikk med flaggene
sine til medias område, et stykke
unna.
Det er uklart om det var derfor
president Jiang avvek fra den opprinnelige dagsorden, og i steden for
et kort stopp på ruten gikk direkte
til Seimas-formann Arturas Paulauskas’ kontor.
Ved ankomsten til president
Jiang ble en mindre gruppe Tibetdemonstranter som hadde tatt oppstilling i gatene mellom flyplassen
og sentrum arrestert av uniformert
politi og ført bort i sivile minibusser
av merket Latvia med gardiner –
ikke ulikt fremgangsmåten under
sovjetregimet.
Den litauiske stats-tv-kanalen
LRT slo skandalen opp som førstesak i søndagens dagsrevy.

Parlamentarikere
demonstrerte

Titusenvis kom ikke på
jobb

Da den kinesiske presidenten mandag besøkte Litauens nasjonalforsamling Seimas holdt to medlemmer av Seimas' Tibet-gruppe opp
med Tibets nasjonalflagg.
De kinesiske sikkerhetsfolkene
truet med at kinesisk side ville avlyse hele besøket i Seimas, men
Seimas-representantene inngikk et

Søndag samtidig som store mengder Vilnius-boere returnerte fra
helgeoppholdet på landet, ble
ferdselen langs hovedferdselsårene
i den litauiske hovedstaden kraftig
forsinket og kaos og kø-kjøring
preget trafikken i timesvis ettersom
kortesjen benyttet seg av hovedfartsvegen ut fra sentrum til Riga

Den litauiske presidenten Valdas
Adamkus har etter sterke protester fra massemedia og befolkningen forøvrig uttrykt sin
misnøye med politiaksjonene
søndag 16. juni i forbindelse
med statsbesøket til Kinas president Jiang Zemin i Vilnius.

for å komme til hotellet et par mil
utenfor hovedstaden. En rekke
mindre kollisjoner og bulking oppstod som følge av at politiet stengte
gatene.
Også mandag var Europavei 75
ufremkommelig og tusenvis kom
enten for sent, eller ikke på jobb i
det hele tatt.
Ved avslutningen av besøket ble
litauisk side av den kinesiske delegasjonen invitert til gjenvisitt i Kina.

Kina viktig marked for
Litauen
For Litauen er det enorme Kina
svært viktig – på samme måte som
det er for de fleste andre europeiske land. Brudd på menneskerettigheter, okkupasjonen av Tibet
og fengsling av trossamfunn kommer i andre rekke, selv om det bare
er elleve-tolv år siden Litauen selv
var okkupert av en annen kommunistmakt. I dag er et tjuetalls kinesiske firma allerede etablert i Litauen, men kinesisk kapital er inne i
langt flere bedrifter.
Når den kinesiske statssjefen
kom til Vilnius med sitt følge var
det fra Reykjavik for å innlede en
rundtur i de tre baltiske land.

Sensommerfest 1. september
Styret i Foreningen Norge Litauen
har gleden av å invitere alle sine
medlemmer med familie og venner
til sensommerfest søndag 1. september 2002 fra kl. 14.00 - kl.
18.00 på Abbediengen hovedgård,
Harbitzalleen 24 i Oslo.
Som i tidligere år ønsker vi også
alle litauere med familie i Norge
velkommen!

Barn på programmet

Æresmedlem utnevnes

Sensommerfesten arrangeres
denne gang i fellesskap med den
Litauiske foreningen i Norge.
Ettersom 1. september er dagen
man i Litauen markerer starten på
et nytt skoleår, blir det på festen et
lite program med skole- og
førskolebarn.

Foreningen Norge Litauen vil på
festen markere utnevningen av
foreningens første æresmedlem.
Alle deltakere bes vennligst ta
med «noe å spise» for anledningen.
Styret vil besørge kaffe, te og brus.
Styret ønsker alle hjertelig
velkommen!
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Utlendinger kan få
stemme i lokalvalg
Seimas har vedtatt endringer
i Grunnlovens paragraf 119
som gir fastboende utlendinger adgang til å delta i
lokalvalg og forlenget samtidig forlenget valgperioden
fra tre til fire år. Fastboende
utlendinger får likevel først
anledning å delta i valgene
fra og med 2006.

Ny rektor på Vilnius
tekniske universitet
Den 55 år gamle dekanen og
prof. hab. dr. Romualdas
Ginevièius ved forretningsfakultetet er valgt til ny
rektor ved Vilnius' Gediminas tekniske universitet. På
begynnelsen av 1980-tallet
studerte den daværende
dosenten ti måneder ved
München tekniske universitet. Pedagogikk har stått
spesielt sentralt i hans akademiske arbeid. Siden januar
i fjor har Ginevièius vært leder
av senatet ved universitetet.

Han etterfølger prof.
habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas som i
1990 ble valgt til rektor ved
det daværende Vilnius institutt for bygningsfag. Det
vart Zavadskas som på
tampen av året fikk instituttet omdøpt til Vilnius tekniske universitet.

Landsbergis får
ikke halv
presidentpensjon
Grunnlovsdomstolen har
vedtatt at de konservatives
forslag til endringer av
loven om statspensjon er
grunnlovsstridig.
Forslaget går ut på at de
konservatives leder Vytautas Landsbergis ved sin
fratredelse fra politikken skal
få halv presidentlønn.
Bakgrunnen er at Landsbergis fra selvstendighets-

erklæringen den 11. mars
1990 og frem til 25. november 1992 da Algirdas Brazauskas overtok som fungerende president, var det
faktiske statsoverhodet i
Litauen i kraft av embedet
som formann av nasjonalforsamlingen, Det Øverste
Råd.
Litauens president mottar i dag en lønn tilsvarende
12.000 litas (ca. 25.560 kr.) i
måneden.

tis Glaveckas, Fedrelandsunionens nestleder Andrius
Kubilius, Bondepartiet og
Det nye demokratiske partiunions leder Kazimiera Prunskiene, Liberalunionens
leder Eugenijus Gentvilas,
Frihetsunionens leder Vytautas Šustauskas samt de
liberales Algimantas
Matulevicius.
I tillegg har den 44 år
gamle dommeren og forretningsmannen Juozas Petraitis og meldt sin deltakelse.

Positiv diskrimering
vedtatt

Kjøper Shellstasjoner i Baltikum

Seimas har vedtatt endringer
i Likestillingsloven. Nå er
det tillatt med såkalt «positiv diskriminering» med
henblikk på kvinners rettigheter.

Statoil som er i dag det største selskapet i det baltiske
drivstoffmarkedet har i en
avtale med Shell i Europa
tatt skritt som har som mål å
kjøpe konkurrenten Shells
bensinstasjonnett i de tre
landene.
Selskapet har i dag omlag 1000 ansatte i de tre
landene, 850 av disse arbeider ved sørvisstasjonene.
Oppkjøpet krever godkjennelse fra konkurransetilsynene i hvert av de tre
baltiske landene.
Intensjonen som en slik
handel befester Statoils rolle
som et ledende selskap i de
baltiske markedene. Den
omfatter i alt 61 stasjoner
fordelt med 26 i Estland, 19 i
Latvia og 16 i Litauen. Med
overtakelse av Shells stasjoner får Statoil til sammen 151
stasjoner i Baltikum.
Statoils første bensinstasjon i Litauen ble åpnet i
Vilnius i mars 1995. Selskapet hadde ved utgangen av
fjoråret 36 stasjoner fordelt
på ni forskjellige byer samt
fire ubemannede «1-2-3»
stasjoner.
Statoils egne analyser
viser at deres markedsandel
for bensin er omkring 12
prosent av markedet.

Nye statsgarantier
til Maþeikiø nafta
Finansministeriet har gitt
statsgaranti til det russiske
konsernet Jukos i forbindelse med oljeraffineriet
Maþeikiø naftas låneopptak
på USD 75 millioner. Lånet
skal brukes til investeringer.

Mange presidentkandidater
Etter en hittil tilbaketrukket
tilværelse som statsoverhode har president Valdas
Adamkus nylig engasjert
seg kraftig for ikke å tidssette noen nedstengning av
atomkraftverket i Ignalina.
Mange tolker dette som et
valgkamputspill.
Det som imidlertid er
sikkert er at en hel rekke
partier eller enkeltpersoner
har meldt henholdsvis sine
kandidater eller kandidatur
til høstens presidentvalg.
I slutten av juni var
disse klare: Kristligdemokratenes partileder Kazys
Bobelis, liberaldemokratenes
leder Rolandas Paksas,
Senterunionens leder Kestu-
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Hvor mye avtalen er
verdt ønsker ingen av partene å offentliggjøre.

Select dømt for
brudd på
konkurranseloven
UAB Select Vilnius ble av
det litauiske konkurransetilsynet i slutten av november i fjor idømt 20.000 litas i
bot for å ha trykket positive
utsagn om forskjellige varer.

– For råflott å ha
sykehus hver 30.
kilometer
Statsminister Algirdas Brazauskas mener det er for
råflott å ha sykehus for hver
30. kilometer. Distriktene
reagerer kraftig på regjeringens forslag om nedskjæringer og mener det vil gå ut
over de fattige som ikke har
penger til bussbilletten til
fylkessenteret.

Nye retningsnumre
I løpet av 2002 vil de fleste
litauiske retningsnumre
endres. Første fase er nå
over og gikk knirkefritt!
Blant annet har alle litauiske
mobiltelefonnumre nå fått et
6-tall etter landsnummeret
«370».

Ambassaden flytter
ikke - foreløpig
Statsbygg har satt foten ned
for flytting av Vilnius-ambassaden til Gamlebyen med
det første. Likevel kan det
bli snakk om flytting i løpet
av de neste årene.

Pensjonsalderen
opp igjen?
Rådgiver Teodoras Medaiskis i Sosialministeriet er i
følge riksavisen Lietuvos
rytas oppgitt over forslaget
om igjen å senke pensjonsalderen tilbake til 60 år for
menn og 55 år for kvinner.

Stort & smått
Han mener dette er håpløst,
og at staten har vanskeligheter nok med å finne midler
til pensjonene slik det er i
dag. Den tidligere sosialministeren har vært arkitekten for det suksessrike pensjonssystemet i Litauen som
har den høyeste alderspensjonen i Baltikum.
Fremtidens litauiske pensjonssystem er nå under
debatt. Mye tyder på at man
vil gå over til en privat obligasjons- eller spareordning
etter vestlig modell.

Litauisk-norsk klubb under oppstart i Kaunas

Norge 9. største
investorland
Norge er det niende største
investorlandet i Litauen med
tunge konsern som Statoil
Lietuva, Hotell Lietuva og
Akmenes cementas.
Norge er også femte
største donorland når det
gjelder bistand til forskjellige tiltak innenfor områdene
sosial, okonomisk omstillings og demokratibygging.

Fleischer ny
debutant
Sigrid Hynell Fleischer heter
en ny debutant som fra
februar til mars stilte ut sine
malerier i Vartai i Vilnius.
Utstillingen som bar navnet

Litauen-Nytt åpner
diskusjons-forum!
Litauen-Nytt har åpnet et
diskusjonsforum som en
interaktiv tjeneste til våre
lesere. Hensikten er at norsk- eller skandinavisktalende med interesse for Litauen
skal her skal kunne formidle
opplysninger, spørsmål og
forslag samt ha en mulighet
til å gi kommentarer til andres innlegg.
Hittil har Litauen-Nytt
hatt en gjestebok, men den
har ikke i samme grad vært
egnet til å kunne gi tilsvar
eller kommentarer.

Norges konsul i Kaunas, Vytautas Valaitis (stående) har tatt initiativ til å få
startet en norsk klubb i Kaunas. Svært mange deltakere er norskstudentene til
Ugnius Mikuèionis (til høyre i bildet) ved Kaunas Vytautas Magnusuniversitet.
«Kabo ant plauko» hadde
premiære den 26. februar.
Kunstneren er svensk, og
gift med Eiler som er norsk 1.
sekretær på ambassaden i
Vilnius.

et nytt minikraftverk i Dvariukai ved Panevezys.
Dette var det tredje kraftverket til det norske konsernet. Det fjerde planlegges
åpnet i Kedainiai innen
utgangen av året.
UAB Balticum Construction Hydro delvis eid av
UAB Balticum Construction.

BC til Panevezys
UAB Balticum Construction
Hydro i Kaunas åpnet 4. juni

Ettersom den inneholder
mange opplysninger vil den
fremdeles være tilgjengelig.
Hvis du har noe du brenner for å få ut kan du også
legge det ut her. Det er mange muligheter, men det forutsetter at flest mulig deltar.
Alt fra annonsering etter
norsktalende sekretær, forespørsler om fiskekroksprodusenter til spørsmål om
lover og regler i Litauen
godtas i dette forumet! Rene
annonser henviser vi til
Næringslivsringe (se neste
notis)!

Vi oppfordrer våre lesere
å ta den nye tjenesten i
bruk, og bruke den slik at
flest mulig får raskest mulig
kjennskap til aktuelle saker.
Link til forumet finnes på
våre hjemmesider.

Nok en nettjeneste
fra Litauen-Nytt:
Næringslivsring
Som en gratis tjeneste har
Litauen-Nytt i mange år ført
en liste over norske firma og
foretak i Litauen, samt litauiske foretak i Norge.
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Parlamentet
godkjenner ny
fengselslov
Seimas vedtok den 27.
juni en ny lov som skal gjøre
soningsforholdene i
fengslene mer siviliserte,
skriver BNS. Loven vil ha
virkning fra 1. januar 2003
sammen med ny straffe- og
For å forenkle registreringen har Litauen-Nytt
etablert en egen registeringstjeneste.
Her kan firma som har
eller ønsker tilknytning til
Litauen eller andre organisasjoner legge ut informasjon og annonsere sine
tjenester. Rene forespørsler
og spørsmål bes rettet gjennom diskusjonsforumet.

Link:
www.litauen-nytt.org/
neringslivsring.htm
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Stort & smått
kriminalprosesslov. Dette vil
samtidig erstatte forbedringsloven fra 1971. Den nye
loven vil separere de dømte i
tre grupper: ordinær, lettere
og disiplinær. De vil starte
soningen i ordinær kategori
og kan få muligheter til utdanning. Lovens hensikt er
at den dømte skal få lov til
alt som ikke er forbudt selv
om han har bevegelsesrestriksjoner. Det skal også
bli muligheter for ferie fra
fengslet. Håpet er at dette
på sikt vil endre folks oppfatninger av tidligere
straffedømte.

Ide om golfbane i
Pilaite
Etter en befaring i Riga
golfklubb er det blitt færre
motstandere i Vilnius om
golfbane i Pilaite-bydelen i
Vilnius. Rundt 20 beboere
og representanter fra
Zverynas golfklubb besøkte
banen i Riga. På bussturen
nordover gikk debatten hett
under forfriskninger og
brødskriver. Riga golfklubb
gav middag til sine litauiske
gjester. Beboerne fra Pilaite
som har vært sterkt opptatt
av at en golfklubb ikke skal
ødelegge parkområdene.
Man er enige om at en golfbane er bedre enn et forsøplet nærområde eller kanskje bilvaskeri som har vært
et alternativ til golfbanen.
I Vilnius ser det nå å gå
mot en nihullsbane på 39
hektar. Først var det snakk
om 28 hull over 120 hektar.
Det er ikke klart når den
eventuelt vil stå ferdig.

Bjerkeland ser på
sauehold
Bondefamilien Vidar Bjerkeland og Ina Scerbinskiene
utenfor Ukmerge ser seg nå
om etter investeringer i
sauehold. I følge viseminister Vytautas Grušauskas i

Flere større skandinaviske møbelprodusenter har
lenge vært etablert i Litauen
med produksjon. Dette gjelder Talgø AS, Lom Møbler
og ikke minst Ikea.

Landbruksministeriet i Vilnius er Litauen i sammenheng med integrering i EU
svært opptatt av at antallet
sauer økes i Litauen.

Napoleons hær
funnet i Vilnius

Bondevik for
Baltikum i Nato

Levninger av mellom 1000
og 2000 soldater fra Napoleons hær er funnet i Vilnius.
– Vi er 99 % sikre på at
levningene tilhører soldater
fra Napoleons hær, som
døde i stort antall under
retretten fra Russland under
felttoget i 1812-13, sier Rimas Kraujelis ved Litauens
kulturminneavdeling, i følge
Aftenposten.
Funnet ble gjort under
byggingen av den nye
Kong Mindaugas bro over
Neris, fra området ved Katedralen til området ved
Sportspalasset i Vilnius.
Først trodde arkeologene at levningene var etter
polske soldater. Men knapper og uniformsrster fortalte
at funnet var eldre, og at det
var franske soldater fra
felttoget i 1812. Regimentnummeret står på knappene,
forteller arkeolog Daiva
Luctaniene.

Statsminister Kjell Magne
Bondevik understreket Norges støtte til de baltiske
landenes ønske om Natomedlemskap under sitt besøk i Tallinn i februar. Etter
et møte med Estlands statsminister Siim Kallas gjorde
Bondevik det klart at han vil
markere Norges synspunkt
under Nato-toppmøtet i
Praha. Møtet skal etter planen holdes i november, og i
Vilnius håper man at Litauen
da vil bli invitert inn som
Nato-medlem.
Bondevik sa at Estland
har gjort store fremskritt mot
å integreres i Nato og EU.
Han mente landets eventuelle inntreden i Nato vil
bedre de allerede gode forbindelsene mellom Norge og
Estland.

Billedkunstner med
laftehytter
Aftenposten har den 4. mai
en artikkel om billedkunstneren Siri Austeen som på
begynnelsen av 1990-tallet
reiste til Litauen for å arbeide. Nå har hun begynt
innport av håndlaftede hytter til Norge.
Siri Austeen skrev under
sitt opphold i Vilnius flere
artikler om kultur og kunst.
Hun hadde egen stand
på messen Norsk Hytteliv
2002 på Hellerudsletta. Der
utfordret hun norsk laftekunst på både påris og kvalitet, skriver Aftenposten.
En rekke litauiske firma
produserer laftehytter etter
norsk oppskrift og med
norsk faglig kompetanse.

Hjellegjerde vokser
i Litauen
Møbelprodusenten Hjellegjerde der Perry Hjellegjerde
er direktør og eier, flytter
produksjonen av hvilestoler
til Panevezys. Samtidig
kuttes bemanningen i Norge
med 30+35 årsverk.
Flyttingen gir kostnadsbesparelser på 600-700 kroner pr. stol.
Selskapet skal også
vurdere andre tiltak som kan
forbedre lønnsomheten og
konkurranse-evnen, og det
er ikke umulig at produksjonen av flere produkter
kan bli flyttet ut av Norge,
skriver Aftenposten.
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Frykter hiveksplosjon
Myndighetene frykter at en
HIV-eksplosjon i Baltikum
kan spre seg til Norge via
norske sex-turister og
estiske prostituerte i Oslo,
skriver Aftenposten.
Bare i løpet av 2001 ble
1458 mennesker i Estland
smittet med HIV. Det brakte
det totale antallet registrerte
smittede opp fra rundt 400 til
1882 på ett år. Landets egne
myndigheter karakteriserer
utbruddene som epidemiske,
og har mislykkes totalt i å
stanse den raske
spredningen.
Også Latvia opplever
epidemiske tilstander, mens
Litauen har en noe mindre
økning. Samtidig reiser flere
og flere nordmenn til
Estland og de andre baltiske
landene - mange på såkalt
sex-ferie.
Antall reisende med fly
og buss til Baltikum fra
Norge ble doblet fra 1999 til
2001. Et ukjent antall forretningsreisende og reisende
med bil og ferge kommer i
tillegg.
- Den sterke HIV-økningen er meget bekymringsfull. Det er nedsatt en egen
aksjonsgruppe som skal
koordinere samarbeid mellom myndighetene i Østersjøregionen for blant annet
å bedre smittevernet, sier
direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Geir SteneLarsen, til VG.
Blant annet samarbeider
Olafiaklinikken i Oslo med
helsemyndighetene i fylket
Narva, hvor mange av utbruddene er konsentrert. De
fleste nye smittede er i
aldersgruppen 15-19 år og
20-24 år.
Oslo-politiet har de siste
månedene fått rapporter om
at et økende antall prostituerte i Oslo er nettopp fra
Baltikum.

Stort & smått
- Ubeskyttet sex med
prostituerte er direkte livsfarlig, understreker SteneLarsen.
Ifølge overlege Preben
Aavitsland ved Folkehelseinstituttet er de fleste utbruddene i Estland foreløpig
konsentrert til stoffmisbrukere og bruk av urene sprøyter, i følge Aftenposten.

Ny tur til Litauen
Kåre Tyberg er klar for
en ny tur til Litauen, skriver
Tønberg blad i mars.
– Vi gleder oss til å møte
våre litauiske venner igjen,
vi vet de venter på oss, sier
han.
Onsdag ettermiddag
satte Sissel Askerud, Kåre
Tyberg og sønnen Christopher seg i bilen - med
Litauen som mål.
Det er ikke første gang
holmestrandingene begir
seg i østerled. Første gang
de dro østover var til påske
ifjor, og deretter ble det
ytterligere noen turer med
bil og henger full av mat,
klær, sengetøy, kopper og
kar og alt mulig annet til et
aldershjem i byen Lazdiju. –
Ja, ifjor kjørte vi omkring 4,5
tonn med forskjellige artikler
bortover. Behovet er kjempestort. Nå har vi greid å
forsyne aldershjemmet med
det mest nødvendige og har
derfor begynt å gi ut ting
andre steder i byen også,
sier Tyberg.
Alt dette skjer på privat
initiativ. – Finansieringen
skjer via loppemarked og
kommunal støtte. Hver lørdag inviterer vi til loppemarked i den tidligere melkefabrikken på Felleskjøpet, og
da er det alltid stor stemning
der - og god omsetning, noe
som bidrar til at vi kan ta
disse turene til Litauen. Det
blir for øvrig også loppemarked her på påskeaften, selv
om vi selv ikke er til stede.

Rapport fra prosjektet Evas hus

Vi kommer hjem først første
påskedag, men vi har medhjelpere som tar seg av
markedet her i Holmestrand.
Det er for øvrig også knyttet
kontakt mellom de to
kommunene.
Siste turen ifjor gikk i
november. – Da hadde vi
med både ribbe, pølse, surkål og alt mulig slags norsk
julemat. Vi laget også i stand
julemåltid for de 38 pasientene på aldershjemmet, noe
som var veldig populært. Vi
kommer til å fortsette med
dise turene, det er nemlig
fortsatt veldig mye som
mangler i Litauen. En ny tur
er allerede planlagt i mai. I
juni, nærmere bestemt lørdag 8. og søndag 9., skal vi
arrangere stor messe her,
Melkevei-messen har vi kalt
den, med massevis av
stands, tivoli og mye moro.
Og alt til inntekt for Litauenprosjektet vårt, sier Kåre
Tyberg. Som retter en hjertelig takk til alle som er med og
hjelper og støtter i dette
arbeidet.
Fredag regner de så med
å være fremme i Litauen. –
Avhengig av hvor lang tid
det tar å komme gjennom
tollen på grensa til Polen.
Det er gjerne der det stopper
opp litt. Nå gleder vi oss
veldig til å komme bort og
hilse på våre litauiske venner, vi vet de venter på oss.
Denne gangen har vi rundt
1,7 tonn i bil og henger, og
blant mye annet har vi også
med en flunkende ny industrikomfyr til kjøkkenet på
aldershjemmet. Den er sårt
tiltrengt, sier Kåre Tyberg til
Tønsberg blad.

Kvinneprosjektet Ievos
namai er sentrert omkring
kvinnehuset i Anykðèiai.
Dette har vært et kompetansesenter som bl.a. har
arrangert kurs for kvinner i
distriktet. Datautstyr er
kommet fra Hedmark Energi.
I februar i fjor forelå en
rapport fra prosjektet som
Litauen-Nytt først nå har
fått tilgang til. Siden norsk
side gikk ut av prosjektet er
det usikkert hva som vil bli
fremtiden til kvinnehuset.
Rapporten konkluderer
med at prosjektet har hatt
stor læringseffekt og stor
spredningseffekt. Prosjektet
har gitt stort utbytte for
begrensede midler. Mer enn
1000 kvinner har gått på
kurs i Evas hus. Mange
interessante tema har vært
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tatt opp. Rapporten sier
også at kvinnene som har
arbeidet i prosjektet har tatt
vare på det beste i sin kultur
samtidig som de har åpnet
blikkene for vår måte å tenke
og arbeide på. De sier selv
at de er blitt mer
selvbevisste, arbeidet har
styrket selvtilliten og de er
blitt flinkere å uttrykke seg
og eksponere seg selv.
Styringsgruppen i Norge
har den bestemte erfaring at
det er klokt i utviklings- og
samarbeidsprosjekter å
satse på kvinner, gjerne i
små grupper.
Prosjektet er finansiert
av Utenriksdepartementet,
Oppland og Hedmark fylker
og Høgskolen i Hedmark og
Gjøvik.
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Språk
Viktig instrument i kontakten mellom Norge og Litauen

Litauisk-norskordbokutgitt
Litauisk-norsk ordbok ble presentert på Skandinavisk avdeling ved Vilnius universitet den
29. januar prissatte at verket
endelig er kommet ut etter mange års venting. Fødselshjelper
ved innspurten var den norske
ambassadøren Kåre Hauge som
sponset prosjektet slik at det til
slutt kom i mål.
Prosjektledere har vært
Evalda Jakaitiene fra Vilnius og
nå avdøde Terje Mathiassen fra
Oslo. Hovedredaktør har vært
Sturla Berg-Olsen. Ellers har en
rekke litauere deltatt med oversettingsarbeidet. Noen har vært
bosatte i Oslo, men de aller fleste kommer fra miljøet omkring
Vilnius universitet.

Fra venstre: Ambassadør Kåre Hauge, hovedredaktør Sturla BergOlsen, prosjektleder Evalda Jakaitiene og fru Åshild Hauge.

Av Jan S. Krogh
Ordboka er bygd opp etter moderne leksikografiske prinsipper. Den
omfatter 22.000 litauiske oppslagsord. Fordi ordboka er beregnet på
både litauere og nordmenn, har
man forsøkt å ta hensyn til begge
brukergruppenes interesser, heter
det i forordet.
Det er et vakkert resultat man
har endt opp med. For en ikkelingvist kan førsteinntrykket være
noe uoversiktelig ettersom man
ikke er vant til så mange diftonger
og andre tegn. Dette venner man

Eksempel på oppføring
kocióti ~ója ~ójo vt (pf. ið-) 1. màngle
-et -et k. dróbes, skalbinius mangle
mangle lintøy, tøy 2. kjèvle -et -et
gerai iðkoèióti teðlà kjevle deigen
godt
NB! Vårt datasystem tillater oss ikke å
gjengi det litauisk trykket fullt ut korrekt.
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seg fort til med, og oppslagsverket
er derfor noe man kan vokse med.
Skal man lære litauisk må man, på
samme måte som i norsk, også
lære trykksettingen i ordene.
I et tillegg bak i boka finner
man innføring i litauisk fonetikk,
bøyninger og en liste over litauiske
navn og stedsnavn.
Litauiskeksperten Ingemar
Lagerholm kommenterer utgivelsen med et gledesrop:
– Artiklene er fyldige og nyanserte. De etter min mening ufrakommelige litauiske intonasjonstegnene er satt med stor konsekvens. Velformulerte grammatiske
oversikter samt navnefortegnelser
kompletterer. Ikke minst med tanke på et generøst antall betydninger kommer det for oss skandinaver å bli en fornøyelse å benytte
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denne ordboken til Evalda Jakaitienë og hennes kolleger.
Utgivelsen er også støttet av
Norges forskningsråd, Nansenfondet, Nordisk informasjonskontor, Fondet for et åpent Litauen og
Litauisk vitenskapsfond.
Evalda Jakaitienë og Sturla BergOlsen: Lietuviø-norvegø kalbø
þodynas, Litauisk-norsk ordbok, 628
s., Baltos lankos, Vilnius 2001, ISBN
9955-429-54-2

Språk

Språkpolitietstrammerinn
Litauens parlament Seimas har
nedsatt en egen språkinspeksjon som har til oppgave å påse
at det litauiske språket benyttes
i henhold til den til enhver tid
gjeldende rettskrivning.
Paragraf 911-915 i sivilretten
angir straffereaksjonene.
I henhold til grunnloven er
statsspråket i Litauen litauisk.
Ingen andre språk har lignende
status.
Bakgrunnen for Litauens strenge
regler er det arkaiske litauiske
språkets meget spesielle situasjon i
Litauen. Det er det eldste indoeuropeiske språket som tales i
Europa, og er på samme alder
språkhistorisk som sanskrit.
Etter 50 år med sovjetisk neglisjering av litauisk hadde mye slang
og russisk påvirkning kommet inn
i språket til en slik grad at svært få
litauere kunne tale og skrive sitt
forøvrig grammatisk kompliserte
morsmål feilfritt. Skoleverket gjør i
dag en meget god jobb på dette
området slik at den oppvoksende
slekt får et bedre faglig grunnlag.
Det er ennå meget vanlig at
ordet «etterfølgende» brukes i
stedet for «neste» – f.eks.:
– Kan du når du kommer
etterfølgende gang ta det med.
De fleste menn har et meget
begrenset teknisk litauisk vokabular, og vil ganske sikkert heller
bruke russiske eller betegnelser
med russisk avledning.
Mennesker som taler eller intervjues på fjernsynet eller i radio
blir likevel ikke sensurert, og litauisk har for øyeblikket en situasjon
med ett offisielt skriftlig språk og
ett mere folkelig talespråk.

Mange nyord
Språkinspeksjonen har i tillegg til å
føre kontroll med firma, organisasjoner og andre institusjoner skal
instansen også gi råd om bruk av
språket. Man er med på å skape
nye ord på en tilsvarende måte
som Språkrådet i Norge. Forskjellen er at det norske Språkrådet
kun har rådgivende myndighet.

Bøter skal skremme
Litauiske firma, instanser eller
organisasjoner som ikke bruker
statsspråket (litauisk) i stempler,
trykk, på blanketter, oppslag og
kontorer og skilt kan ilegges bøter
fra 300 - 400 litas. Ved gjentatt
forsømmelse øker bøtene til 600800 litas.
Hvis man ikke retter seg etter
pålegg fra språkinspeksjonen kan
man få inntil 600-1000 litas i bot.
Tilsvarende bøter kan gis til ledelsen av bedrifter eller institusjoner
som ikke følger pålegg fra språkinspeksjonen.

Forbudt for firma å
utelukkende bruke andre
språk
Litauiske instanser som ikke bruker litauisk i intern korrespondanse
kan få fra 3-400 litas i bot. Ved
gjentatte tilfeller økes boten til 7900 litas.
Instanser som bruker fremmedspråk i dokumenter uten oversettelse til litauisk kan bli bøtelagt
med bøter fra 4-600 litas. Ved
gjentatte tilfeller økes bøtene fra
7-900 litas.
For manglende oversettelse av
kringkasting, kino og videofilmer til
litauisk gis det bøter fra 5-700
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litas. Ved neste gangs forteelse
økes bøtene fra 1000-1200 litas.
Ved manglende bruk av autentiske eller offisielle litauiske stedsnavn i rettslige dokumenter, andre
offisielle publikasjoner, kartografi,
veg- og gateskilt, oppslag, stempler, kommunikasjoner, dokumenter
på varer produsert i Litauen og
lærebøker gis det bøter fra 3-400
litas. Ved gjentatt forseelse økes
bøtene til 6-800 litas.

Firmanavn kan ha
«symbolsk navn»
Det ble nylig vedtatt at firmanavn
nå kan være av symbolsk betydning som UAB BMG, AB 444
eller AB 7AB. Tidligere har dette
ikke vært tillatt med mindre det
litauiske selskapet har vært et
datterselskap av et utenlandsk
med et slikt navn.

Baltarusija
I 1996 ble det etter vedtak i språkinspeksjonen at den hviterussiske
statens sanatorium «Baltarusija» i
Druskininkai skulle få tillatelse til å
bruke hviterussisk statsspråk ved
siden av litauisk.
Likevel ble sanatoriet avkrevd
å bruke litauisk i korrespondanse
og i dokumenter som skal avgis til
litauiske statlige institusjoner, instanser, firma og organisasjoner
samt litauiske borgere, samt i korrespondanse, og ved behandling av
litauiske borgere.
Språkinspeksjonen vedtok også
at sanatoriet kan slå opp navneskilt
på hviterussisk statsspråk, men
kun når det er ved siden av den
litauiske teksten.
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Fly med Air Lithuania
direkte Litauen – Oslo
Vi kan nå tilby 5 ukentlige avganger mellom Kaunas og Palanga og Oslo.
Rabatt på rundreise, en-veis og gruppereiser. Følgende ruter gjelder fra 31. mar. 2002:
Kaunas – Palanga – Oslo
Rute
Dager
Avg
TT444
On
07.45
TT445 Ti/To/Fr/Sø 15.05
Oslo – Palanga – Kaunas
TT444
On
11.30
TT445 Ti/To/Fr/Sø 18.45

Avg Palanga
08.40
16.00
13.55
21.10

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

Ank
10.50
18.10
14.35
21.50

tar 44 personer, så vi har

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

F

L

Y

Fr. Nansens pl 8
0160 Oslo

S

E

R

fly@flyservice.no
www.flyservice.no

V

I

C

E

Tlf 22 42 45 60
Fax 22 42 55 15

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 kr
..... Dansk-litauisk ordbog, Rundt 9000 ord med
litauiskspråklig innføring i dansk gramatikk.
Redigert av tidligere dansk sendelektor Ebbe Flatau.
Over 250 s. Andre opplag. 1998 ............................ 110 kr
..... Lithuanian basic grammar and conversation,
den beste læreboken for begynnere i litauisk,
248 s., engelsk, lommeformat, innb. (1990) ............. 75 kr
..... 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 kr
..... Who is who in Lithuania, oversikt over de 3000
mest kjente personlighetene i Litauen, bakgrunn,
utdannelse, arbeids- og familieforhold og foto,
engelsk utgave (1998) ........................................... 650 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

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

____________________________________________
Adresse, postnr og poststed:

Klipp ut eller fotokopier siden og send bestillingen til:

Litauen-Nytt,

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

Ðeðkinës gt. 61-69, LT-2010 VILNIUS, Litauen

___________________________________________________
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Telekommunikasjoner

Dyrt å ringe i Litauen
Det er mye å spare på å sjekke
telefontakstene før du skal ringe
mellom Norge og Litauen.
I begynnelsen av april gjorde
vi en sammenstilning av prisene vi
fant på telefoni mellom våre to
land. De ulike rabattordningene
skaper her store vanskeligheter,
og det virker også å være hensikten – slik at det skal være vanskelig å sammenligne prisene.
Av Jan S. Krogh
Det er helt klart mye rimeligere å
ringe fra Norge til Litauen, enn å
ringe den andre veien over Østersjøen. Grunnen er at Norge har sin
infrastruktur nedbetalt, mens de
svenske og finske eierne av Lietuvos Telekomas fremdeles har mye
penger å betale for oppgraderingen
av det sovjetiskbygde telenettet i
Litauen.
I denne presentasjonen forsøker
vi å sammenligne de vanligste
abonnementene mellom våre to
land.

Mobil fra Litauen
Tar du din norske mobil med deg
til Litauen bør du vite at det er
meget dyrt å ringe hjem. Grunnen
er at teleselskapene tar seg godt
betalt for medarbeidet med fakturering. Her er Telenor rimeligst om
du benytter Bitë. Du betaler da
«kun» 545,28 kr. De samme samtalene over Omnitel hadde kostet
ytterligere 140,16 kr.

Fra Litauen
De fleste som ringer vil nok benytte seg av en vanlig telefon og
uten spesielle avtaler. Da koster
det hos det litauiske televerket hele

6,42 kr. i minuttet på en vanlig
arbeidsdag. I tillegg kommer en
oppkoplingsavgift på 0,28 kr. Fire
samtaler på 12 minutter hver vil
dermed totalt koste 309,28 kr.
Litauiske firma som har tegnet
abonnementet «Tre land» slipper
unna med 247,36 kr.
For vanlige litauiske privatabonnenter vil Omnitel være rimeligste mobilalternativet. De fire
samtalene vil her koste 291,36 kr.
Har du derimot et firma sparer
du penger ved å benytte selskapet
Bitë. Da bør du be om å få betale
etter betalingsplan «B».
Om man ringer mye lønner det
seg å bestille tjenesten «Erdvë» fra
Telekomas' datterselskap Voicecom. Da kommer de fire samtalene
på til sammen 210,88 kr. Det eneste man må huske på for å kunne
benytte seg av denne tjenesten er å
slå «1001» foran det litauiske
utenlandsprefikset som er «810».
Disse samtalene benytter internetttelefoni og kvaliteten varierer.

Fra Norge
Om du skal ringe fra Norge og vil
spare penger bør du vite om du
ringer til en vanlig fasttelefon eller
en mobiltelefon. Alle litauiske mobiltelefoner har nå retningsnumre
som begynner med tallet «6».
Ringer du uten spesielle avtaler
vil de fire samtalene koste 140,12
kr. hos Telenor. Det er bare 45 %
av hva en litauer må betale for
samme tjeneste. Absolutt rimeligste fasttelefonforbindelse fra
Norge blir rabattjenesten «Favørland» hos Tele2. De fire samtalene
koster da 114,08 kr.

Fra Litauen til Norge 1)
Telekomas (både fasttlf. og mobiltlf.)
– privat (6-20):
6,42 kr (+0,28)
– privat (20-6):
4,49 kr (+0,28)
– firma 2) (6-20):
5,13 kr (+0,28)
2)
– firma (20-6):
3,59 kr (+0,28)
Bitë (mobiltlf.):
6,30 kr.
– favorittland 3)
5,68 kr.
– firmaabb.
4,37 kr.
Omnitel (mobiltlf.):
6,07 kr.
– favorittland 4)
5,47 kr.
– Tele2 1)
5,75 kr
Voicecom (fasttelefon):
4,37 kr (+0,28)

Fra Norge til Litauen
Telenor (fasttlf.)
– fasttelefoni
2,87 kr (+0,59)
– fasttlf. til «fav.land5)»: 2,30 kr (+0,59)
– til mobiltlf.
5,19 kr (+0,59)
– mob.tlf.til «fav.land5)»: 4,15 kr (+0,59)
Telenor (mobiltlf.)
– til fasttelefon
4,196)-6,69 kr7)
– til mobiltlf.
4,196)-6,69 kr7)
– over Bitë til Norge:
11,36 kr.
– over Omnitel til Norge:14,28 kr.
Netcom
– fasttelefoni
2,70 kr.
– mobil til fasttelefon: 3,99 - 7,49 kr.
– mobil til mobil:
4,69 - 7,49 kr.
– over Bitë til Norge:
11,53 kr.
– over Omnitel til Norge:14,49 kr.
Tele2
– til fasttelefon:
2,82 kr (+0,58)
– til fasttlf. «Favørl.»8): 2,12 kr (+0,58)
– til mobiltlf.:
5,09 kr (+0,58)
– til mob.tlf. «Favørl.»8): 3,82 kr (+0,58)
– fra mobil
4,19 - 6,69 kr.

Fotnoter:
1) Valutakurs benyttet: 1,00 lt. = 2,30 kr.
2) Betalingsplanen «Tre land». Månedsavgift
69 kr.
3) Tilknytningsavgift på 11,50 kr, samt månedsabonnement 11,50 kr.
4) Kun for forretningsabonnement. Tilknytningsavgift 23,00 kr, og månedsavgift 34,50 kr.
5) Abonnementet «Favorittland» koster 10 kr.
per måned. (Avtalen «Familie og venner» gir
en tilsvarende rabatt.)
6) Proff, primær og Nomade-abonnement.
Oppkoplingsavgift 0,45 kr.
7) Privatabonnement. Oppkoplingsavgift 0,45
kr.
8) Tjenesten «Favørland» koster 10 kr./mnd.
Uten ansvar for mulige feil.
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Litauen og EU
I regjeringskontorene og parlamentet i Vilnius overskygger
anstrengelsene for så snart som
mulig å bli medlem av EU og
Nato det aller meste.
Litauen ligger som EU-søkerland i skrivende stund sammen
med Kypros helt i tet når det
gjelder forhandlingene.
Likevel er det de viktigste
kapitalene det diskuteres om nå
i innspurten.
Ved Jan S. Krogh
De mest kompliserte spørsmålene
har vært det fremtidige EUs forhold til Kaliningrad-området og
landbruket.

Bakgrunnen
De diplomatiske forbindelsene
mellem EF og Litauen ble etablert
den 27. august 1991. Den 11. mai
1992 ble det undertegnet en handels- og samarbeidsavtale, som
trådte i kraft i 1993. For øyeblikket
bygger de avtalemessige forbindelsene mellom EU og Litauen på
frihandelsavtalen, som ble undertegnet den 18. juli 1994 og trådte i
kraft den 1. januar 1995. Denne
preferenseavtalen sikter mot å
etablere frihandel mellom EU og
Litauen i en overgangsperiode på
opp til seks år på basis av asymmetri. Noen sektorer (hovedsaklig
tekstilvarer, landbruksprodukter og
fiskerivarer) er undergitt spesielle
regler. Avtalen inneholder dessuten bestemmelser om betalinger,
konkurranse og tilnørming om
lovgivning. Det ble i første halvår
1995 forhandlet om en Europaavtale mellom EU og Litauen, som
ble undertegnet den 12. juni 1995.
Litauen ratifiserte avtalen den 5.
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august 1996. Den trer i kraft, når
alle EU-medlemsstaterne har ratifisert den. Europaavtalen vil da tre
i stedet for handels- og samarbeidsavtalen og frihandelsavtalen.
Når Europaavtalen en gang
trer i kraft, vil den danne rettsgrunnlaget for forbindelsene mellom Litauen og Unionen. Målet
med den er å skape rammer for
politisk dialog, å fremme en utvidelse av samhandelen og de
økonomiske forbindelser mellem
parterne, å danne grunnlag for
fellesskapets faglige og finansielle
bistand og en passende ramme for
støtte av Litauens gradvise integrasjon i Unionen. De institusjonelle bestemmelser i Europaavtalen omfatter en ordning for gjennomføring, forvaltning og overvåkning på alle områder i forbindelserne. Underutvalg undersøker
spørsmål av teknisk karakter.
Assosieringsutvalget som trer
sammen på ledende tjenestemannsplan, er forum for inngående
drøftelser av anliggender og ofte
løsninger på problemer, som oppstår i forbindelse med Europaavtalen. Assosieringsrådet, som
trer sammen på ministerplan,
undersøker utviklingen i forbindelsene generelt og utsigterne
herfor og er forum for behandling
av Litauens fremskritt med forberedelsene til tiltredelse.
Til å forvalte og gjennomføre
sin politikk for europeisk integrasjon opprettet regjeringen i 1996
en statskomisjon for europeisk
integrasjon, som ledes av statsministeren. Koordineringen av alle
aktiviteter i forbindelse med integrasjonen ivaretas av avdelingen
for europeisk integrering i utenriksministeriet. I 1997 ble det opp-
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rettet et nytt ministerium for europeiske anliggender som skulle
overvåke og føre kontroll med
lovforslags forenelighet med EFretten. I begynnelsen av 1997 ble
det opprettet en delegasjon for
forhandlinger og integrering i Den
europeiske union.

Makroøkonomisk
Litauen har 3,5 millioner innbyggere
og et bruttonasjonalprodukt (BNP)
på 14 mdr. ECU (uttrykt i kjøpekraftsparitet); innbyggertallet utgjør
ca. 1% av EUs, mens økonomien
kun representerer ca. 0,2% av EUs.
BNP pr. innbygger utgjør ca. 24%
av gjennomsnittet i EU. Den gjennomsnittlige månedslønnen er på
ca. 140 ECU.

Ignalina
Under avslutningen av EU-forhandlingene på energi-kapitlet den
11. juni i Luxemburg ble det endelig vedtatt at det omstridte atomkraftverket Ignalina i Litauen skal
stenges i 2009.
EU har av sikkerhetsgrunner
lenge arbeidet for å få nedlagt
Ignalina. Kjernekraftverket er av
samme type som det ulykkesrammede Tsjernobyl-anlegget i
Ukraina.
Litauen har tidligere motsatt
seg EUs ønske om å stenge kraftverket av hensyn til landets økonomi. Nå lover EU støtte for å
kompensere for stengningen, men
omfanget på støtten vil bli avgjort
først til høsten. Ifølge Litauen vil
stengningen koste rundt 16 milliarder kroner.
Litauen tar sikte på å avslutte
medlemskapsforhandlingene med
EU innen årets utgang, slik at
landet kan bli EU-medlem i 2004.
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Utenriksminister Antanas
Valionis og EU-kommisjonær for
utvidelsesspørsmål Günter Verhaugen vedtok teksten der Litauen
forplikter seg til å stenge den andre reaktoren om sju år. Vedtaket
sier også at EU har forståelse for
at stengningen representerer en
ekstraordinær byrde for Litauen
som ikke står i forhold til landets
størrelse og økonomi, og at unionen derfor er rede til å bistå etter
at Litauen er blitt EU-medlem.
Det litauiske finansministeriet har
beregnet stengningskostnadene for
begge reaktorene til 2,4 milliarder
euro (18 milliarder kroner) over de
kommende 20 år.

Biobrensel
I desember ble et biobrenseldrevet
varmeverk innvies i Didþiasalis,
utenfor Ignalina. Energimyndighetene har finansiert satsningen
som et ledd i å minske utslippene
av karbondioksyd som er blitt minsket til en brøkdel samtidig som
kostnadene har minket.
Når kjernekraftverket i Ignalina
stenger kommer interessen for
alternative energikilder å øke
ytterligere. I Didþiasalis ble boligene tidligere oppvarmet med varme fra stedets tegelbruk. Dette er
forlengst nedlagt. Den kraftig
overdimensjonerte ovnen fortsatte
å bli brukt til å oppvarme boligene,
men det ble dyrt og lite effektivt.
Kyoto-avtalen åpner for muligheter. Litauen skal minske klimautslippene med 8 % til årene 20082012. I dag er de ca. 30 % lavere
enn i 1990. Litauen kan bytte dette
med andre land som til gjengjeld
bekoster klimainvesteringer i Litauen, og på den måten foreta en
såkalt felles gjennomføring.

Litauen har mye skog og forutsetningene for å gå over til biobrensel er gode.

Kaliningrad
På møtet 11. juni i St. Petersburg
ble Russlands forhold til Vesten
karakterisert som historisk godt,
men spørsmålet om Kaliningrad
truet idyllen. Putin har flere ganger
understreket at enklavens fremtidige status er et prinsippspørsmål, og at det vil avgjøre Moskvas
forhold til Brussel.
– Vi må finne enkle ordninger
slik at det ikke skapes nye skillelinjer i Europa. Også Kaliningrad
må få ta del i den integrasjonen
som nå skjer mellom EU og Russland, sa Putin i sitt åpningsinnlegg.
Selv etter flere år med harde
forhandlinger har ikke Moskva og
Brussel klart å bli enige om bevegelsesfriheten til de én million innbyggerne i Kaliningrad, en enklave
som Sovjetunionen fikk fra Tyskland etter annen verdenskrig. Det
sies at kommunisten Antanas
Snieèkus som 21. juli 1940 foreslo
innlemmingen av Litauen i
Sovetunionen, i 1959 som leder av
sentralkomiteen i det litauiske
kommunistpartiet fikk forespørsel
fra Moskva om Kaliningrad ikke
burde innlemmes i den litauiske
sovjetrepublikken. De litauiske
kommunistene visste
nødvendigheten av å være herre i
eget hus og avslo tilbudet.
Gjennom hele sovjetokkupasjonen
ser man en tydelig linje hos de
litauiske kommunistene ved at de
har holdt russerne på avstand.
Russisk innvandring i disse 50
årene var forholdsvis den minste i
Baltikum.
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Den russiske enklaven blir
inneklemt mellom Litauen og
Polen når disse landene trolig blir
medlemmer av EU i 2004.
Med innvandring som det heteste stridsspørsmålet i Vest-Europa, har Brussel gjort det klart at
innbyggerne i fremtiden må ha
visum når de skal reise til og fra
enklaven. Bak lurer også frykten
for spredning av smittsomme sykdommer og organisert kriminalitet.
– Moskva vil gjøre alt som er
mulig for å forsvare disse borgernes rettigheter etter utvidelsen av
EU, uttalte den russiske presidenten Vladimir Putin.
Russland krever at innbyggerne
i Kaliningrad skal kunne reise fritt
til resten av landet, og har foreslått
å opprette en visumfri transittkorridor der russerne kan reise på
forseglede tog.
Tysklands statsminister Gerhard Schröder anmodet EU og
nabolandene til Kaliningrad om å
ta i betraktning Russlands bekymringer, og at Moskva har gjort en
rekke tilnærminger mot Vesten
den siste tiden. Han støttet også
forslaget om en slik korridor.
Men det var Polen og Litauen
langt fra enige i, og mente at det i
praksis ville være å gi opp sin egen
suverenitet. Litauens statsminister
Algirdas Brazauskas snakket istedet om behovet for å bygge opp
grensekontrollen og kontrollposter
mellom Russland og et fremtidig
EU.
Polen foreslo å innføre et spesielt visumregime for Kaliningrad,
men det avviste Putin på det
sterkeste.
– Vi vil aldri kompromisse om
Russlands suverenitet. Et visumregime skal være enhetlig og likt
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for alle russere, uansett hvor de
bor, fastslo han.
Isteden oppfordret Putin til å
opprette en tilsvarende korridor
som ble opprettet mellom VestTyskland og det isolerte VestBerlin på 70-tallet.

Landbruk
I slutten av juni vedtok det litauiske parlamentet at utlendinger
skulle få kjøpe landbruksjord. Hittil
hadde man kun anledning til å kjøpe boliger samt eiendommen under
den. Etter kraftige protester fra
bøndene ble imidlertid saken vedtatt tatt opp til ny behandling mandag 1. juli. Landbruksorganisasjonene krevde at man måtte legge
inn en overgangsordning for ikke å
svekke Litauens forhandlingsposisjon. De fleste litauiske bøndene er i dag eldre mennesker
som frykter at de igjen skal miste
selvråderetten sine til utenlandske
storbønder som fort kan kontrollere et helt område. En i norskdrevet storgård i Šakai dekker
f.eks. et område på 12.000 hektar.
Seimas vedtok med i hovedsak
sosialdemokratene og nyunionens
flertall at det skal innføres en
overgangsperiode på sju til ti år for
EU-borgere å kjøpe landbruksland
og skog i Litauen. Vedtaket som
en uke tidligere var vedtatt med en
overgangsperiode på fem til åtte år
ble dermed utvidet. Vedtaket strøk
også muligheten for at fastboende
EU-borgere som har bodd tre år i
Litauen skulle få anledning til å
kjøpe eiendommer.

Euro i Litauen
Tretten land står på søkerlisten for
å bli medlem av EU. EU-kommisjonen forhandler nå med ti av
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dem. Mye tyder på at de ti landene – Estland, Latvia, Litauen,
Kypros, Malta, Polen, Slovakia,
Slovenia, Tsjekkia og Ungarn –
blir EU-medlemmer allerede i løpet av 2004. Men de nye medlemslandene vil ikke dermed automatisk bli med i ØMU og innføre
euroen.
– Først må medlemslandet
dokumentere at det oppfyller Maastricht-kriteriene. En overgangsperiode på 2-3 år etter at medlemsskap er et faktum er sannsynlig, sier juridisk rådgiver Hans
Jørgen Groll i Eksportrådet.
Det viktige er imidlertid at
myndighetene i søkerlandene alt
nå legger seg på en linje med EUharmonisering med lav prisstigning
og høy valutakursstabilitet mot
euro, sier Groll.
Også kunder i søkerlandene vil
trolig i stadig større grad utnytte
fordelene ved euroen når de importerer og eksporterer. Gradvis
vil euroen fortrenge den lokale
valutaen i handelen med EU-landene fordi bedriftene ser fordelene
ved prissammenlikninger og fordi
de bedrer sin finansielle styring
ved å la store inngående og utgående pengestrømmer skje via
euro-konti.
Med andre ord – euroen vil
komme i europeisk samhandel
med søkerlandene før medlemskapsavtalene formelt er på plass.
EU-kommisjonen hevder at vekslingskontorer i mer enn 40 land nå
har euro på lager, dessuten tar
stadig flere butikker i de store
byene i utenfor-land som Danmark
og Storbritannia også i mot euro.
Litauen har som kjent allerede
fastlåst litasen mot euro i forholdet
1 euro lik 3,4528 litas.
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Ikke uten kamp
Statsministrene i Visegrad-landene
– Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia – nektet å la sine land bli
medlem av EU dersom kravene
for medlemskap ikke ville bli moderert, ifølge NRK tekst-tv. Under
en pressekonferanse i ungarske
Esztergom 29. juni, sa de fire
statsministrene at landene deres
ikke ville ha noe å tjene på EUmedlemskap slik forhandlingene
med EU da lå an til å gå. Tre av
de fire landene skal etter planen
tas opp i EU i 2004.

Forhandlingsområdene
Forhandlingene består av 30 kapitler. I likhet med Kypros leder Litauen kappløpet blant søkerlandene til EU. Det er nå bare kapittel nr. 7 om landbruksspørsmål og
kapittel nr. 29 om finansielle og
budsjettmessige bestemmelser
som gjenstår.
Vi vil her se på fem enkeltområder det har vært forhandlet om.

Fri ferdsel
Kapittel 2 omhandler fri ferdsel av
arbeidskraft. Litauen aksepterer
EUs krav om overgangsperiode
for fri ferdsel av personer fra Litauen til EU-området. Dermed
reserverer Litauen seg for retten
til å innføre tilsvarende krav for
EU-borgere som vil ta seg jobb i
Litauen. Kapitlet ble midlertidig
lukket 28. november 2001.

Landbruk
Kapittel 7 omhandler landbruk, og
er kanskje det området som den
senere tid har satt sinnene sterkest
i kok – iallfall i Litauen. Temaene
som har vært diskutert er generelle
bestemmelser og perspektiver,
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fellesmarkedsspørsmål for produktgrupper, distriktsutvikling, EUs
strukturfond, skogbruk og veterinærsektoren og avl.
Nasjonal lovgivning er delvis i
overenstemmelse med kravene.
Litauen vil nå EU-kravene fra det
blir medlem.
Litauen har forpliktet seg til å
innføre Lov om landbruk og distriktsutvikling fra 2. kvartal 2002.
Landet skal modernisere og utstyre grensepostene, regionale
poster og det sentrale phytosanitære laboratoriet. Innføre Eurovetsystemet. Videre utføre fullstendig
landbrukstelling i 2003. Innføre
EU-lovgivning innen utløpet av
2003. Styrke de administrative
strukturer som vil administrere
dyreregistre, landmålinger, produsenter av landbruksprodukter samt
innhente, føre og kontrollere data.
Sju slakterier skal bygges i
henhold til EU-krav til en total pris
på 36-38 mill. lt., 40 kjøttvarefabrikker skal ombygges og moderniseres til EU-krav til en prislapp på
0,6-1,5 mill. lt. og fra i år til neste
år skal systemet for innsamling og
avhending av animalsk avfall
omorganiseres i henhold til EUkravene.
Endelig skal det innføres administrativt og lovsystem for innføring og administrering av felles
landbrukspolitikk.
Kapitlet er ennå ikke lukket.

Råolje og petroleum
Kapittel 14 er energikapitlet. EU
har bestemt å gi Litauen en omstillingsperiode for anskaffelse av
råolje- og petroleumslager til 1.
januar 2010 ettersom EU-krav
ville vært en stor byrde for oljerafinneriet i Mazeikiai, så vel som

for folk flest ettersom dette ville
ført til høyere oljepriser.
Etter intensive diskusjoner lyktes Litauen å nå en avtale med EU
om at stengningen av Ignalinakraftverket (se over). Kapitlet ble
midlertidig lukket 11. juni 2002.

Regionalpolitikk
Kapittel 21 om regionalpolitikk og
koordinering av strukturelle instrumenter dekker programmeringsprinsipper, bruk og sunn finansiell
styring av økonomisk støtte fra
EUs strukturfond og Sammenhengsfondet (Cohesion Fund) og
fremgangsmåten for innføring av
disse prinsippene.
Litauen vil nå EU-kravene fra
det blir medlem.
Hovedoppgavene vil bli å administrasjonen med programmering
og prosjektsforberedelse, skape
effektiv økonomisk kontrollmekanismer for administreringen av
stukturfond, og å skape overvåking
og evalueringssystemer for EUs
strukturfond.
Hovedspørsmålene under forhandlingene har vært vedtak av
Nasjonal utviklingsplan innen utgangen av 2003, som vil bli fullt i
henhold til kravene for Enkeltprogramsdokumentet (Single Programming Document), fullføre
programmet om etablering av Intern kontroll og Interne revisjonssystem i offentlig sektor (planlagt
fullført 1. oktober 2001), og innføre systemet for overvåking av
strukturstøtteprosjekt innen utgangen av 2003.
Hovedspørsmålet under forhandlingene er forhandlingen av
hovedprinsippene i EUs strukturog sammenhengspolitikk og disses
innføring.
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Kapitlet er ennå ikke lukket.

Finans og budsjett
Kapittel 29 omhandler økonomisk
og budsjettbestemmelser dekker
følgende områder: innføring av
EUs budsjettprinsipper, systemet
med egne ressurser, og systemet
med felles finansiering. Nasjonal
lovgivning er i dette kapitlet i overenstemmelse med EU-kravene.
Hovedoppgaver: Gjennomsiktelig og gradvis skapning av
budsjettet, utvikling av systemet
med egne ressurser, innføring av
felles samfinansieringssystem.
Det viktigste forpliktelsene
under forhandlingene var at Litauen har påtatt seg forpliktelsen å
etablere en fellesdepartemental
koordineringsgruppe som er ansvarlig for innføringen av EUkravene på egne områder fra tiltredelse.
Hovedspørsmålet under forhandlingene har vært omstillingsperioden.
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SlottetiVilnius
gjenoppbygges
På begynnelsen av 1300-tallet
skrev Gediminas brev til byene i
Vest-Europa fra borgen sin i
Vilnius. I slottet i Nedre borg
bodde Algirdas og her ble hans
sønn født. Algirdas sønn,
Jogaila, ble konge av Polen, og
i borgen i Vilnius kunngjorde
Vytautas at Litauen var kristen
jord.
Innen 2009 skal slottet være
gjenoppbygget, og at det vil
bety mye for turismen til hovedstaden.
Etter den store brannen i 1419
bygde Vytautas et slott og forberedte sin kroning.
I Vilnius-borgen bodde Kazimieras Jogailaitis og hans sønn og
beskytter av Litauen, St. Kazimieras. Rundt 1500 bodde Aleksandras. Levningene etter han ligger
fremdeles i Katedralen.

Skisse av det planlagte slottet med Vilnius-katedralen til venstre og
Gediminas-tårnet bak til høyre i bildet.
På begynnelsen av 1500-tallet
ble slottet utvidet av Sigismund
den eldres kone Bona Sforca og
oppført i renessansestil takket
være innleide italienske arkitekter.
Hans sønn, Sigismund August ble i
dette slottet utropt til storhertug av
Litauen. Her bodde hans første
kone Elisabet. I slottet bodde også
Sigismund Augusts andre kone, en
av de mest berømte kvinner i Litauens historie, Barbara Radvilaitë,

og her fant det høytidelige bryllupet til Sigismund Augusts søster
Katrine med Sveriges kong Gustavs sønn, Johan Vasa.
Etter brannen i 1610 ble slottet
gjenoppbygget i en slags barokkstil. På begynnelsen av dette århundret under kong Vladislav Vasas fant den første operaforestilling i Litauen sted i slottets teater.
Da russerne erobret den Litauiskpolske staten på slutten av 1700tallet var det nødvendig å kvitte
seg med alle statssymboler. Okkupasjonsmakten bestemte seg derfor for å ødelegge slottet.

Ferdig om sju år

Modell av slottet ved Vilnius-katedralen (til venstre i bildet). Det skal
være ferdig til tusenårsfeiringen i 2009.
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Den 17. oktober 2000 vedtok Seimas å gjenoppføre slottet til tusenårsjubileet i 2009. (Litauen ble
første gang omtalt i annaler fra
1009.)
Palasset skal brukes til statlig
representasjonsformål, arkeologiske og historiske utstillinger og
fremmedkulturelle arrangementer.
Et statlig historisk informasjonssenter skal etableres her, og man
håper at slottet vil bli et folkelig og

Kultur
levende sted. Man planlegger også
konferanse- og konsertsaler og
kafe.

Interessant kritikk
Debatten omkring gjenoppbyggingen har vært sterk. Motstanderne
mener som vanlig at det er mange
andre ting man heller burde bruke
pengene på enn gammeldagse
statlige symboler. Sykehusene,
kommunene og både det ene og
det andre burde gå foran. Selvsagt
protesterer også hærskaren av
småsparere som fikk rubelinnskuddene sine nedskrevet til 1 % etter
vedtak fra Vagnorius-regjeringen i
forbindelse med innføringen av
litas i 1995. De vil også ha pengene tilbake før det kan bli snakk om
noe palass.
Prislappen blir 220 millioner
kroner som skal betales med 33
mill. kr. i året frem til 2009. Dette
tilsvarer 0,2 % av statsbudsjettet
og en tier for hver litauer i året.
Kritikerne fremholder også at
det hadde vært viktigere å gjenoppbygge Øvre borg – restene av
Gediminas' borg som ligger rett
ovenfor den nedre borgen. Det er
ingen konkrete planer i dag om å

Litauens slott og katedralen fra sørøst. K. Racinskis' tegning i M.
Pšibilskis' litografi fra 1832.
gjenreise den, men hva fremtiden
vil vise er en annen sak.
Videre fremholdes det at dagens katedral ført opp av biskop
Masalskius og arkitekt Gucevièius
og som ble endelig stod ferdig i
1801, og palasset aldri har stått
sammen. Da katedralen stod ferdig lå slottet trolig allerede i ruiner.
På arkitekt Gucevièius' tegninger fra alle fire himmelretninger
finner man ingen katedral. Kritikerne mener at arkitekten visste at
slottet ikke ville stå etter katedralens ferdigblivelse.

Vilnius panorama. Utsnitt av G. Braun og F. Hoogenberghs tegning
fra 1581.
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Ingen vet hvordan det opprinnelige palasset så ut innvendig. De
viktigste holdepunktene man har er
erfaringene fra utgravningene av
kjelleren og tegninger som er laget
etter at palasset allerede lå i grus.

– Økonomisk motor
Forkjemperne mener den litauiske
hovedstaden har et stort behov for
«åndelig og økonomisk» opprustning av sentrum. Gamlebyen i
Vilnius har en skrikende mangel
på monumentale bygninger. Katedralen er riktignok en, men så er
den hjelpesløst alene i hjertet av
hovedstaden som skryter av å ha
Nord-Europas største gamleby.
Dagens presidentpalass ble
bygget av Vytautas som biskopsete. Senere hersket de russiske
stattholderne herfra. De litauiske
herskerne benyttet det aldri.
Byggingen av palasset vil sammen med all øvrig opprustning og
modernisering av hovedstaden
tiltrekke seg mer kapital og aktivitet, påpekes det.
Man fremholder erfaringene
fra gjenoppbyggingen av slottet i
Trakai fra 1963-65. I dag er det en
viktig turistmessig hjørnestein for
både hovedstadsområdet og hele
landet. Få ville våge å hevde at
man ikke behøvde å restaurere
Trakai-slottet.
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VinterhageniKretinga
Forsidebildet til denne utgaven
av Litauen-Nytt er vinterhagen
beliggende ved godset i Kretinga. Det var grev Juozapas Tiðkevièius som bygde den i 1875. Da
kunne man finne palmer og
banantrær der mens hengende
hager dekket veggene. Mellom
alle plantene rant en kunstig
bekk med kunstige fisker.
Vi skal i denne artikkelen
kikke litt innom denne hagen
som er en av de fremste turistattraksjonene i Kretinga og vel
verdt et besøk om man er på
denne kanten av landet. Under
besøket kan man også innta et
måltid i vinterhagens restaurant.
Av Joana Janulaitienë,
Kretingos þiemos sodas
På begynnelsen av 1900-tallet
reduserte grev Aleksandras Tiðkevièius vinterhagena størrelse. Etter
ombyggingen ble nye sjeldne vekster plantet som ikke var lette å ha
tilsyn med. I 1915 var hagen utsatt
for en brann og i 1940 tok Den
røde arme inn i godset og ødela
alle plantene. Etter krigen var
hagebygningen i bruk som stall,
senere lager, gymnastikksal og
endelig veksthus.
Rekonstruksjonen av vinterhagen ble i 1987 avsluttet av Klaipedas restaureringsverksted etter
oppdrag fra Kretinga landbruksskole. Prosjektet var ledet av A.
Švabauskiene, J. Zibolis og J. Lapinskas, mens beplantningen stod
S. Knyva bak. De første vekstene
i den gjenskapte vinterhagen ble
sådd av landbruksskolelærerne V.
Mockevièienë og V. Veþauskaitë.
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Etter vedtak i regjeringen ble
grev Tiškevièius' gods i 1991 overgitt til Kretinga museum der naturfaglig avdeling fortsetter arbeidet
med å holde utstillingen ved like og
anskaffe sjeldne planter.

Plantene i vinterhagen
Vekstene i denne eneste litauiske
vinterhagen kommer fra alle verdens hjørner. Her kan man se
små, men levende planter fra skogene i Indonesia, India og Brasil ,
så vel som fra ørkenene i Afrika
og Mexico.
Vinterhagen er som et levende
kart der man kan se en levendeskapt fantasi der nordboere har
plantet vekster fra fjerne ørkener
og tropiske skoger. Her hvor jorda
ikke er vant til slike suptropiske
vekster som er vant til mye sol.
Om vinteren lider de og trekker
seg sammen, men om våren kommer igjen til hektene igjen. Disse
plantene blomstrer ikke i det hele
tatt, eller om de kan blomstre, så
er det kun med kunstig bestøvning
som ikke gir frukter.
I vinterhagen har de flestes
plantene fra fjerne land funnet sitt
nye fedreland. I dag har hagen
over 150 ulike arter. De er naturens beste venner. En hver som
elsker naturens undere kan i vinterhagen finne mange inntrykk, da
plantene stumt utrykker de vakreste menneskelige følelser og makter å skape en hellig stemning som
gir åndelig kraft.
Det er ikke enkelte å beskrive
samtlige planter i vinterhagen.
Man kan glede seg over at det nå
er kommet til ikke få eksemplarer
fra familiene kaktuser, agaver,
liljer, kalmusrot, sisselrot, morbær-
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trær, begoniaer og flere andre. En
hver plantes historie kan de besøkende få kjennskap til under
omvisningen i vinterhagen.
Vindublad
I hagen finner man et fint eksemplar av vindublad (Monstera deliciosa), som noen litauere kaller
«verksnë» (skrikhals). Den tilhører myrkonglefamilien, stammer
fra Sør-Amerikas tropiske regnskog og er halvveis en liane. De
lange mørkegrønne luftrøttene
slynger seg høyt og over til andre
trær. Fra 7-8 meters høyde ligner
de tau og har 1-2 cm. tykkelse.
Vindusbladenes blader er tykke og
med huller eller fliker. Blomstrene
er morsomme og minner om kalaen. Fruktene ligner maiskorn og
lukter som ananas og er spiselige.
Når luften er mettet med fuktighet «gråter» vindublad. Det er
et tegn at om et døgns tid blir det
regnvær.
Bjørkefiken
Den høyeste planten i vinterhagen
er bjørkefiken (Ficus benjamina).

Turisme

Den tilhører morbærfamilien og er
en typisk plante fra tropeskogen i
India. I stammen er det en hvit
melkelignende saft som inneholder
17,3 % kautsjuk. Hovedstammen
kan bli opptil 10 meter tykk, og
omkring den inntil 1300 sidestammer og 3000 mindre luftrøtter. Når
bjørkefiken vokser naturlig dekker
skyggen av kronen noen ganger
mer enn et hektar land. Treet kan
bli opptil 3000 år gammelt.
Agave
I vinterhagen vekser også agaven
(Agava americana) utmerket. Den
tilhører agavefamilien. Det er en
stengelløs vekst som blomster kun
en gang. Den kommer fra tropisk
Amerika, kan agaven bli 10-15 år
gammel, men i veksthus fra 30100 år. Agavenss blader er tykke,
kjøttfulle som krøller seg i sidene
og med skarpe tenner i bladkantene. I Amerikan kan vekser de til
tre meter, mens de med blomsterstengler kan bli hele 12 meter
høye. Blomsterstenglene kan ha
opptil 4000 blomster!
Fra agavebladene vever man i
Mexico fremdeles meget sterk
spagat, tau, kurver og bærenett.
De bløte bladene brukes til å
fremstille såpe. Tørkede blader
brukes til taktekking. Fra grenene,
stammen og bladene fremstilles
sprit. Ved gjæring av den sukkerholdige saften fra overskårne
blomsterstenger av Agave atrovirens fremstiller meksikanerne sin
nasjonaldrikk, pulque. De tykke
stenglene og sure fruktkjøttet fra
bladene er spiselige. Jusen kalles
«honninghav» og inneholder rundt
10 % sukker.
Aloe
Det er ikke vanskelig å skille aloe
fra agave. Aloen tilhører liljefamilien. Stengelen er tynn, krøllet og
blålig brun og kommer fra SørAfrika. Den er meget brukt som
medisinsk plante. Fra den lages
medisiner mot tuberkulose, hjertesykdommer. I bladene er det alcin

som med godt hell kan lege forskjellige sår og forbrenninger. Eldre aloer kan noen ganger blomstre
med vakre røde blomstrer.
Pyramidesypress
Helt opp til glasstaket når toppen
av pyramidesypressen (Cupressus
pyramidalis). Den tilhører sypressfamilien og er et tre som alltid er
grønn. Den vokser i Iran og rundt
middelhavslandene.

Duft-dracaena
Ved sypressen finner man duftdracaenaen (Dracaena fragrana)
som kommer fra tropisk Afrika.
Den tilhører liljefamilien, og er en
vanlig plante ved Svartehavskysten. Dracaenaens stengel er
lang og krokete, med kjempestore,
stilkefrie blad. Av de harde og
sterke bladene lages børster.

Tiðkevièius bygde Palanga
Juozapas Tiðkevièius skjønte hvor

viktig stedet var og med forskjellige metoder anskaffet han seg en
tomt i landsbyen. Samtidig som
avgiftene ble økt krevde han at
innbyggerne skulle underskrive
nye kontrakter for å bruke jorda.
De som ikke gikk med på hans
vilkår kastet han med makt ut fra
gårdene deres. Noen tomter tok
Tiðkevièius selv over, mens andre
ble overtatt av av ham begunstigede personer.
På slutten av 1800-tallet anskaffet jam seg flere eiendommer i
Palanga by på venstre bredd av
Raþe-bekken og rundt hovedgaten.
På østre side bygde han et trehus.
Rundt huset ble det anlagt en liten
park. Rundt 1875-77 ble det bygget et nytt, mer romslig hus, med
stor sal med kjøkken for mottakelser. I 1878 var det en stor mottakelse av besøkende, og derfor
benyttet Tiškevièius denne bygningen til turisme og anla en res-

Juozapas Tiðkevièius og hans
kone Sofija. De fikk ni barn.
taurant der. Senere ble den utvidet
og ble Palangas første restaurant
og hotell. Denne bygningen står
der ennå og heter Kurhauzas. Ved
den ble det samtidig oppført flere
villaer og dannet sentrum til byen.

Grev Juozapas Tiðkevièius' famile
Juozapas Tiðkevièius (1835-1891).

Godseier i Kretinga, Lentvaris,
Uþtradiai og Palanga. Oberst i den
russiske hæren. Barn:
1. Juozapas (1863-1867).
2. Aleksandras (1864-1945)
3. Vladislovas (1865-1936)
4. Juozapas (1868-1917)
5. Antanas (1866-1919)
6. Feliksas (1870?-1933)
6.1 Marija K. (1897-1932)
6.2 Jonušas M. (1900-?)
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6.3 Feliksas (1905-1970)
6.4 Stanislovas M. (19071974).
6.5 Alfredas (1913-) Eneste
gjenlevende barnebarn av grev
Juozapas Tiðkevicius. Bosatt i Warszawa og taler perfekt litauisk.
6.6 Alicija
6.7 Antanina
7. Marija (1871-1941)
8. Sofija (1874-?)
9. Elena Klotilda (1876-1953)
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Media
Pressen lider under mangel på kjøpekraft

Litauensaviser
De litauiske avisene har strie
dager for tiden. Landets største
avis Lietuvos rytas har ikke
større opplag enn en middels
norsk lokalavis, men kun på
lørdager da 200.000 eksemplarer selges. Resten av uken selger den under halvparten.
Når litauerne har lite penger
sparer de på alt de kan unnvære. Avisabonnementet er blant
det første folk kutter ut. For alle
har jo radio og tv. Dessuten er
det ikke noen overdrivelse å si
at profesjonaliteten i de trådløse media ikke er dårligere enn
i de skriftlige.
Av Jan S. Krogh
Det er kanskje ikke så rart at folk
ikke leser avisene. Side opp og
side ned preges av nedslående
nyheter. Mord, skandaler, bestikkelser, korrupsjon og det som verre er. Man må lete langt for å
finne noe man kan hygge seg med
over frokostkaffen.

Opplag pr. dag/uke (ca.)
Lietuvos rytas
Respublika
Lietuvos þinios

87 000
45 600
38 000

Kauno diena
Vakarø þinos
Obzor1)
Laikonoji sostinë
Vakarø Lietuva
Klaipëda
Litovskij kurjer1)
Ðiauliø kraðtas
Lietuvos rytas1)
Vakarø ekspresas
Ðiauliø naujenos
Infortela
Sekundë
Utenis
Verslo þinios

55 000
44 000
35 000
32 000
31 000
30 000
30 000
22 000
17 000
15 500
14 500
14 000
12 000
10 000
9 500

1) Russisk utgave.
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Lørdagsavisene selger
Avisredaktørene sier til sitt forsvar
at de bare reflekterer samfunnet i
det de skriver. Det er vel kanskje
ikke helt riktig, for i likhet med
resten av verden er det ingen
hemmelighet at vold og kriminalitet
selger bedre enn kultur og oppbyggende informasjon.
De som i det hele tatt kjøper
aviser gjør det stort sett på lørdagene. Da er kvaliteten langt
bedre og avisene er oftest mange
ganger tykkere enn på hverdager.
I Litauen utkommer det ikke
aviser på søndager.
Lietuvos rytas («Litauens
morgen») er Litauens «svar» på
Aftenposten og er den eneste fyldige litauiske avisen. Tidligere het
avisen journalistene utgav Komjaunimo tiesa, og var frem til
1990 ungdomsavisen til det litauiske kommunistpartiet. Offisielt
har man brutt med sin fortid.
I likhet med sin norske kollega
består Lietuvos rytas av flere seksjoner som utkommer på faste
ukedager. Seksjonene omhandler
blant annet boligspørsmål, kultur,
forretninger og ungdomsstoff. I
tillegg mottar Lietuvos rytas' lesere bilagene kvinnemagasinet Stilius og programbladet TV antena.
Landets neststørste riksavis
heter Respublika og er som navnet antyder basert på konservative
verdier. Den var også i 1988 den
første private avis etter glasnosDe største litauiske avisene er
Lietuvos rytas, Respublika,
Akistata, Kauno diena og Ðiauliø
kraðtas. Verslo Þinios er den
største forretningsavisen med et
opplag på 9500 eksemplarer.
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tens inntog. Som tabloid har den
hatt et nokså frynsete rykte som til
en viss grad er blitt oppveiet av
den fremragende gravende journalistikken. Respublika-redaktør
Vitas Lingys ble drept av Vilniusbrigadene i 1992 i forbindelse med
artikler om mafiabanden. Lietuvos
rytas på sin side fikk redaksjonen
sprengt i luften.

Norskeid størst i Kaunas
Den største regionsavisen er
Orkla-eide Kauno diena i Kaunas.
Nyhetsmedia i Litauen utøver
absolutt sin uavhengige posisjon
som den fjerde statsmakt, men kun
når de vil. Dessverre er det mange
kjøpte artikler og dårlig betalte
journalister er ofte et lett bytte.

Kultur
16. februar 2002 på Vestlandet

Flott nasjonaldag i Bergen
Litauens nasjonaldag ble feiret i
de ærverdige lokalene til Klubben
i Handelens og Sjøfartens Hus.
Mange var møtt fram, både litauere med og uten norske ektefeller, barn og norske venner av
Litauen. Den litauiske ungdomsklubben var rikholdig representert. Det er mange ungdommer
som studerer eller jobber i Bergen, faktisk så mange at de hadde
stablet på bena et sangkor.

litauisk til norsk. Det ene diktet,
«Kodël tyli þeme» av Salomeja
Neris, våget jeg meg til å lese på
begge språk, men siden det tross
alt er en stund siden jeg har sagt
noe på litauisk, fikk jeg hjelp til
opplesing av originalen til diktet
av Maironis, «Kur bega Ðeðupë»
Emilija, medlem i den litauiske
ungdomsklubben, leste dette diktet
på en nydelig måte, og sikkert
mange ganger bedre enn jeg kunne
klart.

Av Liv Marit Dalen
Ellers noterte vi oss at Litauenvennen Brynjulf Hernes stilte med
litauisk medalje på brystet, og her
var representanter fra Askøy
videregående skole, Krokeide skole
og Lindås kommune, som alle har
prosjekter på ulike steder i
Litauen.
Honorær konsul Helge S. Dyrnes ønsket velkommen, før Juratë
Haugen overtok ledelsen av programmet. Hun holdt tale for dagen
på litauisk, mens datteren Gabrielë, i nydelig litauisk bunad, oversatte til norsk.Talen tok for seg
Litauens historie og litauernes
kamp for frihet og selvstendighet.Det er ikke vanskelig å finne
noe å snakke om når en kommer
inn på dette emnet!
Lille Julija Deimantavièiûtë
sang så litauiske barnesanger for
oss. Juratë er morsmålslæreren
hennes. Som de fleste litauiske
barn så hun ut til å trives på
scenen, og hun var kjempeflink!
Undertegnede var blitt bedt om
å lese dikt som jeg har oversatt fra
Artikkelforfatteren var engelsklærer i Skuodas 1996–98, utsendt
av Lindås kommune.

Det litauiske ungdomskoret
underholdt på nasjonaldagen.
Koret som var satt sammen av
medlemmer av ungdomsklubben,
sang litauiske sanger for oss. De
hadde til og med egen akkompagnatør, så det var ikke småtteri. Det
var vakkert og rørende, det var
nok flere som satt med klump i
halsen og lengsel i hjertet under
sangen.
Hele forsamlingen deltok i
nasjonalsangen, hver på sitt vis.
Klumpen i halsen ble ikke noe
mindre!
Det er ikke litauisk fest uten
mat. Mange hadde vært i sving
med å lage til mat og bake kaker,
og vi ble servert deilig ost og
kjeks, nydelige kaker og konfekt.
Litauisk fest er det heller ikke uten
noe godt å drikke, og baren hadde
rikholdig utvalg og svært billige
varer (gratis, med andre ord.)
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Elever og lærere fra Askøy
videregående skole fortalte og viste
lysbilder fra turene sine til Anykðèiai, der de har en vennskapsskole. Det ble litt mumling blant de
fra Lindås da askøyværingene
påstod at Litauens største stein
ligger i Anykðèiai. Lindåsfolket
mente å vite bestemt at den største
steinen i Litauen ligger i Skuodas
kommune. Det kom heldigivis ikke
til håndgemeng, men noe avgjørende vedtak ble ikke fattet.
Som avslutning på sammenkomsten ble det solgt lodd til inntekt for ungdomsklubben, og lykkelige vinnere kunne dra hjem med
litauiske duker og litauisk konfekt.
Klubben i Handelen og Sjøfartens Hus dannet en fin ramme
om det vellykkede arrangementet.
Arrangementskomiteen hadde gjort
et godt og solid arbeid, og Juratë
Haugen ledet festen på en
ypperlig måte. Det var i det hele
tatt et flott arrangement som vil
sitte lenge i minnet. Det som er litt
dumt er at lengselen etter Litauen
blusser så kraftig opp når en deltar
i slike arrangement!

Juratë og datteren Gabrielë
Haugen sørget

for en flott
feiring av 16.
februar i
Bergen.
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Sosial

Rapport fra et barnehjem i
Vilnius
Et steinkast fra jernbanestasjonen i Vilnius ligger det katolske
barnehjemmet Mûsø namai
«Vårt hjem». Så veldig katolsk
er det egentlig ikke – det drives
nemlig av en helt ordinær gruppe kvinner som har det til felles
at de bryr seg om barn og unge.
Denne gruppen har lenge
hatt mye kontakt med Norge.
Av Jan S. Krogh
Barnehjemmet har til sammen 40
barn boende i hovedavdelingen like
ved Aušros vartai gate i Vilnius. I
en avdeling i bydelen Þirmunai bor
ytterligere 10 barn. Begge lokalene som til sammen omfatter 500
kvadratmeter får barnehjemmet
leie gratis av Vilnius kommune.
For hvert barn får alle tilsvarende institusjoner et hodebeløp på
500 litas fra staten som skal dekke

mat og alle øvrige utgifter. I praksis trenger hver klient mer enn
dobbelt så mye penger, og dette
må dekkes inn gjennom milde
gaver.

En vanlig beboer
– En helt vanlig klient hos oss er
en jente på 14-18 år gammel. Få
har begynt noen utdannelse. Noen
ganger kommer de selv til oss,
eller familien bringer dem hit, forteller bestyrer Danguolë Boguðevièiûtë ved Litauens katolske kvinneforbund som driver hjemmet.
Tidligere kom det ofte 14-15åringer til henne som i forbindelse
med skilsmisse regelrett hadde blitt
kastet på gata fra problemhjem.
Dette er det nå mindre av, kan hun
fortelle, men nå er tendensen at
mange barn og ungdommer kommer til Vilnius fra andre byer for å
tigge. På Vårt hjem skal barna

Dronning Sonja besøkte barnehjemmet under statsbesøket i 1998.
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Lille Jonas satt helt stilletiende
på huk mens han skeptisk
observerte oss.
som regel kun bo midlertidig til de
kan få et annet sted å bo. Det kan
være hos besteforeldre eller andre
slektninger.

Barna rømmer hjemmefra
Men ikke sjelden kommer barna
tilbake, og mange rømmer ofte
hjemmefra på grunn av vanskelige
boforhold f.eks. forbundet med
stor arbeidsledighet i distriktene.
De siste tre månedene hadde
Danguoles gruppe fått omplassert
80 barn. Hun regner med de makter 150-200 i året.
– Vi ser den samme tendensen
over hele landet. Mange barn
rømmer fra de store barnehjemmene fordi de ikke får noe privatliv på en slik stor institusjon. Her
hvor det bare er ti barn i hver
enhet er det bedre.
Selv om forbundet er katolsk i
navnet har det ingen formelle bånd
til den katolske kirken som bruker

Sosial
Caritas til sine egne prosjekter,
f.eks. barn/mor-sentrene for unge
som blir mødre.
Hun har de skandinaviske
løsningene i tankene og synes det
er svært leit at Litauen mangler et
fellessystem på dette området.
– Hos oss går det i alle retninger. Hver kommune har sine
egne løsninger i barnesektoren,
beklager hun seg.

17 ansatte
Institusjonen i sentrum av Vilnius
har til sammen 17 ansatte på omkring 30 barn. I kortidsenheten
som kun skal omplassere barna
jobber det seks, og i de to andre
boenhetene er det hver fire voksne. I tillegg utgjør hele administrasjonen. Av og til får hun likevel
kontorhjelp, men mest i forbindelse
med regnskapsoppgjør.

Kontakter mot Norge
I 1994 ble foreningen etablert og
etter hvert kom de i kontakt med
Graþina Palukienë og Brynjulv
Hernes fra Kristelig Folkeparti på
Vestlandet. Kristligdemokratene
og KrF inngikk samarbeid som i
1996 resulterte i organisasjons-

På oppholdsrommet samles beboerne for å se på tv.
seminarer om hvordan å arbeide
med barn etter norsk modell. På
dette tidspunktet fantes det bare
disse sovjetiske barnehjemmene
med hundrevis av barn. Nå mener
hun det kanskje er så mange som
100 små på hennes størrelse
spredt ut over hele Litauen.
Dagligdagse problemer er det
nok av. Da er det fint at bygningen
er blitt oppusset med statlig norsk
bistand. Dronning Sonja og den
litauiske presidentens kone Alma
Adamkiene som selv er svært

engasjert i barnearbeid med egne
prosjekter besøkte dem under
forbindelse med det norske statsbesøket i 1998. Dronningen virket
meget interessert i arbeidet, forteller Danguole.
Fra Sørlandet er det også kommet en jevn strøm med hjelp. Hun
understreker at det er svært viktig
for barna at folk bryr seg om dem
og tar seg tid til å være sammen
med dem.

Norsk fyr kom med gamle klær
Litauen-prosjektet for den uføretrygdede motormekanikeren Øivind Morgan Olsen begynte en
dag i november 1999 med en epost til Litauen-veteranen og sørlendingen Einar Hansson. Olsen
bad om å få være med på en av
Hanssons mange Baltikum-turer.
Nå reiser Olsen på sin sjuende
tur over Østersjøen med hjelp til
trengende. Han fyller opp bilen
med glade gaver fra fjern og nær.
Har han anledning til det blir
ungene med i bilen og så tar de
seg en tur et sted. Før han reiser
fra Norge undersøker han hva de
trenger dit han skal. Handlelisten
kan være ganske forskjellig fra

gang til gang og kan spenne fra
undertøy til høretelefoner.Såpe og
sjampo har han alltid med seg på
sine turer til sine trengede naboer.
Olsen er innbitt motstander av
dokumenter. – Jeg har aldri hatt så
mye trøbbel med tollerne som når
jeg har med meg dokumenter. Så
lenge jeg bare kjører med personbil virker det unødvendig, konstaterer den blide sørlendingen.
Øivind Morgan Olsen fra
Grimstad sammen med bestyrer
Danguolë Boguðevièiûtë og
barna Audronë og Renata ved
barnehjemmet Mûsø namai i
Daukðtos gate i Vilnius.
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Kommuner

Nyekommunegrenser
I henhold til endringer av kommuneloven som ble vedtatt av
Seimas den 21. desember 1999
er Elektrenai, Kalvarija, Kazlu
Ruda, Pagegai og Rietavas
opptatt som nye kommuner.
Det ble samtidig gjort en del
øvrige justeringer av den administrative inndelingen.
Samtidig som Kalvarija og Kazlu
Ruda ble egne kommuner opphørte Marijampole landkommune å
eksistere. Under samme lov ble
det gjort en rekke endringer i grensene til Birðtonas, Druskininkai,
Marijampole, Vilnius by, Akmene,
Kaiðiadorys, Lazdijai, Maþeikiai,
Plunge. Ðakiai, Ðilutë, Trakai,
Varëna og Vilkaviðkis.
Samtidig skiftet Birðtonas, Druskininkai, Marijampolë og Neringa

bykommuner betegnelse til vanlige
kommuner.

Kommuner
Fylkene utgjøres nå av disse
kommunene:
Alytaus: Alytaus by, Alytus,
Druskininkai, Lazdijai og Varena.
Kaunas: Birštonas, Jonava,
Kaišiadoriai, Kaunas bykommune,
Kaunas landkommune, Kedainiai,
Prienai og Raseiniai.
Klaipëda: Klaipëda landkommune
(Gargþdai), Klaipeda bykommune,

Kretinga, Neringa (Nida), Palanga,
Skuodas og Šilute.
Marijampolë: Kalvarija, Kazlø
Rûda, Marijampolë, Šakiai og

Vilkaviškis.
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Elektrënai, Pagëgai, Rietavas og Kazlø Rûda er nye kommuner i
Litauen.
Panevëþys: Birþai, Kupiškis,
Panevëþys bykommune, Panevëþys

landkommune, Pasvalis og
Rokiškis.
Šiauliai: Joniškis, Kelmë,
Pakruojis, Akmenë (Naujoji
Akmenë), Radviliškis, Šiauliai
bykommune og Šiauliai.
Tauragë: Jurbarkas, Pagëgiai, Ðilalë
og Tauragë.

Telšiai: Maþeikiai, Plungë,
Rietavas og Telšiai.
Utena: Anykðèiai, Ignalina,
Molëtai, Utena, Visaginas by og
Zarasai.
Vilnius: Elektrënai, Ðalèininkai,
Širvintos, Švencioniai, Trakai,
Ukmergë, Vilnius bykommune og
Vilnius landkommune.
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Alle fylkene har sine sentra i byene med samme navn.
Kommunene har også sete i
byen med samme navn, bortsett
fra i de tilfeller de vi over har
angitt noe annet i parantes.

Forskjell på savivaldybë
o g rajonas?
Hittil har kommunene hatt den
sovjetiske betegnelsen rajonas
(område) som også har vært brukt
i andre republikker. De består av
mindre senunija (roder) som ledes av en rodeeldste. Ved endringene av kommuneinndelingene er
det rodene som har fått ny tilhørighet. Hittil er det ingenting
som tyder på at det vil bli noen
spesiell forskjell mellom savivaldybë og rajonas. Seimas innfører
trolig den mer litauiskklingende
kommunebetegnelsen ved etableringen av de nye kommunene.

Kultur

ForeningenNorden
Litauensfemårsjubileum
Foreningen Norden Litauen er
den yngste foreningen i det
nordisk-baltiske sambandet.
Den ble stiftet i mai 1997, og
feiret sitt femårsjubileum i
Lærernes hus den 22. mai i år.
Arrangementet samlet rundt
50 tilhørere, men det var svært
få unge blant dem.
Den nyvalgte lederen er Jonas
Aleknavièius som til daglig arbeider
med e-postsystemer i den litauiske
regjeringsbygningen.
Flere av de oppmøtte hadde
god kontakt med Norden. Noen
kvinner var gift og bosatt utenfor
gjennom disse fem årene og oppfordret til et sterkere engasjement
i fremtiden.

Leder Jonas Aleknavièius i holdt
sitt hovedinnlegg. Knut HjorthJohansen og ambas-sadør Kåre
Hauge lytter.

Dr. ist. Sandra Grigaravièiûtë
siterte fra sin bok om litauisknordiske diplomatisk historie.

«Baltic Art» er et nytt toppmagasin om baltisk kultur,
forteller Rimantas Dichavièius.

Folkemusikk både åpnet og
lukket arrangementet.
landets grenser. Andre hadde kulturell tilhørighet, men kanskje den
viktigste og mest aktuelle målgruppen, ungdommen, glimret med
sitt fravær. Foreningen innrømmer
det har vært vanskelig å engasjere
studentene.
Ambassadør Kåre Hauge holdt
sitt foredrag på russisk. Direktør
Knut Hjorth-Johansen foredro om
Nordisk Råds historie og oppbygning, og gledet seg blant annet å
nå kunne bruke bank i Vilnius som
han gjør hjemme i Norge.
En rekke talere antydet at
foreningen har vært for lite aktiv
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Årets
fra N
Før d
Ekst

Prosjekter
Det litauiske akademiske datanettet ti år – 1991-2001

Sterknorskdatastøtte
Ideene og prosjekteringen av et
Internett med TCI/IP-protokollstyrt datanett startet i 1991 etter
Inet-911-konferansen i København der det for første gang var
invitert deltakere fra de baltiske
land. Litauen var representert
med professor Laimutis Telksnys
som etter konferansen ble den
første entusiast og organisator for
Internett i Litauen.
Da vi begynte Litnets utvidelsesfase var norsk støtte svært viktig. I
mars 1991, bare to måneder etter
Januarhendelsene i Vilnius,
donerte Foreningen Norge Litauen
(FNL) en Norsk Data (ND)-maskin til Litauens vitenskapsakademi. Denne maskinen ble montert
og plassert i Matematikk- og informatikkinstituttet (MII) i Vilnius.
På denne tiden var kommunikasjonen til utlandet et stort problem.
Tidligere iverksatte datanettprosjekter som benyttet telelinjer over
Moskva var stoppet eller allerede
brutt. Det Øverste Råd 1) og Regjeringens telefonsamband med de
vestlige land benyttet også linjene
over Moskva. Norge var først ute
med å bidra til å løse dette problemet. I oktober 1991 gav Norge et
64 kbps satelittsamband til Det
Øverste Råd, hvor det i tillegg til
telefonkanaler også var 9,6 kbps
datakanaler.
Dette var det første direkte
sambandet til Vesten som var uavhengig av Moskva. Samtidig fikk
MII teknisk utstyr og programvare
for X.25-samband og X.400-epostutstyr.
Artikkelen er en oversettelse fra
litauisk til norsk av Litnets
offisielle tiårs-historie.
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Fra overrekkelse av ND-utstyr på Vilnius universitet 17. mai 1992:
Fra venstre leder Jan S. Krogh ved FNLs informasjonskontor, styremedlem Viggo Jørgensen, rektor Rolandas Pavilionis, KUF-minister
Gudmund Hernes og formann Johan L. Stang, senere også styremedlem i
Litnet.
Foto: Antanas Ališauskas.

1991
Litauens akademiske datanett Litnet startet opp i oktober da den
første X.25 satelittkanalen mellom
Universitetet i Oslo (UiO) og MII
ble etablert. Om høsten ble de første e-postbrukerne registrert.

1992
I februar fikk Kaunas teknologiske
universitet (KTU) ND-komputere i
gave fra de nordiske land. I mai
donerte ND Service Team AS fem
ND-570-maskiner, kommunikasjonsutstyr og programvare til
Vilnius universitet (VU). Under en
offentlig overrekkelse på VU den
17. mai deltok den norske utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes, den norske ambassadør i Litauen Per Stavnum og
flere andre gjester fra norske firma
og andre som hadde bidratt med
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forsendelsen av datautstyret og
donasjonen til Litauen.
Den første 64 kbps by-til-bykanalen mellom Vilnius og Kaunas
ble satt i drift i april. Tre instanser
– MII, VU og KTU – ble sammenknyttet med X.25. Også X.25sambandet til UiO ble oppgradert
til 64 kbps denne våren.
Takket være den norske regjeringen og UiO fikk Litauen tildelt
lt-adresseområdet den 3. juni. Litauen ble offisielt tildelt ISO 31661-koden "lt". De første adressene
var ktu.lt, vu.lt og mii.lt. Det norske akademiske nettet Uninetts
administrator Harald Tveit Alvestad bistod med å skape og en tid
administrerte han også lt-adresseområdet på Internett.
I september ble en X.400-epostserver satt i drift på VU. Om
høsten gav IBM to IBM 4381-

Prosjekter
maskiner til VU. ND- og IBMmaskinene utgjorde kjernen i VUs
datasystem i flere år.

1993
Det aktive X.25-protokollnettet
utvides og den første dedikerte
TCP/IP-protokollinjen til Uninett
ved UiO installeres. Om høsten
installeres en ny 64 kbps-kanal
Vilnius-Kaunas som benytter
TCP/IP. De første IP-nummerene
ble registrert av RIPE som Litnets
eget system AS2847.

1994
Litnets styringssenter (LVC) etableres på KTU i januar. Samme
måned ble VUs biblioteks elektroniske katalog med de første
30.000 fortegnelsene lagt ut på
nettet. Dette var den første elektroniske bibliotekskatalog i Baltikum
som ble tilgjengelig for hele verden. Fra og med mars begynte et
nyetablert internasjonalt samband
å bruke Vilnius TTC satelittsystem
Vilnius-Oslo. Litnets informasjonsstrøm ble sendt over Uninetts
nett til det sentrale Nordunets sentral i Stockholm med 64 kbps hastighet. Sambandskostnadene ble
betalt av UiO. Litnet ble tilknyttet
Internett.

I august ble en nyhetsserver
satt i drift på VU. På slutten av
sommeren ble den første optiske
kabel lagt på KTUs informatikkfakultet.
Om høsten ble Litnet medlem
av Sentral- og Østeuropeisk Nettverksforening (Ceenet).

1995
Fra januar ble Litauens hovedstasjon for lt-domenet plassert i
LVC. Om våren ble de første 2,5
km optisk kabel lagt ned i VUs
sentral.
I Tel Aviv i mai ble Litnet opptatt i organisasjonen Transeuropeisk forsknings- og utdanningsnettverksforening (Terena), og fikk
rettigheter som nasjonalt medlem.
Det ble installert datakanaler
Kaunas-Klaipëda og KaunasPanevëþys.
I juni inngikk Litnet avtale med
Dante, en organisasjon som benyttet Europnet, der Litnet forpliktet
seg å installere en internasjonal
sambandssentral, mens Delivery of
Advanced Network Technology to
Europe (Dante) Ltd. forpliktet seg
fra Phare-midler å dekke Litnets
kostnader til utløpet av 1996 for
bruk av 64 kbps-kanalen KaunasStockholm, samt for kostnadene

Televerket og foreningens dataprosjekt bidro til at Litauen fikk et uavhengig telesamband med Vesten. Her er ingeniør Rolandas Ryliškis ved
satelittantennen på parlamentets tak våren 1992. Foto: Algis Palionis.
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for Internett over Nordunet. I henhold til denne avtalen fikk LVC
nødvendig sambandsutstyr og utdannet spesialister, hentet og montert satelittantenne fra Swedish
Space Corporation (SSC).
I oktober ble en internasjonal
dataoverføringskanal KaunasStockholm (Litnet-Nordunet) åpnet
i LVC ved hjelp av samband fra
SSC over satelitten TeleX. Samband til Internettet ble opprettholdt
på 64 kbps.
Fra 3. til 5. oktober ble den
baltiske vitenskaps- og studienettkonferanse Baltnet 95 avholdt
på KTU, organisert av LVC i
samarbeid med professor Rolf
Nordhagen fra UiO, hvor representanter fra akademiske nett i
Norge, Estland, Latvia og Litauen
deltok. A. Targamadzë, Rolf Nordhagen, Laimutis Teksnys, G.
Barzdius og andre holdt foredrag.
I november ble det andre autonome systemet til Litnet, AS5479,
tilkoplet universitetene i Vilnius.

1996
I mai ble satelittkanalen LitnetNordunet utvidet til 128 kbps. Om
sommeren ble en 2 Mbps dataoverføringskanal mellom Vilnius
og Kaunas tatt i bruk. Det ble opprettet Litnet-sentraler i de fem største byene – Vilnius, Kaunas, Klaipëda, Šiauliai og Panevëþys. Litnets sentral er godt teknisk utstyrt
og nett-tjenestene tilbys brukere i
akademiske institusjoner.
I august gikk første omreisende
seminarkonferanse «Litnets utviklingsperspektiv» av stabelen. I
november ble utenlandskanalen økt
til 512 kbps. I samme måned underskrev Litnets sentral på VU og
UAB Taide en langtids samarbeidsavtale på datanettområdet,
ved installering av en 64 kbps
Internett-kanal.

1997
I februar fikk Litnets brukere mulighet til å ta i bruk WWW-minne
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Vidar Bjerkeland fra Enebakk var
initiativtaker og prosjektleder av
FNLs dataprosjekt. I Litauen traff
han Ina Ðèerbinskienë fra KTU
som jobbet i prosjektet fra litauisk
side. Etter kort tid ble de kjærester. I dag er de gift og har en
sønn, Augustinas.
(cache) ved hjelp en proxy-tjenestestasjon. Dette gjorde det mulig å
minske datamengden over de internasjonale dataoverføringskanalene.
Om våren ble de seks litauiske
universitetsbibliotekenes felleskatalog tatt i bruk.
I juli ble det på VU i samarbeid
med UAB Taide iverksatt en gratis
datastrømutveksling mellom de
litauiske nettsentralene. I oktober
ble internettkanalen på VU økt til
256 kbps.

delser på Litnets datanett tatt i
bruk.
Fra 18.-22. mai organiserte
KTU Litnet sammen med Terena
og Nato den internasjonale studiekonferansen ANW '98 «Promoting
High-Speed Networks».
Fra september ble den internasjonale satelittkanalen Litnet-Nordunet økt til 1,536 Mbps.
I andre halvår ble det lagt 18
km. fiberoptisk kabel som sammenknyttet Vilnius kunstakademi
(VDA), Vilnius Gediminas tekniske universitet (VGTU) og VUs
universitetsområder.
Litnet deltok også på en fellesstand på Infobalt '98 sammen med
en rekke frivillige og statlige organisasjoner som arbeidet for en
utvikling av informasjonsteknologien i Litauen.

versitetsområdene legges 100
Mbps overføringsmotorveier. I
januar ble den første 1000 Mbpslinjen tatt i bruk.
Den 12. februar ble hovedkanalen økt til 1,536 og fra september til 2 Mbps. I juli ble VUs
internettkanal økt til 512 kbps. I
september kunne forelesere og
studenter på KTU benytte Litnets
WWW-posttjeneste.
Den 5. oktober ble det tatt i
bruk en enveis satelittkanal tilhørende Telenordia. Innkommende
data ble mottatt på en ekstra 1
Mbps-kanal ved bruk av
proxy.ktu.lt-tjenestestasjonen.
Den 23. desember underskrev
Litnet en avtale med Rådet for de
nasjonale europeiske topp-nivådomenenes registre (Centr) og ble
medlem av organisasjonen.

1999

2000

Den 4. januar tok man i bruk den
nye internettkanalen til Litauens
televerk. Avtalen gir Litnets brukere tilgang til tjenesten Takas'
1024 kbps datalinje. Satelittkanalen Litnet-Nordunet opphører.
På begynnelsen av året omdannes VDA, VGTU og VUs nett til
uavhengige nett ved hjelp av kommuter-virtuelle nett og teknologiske styringsressurser. Mellom uni-

Den 4. januar ble det i LVC avholdt seminar for administratorer
av Litauens internettjenester i
skoleverket.
I mars ble internettkanalen på
VU økt til 1 Mbps. Om sommeren
ble tallet på kanaler minsket på
grunn av en vanskelig økonomisk
situasjon i Litnet. Fra 15. juni ble
enveissambandet fra Telenordia
sagt opp. Fra 1. juli ble det i stedet

1998
Med sterk støtte fra Soros-fondet
(ALF) ble datanettet til de medisinske institusjonene i Vilnius utvidet. Det ble brukt radiosamband
og sykehusområdet i Santariškes
fikk fiberoptisk kabelnett.
Den 26. mars ble internettkanalen Nordunet-Litnet utvidet til
768 kbps.
I april ble den legale programvarebanken tucows.vu.lt på Internett åpnet. Om våren ble Certkommandoen – reaksjon på hen-
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Økningen av brukere i Litnet. Fra 1993 til 2001 har antallet brukere
steget til over 70.000 personer og 700 organisasjoner.
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Prosjekter
leid kun 1 Mbps-kanal for internettoverføring. Fra 1. september
ble igjen 2 Mbps-kanaler over
Litauens televerk tatt i bruk.
I oktober åpnet den legale programutstyrsbanken for Linux,
linuxberg.vu.lt.
Om høsten ble Litauens akademiske datanett Litnets utviklingsprogram satt ut i livet. (Programmet ble vedtatt 28. juli).
Mot slutten av året ble datanettet Cisco-akademiet tatt i bruk.

2001
Fra årets begynnelse deltok Litnet
sammen med de 26 andre europeiske akademiske nettene i EUs
IST-programsprosjekt «Geant»,
som koordineres av Dante. Hensikten med prosjektet er å sammenknytte de europeiske landenes
akademiske nett i superhurtige
kanaler. I første etappe får Litnet
en 45 Mbps-kanal til verdensnettet. I følge Geant-programmet
skal dette neste år økes til 155
Mbps.
I januar startet et forprosjekt
som hadde til hensikt å overføre
alle nødvendige data fra Kaunas
bys undervisningsavdeling til skolene kun ved elektronisk hjelp. I
første kvartal ble det kun utført en
sørvisanalyse.
I mai ble en enveis-datakanal
ved KTU-sentralen fra Satelitte
Media Services (SMS) tatt i bruk.
I september ble VUs internettkanal
økt til 2 Mbps. Mellom de viktigste universitetsområdene i Vilnius er det installert 1000 Mbpslinjer.

MII, Rimas Januðauskas, VU, Romaldas Jonuðas, MII, Rimantas
Kavaliûnas, KTU, Sergejus Ðèepetnovas, KTU, Saulius Vosylius, VU,
Vaidotas Puslys, VU, Vygandas
Èirica, KTU, Vilius Nakutis, VU
og Zenonas Bedalis, KTU.

Takk til Norge fra Litnet
Vi takker også de som kom fra
utlandet for å bistå: Stein Bertinussen, Vidar Bjerkeland, Mats
Brunell, Kari Ek, Jan S. Krogh,
Rolf Nordhagen, Johan L. Stang,
Thorleif Stene, Peter Værlien og
Harald Tveit Alvestrand.
Fotnote:
1) Det daværende parlamentet.
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Disse stod bak
Litnet ble prosjektert og skapt av
prof. Laimutis Telksnys, MII,
Aurelija Gefenienë, VU, Algimantas Kutka, VU, Arûnas Maisiejus,
VU, Bronius Samuolis, MII, Daiva
Tamulionienë, KTU, Gintaras
Butkus, KTU, Ina Ðèerbinskienë,
KTU, Julius Sruogis, MII, Kazimieras Naruðevièius, KTU, Milda
Mimienë, KTU, Petras Ðulcas,

Nettlederne Rimas Janušauskas (t.v.) og Saulius Vosylius uttalte i 1997
til Litauen-Nytt at praktisk talt alle akademiske nett i Litauen var
tilknyttet ett av de tre sentrene FNL bygde opp fra 1991-94.
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Geografistudenterved
Høgskolen i Gjøvik
Siden studieåret 1996-97 har
Høgskolen i Gjøvik (HiG) hvert
år hatt to studenter fra Vilnius
Gediminas Tekniske Universitet
som «kvotestudenter» på sitt
videreutdanningstilbud i «Geografiske Informasjonssystemer»
(GIS). HiG er en av de minste
høgskolene i Norge med ca. 1350
studenter fordelt på to avdelinger: Teknologi og helsefag.
Innenfor Avdeling for teknologi
har HiG hatt videreutdanningstilbud i landmåling og GIS fra
henholdsvis 1976 og 1992. Disse
tilbudene har opparbeidet seg en
velrenommert posisjon innenfor
Norge, og det kommer også en del
utenlandske studenter, hovedsakelig fra Skandinavia.
Av Dag Nordberg
Norske universiteter og høgskoler
får etter søknad til UFD (Utdannings- og forskningsdep.) tildelt et
antall studenter fra et angitt land
(Øst-Europa eller utviklingsland)
til angitte studier. Studiene skal
være nyttige for landet studentene
kommer fra, og det er en betingelse
at studentene vender tilbake til sitt
hjemland etter endt studium. Studentene får et vanlig norsk studielån som etter endt studium blir
gjort om til stipend. Studentene får
derfor i realiteten studiet dekket av
den norske stat.
Formålet med ordningen er at
ungdom fra de aktuelle landene får
et studium i Norge som kan gi
deres hjemland ønskelig faglig

Artikkelforfatteren er lektor ved
Høgskolen i Gjøvik.

Litauen-Nytt nr 1/2 – 2002

Utenfor Høgskolen i Gjøvik. Fra venstre: Høgskolelektor Dag Norberg,
student Rita Stankeviciute, student Ausra Neverbickaite, HiGs
internasjonale koordinator Inger Elin Nes Hjelle og doktorstipendiat
Kristina Radzeviciute. De to studentene studerer på GIS-året, og Kristina
har nettopp begynt på sitt doktorarbeid.
supplement, samt at de unge får
innblikk i vårt lands indre forhold
og kan bringe med seg impulser
hjem. Det er også viktig at det
knyttes bånd mellom Norge og de
andre landene som kan gi bedre
kontakt i framtiden.

Fra personlig til faglig
kontakt
Samarbeidet mellom VGTU og
HiG kom i stand gjennom personlig kontakt da høgskolelektor Dag
Norberg ble engasjert av Telemarkforsking til en ukes oppdrag i
Vilnius i februar 1994. Oppholdet
resulterte i god faglig og menneskelig kontakt som ble utvidet
gjennom fire sommerferier i Litauen og etableringen av et praktisk
samarbeid og utveksling av infor-
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Kristina svarer på spørsmål om
sine erfaringer fra studiet i
Gjøvik.
masjon og synspunkter. Det mest
synlige resultatet av samarbeidet
er ordningen med to kvotestudenter
hvert år til GIS-studiet i Gjøvik. I
dagene 10 – 12. januar 2002 besøkte HiG’s internasjonale koordinator Inger Elin Nes Hjelle og
høgskolelektor Dag Norberg
VGTU i Vilnius for å styrke sam-

Utdanning
arbeidet og ta ut neste års kvotestudenter. Det ble et meget vellykket møte som vil resultere i at
kontakten mellom VGTU og HiG
løftes opp fra det personlige plan
til institusjonsnivå.

Kunnskaper og motivasjon
De første to studentene var gutter,
deretter kom en gutt og en jente,
og de siste fire årene har det bare
vært jenter som har kommet til
Gjøvik. Det var ni studenter som
deltok i intervjuene som var en del
av utvelgelsen av nye studenter for
neste studieår. Av disse var to
mannlige, men det ble igjen valgt
to kvinnelige studenter. Ved siden
av rent faglige kvalifikasjoner ble
det lagt vekt på kunnskaper i engelsk og motivasjonen for å lære
det norske språket. Studiet i GIS
ved HiG har engelske og norske
lærebøker, og undervisningen foregår hovedsakelig på norsk.

Studentene ved instituttet lytter til orienteringen 11. januar 2002.
kelen til et vellykket studium. De
litauiske studentene er flinke og
innsatsvillige, og noen har faktisk
gått ut som de beste i kullet – trass
i språk-handikappet.

– Flinke og innsatsvillige

Hvordan gikk det med
studentene?

Dette setter sterke krav til kunnskaper i norsk og til studentenes
generelle arbeidskapasitet. Erfaringen med de litauiske studentene
i GIS-studiet fram til nå er god,
men den viser at viljen og evnen til
å lære det norske språket er nøk-

Hvordan har det gått med de ti
studentene som har avsluttet studiet til nå? To har studert videre til
master (1½ år) i Ålborg i Danmark, og den ene av disse er nå på
Gjøvik som doktorstipendiat (4 års
forskerstudium). To av jentene er i

arbeid i Norge, en er gift med en
nordmann, og den andre er forlovet
med en nordmann og skal gifte seg
i Litauen til sommeren. Så langt vi
kjenner til, så er de øvrige sju i
Litauen og de fleste er i god jobb
trass i et vanskelig arbeidsmarked.
Tre av disse har fått arbeid med
stor internasjonal kontaktflate,
delvis på grunn av den forestående
tilnærmingen til EU. Selv om
norsk ikke er noe verdensspråk, så
gir dette språket inngang til den
nordiske språkgruppen med ca. 20
millioner mennesker i nabolaget til
Baltikum. Tilbakemeldingen er at
alle synes året på Gjøvik har vært
lærerikt og nyttig. Det har vært
tøft, men det har virket utviklende
og har gitt større muligheter i
framtiden.

Planene videre
Hva med framtiden? HiG vil fortsette å ta i mot to litauiske studenter til GIS-studiet hvert år, og det
vil bli arbeidet for nærmere samarbeid også på andre fagområder
enn geomatikk (GIS, landmåling,
kartlegging).
Fra et møte med ledelsen 11. januar 2002: fra venstre: lederen for geodesiavdelingen på VGTU, Petras Petroskevièius, lederen for geodesi-instituttet
Algimantas Zakarevièius, professor Albinas Zalnierukas, professor Eimuntas Paseliunas, visedekan Èeslovas Aksamitauskas, Inger Elin Nes Hjelle

og Dag Norberg.
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Litauisk-undervisningiOslo
Etter ønske fra foreldre har Litauisk forening i Norge åpnet «søndagsskole» – som ikke må sammenlignes med en norsk søndagsskole – for litauiske barn bosatt i
Norge.
Foreningen ser på skolen som
et viktig satsingsområde for å
sikre kontinuitet. Barna vil få et
stort utbytte av å gå på skolen og
møte andre på deres alder som
snakker samme språk.
Av Miglë Grønbekk
migle@gronbekk.com

Undervisning skal foregå i to grupper, en for førskole- og en for skolebarn. Begge gruppene møttes for
første gang i januar 2002. I førskolegruppen skal barna utvikle
sin muntlige litauisk gjennom
sang, lek og gruppeaktiviteter.
Læreren her er Romena Hagen
som har tidligere vært speiderleder
for litauiske barn i Norge. I skolegruppen, der spredning i alderen er

Styremedlem Daina Bogdaniene åpnet søndagsskolen i gruppen for
skolebarn. (Foto: Dalius Bansevicius)
veldig stor, skal ungdommen lære
seg å skrive litauisk samt bli bedre
kjent med litauisk kultur og historie. Læreren her er Rasa Domarkaite som har universitetsutdan-

De minste hjemme hos Rasa Ziburkute (sitter i midten) (Foto: Migle
Grønbekk)
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nelse i litauisk og arbeidserfaring
som morsmålslærer.
Til drift av skolen, lærernes
lønn og reiseutgifter, leie av undervisningslokaler og innkjøp av undervisningsmateriale, har vi fått
midler fra Litauisk forening i Norge, Foreningen Norge Litauen,
Utvandrer- og Minoritetsdepartementet i Litauen (som også gav oss
skolebøker) samt egenandel fra
foreldrene.
Interessen har vært stor hittil.
Vi håper at litauisk søndagsskole
kan fortsette med den gode støtten
vi har fått.
Har du noen spørsmål, forslag
eller tanker rundt litauisk søndagsskole, ta gjerne kontakt med
artikkelforfatteren.
Vi er også takknemlig til dem
som kunne tenke seg å bidra til
drift av litauisk søndagsskole og
overføre en sum til foreningens
konto.

Utdanning

Utmerketsvenskkompendium
Den svenske sendelektoren til
Vytautas Magnus-universitetet i
Kaunas, Ingemar SchmidtLagerholm har laget et meget
tykt kompendium bestående av
20 kapitler om litauisk geografi
og historie samt fortegnelse og
register. Kompendiet egner seg
godt for svensker og andre
skandinaver som lærer litauisk,
eller som av andre grunner
ønsker å kjenne Litauen bedre.
Av Jan S. Krogh
Avhandlingene starter svært litauisk – med et mord i Kaunas. Den
som ble drept var «Ri`tjardas Mikuta~vitjius». Slik transkriberer
Lagerholm litauiske egennavn
nesten konsekvent gjennom verket
slik at leserne skal få mulighet å
lære seg litauisk uttale.
Ingemar Lagerholm:
Litauen nu och då,
Ofullständigt manuskript med
texter och artiklar under
sammanfogningsarbete,
Kaunas 2002

Lærebokforfatteren har vært
meget heldig med utvalget av
tekster. På forskjellig måte får
leserne med seg svært mange
sider av det som til sammen utgjør
Litauen.
Selv om vi har bodd lenge i
Litauen fant vi flere opplysninger
som var nye for oss. Som f.eks. at
bydelen Ðnipiðkës i Vilnius tidligere
het Þvejai, og at nobelprisvinner
Nadine Gordimer i Sør-Afrika,
sangerinnen Barbarba Streisland,
regissørene Steven Spielberg og
Woody Allen – og faktisk også
president Clintons venninne Monica Lewinsky alle har det til felles
at de har litvakere – litauiske
jøder – blant sine forfedre. Sistnevntes var fra Trakai.
Det er svært mange kartskisser
og fotografier fra Vilnius og Kaunas i kompendiet, som er viktig for
å forstå de mange grenseendringene og skiftninger i politisk administrasjon gjennom tidene.

Historiske og kultur
Forfatteren omtaler flere steder
svensk kontakt på en naturlig
måte. Som der han omtaler den
svenske forskeren professor Sven
Ekdahls betydning for forståelsen
av slaget i Grünwald i den litauiske
historieboka for femteklassen,
«Vi`ktoras Jakima~vièius, Gimto'ji
ðali`s Lietuva`.

Mye plass levnes til kulturen,
noe som er viktig for å forstå helheten i Litauen.Dikt av Maironis,
«Martsinkä~vitjius» og andre bringes i svensk språkdrakt.
Mot slutten finner vi under
«Aktualiteter fra 2001» følgende
artikler:
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Den svenske sendelektoren
Ingemar Lagerholm ved Kaunas
Vytautas Magnus-universitetet
har laget et kompendium om
litauisk historie.
"Sverige och Sovjet
Baltikum og Sverige
Varför krymper Litauen
Dåligt omen i Litauen
Litauisk världsstjärna på
Metropolitan
Vad är Kaliningrad?"
Litauen krymper i befolkningen
fordi som Lagerholm uttrykker det:
– Invånarantalet är alltså
5% lägre än för tio år sedan.
Siffrorna kommer givetsvis att
analyseras noggrannare. Det
förefallar dock som att orter
med erkänt hög lokalt etablerad
brottslighet har drabbats av
övergenomsnittligt sänkt befolkningstal – t ex 10% för Kau'nas
och Sjiauliai'.
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Et nesten 60 år gammelt
Litauen-minnefunnetiVåler
Offiser Bjørn Tomas Kvam på
Haslemoen kontaktet LitauenNytt i vår under innsamling av
stoff til en cd-rom om tysk aktivitet på Haslemoen 1943-45.
Under dette arbeidet fant
Kvam og hans kolleger en stein
med forskjellige «mystiske» inskripsjoner. Steinen lå i i en
mitraljøsestilling. Han tok kontakt med Litauen-Nytt som kunne opplyse om betydningene.
Av Jan S. Krogh
Fra september 1944 frem til krigsslutt var 600 trolig tilfangetatte
ungdommer sendt til Norge for
tvangsarbeid. En gruppe bygde
flystripe på Haslemoen, mens en
annen gravde jernbanetunnel på
Langnes, kanskje ved Meråker.
Litauerne samarbeidet med Hjemmefronten og utga flere litauiskspråklige undergrunnsaviser, bl.a.
Tevynes balsas (Stemmen fra
Fedrelandet) og Teviškes aidas
(Ekko fra Hjemlandet) som kom ut
i Svelvik ved Trondheim.
En eldre kvinne Kvam har vært
i kontakt med kunne fortelle at
ungdommene gikk i tyske uniformer. Nå var de litauiske militære
uniformene på denne tiden ganske
like de tyske, og de kunne derfor
likevel vært litauiske.

Steinen
Innrissingene på steinen er i følge
datoen gjort den 17. april 1945,
bare tre uker før kapitulasjonen.
At soldatene har tatt seg tid til
dette forteller oss følgende: de har
hatt tid til å utføre dette tidkrevende arbeidet på et hardt materiale,
de har ikke hatt et for hardt regi-
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Steinen fra Haslemoen: Øverst til venstre Gediminas-tårnet i Vilnius,
mellom Gediminas-søylene to kardinal-kors. Til høyre for
"LITAUEN" på neste linje De tre kors også i Vilnius, og nederst
litauisk datering for 17. april (IV) 1945 (m. som er fortkortelse for
«metø» og som betyr «år».
me i leiren, de har vært litauiske
patrioter, trolig hatt tilknytning til
flyvåpenet, og ikke minst har de
hatt hjemlengsel til sitt fedreland.
Under beskriver går vi inn på
hvert enkelt symbol vi finner på
steinen:

Gediminas-tårnet
Gediminas tårn er det gjenværende
tårnet fra den øverste borgen i
Vilnius, synlig fra Katedralplassen
i sentrum. Storfyrst Gediminas var
regjerte 1316-1341 og grunnla
Vilnius. Under ham var Litauen
den mektigste stat i Øst-Europa.

Gediminas-søylene
En stilisert utforming av det samme tårnet. Ofte brukt i militær
litauisk sammeheng.
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Vytis-korset
Vytis-korset, et dobbelt- eller kardinalkors), er korset man finner på
våpenskjoldet i det litauiske riksvåpenet, kalt «vytis».
Vytis – motivet av ridderen på
hest – ble allerede i 1919-20 brukt
som flyvåpenets nasjonalitetsmerke, inne i en trikolorfarget rombe.
I 1920-21 ble dette funnet for
tungvint og ble erstattet med et
rødt skjold med et hvitt vytis-kors.
Dette fikk sin endelige form i
1921. Fra 1990 ble vytis-korset
igjen tatt i bruk av det litauiske
luftforsvaret – Lietuvos kariuomenës karinës oro pajegos.

De tre kors
De tre korsene finner man på Plikasis-høyden i Vilnius. Til minne

Historie
om sju fransiskanermunker som i
følge legenden ble korsfestet her
på 1600-tallet.
Korsene er et viktig litauisk
symbol på både sorg og håp.

Litauisk datering
Litauerne daterer som svenskene
med året først, deretter måneden
og til slutt dagen. Månedsnavnene
som brukes er de opprinnelige
gamle litauiske, på samme måte
som også polsk og finsk bruker
sine, og som også gammelnorsk
hadde før. På steinen har man
istedet for «balandþio» brukt det
enklere romertallet IV.

Målet å forklare stillingen
Målet til Bjørn Tomas Kvam med
dette arbeidet er helst å komme til
bunns i hvem, eller noen som kjenner til denne Mitraljøsestillingen i
Spulsåsen.
Steinen er skjult av to furutrær.
Stillingen lå i en AT-leir som var
leir for Arbeidstjenesten som Quisling opprettet for idrettsungdom,
men tyskerne overtok leiren i årskiftet 43-44 og her ble soldatene
fra Litauen innkvartert.
Et kart over hele området som
tyskerne la under seg i 1943-45.
Det gikk under navnet «Luftwaffelager Vaaler». Hovedhensikten
med dette området var å bygge en
flyplass.
Det gjorde de og i den forbindelse er det mye og mangt å ta
bilder av, samt å beskrive.

30 cm betonglag. Kvam husker
godt at den var intakt på 60-tallet.
Den var også underminert og ble
på slutten av 70-tallet rensket for
sprengstoff, og derved ødelagt.
Men restene av alt kan ennå gjenfinnes den dag i dag. Det er blant
annet dette Kvam har samlet på
sin cd og som han dokumenterer
med tekst og bilder.
Det var en ca. fire km. taksestripe fra verkstedhangaren til den
svinger nordover og passerer den
lille elva, den var ca. 25 m. bred.
Flyplassen var bruksferdig høsten 1944 og fikk betegnelsen
«Fliegerhorstkommandantur E
211/111-Vaaler» og var underlagt
Flughafenbereich 20/111-Oslo på
Lysaker.
Den første flyavdelingen var 2
stk Ju 52/3m som var utstyrt med
minedetektorer. Så kom det i de-

sember 1944, 6 stk Focke Wulf
200 Condor sammen med 72
mann.
Deretter kom det en del fly av
typene Messerchmidt, Heinkel og
Taifun. Under frigjøringsdagene i
1945 kom det britiske flyvåpenet
RAF og ødela alt tysk materiell.
Til byggearbeidet ble russiske
krigsfanger brukt, og de var opp
mot 500 stk som ble internert i en
fangeleir. Mange av disse bukket
under av hardt arbeid, 17 av fangene ble skutt. Det er i dag en
bauta over de drepte og falne på
Haslemoen.
Leiren som etter krigen har
tilhørt Hæren skal nedlegges sommeren 2004. Dette ble vedtatt
under vårproposisjonen i Stortinget.

Haslemoen
Krigshistorikeren Torbein Gamst
sin bok om Haslemoen ble utgitt
2001 (ISBN 82-994652-1-4). Forfatteren har der samlet bilder og
bringer 12-13 sider fra tyskernes
tid på Haslemoen.
Høsten 1943 rykket tyskerne
inn i Våler kommune for å planlegge flyplassen.
Dette ble gjennomført og rullebanen var 1800 x 60 meter og ca.

Steinen med innskripsjonene finner man i øvre høyre kan av denne
kartskissen som angir området slik det så ut i 1943. (Hentet fra
Torbein Gamsts bok om Haslemoen, 2001. ISBN:82-994652-1-4.)
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Geografi
Litauiske grenseområder

Adutiškis – en by ved grensen
Byen Adutiškis ligger ca. 100
km nordøst for Vilnius, akkurat
på grensen til den hviterussiske
landsbyen Kruki. Grensen mellom de to landene går langs en
plattform mellom to jernbanespor på Adutiškes jernbanestasjon.
Jernbanen Vilnius – Didþiasalis
forlater Litauen øst for Pabrade
by, går så inn i Hviterussland gjennom byen Lyntupy, og returnerer
inn i Litauen ca. 100 meter vest
for Adutiškis jernbanestasjon. Dette gjelder imidlertid bare ett av tre
spor, to av dem ligger på hviterussisk side. Siden våren 2001 har
passasjertrafikk på denne linjen
opphørt. I august i fjor gikk det
bare frakttog på hviterussisk side,
mens all trafikk var opphørt på
litauisk side.
Da linjen var i drift kunne hviterussiske passasjerer som steg på
i Hviterussland stige av toget på
sitt lands side av plattformen og
krysse sporene over til Kruki, uten
å gå gjennom litauisk passkontroll.
Litauiske passasjerer som steg på
toget i Litauen slapp hviterussiske
formaliteter selv om toget gikk i
transitt gjennom hviterussisk territorium.
Omkring 150 meter øst for
jernbanestasjonen finner vi et
krysningspunkt for lokalt bosatte i
grensesonen. Det er kun åpent i
forbindelse med høytider for å ta

Denne grenseovergangen
brukes kun ved høytider.
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I Adutiškis går grensen (sett mot vest) mellom Hviterussland og
Litauen midt på en plattform på jernbanestasjonen.
unna den store trafikken. Resten
av året må nemlig folk flest betale
for å få visum til å krysse grensen.

Sønnen ble arrestert
I utkanten av Adutiškis ligger Vaitekieniai gård. Der bodde kun pensjonisten fru Emilija Vaitikieniene.
Sommeren 2000 kunne hun fortelle
at hennes 18 år gamle sønn hadde
blitt arrestert av hviterussiske
grensevakter og måtte tilbringe en
hel helg i fengsel. Grunnen var at
han hadde gått over grensen for å
hente en av familiens kyr som
gresset på hviterussisk side.
Jordeiendommen tilhørte familien frem til 2. verdenskrig da Litauen ble okkupert av Sovjetunionen og alle private eiendommer ble
ekspropiert av staten. På 1950tallet fikk familien da de vendte
tilbake etter eksil i Sibir tillatelse til
igjen å slå seg ned på familiens
gamle gård. Ved frigjøringen i
1991 var omlag halvparten av
eiendommen beliggende på hviterussisk side av grensen, og Vaitiekieniai-familien satt igjen med bare
to hektar. Jordeiendommen på
hviterussisk side som de kunne
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bruke før frigjøringen fikk de
ingen kompensasjon for. Så lenge
Sovjetunionen bestod hadde grensene mellom delrepublikkene liten
betydning.
Men Litauen tilbakeførte familien den delen av teigen som Stalin-regimet konfiskerte nesten 50
år tidligere. Nå går grensen bare
20 meter fra stueveggen, og grensevaktene sier de er pålagt å lage
en 13 meter bred grensegate.
Problemene for Emilija Vaitikieniene ser ikke ut til å ha noen
ende. Nå frykter den stillferdige,
men meget taleføre pensjonisten
for at dette vil medføre at halvparten av kjøkkenhagen hennes
må jevnes med jorden.

En bonde ble arrestert da kuene
kom over på feil side grensen.

Kultur

Mer om Vištytis
I forrige utgave av Litauen-Nytt
skrev vi om den litauiske familien Mackevièius som i 1990
plutselig fikk en grensebom
mellom huset sitt og Litauen.
Fremdeles er det ikke så mye
fremgang i situasjonen, men
Litauen-Nytt har sammen med
Grensevakttjenesten sett nærmere på den Litauens grense
mot Kaliningrad i det sørvestre
hjørnet av landet.
Det viser seg fort når vi kjører
langs med grensen i Grensevakttjenestens jeep at grensen ikke er
demarkert, bare oppgått. Fremdeles, 12 år etter selvstendigheten,
gjelder den gamle «fylkesgrensen»
mellom Kaliningrad oblast og Litauens Sovjetiske Sovjetrepublikk!
Den er også trolig helt identisk
med grensen mellom Øst-Preussen og Tsarens Russland frem
som gjaldt frem til 1920.
Langs denne grensen maktet
Russland vel 70 år senere det
kunststykke å flytte seg over på
den andre siden av grensen!

Litauen leietaker hos
Russland
Det er sjefen for Girënø grenseområde, Kostas Keþenis, som
viser oss rundt i området. I Vištytis får vi konstatert at situasjonen
med to gårdene med til sammen
tre familier har det som før. Det
lille området utgjør 3 hektar, og blir
litauisk når Dumaen i Russland
ratifiserer avtalen med Litauen.
Litauen må gi fra et tilsvarende
stykke land langs med Nemunas
lengre vest.
Det ble i 1997 enighet om at
Litauen skal bygsle den sørøstlige
delen av innsjøen fra Russland for
minimum 49 år. Den nordlige de-

len der Litauen har fått et trekantet område, blir litauisk territorium.
Denne avtalen skal inngås et år
etter at grensefastsettingsavtalen
har trådt i funksjon.
Grunnen til Russlands sendrektighet er at man etter litauisk EUmedlemskap ønsker å beholde
visafriheten for Kaliningrad-russere som reiser til Litauen. Alle er
vel nå i realiteten innforstått at
dette blir det ikke noe av.
Kostas Keþenis tør ikke ha
noen formening om når det kan
komme til å skje. Han mener Moskva fremdeles er fullstendig uforutsigbar. Men han har ikke noe å
utsette på sine russiske kolleger
langs grensen.
– Stort sett har vi et problemfritt samarbeid. Mye av arbeidet
vårt går ut på å passe på at fiskere
ikke kommer over i nabolandets
farvann, forteller han.
Fra like ved Vištytis by og sørover går administrasjonsgrensen i
dag langs bredden av vannet. Likevel tillater russerne at fiskere og
badere oppholder seg inntil 200
meter fra bredden.

Grensen er hemmelig!
Under arbeidet med denne artikkelen får vi opplyst fra det litauiske utenriksministeriet at de nøyaktige opplysningene om hvor
statsgrensen går ikke er tilgjengelig i henhold til Lov om statshemmeligheter! Ettersom vi ikke er
litauiske statsborgere kan vi ikke
en gang få se grensekartet.
Alt tyder at dette er nok et
eksempel på at Litauen har overtatt sovjetisk skikk og bruk. De
sovjetiske borgerne måtte ikke vite
hvor grensen var slik at de lettere
kunne rømme ut av landet. Vi får
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Litauerne får i minst 49 år lov å
bade og fiske i russisk vann.
dog håpe at russerne vet hvor
grensen mot Litauen er, for snart
blir den en del av EUs østgrense,
selv om det her er Litauen som er
på den siden. Grensesjefen venter
nå på bygging av moderne vakttårn og utstyr.
En ca. 300-600 meters bred og
vel 100 km. sone langs med polskegrensen er fremdeles bak et
2,5 meter høyt piggtrådgjerde.
Dette er en del av Sovjetunionens
ytre «fangemur» som skulle hindre
borgerne å rømme landet. Nå
virker det som man har beholdt
gjerdet ettersom det likevel er der!
Samtidig bidrar det til mindre trafikk av asylsøkere og andre innvandrere til Vest-Europa.
Etter at vi kommer inn i grensesonen ser vi fort at sperregjerdet
i dag er nærmest falleferdig. De
følsomme sensorkablene som registrerte bevegelser i gjerdet er flere
steder kuttet i stykker. Opprenskningen vil imidlertid ikke bli helt
rimelig!
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Hva skjer?

Agenda
1.-7. august:
Amatørteaterfestival i
Vesterås
Deltakere fra Norden og Baltikum. Info: Svensk-Litauiska foreningen i Mälardalen, Per Johansson, +46 21 120 795, +46 704 381
794, faks +46 21 120 751, e-post
litauen@pbz.se samt på festivalens vevplass
http://www.arosiafestival.nu/

23. augusti: Svarte bandets
dag
Til minne om Molotov-Ribbentroppakten - Sovjet og Tysklands
deling av Europa 1939.

1. september: Frihetens dag
Minnesdag

13. september – 6. oktober
Trompetist Ole Edvard Antonsen,
konserter i Vilnius- katedralen,
Europeisk Brass Forum 02 organisert av Muzikos Forumas (TBC).
Norsk kortfilmprogram ved den
Internasjonale kortfilmfestivalen
«Tinklai» i Vilnius og Klaipeda.

FORUM LITAUEN 2002
5.-6. oktober i Malmø og
Hørby
Forum Litauen 2002 arrangeres
fra 6.-8. oktober i Skåne.
Lørdag den 5. oktober arrangeres
møtene på Rådhuset i Malmø,
søndag den 6. på Vuxenskolans
konferansesenter i Hørby.
Konferensemnene blir stort sett
en oppfølging av diskusjonene i
Lundsbrunn i 2000 og i Šiauliai i
2001: landbruk/landsbygd, turisme
og kvinnlige arbeidsplasser.
For nærmere informasjon, kontakt Jarl Branting tlf/faks +46
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470-778 176, mobil +46 70-604
6991, 00370-6111 4910.

23. november: De litauiske
kjempernes dag

8. september: Vytautas'
kroningsdag

Minnedag

Til minne om kroningen av
Vytautas den store.

10. desember:
Menneskerettighetenas dag

23. september:
Tilintelsgjørelsens dag
Til minne om tilintetgjørelsen av
de litauiske jødene
5. oktober: Lærernes dag

Internationell minnesdag
25. og 26. desember:
Juledagen og annendags
jul
Helligdager.

Internasjonal minnedag

År 2003

25. oktober:
Grunnlovsdagen

1. januar: Nyttårsdagen,
Litauiske flaggets dag

Minnesdag.

Helgdag

1. november:
Allehelgensdag.

13. januar:
Frihetskjempernas dag

Helligdag.

Til minne om dem som omkom
ved TV-tårnet i Vilnius den 13.
januar 1991

2. november: De avdødes
minnedag.
18. november: Latvias
nasjonaldag
20.-23. november (onsdag–
lørdag): «Baltic Tigers»
kontaktmessa i Kristianstad
Info: Ulla Johansson,
Kommunledningskontoret,
Kristianstad, tel +46-44-135
652, fax +46-44-123 355, mob
+46-733-135 652
e-post
ulla.johansson@kristianstad.se
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16 februari: Litauens
Nationaldag
Helligdag til minne om Litauens
selvstendighetserklæring den 16.
februar 1918.
24 februari: Estlands
nationaldag
4 mars: St. Kasimirs dag
Minnedag, markedsdager.

Lesernes side

Der Ðeðupë renner

Av jord er du komen så stille, så stille,
tilbake til jorda igjen skal du gå.
Men raudnande bær skal du atter gi liv til,
som solgylne støvskyer skal du oppstå.

(Kur bega Ðeðupë)
Maironis
Der Ðeðupë renner, der Nemunas strømmer,
der er vårt Litauen, vårt elskede land.
Der brødrene våre sitt morsmål kan prate,
der sangen er den som vi fikk av Birutë.
Å, strøm, våre elver, mot evige hav!
Å, stig, våre sanger, fra hverdagens kav!

Kvifor vår jord er så stille, så stille,
det, vesle barn, kan vi ikkje forstå.
Men eg veit visst at vi menneske lever
så lenge som jorda sin rundgang vil gå.
Omsett til norsk av Liv Marit Dalen
16. februar 2002

Der edelstein skinner, der ruten den grønnes
og former en krans om en ungjentes hår,
der gjøken han galer så lystig fra skogen,
der har vi vårt hjem, og der går vi bak plogen.
Der har vi vår rikdom, vår grøde, vår jord,
der har vi vårt land og der har vi vår mor.

Løsningen på kryssordet i forrige utgave

Når vårsolens stråler blir silt gjennom lyngen,
når graset det faller for slåttekars ljå,
når stubbmarker står der så bleke og nakne,
vil hjemlandets bakker for oss være vakre.
I vårvind så mild og når løv fyker bort:
Det vakreste, deiligste landet er vårt!
Om solen oss varmer, om mørket oss tynger,
vil hjertene våre mot hjemlandet dra,
og samle seg rundt våre forfedres graver,
og takke for slitet som gav slike gaver.
I glede og sorg og i fred og i krig
vi elsker vårt land like høyt som vårt liv.
Må Herren bevare vårt land som vi elsker,
der røttene våre i jorden står fast.
Å Herre, beskytt oss mot terror og fare,
i krig og i nød må du, Gud, oss bevare.
La nådesol stråle mot oss på ditt bud!
Å, hør oss, allmektige, trofaste Gud!

Vi takker alle deltakerne for deltakelsen, og for
tilbakemeldingene på spørreskjemaet.

Vinnere av konkurransen
1. premie: Vida Ambraziejute, Stavanger.
2. premie: Erling Toft, Valestrandsfossen
3. premie: Oddvar Aasen, Moss

Oversatt til norsk av Liv Marit Dalen
16.2.2002

Vinnerne er tilskrevet.

Kvifor er jorda stille

Resultatene av leserundersøkelsen

(Kodël tyli þemë)
Salomeja Neris

Det er meget viktig for oss å ha kontakt med våre
lesere. Tilbakemeldingene vi har fått er svært positive
og konstruktive, men kunne vært langt flere.
De fleste som har svart er mest interessert i politikk, dagligliv for folk flest, sosialsituasjonen, hjelpesendinger og kultur og musikk.
Samtlige ville betalt 300 kr. om kontingenten hadde
steget så mye.
Vi vil ta hensyn til disse tilbakemeldingene, og vil
forsøke å spre bladet til flere instanser i kommuner og
organisasjoner i Norge!
Red.

Mamma, fortel kvifor jorda er stille,
lydlaust i dagar og netter ho sviv.
Ikkje til sol og til stjerner ho klagar
om smerta der inne som slit og som riv.
Klagar seg ikkje, så stille, så stille
ved natt og ved dag i ein æveleg ring.
Drikk ho vårt blod er ho grusom og iskald,
men herleg når blomar av knoppane spring.
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Foreningen Norge Litauen
Foreningen Norge Litauen er en partipolitisk uavhengig norsk forening som har til
overordnet formål å støtte den frie litauiske
republikken.
Du finner mer om oss på internett.
Adressen er: www.litauen-nytt.org
Vær velkommen!
Leder
Isak Foss, Tante Ulrikkes vei 31
0984 OSLO. E-post: isak.foss@veths.no
Tlf. privat 22 10 07 96
Tlf. arb. 22 96 45 44, faks 22 96 47 64
Nestleder
Selma Dilba, Riistoppen 9, 2007 Kjeller.
E-post: s.dilba@online.no
Tlf. 63 87 26 60, faks 63 87 99 11
Sekretær
Gudmund Harildstad, Geitmyrsveien 73D,
0455 Oslo. E-post: gudmund.
harildstad@ inl.uio.no – Boligtlf.
22 71 62 76, kontortlf. 22 85 43 90
Kasserer
Kristin R. Kardel, Ryghs vei 13 B, 0786
Oslo. E-post: k.r.kardel@bio.uio.no
Tlf./faks: 22 14 77 07 privat
Styremedlemmer
Arne Løchen, Sagaveien 35, 1430 Ås.
Tlf. 64 94 04 84
Reda Petroðiûte-Brynildsen
Thoen fjellgård, 3540 NESBYEN
E-post: svebryn@online.no
Tlf. privat 32 06 88 90
Kristina Januðonytë
Gyldenløves gate 15 B, 3117 Tønsberg
E-post: kristinaj@centras.lt
Boligtlf. 33 31 88 73, mobiltlf. 988 33 255
Varamedlemmer
Steinar Bjerve, Nordstrandveien 23
1170 Oslo. E-post: steinar@math.uio.no
Tlf. 22 29 51 63 privat

Meldinger fra
styret

Årsberetning
2001

Fondsstyre valgt

Styrets sammensetning
Formann/leder: Johan L. Stang1)
– Isak Foss2) (ny).
Nestleder: Selma Dilba1) – Selma
Dilba2) (ikke på valg).
Sekretær: Isak Foss1) – Reda
Petrosiute Brynildsen2) (ny).
Kasserer: Cato N. Lund1) – Cato
N. Lund (til 31. august) (ikke på
valg).
Kasserer: Kristin R. Kardel (1.
september - 31. desember).
Styremedlem: Arne Løchen1) –
Arne Løchen2) (gjenvalgt).
Styremedlem: Jon Bremer1) – Jon
Bremer2) (ikke på valg).
Styremedlem: Kristin R. Kardel1) –
Kristin R. Kardel (5. april - 31.
aug.) (gjenvalgt).
Styremedlem: Johan L. Stang (16.
november – 31. desember) (ny).
Varamedlem: Steinar Bjerve1) –
Steinar Bjerve2) (gjenvalgt).
Varamedlem: Nils Heggemsnes1) –
Nils Heggemsnes2) (gjenvalgt).
Varamedlem: Daiva Marija
Johansen1) – Johan L. Stang (5.
april - 16. november) (ny).

Styret i Foreningen Norge Litauen
har oppnevnt følgende personer til
styre for Foreningen Norge Litauens fond: leder for fondet Johan L.
Stang, Ann-Turi Ford og Viggo
Jørgensen. Fondet har allerede passert 50.000 kroner i grunnkapital
og er nå plassert på høyrentekonto i
BNP Paribas.

Foss friskmeldt
Lederen i Foreningen Norge Litauen er nå friskmeldt fra og med 1.
februar . Han har således overtatt
vervet som leder av Foreningen
Norge Litauen, mens Selma Dilba
er nestleder.

Litauen-Nytt beklager
Litauen-Nytt beklager at navn og
adresse til Foreningens Norge
Litauens leder ikke fremgikk i
oversikten over styrets medlemmer
i Litauen-Nytt nr. 3/4 – 2001.

Takk
Litauisk forening i Norge takker
foreningen Norge Litauen for de
5000 kroner de fikk i støtte til drift
til litauisk-undervisningen i Oslo (se
nærmere omtale et annet sted i
dette bladet).

Nils Heggemsnes, Ullern allé 49, 0381
Oslo. Tlf. 22524412 og mobiltlf. 90188394
Sturla Berg-Olsen, St. Jørgens vei 13,
0662 Oslo. E-post: sturla.berg-olsen@
east.uio.no – Boligtlf. 22 63 07 11,
kontortlf. 22 85 49 76
Revisorer
Pål Dick-Henriksen og Otto B. Halvorsen
Valgkomité
Inge Auestad, Erik Aurbakken og
Jolanta Aleksejuniene
Se også: www.litauen-nytt.org/styret.htm
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Bli medlem eller abonnent!
Du betaler 200 kr til:
Foreningen Norge Litauen,
Ryghs vei 13 B, 0786 Oslo på konto
0532.1542109.
Elever, studenter og pensjonister
betaler kun 100 kr. For firma og
institusjoner minimum 1000 kr.
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1)
2)

I tiden 1. januar – 4. april.
I tiden 5. april – 31. desember

I tiden 20. juli – 31. desember
hadde Isak Foss sykepermisjon.
Under denne tiden fungerte Selma
Dilba som leder. Cato N. Lund
fikk tilbud om et professorat i
arkitektur i Uganda fra 1. septem-

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

Foreningen Norge Litauen
ber, en stilling han mottok. I hans
sted som kasserer overtok Kristin
R. Kardel i tiden 1. september 31. desember. Johan L. Stang ble
oppfordret av et enstemmig styre
om å gå inn på den vakante styremedlemsplassen etter Cato Lund
16. november 2001.
Styremøter
I løpet av året er det holdt fem
styremøter, hvor både styremedlemmer og varamedlemmer har
vært invitert. Interessen for å
delta i styremøtene har vært stor
fra styremedlemmenes side. Dessverre har varamedlemmene vist
heller liten entusiasme – uvisst av
hvilken grunn. Kanskje det er på
tide å foreta noen utskiftninger?
Medlemstall
Ordinære medlemmer (hovedmedlemmer): 162. Elever, studenter,
pensjonister, trygdede (medlemmer
med redusert kontingent): 48.
Familiemedlemmer (som ikke mottar Litauen-Nytt): 27. Institusjoner, bedrifter: 9. Totalt medlemstall: 246. Abonnenter: 41. Sum
medlemmer og abonnenter: 287.
Litauens uavhengighetsdag
Litauens uavhengighetsdag ble
feiret i Stortingsgaten 20, 0161
Oslo – i Konferansesalen, 6. etasje, fredag 16. februar. Foreningen hadde som vanlig skaffet lokaler. Etter ambassadens forslag

Fondet vokser
Siden fondet ble stiftet er
det allerede kommet inn
51.991 kr. som nå står på
en kapitalkonto.
Når innskuddet har
nådd 100.000 kr. vil det
overskytende bli brukt på
gode prosjekter i Litauen.
Vær også du med å
bidra til at fondet vokser!

100
90

ble sangeren Vytautas Kernagis
invitert til å representere det
kunstneriske innslaget. Det ble en
usedvanlig god oppslutning med
over 140 registrerte deltakere.
Referat i Litauen-Nytt nr. 1, 2001,
side 25. Organiseringen av
feiringen av Litauens nasjonaldag
må nødvendigvis starte allerede i
høsthalvåret og gi flere
styremedlemmer arbeidsoppdrag.
Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt i Foreningen
Nordens hus, Abbediengen hovedgård, Harbitzallíen 24, 0275 Oslo,
onsdag 4. april. Referat i LitauenNytt nr. 1, 2001, side 22.
Lærerseminar om Estland og
Litauen
Et lærerseminar om Estland og
Litauen, arrangert av Norden i
Fokus og Europahuset, i Foreningen Nordens hus, Abbediengen
hovedgård, Harbitzallíen 24, 0275
Oslo, ble holdt 12. juni. Tjuefire
lærere og fire medlemmer av Foreningen Norge Litauen – Selma
Dilba, Reda Petrosiute Brynildsen,
Johan L. Stang og Cato N. Lund –
deltok fra kl. 09.00 til kl. 15.00.
Interessant, og Europahuset har en
lenke til vår hjemmeside, med
tanke på «målgruppen» i skolen
ønsker de seg litt mer historie der.
Noe å tenke på? Isak Foss hadde
lyst til å delta på dette lærerseminaret, men var forhindret grunnet

besøk i de baltiske land i tiden 6. –
20. juni. Norden i Fokus er
Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds kultur- og informasjonssenter hos Foreningen Norden i
Oslo.
Besøk i de baltiske land
I tiden 6. – 20. juni foretok Isak
Foss et besøk i de baltiske land.
Den norske veterinærforening
dekket reiseutgiftene Oslo – Baltikum tur/retur med fly. I Vilnius
hadde han blant annet mye kontakt
med Jan S. Krogh, redaktøren av
Litauen-Nytt.
Sommerarrangement
Årets sommerarrangement for
Foreningen Norge Litauens medlemmer med familie og venner,
samt litauere med familie som er
bosatt i Norge, men som ikke er
medlemmer av foreningen, ble
holdt i Foreningen Nordens hus,
Abbediengen hovedgård, Harbitzallíen 24, 0275 Oslo, lørdag 1.
september kl. 12.00 – 15.00. Nytt
av året var at den nystartede Litauisk forening i Norge var invitert til
familiesammenkomsten. Litauens
nye ambassadør i Norge – Ceslovas Vytautas Stankevicius –
med frue Jadvyga Stankeviciene
var også blant gjestene. Invitasjon
til dette litauer-treffet var annonsert i Litauen-Nytt nr. 2, 2001, side
25. Selma Dilba og Reda Pet(forts. side 50)

Støtt Foreningen Norge Litauens støttefond!
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Vær også du med på å bistå foreningens prosjekter i Litauen. Ingen gaver er for
små. Styret i foreningen og Litauen-Nytt vil kontinuerlig følge opp og omtale
prosjektene der pengene blir benyttet.
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Konto nr. 9021.13.30138
Foreningen Norge Litauens fond, Almeveien 22, 0855 Oslo
Tlf./faks. 22 23 14 93

0
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Foreningen Norge Litauen
(Forts. fra s. 49)
rosiute Brynildsen stod som
arrangementskomití. På det
meste hadde 30-40 personer
funnet veien til dette vellykkede
sommerarrangementet.
«Baltisk uke»
I regi av Norden i Fokus startet
Baltisk Uke 3. september med en
forestilling i Gamle Logen med de
tre baltiske ambassadører og full
sal. Styret var representert.
Foreningen Nordens
arrangementer
Styret har uformelt tatt opp spørsmålet om å arrangere en presentasjon av Republikken Litauen
over 4-5 kvelder under Norden i
Fokus. Vi fikk en meget positiv
respons. Det er kommet et brev,
datert 5. juli 2001, som ikke ble
kjent for styrets medlemmer på
grunn av den nyvalgte lederens
sykdomsforfall. Arbeidet med
saken er imidlertid tatt opp igjen
fra vår side. Etter eget forslag i
styret har Johan L. Stang fått i
oppdrag å skaffe til veie bakgrunnsmateriale for tre aktuelle
saker som har blitt liggende i
døvanne etter årsmøtet 4. april: 1.
Norden i Fokus-arrangement, 2.
Østersjørådets engasjement, 3.
Klarlegging av situasjonen for
ordbokens siste bind og mulige
finansiering av denne.
Julesammenkomst
Lørdag 8. desember kl. 17.00
arrangerte den litauiske ambassadør i Norge – Ceslovas Vytautas
Stankevicius – med frue Jadvyga
Stankeviciene og Litauisk forening i Norge en julesammenkomst
i kantinen til St. Hanshjemmet
alders- og sykehjem, Colletts gate
52, 0456 OSLO. Et begrenset
antall medlemmer i Foreningen
Norge Litauen var også invitert til
julesammenkomsten. Kfr.
Litauen-Nytt nr. 3/4, 2001, side 9.
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Forespørsler om bistand
Foreningen har ytet støtte til litauisk tale på Caprinofilmen om
Karius og Baktus. Det er mottatt
en rekke andre forespørsler, men
grunnet svak økonomi kan vår
forening sjelden yte økonomisk
støtte. Vår bistand blir mer av
opplysende og orienterende art.
Foreningen Norge Litauens
fond for sosiale og kulturelle
formål
Vedtekter for Fondet ble vedtatt på
foreningens årsmøte 4. april 2001.
Styret oppnevnte Johan L. Stang
som leder av fondsstyret 23. mai
2001. Endelig valg av plasseringsform og bank ble foretatt av
styret senhøstes 2001. Kandidater
til vervene som styremedlemmer i
fondsstyret ble vedtatt forespurt i
desember 2001. Fondsstyret består av: Johan L. Stang (leder),
Ann-Turi Ford og Viggo Jørgensen. Fondet er meldt til Enhetsregisteret, Brønnøysund.
Innestående beløp på konto pr.
31.12.2001 er: kr. 51.991,-.
Foreningens målsetting om å passere kr. 50.000,- før årsskiftet, er
nådd. Vår konto i BNP Paribas er:
9021.13.30138.

Referat fra
årsmøtet i
Foreningen Norge
Litauen 2002
Årsmøtet i Foreningen Norge
Litauen ble holdt i Foreningen
Nordens hus, Abbediengen
hovedgård, Harbitzalléen 24, 0275
OSLO, onsdag 10. april 2002 kl.
18.00. Det var 24 medlemmer til
stede under årsmøtet.
Saksliste
1. Velkomsthilsen
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjennelse av innkalling og
saksliste
4. Styrets årsberetning for 2001
5. Foreningens regnskap for 2001
6. Foreningens budsjett for 2002
7. Forslag om at styret meddeles
anvarsfrihet for det forløpne året
8. Styrets forslag til vedtektsendringer
9. Styrets forslag til justering av
medlemskontingenter
10. Styrets forslag til innføring av
vervepremier ved verving av nye
medlemmer
11. Valgkomiteens innstilling til
styremedlemmer, varamedlemmer
og revisorer
12. Styrets forslag til valgkomité
13. Æresmedlemskap
14. Åpen diskusjon om hva foreningen har drevet med tidligere,
hva som gjøres nå og hva den bør
drive med i framtida
15. Avslutning

Artikkel om jødene i Litauen lagt ut
Katarina Savcenkos store artikkel
«Jødene i Litauen» som ble
trykket i Litauen-Nytt nr. 3 i 1993
er nå lagt ut på våre arkivsider.
Interessen fra etterkommere
av litauiske jøder bosatt i Norge
har opp gjennom årene vært relativ
stor.
Flere historiske artikler som er
blitt trykket i Litauen-Nytts tid-
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ligere årganger vil i tiden fremover
bli gjort tilgjengelig på våre nettsider. Du finner en liste over dem
på internettsiden «Om Litauen».
En liten norsk-litauisk ordliste
er også lagt ut. På sikt er det også
tanken å utvide denne, kanskje ved
hjelp av interaktiv registrering.

Foreningen Norge Litauen
Sak 1. Fungerende leder Selma
Dilba ønsket velkommen.
Sak 2. Til ordstyrer ble Mikkel
Kardel valgt, som referent Reda
Petrosiute-Brynildsen.
Sak 3. Innkalling og saksliste ble
godkjent.
Sak 4. Styrets årsberetning for
2001 ble godkjent.
Sak 5. Foreningens regnskap for
2001 ble godkjent. Revisorene
hadde godkjent regnskapet,
men ønsket at leder/nestleder for
foreningen attesterer regningene
før de blir anvist av kassereren.
Revisorene hadde også bemerkninger til medlemslisten og innbetalingene fra medlemmene. De
ønsket at foreningen innførte bruk
av et EDB-basert regnskapsprogram.
Sak 6. Foreningens budsjett for
2002 ble godkjent. Det ble etterlyst fra hvem man kunne tenke
seg økonomisk bidrag fra. Stang
kunne opplyse at det var innsendt
søknad om økonomisk støtte
fra Jørgen F. Bonnevie Ringnes'
minnefond og Oslo kommune,
Flyktning- og innvandreretaten.
Sak 7. Styret ble meddelt ansvarsfrihet for det forløpne året.
Sak 8. Styrets forslag til vedtektsendringer ble i prinsippet vedtatt, men forslaget til vedtektsendringer må finpusses ytterligere
før de endelig kan godkjennes på
neste årsmøte, eventuelt på et
ekstraordinært årsmøte. Årets
Litauen-venn må inn i vedtektene,
samt Foreningen Norge Litauens
fond for sosiale og kulturelle
formål.
Styret må derfor behandle
saken på nytt.
Sak 9. Styrets forslag til justering av medlemskontingenter ble
vedtatt utsatt til neste årsmøte,
eventuelt til et ekstraordinært
årsmøte.
Sak 10. Styrets forslag til innføring av vervepremier ved ver-

ving av nye medlemmer ble ikke
vedtatt.
Sak 11. Valgkomiteens leder
Inge Auestad redegjorde for valgkomiteens innstilling, hvor det
fremgikk at Selma Dilba var på
valg, at Jon Bremer og Johan L.
Stang hadde frasagt seg gjenvalg,
at Kristina Janusonyte og Gudmund Harildstad var foreslått som
nye styremedlemmer, at Steinar
Bjerve, Nils Heggemsnes og Sturla Berg-Olsen var foreslått som
varamedlemmer, at Pål Dick-Henriksen og Otto B. Halvorsen ble
foreslått som revisorer. Under
årsmøtet kom det benkeforslag om
at Jolanta Kliukiene går inn på
plassen i stedet for Nils
Heggemsnes.

Resultatet av valget ble
følgende:
Styret:
Isak Foss, leder (ikke på valg)
Selma Dilba (gjenvalgt for 2 år)
Reda Petrosiute-Brynildsen (ikke
på valg)
Kristin R. Kardel (ikke på valg)
Arne Løchen (ikke på valg)
Kristina Janusonyte (ny, valgt for
2 år)
Gudmund Harildstad (ny, valgt
for 2 år)
Varamedlemmer:
Steinar Bjerve (gjenvalgt for 1 år)
Nils Heggemsnes (gjenvalgt for 1
år)
Sturla Berg-Olsen (ny, valgt for 1
år)
Revisorer:
Pål Dick-Henriksen (gjenvalgt
for 1 år)
Otto B. Halvorsen (ny, valgt for 1
år)

Under årsmøtet kom det benkeforslag om at Johan L. Stang
gikk inn i valgkomiteen i stedet for
Jolanta Aleksejuniene. Etter en
del diskusjon trakk imidlertid Johan
L. Stang seg som kandidat til
valgkomiteen.
Valgkomité:
Inge Auestad (gjenvalgt for 1 år)
Erik Aurbakken (gjenvalgt for 1
år)
Jolanta Aleksejuniene (ny, valgt
for 1 år)
Sak 13. Æresmedlemskap. Styret hadde foreslått at Leon Bodd
ble utnevnt som æresmedlem i
Foreningen Norge Litauen, og
dette ble vedtatt av årsmøtet. Utnevnelsen vil foregå ved en senere
anledning i løpet av inneværende
år – kanskje på et ekstraordinært
årsmøte høsten 2002.
Sak 14. Åpen diskusjon om hva
foreningen har drevet med tidligere, hva som gjøres nå, og hva
den bør drive med i framtida. På
grunn av langt fremskreden tid på
kvelden fant forsamlingen at det
var best å utsette denne saken til
en senere anledning.
Sak 15. Avslutning. Johan L.
Stang og Jon Bremer fikk overrakt
blomster for lang og tro tjeneste i
foreningen. Fungerende leder
Selma Dilba takket Mikkel Kardel
for fin ledelse som ordstyrer under
årsmøtet.
Oslo/Nesbyen, 21. juni 2002.
Isak Foss, leder
Reda Petrosiute-Brynildsen,
sekretær

Sak 12. Styret hadde lagt fram
følgende forslag til valgkomité:
Inge Auestad, Erik Aurbakken og
Jolanta Aleksejuniene.
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Påinternett
Litauens hjemmeside finner vi
på serveren neris.mii.lt som er
en adresse underlagt Institutt
for Matematikk og Informatikk i
Vilnius. Denne adressen kan
komme til å endres, men kan
fort finnes i fremtiden ved å
søke på en av de store søkemotorene. Vi anbefaler
www.google.com som kan innstilles både i norsk og litauisk
språkversjon.
Datanettverklaboratoriet (KTL)
startet i 1993 basert på datasenteret ved institutt for matematikk og informatikk (MII).
Hovedaktiviteten er datanettverk og utvikling ved det litauiske
akademiske og forskningsdatanettverket Litnet. KTL utfører
denne aktiviteten i nært samarbeid
med spesialister fra Kaunas tekniske universitet og Vilnius Gediminas tekniske universitet.

Litauens hjemmesider
På den engelskspråklige portalen
får man først en kort presentasjon
av Litauen med nasjonalsang i
tekst, noter og lyd, flagg og riksvåpen.
Klikker man på lenken for vitenskap og utdanning kommer man
til en nyttig oversikt over litauiske
forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Litt morsomt er det at man
også her finner litt av de særegne

Litauen-Nytt
Organ for Foreningen Norge Litauen
Nr. 1/2 (42/43) - 12. årgang

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

litauiske motsetningene mellom
såkalte «prestisjeinstitusjoner» og
de «lavere» «halvakademiske instituttene man må ta hvis man ikke
har fulgt med i timene». Eksempelvis er det litauiske landbruksuniversitetet listet under «akademier», mens Šiauliai universitet
finnes under «institutter»!
Går man tilbake til hovedsiden
og klikker på «About Lithuania»
kommer et klikkbart kart opp der
man kan gå videre til den enkelte
kommune eller by.
På førstesiden finner man dessuten pekere til hovedsidene for
turistinformasjon, vevfortegnelse,
kulturarv, vitenskap og utdanning,
informasjonssamfunn, registrering
av nye vevsteder og til slutt en
side om KTL.
Denne siden er dessverre ikke
helt oppdatert i likhet med oversikten til det litauiske kommuneforbundet. De nye sidene til kommunene og den nye kommunestrukturen fremkommer ikke.
Likevel blir kommunene som
listes presentert med en oversiktelig historisk bakgrunn.

Vevfortegnelse
Den kanskje viktigste informasjonen Litauens hjemmesider kan
gi oss er vevfortegnelsen «Liste
over litauiske vevsider (Index of
WWW)».
I dette bladet
Redaksjonen og policy: side 3
Er det noe du lurer på, ring:
Fra Norge: 00 370 2 40 56 20
Fra Litauen: 8 – 22 40 56 20
Haster det? Ring 00 370 686 51555
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Også denne er delt opp i avdelinger for regjering, bibliotek, vitenskap og utdanning, media og utgivere, fritid, organisasjoner, turisme, tjenesteyting, kunst og kultur,
data og Internett og helsevesen.
Systemet består i hovedsak av
en stor lenkesamling, men noen
avdelinger har KTL selv laget.
Den beste oversikten finner
man ikke overraskende under vitenskap og utdanning samt data og
internett. Det er litt imponerende
oversikt over institusjoner skaperne har kartlagt.
Kulturarvoversikten er også
meget bra. Her finner man de
viktigste gode nettstedene. Litauens museers anbefales!

Konklusjon
Generelt sett er «Litauens hjemmesider» den beste samlingen i
Litauen. Den er kun en samling
lenker og ikke noe mer. Det kan
på sett og vis være vel og bra.
Svakhetene er at mye ikke er
oppdatert og litt rotete. For mange
lenker er døde, og bærer preg av
dårlig og tilfeldig vedlikehold. Presentasjonen er som oftest begrenset til navnet på vevstedet.
Likevel er det svært mye bra
her, og leserne anbefales å bruke
tid ved denne lenkebasen og utforske nye sider ved Litauen fra
sin egen stue!
Opplag: 750 eksemplarer.
Levert til trykking: 12. juli 2002.
Trykket av UAB SpaustuvëVailinta,
Vilnius, Litauen.

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

Three-star hotel in the
center of Kaunas Old
Town

V. Kuzmos g. 8, LT-3000 Kaunas, tel. (+370 7) 20 37 59, 22 99
81; fax: (+370 7) 22 03 55. E-mail: minotel@kaunas.omnitel.net;
http://www.visalietuva.lt/minotel
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Les Litauen-Nytt!
Litauen-Nytt er det eneste norske tidsskriftet om Litauen. Det har utkommet siden våren
1991. Vi bringer alle former for nyheter fra vårt samarbeidsland i øst, men med en fokus på
det norsk-litauiske samarbeidet. Sentralt står forretninger, kultur, utdanning og bistand. Vi
tror at disse områdene bør samarbeide i større grad enn tidligere. Vårt bidrag er å skrive
om det som skjer slik at man vet hva naboen holder på med!
Ja, jeg tegner herved abonnement på Litauen-Nytt (200 kr. pr. år).
Send meg giroblankett i posten!

Navn:
Adresse:

.................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Postnr. ...........................

Poststed:

........................................................................

