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APIE LAXNESSÀ IR BENEDICTSENÀ
TAIP

PAT APIE

ISLANDIJÀ, DANIJÀ

Svetlanos STEPONAVIÈIENËS publikacijoje iðkyla vienas
epizodas ið dviejø garsiø Ðiaurës raðytojø biografijø.
Åge MEYERIS-BENEDICTSENAS ir Halldóras LAXNESSAS
buvo susitikæ 1919 metais Kopenhagoje, o ðis susitikimas
bent vienam ið jø, bûsimajam Nobelio premijos laureatui
Halldórui Laxnessui, paliko neiðdildomà áspûdá ir tapo
svarbiu kûrybos ir gyvenimo epizodu.

Publication by Svetlana STEPONAVIÈIENË brings up one
episode from the biographies of two celebrated
Scandinavian writers. Åge MEYER-BENEDICTSEN and
Halldór LAXNESS met in Copenhagen in 1919 and the
meeting, at least for one of them, the future Nobel Prize
winner Halldór Laxness, was of such significance that it left
an indelible impression and became an important episode
in life and creation.

P ASTABA S KAITYTOJUI
Ðio Krantø numerio (jis skirtas Islandijai) islandiðkuose tikriniuose varduose daþnas balses á ir ó reikia
tarti au, ou; priebalsës Þ ir ð tariamos t arba d (analogiðkai angliðkai  dusli arba skardi th); samplaikas ll,
rn tariame atitinkamai dl, rtn. Plaèiau apie islandø kalbà
skaityti p. 6465. (Red.)
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LIETUVÀ

Negali sakyti, kad Laxnessas yra maþai þinomas
autorius Lietuvoje. Dauguma jo romanø iðversti á lietuviø kalbà (gaila, ne tiesiogiai ið islandø, visi  per rusø
kalbà), taèiau tai nekeièia esmës ir bendro vaizdo labai
neiðkraipo. Kiti romanai, kurie nebuvo iðversti á rusø
kalbà, aiðku, nesulaukë ir lietuviø leidëjø dëmesio 
kaip iki Atgimimo, taip ir po jo. Stebëtis nëra ko  tai ne
perkamiausios knygos, kur vieðpatauja sekso arba detektyvo intriga. Tai klasika, tiesa, gana savotiðka, kuri
ið skaitytojo reikalauja aktyvumo, bet klasika dabar nëra nei dëmesio centre, nei pagarboje. Tokie romanai kaip
Gerpla (1952) arba Susigràþintas rojus (1960) lietuviø skaitytojui turbût taip ir liks neþinomi.
Uþ Islandijos ribø Laxnessas yra vienas labiausiai
skaitomø ir nagrinëjamø islandø autoriø,  uþsieninë laksnesiana susideda ið solidaus pluoðto straipsniø apie
atskirus kûrinius, raðytojo kûrybos aspektus, ir ið solidþiø monografijø, kuriø skaièius taip pat yra áspûdingas
ir vis auga; ávairiø ðaliø universitetuose studentai ir doktorantai raðo referatus ir PhD disertacijas, kuriø tema yra
susijusi su Halldóru Laxnessu, o Lietuvoje kol kas ðiuo
atþvilgiu matome tuðèià erdvæ. Kada ir kas gi bus áraðyta
á ðià tabula rasa? Norisi tikëtis, kad kas nors bus, kad
tarp skandinavø literatûros tyrëjø atsiras norinèiø rimtai
iðstudijuoti ðio þodþio ir minties virtuozo kûrybà, áminti
daugelá paslapèiø, nes jo tekstas daþnai skaitytojui atskleidþia tik paèià aisbergo virðûnæ, o tikroji prasmë paslëpta giliai giliai, po daugelio prasmiø sluoksniu.
Tiesa, kai prieð keletà metø vieðai èia buvo minimas
Laxnessas (o tai buvo 2002-øjø gruodá, paskutinëmis
raðytojo ypatingøjø jubiliejiniø metø dienomis), á Menininkø rûmus Kaune, kur vyko ðiai ðventei skirta konferencija, nelauktai suguþëjo didþiulë salë þmoniø, nors
átariu, jog dalá klausytojø ir þiûrovø labiausiai viliojo
þadama puiki Nijolës Ambrazaitytës bei jos akompaniatorës Eugenijos Jelesinos parengta islandø liaudies
dainø ir kitø skandinaviðkø kûriniø programa. Per tà
iðkilmingà vakarà Laxnessas buvo pristatytas kaip vienintelis islandas Nobelio premijos laureatas, garsiausias XX amþiaus Skandinavijos romanistas. Sveèiai
taip pat galëjo pasigroþëti unikalia, labai turtinga jubiliejine fotoparoda, skirta raðytojui ir atspindinèia ðalies
kartu su Laxnessu gyvento viso to amþiaus istorijà.
Ekspozicijos atgabenimu á Lietuvà pasirûpino nenuilstamoji skandinavø renginiø iniciatorë ir globëja Dalia
Poðkienë ið vieðosios Vinco Kudirkos bibliotekos drauge
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su tuometiniu asociacijos Norden-Lietuva pirmininku
Jonu Aleknavièiumi.
Taèiau juk Laxnessas  ne vien romanistas. Jis apskritai iðtisa epocha, nes gyveno ilgai (96 metus): gimë
paèioje XX amþiaus pradþioje, 1902 metais, o mirë paèioje pabaigoje, 1998-aisiais). Raðyti pradëjo nuo paauglystës ir baigë bûdamas arti ðimto metø. Taigi visu savo
gyvenimu jis nuo pradþios iki galo yra tikrø tikriausias
XX ðimtmeèio metraðtininkas.
Galima sakyti, ir nemanau, jog tai bûtø smarkiai perdëta, kad Laxnessas yra ne tik iðtisa epocha  jis taip pat
yra ir visas pasaulis. Tiesa, ta epocha  tai Islandijos
epocha pasaulinës kultûros paveiksle, o pasaulis  tai
islandiðkas pasaulis. Laxnesso kûriniuose  kaimas ir
miestas, kalnai ir jûra, liaudies iðminèiai ir kaimo kvaileliai, avys ir þuvys, valstieèiai ir verslininkai, poetai ir
revoliucionieriai, darbininkai ir ðalies vadovai,  ir viskas apie Islandijà, skirta Islandijai. Vargiai rastume jam
analogà pasaulinëje literatûroje ar meno istorijoje. Atrodo, kad ðiuo atþvilgiu jis yra unikalus.
Laxnessas yra ne tik prozininkas, jis  ir didis poetas,
nors iðleido tik vienà poezijos rinkiná (Eilëraðèiai,
1930). Taèiau kadangi jo romanø herojai neretai yra ir
poetai, jie, kaip kokie senieji skaldai, daþnai prabyla
eilëmis, ir ta tariamai jø, herojø, kûryba yra ne maþiau
reikðminga negu pagrindinis prozos tekstas. Daugeliui
Laxnesso eiliø kompozitoriai paraðë muzikà, ir jos seniai
tapo liaudies dainomis. Be to, jis dar ir dramaturgas,
kûræs daugiausia pusiau absurdo komedijas (jos praktiðkai nenueina nuo scenos), o ir dauguma jo romanø
taip pat yra inscenizuoti bei ekranizuoti. Dar ir publicis-

tas, kritikas, rimtas istorikas, visapusiðkai profesionalus senosios literatûros (sãgø), taip pat ir ðiuolaikinës
literatûros tyrinëtojas bei leidëjas.
Ypatingà vietà literatûriniame Laxnesso palikime uþima memuarinio pobûdþio trumpesni ar ilgesni (nuo
vieno dviejø puslapiø esë iki romano apimties tomø)
raðiniai, savotiðki dienoraðèiai, vienos dienos arba vieneriø metø, vieno ar keliø gyvenimo tarpsniø apmàstymai. Pradëjæs kruopðèiai raðyti savo gyvenimo kronikà
nuo pat vaikystës, vos ne dienomis, kartais  kone
valandomis, jis, kol leido sveikata, laikësi ðio áproèio visà
gyvenimà. Daug keliavæs, daug matæs, daug iðbandæs ir
patyræs (vos netapæs katalikø vienuoliu ir tuoj pat 
beveik komunizmo ðaukliu, nors niekada nepriklausë
jokiai partijai), paskui pasinëræs á Rytø filosofijà, ilgainiui jis ið tiesø bvo laikomas neoficialiu savo tautos
dvasiniu lyderiu. Jo átaka dabartinei islandø literatûrai,
dvasiniam ir socialiniam ðios ðalies klimatui yra milþiniðka, nors dabar, deja, tarsi ir bandoma tà átakà sumenkinti ar bent revizuoti, lyg bûtø ámanoma nubausti uþ
senas klaidas, lyg bûtø ámanoma jas iðtaisyti.
Minëtoje memuaristinëje epopëjoje iðsiskiria keletas
romanø esë (paties autoriaus terminas), kurios ið tikrøjø
nëra nei romanai, nei esë, o meistriðkos autobiografinës
mini novelës, savotiðkos gracingos ðiaurietiðkos arabeskos, papuoðtos ámantria ornamentika, sugráþimais,
kai kur tiesiais, kai kur lauþtais siuþetiniais raðtais,
pasikartojimais. Skaityti jas yra ne maþiau ádomu negu jo
romanus,  tai tarsi rinktinis gurmanø patiekalas. Vienas
toks rinkinëlis, Jaunas að buvau (1976, pavadinimas
paimtas ið Vyresniosios Eddos), mums turëtø bûti ypaè
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ádomus, visø pirma todël, kad èia pasakojama tik apie
vienintelius  1919 metus, kurie ir jaunajai Lietuvai nepaprastai svarbûs ir kupini dramatiðkø ávykiø. Kaip tik ðie
metai yra raðytojo kelio pati pradþia. Septyniolikmetis
Halldóras Guðjónssonas, dar netapæs Laxnessu, nors jau
pasiraðinëja  Halldóras ið Laxneso, leidþiasi á paèià
pirmàjà savo kelionæ ið gûdþios, atsilikusios daniðkos
provincijos, kokia tuo metu buvo Reikjavikas, á platøjá
pasaulá, kurá jis trokðta uþkariauti. Taip jis atsiduria Kopenhagoje, o kartu prasideda ir jo raðytojo veikla, nors jis,
dar septyniolikmetis, jau yra paraðæs savo pirmàjá romanà
Gamtos kûdikis, kuris turi netrukus pasirodyti Reikjavike, ir iðspausdinæs keletà apsakymø daniðkai ir islandiðkai savaitiniuose þurnaluose. Èia jo laukia rimti iðbandymai ir pagundos, bet sunkiausiai jam sekasi grumtis su
dviem já persekiojanèiomis galingomis ðmëklomis, nuo
kuriø átakos jis niekaip neástengia iðsivaduoti, o tai yra
galingiausi Ðiaurës pasaulio gigantai  Strindbergas ir
Hamsunas Taèiau, laimë, jo kelyje atsiranda nepaprastas þmogus, toks pat keistas kaip ir jis pats, taip pat
mëgstantis ryðëti kaspinà po apykakle kaip koks lordas
Byronas arba Beethovenas. Ðis þmogus jam yra toks geras,
kad jis turbût tiesiog yra iðprotëjæs, ir tai ne kas kitas, o
Åge Meyeris-Benedictsenas,  taigi kaip tik dël to mums
ðitas tomas yra itin ádomus. Ðis þmogus amþinai baisiausiai skuba, bet ne taip, kad nepadarytø paslaugos  labai
grakðèiai ir nuoðirdþiai  absoliuèiai nereikðmingam þmogui. Èia randame betarpiðkà ir ðmaikðtø Benedictseno
portretà  apibûdinama jo originali iðorë ir ne maþiau
originalus bendravimo bûdas. Skaièiau Jûsø apsakymus, daniðkai ir islandiðkai. Po to, raðo Laxnessas, jis
iðtarë tuos sparnuotus þodþius: Jauni poetai neturi gyventi varganoje palëpëje. Jie turi gyventi ten, kur baigiasi
miðko pakraðtys ir prasideda laukai. Að Jums surasiu
tokià vietà kaime, pas savo paþástamus valstieèius.
Susitikimas, bendravimas su ðiuo þmogum, jo veiklos
stebëjimas tampa jaunam raðytojui neuþmirðtamas ir esminis  jeigu ne lemtingas  visam, taigi ir kûrybiniam,
tolesniam jo likimui. Vyresniojo kolegos paskatinimas ir
palaikymas (Laxnessui yra 17, Benedictsenui  53 metai)
sunkiu momentu padeda islandø jaunuoliui daugeliu
atvejø apsispræsti ir pajusti savyje gimstant bûsimà epiniø kûriniø autoriø. Kaip tik tà vasarà ir kaip tik ten,
Benedictseno surastame kaime, gimsta Laxnessas  epinis Islandijos dainius, bûsimasis Nepriklausomø þmoniø, Salkos Valkos ir Islandijos varpo autorius, o
viso to kaltininkas yra ne kas kitas  tik Benedictsenas.
Tai lyg vieno plunksnos brolio palaiminimas kitam. Neatsitiktinai Benedictsenas pirmàkart minimas paèioje
knygos pradþioje, ir kaip tik jam skirti ir baigiamieji romano esë Jaunas að buvau skyriai. Ir ðtai senasis ðlubas
daugiavaikis kaimo varguolis Þórðuras ið Verðiukø trobelës virsta Bjarturu ið Vasaros buveinës, vieno reikðmingiausiø romanø Nepriklausomi þmonës herojumi ir
amþinuoju islando simboliu.
Åge Meyeris-Benedictsenas (18661927) savo kilme
buvo ið dalies þydas (jo tëvas, stambus komersantas
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Ferdinandas Meyeris, buvo kilæs ið Ðiaurës Vokietijos,
Ðlëzvig-Holðteino), ið dalies islandas (pagal motinà Annà Marijà Benedictsen, kilusià ið Islandijos, iki vedybø
su Benedictseno tëvu buvusià Kopenhagos karaliðkojo
teatro primadona), ið dalies danas (pagal motinos motinà, kuri buvo danë). Savo stiprø ryðá su motinos tëvyne
Islandija jis jautë dar bûdamas vaikas. Tas ryðys motinai
mirus, kai jam buvo aðtuoneri, tik sustiprëjo. Pirmoji jo
kelionë, tiksliau paauglio pabëgimas nuo mokyklos á savarankiðkà gyvenimà, buvo plaukimas laivu kaip tik á
Islandijà, ir èia jis pusantrø metø praleido sunkiai dirbdamas laive arba krautuvininko padëjëju, taèiau sveikatai
paðlijus buvo seserø ákalbëtas gráþti prie mokslø. Á Islandijà Benedictsenas daþnai atvaþiuodavo jau baigæs mokslus, domëjosi jos kultûra ir istorija, daug raðë tomis temomis Danijos spaudoje ir skaitë apie tai paskaitas liaudies
universitetuose, vaþinëdamas po visà ðalá. Jis buvo karðtas Islandijos atsiskyrimo nuo Danijos ðalininkas, ir jam
rûpëjo, kad tai ávyktø kuo maþiau skausmingai. Jis artimai
bendravo su Islandijos nacionalinio atgimimo vadais bei
ðalininkais ir Danijoje, ir Islandijoje. Jo metodas buvo 
kuo daugiau ðvietimo ir abipusës tolerancijos, jis stengësi paskleisti Danijoje kuo daugiau þiniø apie Islandijà,
primindamas bendrà skandinaviðkà praeitá ir kultûriná
palikimà. Jis tapo vienu pagrindiniø Islandijos draugijos
steigëjø Danijoje (1916) ir iki pat savo mirties 1927-aisiais
buvo jos sekretoriumi, ið tikrøjø atlikdamas joje pagrindiná darbà (Laxnessas buvo ásitikinæs, kad Benedictsenas ëjo ten direktoriaus pareigas).
Benedictseno vardas Lietuvoje gerai þinomas, ypaè
jis tapo toks pastaràjá deðimtmetá. Pradëjæs studijuoti indoeuropieèiø filologijà ir slavø kalbas Kopenhagos, Leipcigo, Varðuvos, Maskvos universitetuose, taip pat Bulgarijoje, jis, kelis kartus (pirmàsyk 1893, paskutinásyk
1923 metais) apsilankæs Lietuvoje, gerai pramokæs lietuviø kalbà, iðstudijavæs Lietuvos istorijà ir tuometinæ Lietuvos socialinæ, politinæ ir ekonominæ padëtá Rusijos imperijos sudëtyje, susipaþinæs su lietuviø tautos kultûra,
paproèiais, dainomis, daniðkai paraðë unikalø veikalà Et
folk, der vaagner. Kulturbilleder fra Litaven (Bundanti
tauta. Lietuvos kultûros vaizdai), iðleistà Kopenhagoje
1895-aisiais. Toje knygoje lyg susiliejo draugën viskas.
Viena vertus, tai ir preciziðkai, moksliðkai pateikti faktai
bei jø analizë, ir kartu iðsamus apraðomojo kraðto vadovas, pasakojimas apie ádomiausias vietoves ir istorinius
ávykius, kvietimas arèiau susipaþinti su kraðto þmonëmis.
Taèiau tai buvo dar ir pati tikriausia lyrika, savotiðka
meilës iðpaþintis, nes Lietuva Benedictsenas susiþavëjo,
ir tai labai jauèiama skaitant ðià jauno raðytojo pirmàjà
knygà. Apie tai graþiai kalba Jurgis Savickis, þmogus, ne
maþiau emocionalus negu jo bièiulis Benedictsenas: ...jis
kaip koks ásimylëjæs jaunikis nuo visos ðirdies sudëjo
poezijas savo mylimajai, ðiai naujai jo aptiktai ðaliai1.
Benedictsenas buvo artimai paþástamas su Georgu
Sauerweinu, su þinomø ðvietëjø pora Petru ir Sofija
Kriauèiûnais, pas kuriuos paprastai apsistodavo, kai
uþvaþiuodavo á Plokðèius. Jø namuose, kurie buvo pa-
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virtæ tikra uþsienio lituanistø Meka, daþnai uþeigà
rasdavo ir kitø tautø kalbininkai: suomiai, rusai, vokieèiai, èekai, lenkai. Per juos Benedictsenas susipaþino
su Vincu Kudirka. Manoma, kad jis buvo paþástamas ir
su Jonu Basanavièiumi. Bent ið Savickio laiðko, Helsinkyje raðyto Basanavièiui (1926, sausio 16), atrodo, kad
Benedictseno vardas pastarajam buvo gerai þinomas:
Kart su ðiuo siunèiu Gerb. Daktarui dar kelias broðiûras, jø dvi tai mano produktas, daniðkoji: Lysskaer, en
Bog om Litaven (Paþaros) 2, kita Benedictseno daniðkoji knyga apie Lietuvà mano iðleista Kopenhagoje
anglø kalboje. Ypatingai beleisdamas paskutinæ knygà
ir betvarkydamas jà, ir iliustruodamas, turëjau daug
bëdos. Kone visas savo knygas iðplëðiau, berankiodamas jai iliustracijø. Na, bet pasisekë viskas gerai. Valdþia iðsiuntinëjo jø visoms mûsø atstovybëms ir konsulatams uþsienyje, svetima spauda sutiko labai prielankiai,
o senasis Benedictsenas sako neuþmirðiàs iki grabo
lentos. Smarkus prieþadas, bet ir jis visas toks smarkus
visuomet. <...> Dar kartà velydamas Tamstai viso labo,
pasilieku Tamstà gerbiàs Jurgis Savickis 3.
Benedictsenas ir Basanavièius  abu mirë 1927 metais. Beje, pastarasis buvo tik penkeriais metais vyresnis uþ Benedictsenà. Nors daþnai minima, kad jiedu buvo susitikæ, aptikti tikrø tokio susitikimo árodymø vis
dëlto nepavyko. Viename savo laiðkø Benedictsenas
mini, kad ruoðiasi pasimatyti su Basanavièiumi, bet neaiðku, ar ið tikrøjø jie buvo susitikæ.
Taip pat Danijoje Benedictsenas artimai bendravo su
pirmaisiais Lietuvos diplomatais Jurgiu Savickiu ir Ignu
Ðeiniumi; kai á Kopenhagà buvo atvykæs su oficialiu vizitu Lietuvos prezidentas Antanas Smetona 1919 metø
pradþioje, Benedictsenas dalyvavo iðkilminguose pietuose ir pasakë lietuviðkà tostà: Lietuva ant visados
tarp palaimos, tarp bëdos. Ðie Sauerweino, su kuriuo
Benedictsenas kadaise pats braidþiojo paðeðupiais, þodþiai jam atrodë tinkamiausi lietuvio jausmui iðreikðti.
Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, Benedictseno knyga pati savaime ágijo ypatingà reikðmæ. Todël
nenuostabu, kad Savickio iniciatyva, su vyriausybës
parama ir uþsienio lietuviø pagalba stengtasi buvo jà
kuo greièiau iðleisti anglø kalba (iðëjo 1924). Taèiau
praeis dar keli deðimtmeèiai, kol ji pagaliau bus iðversta
ir á lietuviø kalbà ir iðleista Lietuvoje 4. Pagaliau toje
paèioje þemëje, dël kurios laisvos ir ðviesios ateities
buvo toks tikras Benedictsenas, raðydamas savo pranaðiðkà knygà prieð ðimtà su virðum metø, iðaugo karta
laisvø pilieèiø, kurie gali paimti ðià knygà á rankas ir
stebëtis jos ðiuolaikiðkumu.
Nuo to laiko Benedictsenas jau uþëmë tvirtà pozicijà
moksliniame, taip pat literatûriniame ir politiniame lietuviðkame diskurse, jam skiriamos konferencijos ir seminarai 5, jo vardas daþnai minimas periodinëje spaudoje 6, o jo knyga, jau seniai tapusi bibliografine retenybe,
praðyte praðosi pakartotinës laidos.
Ðio nuostabaus tyrinëtojo, didelio humanisto, garsaus pavergtøjø tautø uþtarëjo gerbëjø grupës inicia-

tyva Vilniuje 2007 metø gruodþio 21 dienà buvo ásteigtas klubas Norden / Benedictseno bièiuliai, kurio
pirmàja pirmininke buvo iðrinkta dr. Svetlana Steponavièienë ( ssteponavièiene@hotmail.com ), o sekretore tapo
VU dëstytoja Irena Miðkinienë ( miskiniene@takas.lt ).
Klubas veikia kaip savarankiðkas vienetas, áeinantis á
Ðiaurës ðaliø asociacijà Norden-Lietuva, kurios pirmininkas  Baltoskandijos akademijos Panevëþyje mokslinis
sekretorius Arûnas Bliûdþius. Klubo veikla  kultûrinë
ðvietëjiðka, taip pat plëtojami ryðiai su Skandinavijos
ðalimis. Klubo nariai renkasi kas mënesá pasikviesdami
dailininkus, raðytojus, kitø srièiø menininkus, savo veikla susijusius su Skandinavijos ðalimis. Klube jau buvo
ávykæ susitikimai su tapytoju Vilmantu Marcinkevièiumi, kuris yra vienas þymiausiø ðiandienos menininkø
Lietuvoje, gerai paþástantis Danijà, nes dalyvauja tarptautinëje dailininkø grupëje prie NB meno galerijos Viborge ir Roskildëje Danijoje. Kità kartà á klubo susitikimà
buvo pakviesta dailininkë ir fotografë Eglë Babilaitë,
tada kà tik gráþusi ið keliø mënesiø studijø kelionës po
Islandijà. Klubo tarybos narys Povilas Saudargas buvo
pasikvietæs kitus klubo narius susipaþinti su MA bibliotekos skandinaviðkais fondais, M.K. Èiurlionio meno
mokyklos muziejaus vadovas Antanas Kontautas  su
ðio muziejaus kolekcijomis ir veikla.
Klubas Norden / Benedictseno bièiuliai turi daug
ateities planø, vienas svarbiausiø  surinkti kuo daugiau medþiagos apie Åge Meyerio-Benedictseno veiklà, kaupti jo archyvà. Ir uþmegzti ryðius su neabejingaisiais jo darbams ten, kur jis pasiþymëjo savo tauriàja
humanistine veikla: Armënijoje, Lenkijoje, Danijoje,
Suomijoje, Islandijoje, Airijoje, taip pat ir Lietuvoje.
Klubo steigëjai nuoðirdþiai kvieèia visus, besidominèius ðio þmogaus dvasinio palikimo iðlaikymu ir puoselëjimu, prisidëti prie klubo veiklos.
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1996 m. docento Liongino Paþûsio paskatinta Vilniaus universiteto magistrë Skirmantë Ramanauskaitë iðvertë á lietuviø kalbà (iðleista 1997).
5
1999 m. rugsëjo 1516 dienomis VU vykusios konferencijos Åge
Meyeris-Benedictsenas ir jo knyga Bundanti tauta. Lietuvos
kultûros vaizdai medþiaga 2000-aisiais iðspausdinta atskiru
leidiniu. 2006 m. rugsëjo 29spalio 1 dienomis vykusios tarptautinës konferencijos minint Danijos mokslininko etnografo Åge
Meyerio-Benedictseno 140-àsias gimimo metines, kaip ir 2007 m.
gruodá (14 d. Vilniuje, 15 d. Kaune) vykusio tarptautinio seminaro,
skirto asociacijos Norden-Lietuva deðimtmeèiui ir Benedictseno
mirties 80-osioms metinëms, medþiaga dar laukia savo eilës. Tuo
turës pasirûpinti Benedictseno bièiuliø klubas.
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