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Hvor frit er 
forbrugerens frie valg? 

Bent Hindrup Andersen, EU-Parlamentsmedlem for 
JuniBevægelsen (J), skriver: 
 Som medlem af EU-Parlamentet og suppleant 
i miljøudvalget er jeg med til at debattere og 
stemme om mange lovforslag, der berører miljø-
og fødevarer. Det er ikke altid lige sjovt at være 
vidne til, hvordan hensynet til varer og varernes 
frie bevægelighed overskygger hensynet til miljø 
og mennesker. Senest har der været debat og af-
stemning om gensplejsning, som jo endte med, at 
dyrkning og fodring med gensplejsede afgrøder 
bliver tilladt i hele i EU. Vedtagelsen blev til med 
begrundelse i, at når blot varerne mærkes GMO, 
så har forbrugeren jo »det frie valg«. Men det er 
ikke et reelt valg, idet alle animalske produkter, 
som æg, mælk, ost og kød ikke skal mærkes, 
selvom dyrene er fodret med GMO-foder. 

Gensplejsede produkter er et godt eksempel på 
den »ansvarløshedens holdeplads«, som »forbru-
gerens frie valg« er blevet til i politik. Den politi-
ske forbruger er totalt overbebyrdet med ansvar, 
uden dog i virkeligheden at kunne påvirke ret 
meget. 

Med et EU, der som sit primære mål ønsker at 
sikre salg af varer og varernes frie bevægelighed, 
og ikke, som man skulle tro, borgernes velbe-
findende, er det en naturligt, at tillade GMOer, 
selvom borgerne i mange EU lande tydeligt har 
vist, at de ikke ønsker genspejsningen. Når først 
gensplejsningen er godkendt og frigivet, kan vi 
ikke nægte salg eller dyrkning af gensplejsede 
planter i Danmark. For EU forbyder os nemlig at 
forbyde det. 

Det samme gælder pesticidforureningen af 
vores drikkevand. Varernes salg, dvs salg af 
pesticider, går forud for menneskers og miljøets 
beskyttelse. Vi kan ikke forbyde pesticider, vi 
ved går i grundvandet eller er sundhedsskadelige, 
hvis de først er godkendt af EU. I dette og de kom-
mende år, vil pesticider, vi tidligere har forbudt 
i Danmark, igen blive solgt helt lovligt, uden at 
vi kan gøre noget ved det. For EU forbyder os at 
forbyde det! 

Heldigvis kan EU ikke forbyde økologi, men 
kun vanskeliggøre udbredelsen af den. Så her kan 
den politiske forbruger være med til sikre økologi-
ens eksistens, indtil vi via vores politiske mandat 
som borgere har sikret, at alle de skattekroner, vi 
i dag betaler til EUs landbrugskasse og dermed 

inddirekte til pesticid- og gensplejsningsland-
bruget, udfases. Aftrapning af landbrugsstøtten 
og indførsel af afgifter på forurenende stoffer 
som pesticider, kunstgødning og gensplejsning 
vil tilsammen skabe lige vilkår mellem økologisk 
og traditionel landbrugsdrift, samtidig med at 
U-landene, østlandene og miljøet også får en fair 
chance.  

Nonsens om Jesus 

Poul Markus Boldt, Sorø, skriver: 
 I Samvirke nr 12 kunne man læse om Jesus som 
barn som en »ballademager« og som »en lille djæ-
vel«. Det undrer mig såre, at et så seriøst blad som 
Samvirke kan få sig selv til at bringe den slags 
nonsens om Jesus. Den kilde, I henviser til, er ikke 
en autoriseret del af Den Hellige Skrift - Bibelen 

- som er eneste troværdige sandhedskilde. I fører 
mennesker vild ved at fremføre den slags. 

Jesus var som menneske ren og hellig og kunne 
derfor ikke gå Satans ærinde ved at udføre de 
uhyrligheder, som I fremfører i jeres blad - ej 
heller som barn. Nej, hans ærinde var at gøre vel 
imod mennesker, og Bibelen er fuld af vidnesbyrd 
herom. 

SVAR fra Maj-Britt Soli, artiklens forfatter: 
Det fremgår af artiklen, at de apokryfe evange-
lier netop ikke er med i Bibelen og ikke hører til 
i Bibelen. De er blevet til i en tid og i et samfund, 
hvor man ikke registrerede og skrev ned, som vi 
gør i dag, og de har muligvis været brugt som 
små moralehistorier for børn. Historier, som man 
fortalte børnene for at lære dem, at man ikke skal 
opføre sig overmodigt, nøjagtig på samme måde 
som nogle af os har hørt historien om den store 
Bastian og er blevet skræmt lidt samtidig med, at 
vi har fået serveret og forstået en pointe. 

Som Ole Davidsen, teolog og forfatteren til 
bogen Kristi Fødsel, Tekster og tolkninger år Totusind, 
forklarer det i artiklen, skal man se på historierne 
som ren fiktion, muligvis endda med et humori-
stisk glimt i øjet, som artiklens tegnede illustratio-
ner også lægger op til. Artiklen er ikke ment som 
et forsøg på at underkende Bibelens indhold eller 
sætte Jesus i et dårligt lys.  
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MORMOR 
mormod 

3 Læserne skriver 

6 Gid det var hjemmelavet 
Køleskabet er fuldt af industriprodukter fra 
en fabrik, Men vi kunne så godt tænke os, at 
maden var hjemmelavet. Derfor falder vi for 
fødevarer, der lader som om, de er lavet af 
mormor, i de gode gamle dage, naturligvis. 
Og helst ude på landet 

12 Børnehjemsunge 
At være børnehjemsbarn har traditionelt 
været forbundet med skyld og skam. I dag er 
tiden en anden, men en anbringelse udenfor 
hjemmet er stadig i nogen grad tabubelagt 

32 En ung olding 
Tintin er blevet en gammel dreng. Den danske 
oversætter fortæller, hvordan han var med 
til at lancere den kløgtige reporter med 
hårtoppen i Danmark, og hvordan han fandt 
på Kaptajn Haddocks udtryk som fx »søpind-
svlnefjæs« 

36 Synspunkt: 
Grønt humør og helbred 
Frisk luft og grøn natur er undervurderet som 
kur mod livsstilssygdomme. I udlandet har de 
fundet ud af det, men danskerne behandles 
stadig inden døre, skriver Ph. D. Karsten B. 
Hansen og professor Thomas B. Randrup fra 
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 

40 Børnearbejde af 
den gode slags 
Vestlige forbrugeres boykot af børnearbejde 
kan skubbe millioner af børnearbejdere ud 
i dybere fattigdom og endnu farligere jobs, 
advarer eksperter i børnearbejde. I stedet bør 
forbrugerne presse virksomhederne til etisk 
optræden 

50 Når videnskabsmanden 
er en kvinde 
Der er langt mellem de kvindelige forskere 
i de naturvidenskabelige fag, og det er et 
problem ikke bare for kvinderne, men også for 
forskningen 

56 Mad: Pop kostrådene op 
Viden om sund levevis skal fortælles, som sad 
man over for sin mor eller ven, der ikke gider 
høre på en prædiken 

64 Forbrugernoter 
Et fireårigt forskningsprojekt skal afgøre om 
amerikanernes omvendte madpyramide er 
sundere end den danske madpyramide 

66 Design af hverdagen 
De mest enkle engangsting i vores hverdag 
har haft en lang og kompliceret vej fra idé til 
fødsel 

70 Sol over Danmark 
I Østrig går salget af solvarmeanlæg 
strygende til parcelhuse, virksomheder, 
svømmebade og vask af elefanter. I Danmark 
har omkring 40.000 huse solvarmeanlæg, men 
salget er næsten gået i stå 

74 De hvide helte 
De antikke symboler titter frem i reklamer og 
findes i det hele taget mange steder i vores 
fælles univers 

82 Velkommen til 
nyhedstornadoen 
Hvor kommer dagens nyheder fra? Før 
historien når frem til forsiden eller aftenens 
udsendelse, er der foregået heftige kampe i 
kulissen 

88 Månedens plakat: 
Fra den internationale 
plakathimmel 
I Ib Antonis kun 20-årige karriere blev det til ca 
300 plakater, hvilket er rigtig mange målt med 
dansk målestok 

90 Jøder set med arabiske øjne 
Jøder er gået fra at være naboer til fjender 
i arabiske medier gennem de sidste 50 år. 
Senest har arabisk tv-satire om Israels 
premierminister sat sind og blod i kog 
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FORSIDE: JON NORDSTRØM, STATION t 

Månedens interview: 
Fornyet angreb på brystkræft 
Kræftens Bekæmpelse laver en totalsatsning 

mod brystkræft, der skal være model for 

bekæmpelsen af alle cancerformer. 

Organisationens forskningschef, professor 
Julio Celis, fortæller, at det koordinerede 
angreb på brystkræft forpligter mange 
forskere og samarbejdspartnere i mindst ti år 

Robot som økologisk 
landmand 
Køer kan bedre lide at blive malket af robotter 

end af mennesker. Men er varen stadig ægte 
økologisk, når en robot har fat i yveret? 

Myter om kost og sundhed 
Feder varm mælk mere end kold, og skal 
middagsrester køle af i køleskabet eller på 

komfuret under låg? 

Samlæs: På det andet fortov 
Oscar K, skriver om den talende hund, og 
Claus Riis illustrerer 
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FDB strammer regler for medlemstilbud 
Læserne roser Samvirke i ny undersøgelse 
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Krydsord 
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Gid det var 
hjemmelavet 

Køleskabet er fuldt af industriprodukter fra en fabrik. Men vi 
kunne så godt tænke os, at maden var hjemmelavet. Derfor 
falder vi for fødevarer, der lader som om, de er lavet af mormor. 
I de gode gamle dage naturligvis. Og helst ude på landet 

Tekst Bille Steril Illustration Stig Stjernvig 
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Gid det var hjemmelavet 

 »Glemmer du, så husker jeg det ord for ord ...« 

Et sprukkent klaver slår tonen an, mens bille-
derne flimrer over skærmen. En grovkornet smal-
film fra svundne tider med uskarpe billeder fra 
mormors have, hvor bordet er dækket af blomstret 
voksdug og jordbær med fløde. 

Tv-reklamen for marmeladen fra Den gamle 
Fabrik sender os tilbage til dengang, da den slags 
var noget, mormor stod for. I dag køber vi vores 
mad svøbt i knitrende plastic, og marmeladen er 
på glas med skruelåg, men ligesom i den nostal-
giske reklame kunne vi godt tænke os, at det hele 
var hjemmelavet. 

På småkagehylden har landsbyromantikken 
også gode kår. Minikringlerne med chokolade er 
forsynet med pastelfarvede bindingsværkshuse 
med stråtag og udsigt til landsbyens gadekær 

- komplet med rødbrogede køer og hvide svaner. 
Marinerede sild kendes på billeder af fuldrig-

gede sejlskibe, fiskerkoner med tørklæder og 
søulke iført pibe og sydvest. Rødkålen, som er 
lige til at varme, hedder enten noget med »gam-
meldaws« eller »herregård«. Og i ostemontren 
pusler hvidklædte mejerister om osten, som var 
den et spædbarn. 

Masser af fødevarer markedsføres som gamle, 
håndplukkede eller landlige. Vi vil hellere have 
hjemmelavet bondeidyl end mad fra en fabrik. For 
maden skal også fortælle en historie. 

»Den historie, der passer, har vi ikke lvst til at 
høre. Vi vil høre de pæne historier. Og for tiden 
er den pæne historie, at det er autentisk, fordi vi 

fakta 
Der skal gås i gåsepostej 
Der er grænser for, hvad fødevareindustrien må skrive på pakken for at 
holde liv i vores barnetro. Der er ikke frit slag for at smide om sig med ord 
som hjemmelavet, friskbagt og luksus. Ifølge fødevarelovens paragraf 19 må 
markedsføringen ikke vildlede »med hensyn til varens oprindelse, produktions-
eller fremstillingsmåde, fremstillingstidspunkt, beskaffenhed, art, mængde, 
sammensætning, behandling, egenskaber eller virkninger«. 
Men grænserne er flydende, 
Tysk kaffefløde må ikke være forsynet med billeder af Den lille Havfrue og 
teksten »Det smukke Danmark«, kager uden smør må ikke kaldes smørbagte, 
og der skal være mere end én procent gås, før en postej må hedde 
gåseleverpostej og have et billede af en gås på pakken, 
Men italiensk salat må gerne være lavet i Hjørring, bearnaisesauce behøver 
hverken indeholde smør eller æg, og chokoladefabrikken Pana har rettens 
ord for, at chokoladen må hedde hjemmelavet, selvom den er fremstillet på 
fabrik. 
Læs flere eksempler i Fødevaredirektoratets Vejledning om forbudet mod 
vildledende mærkning og markedsføring of fødevarer, som kan hentes på 
nettet: www.foedevaredirektoratet.dk/Publikationer/Foedevarer/Forside.htm 

er så fremmedgjorte overfor produktionen. Folk 
går på madlavningskurser og lærer at være Jamie 
Oliver. De koger fond og lægger speltbrødsdej i 
weekenden, for det er så autentisk. Vi drømmer 
om at vende tilbage til noget, der var en gang,« 
forklarer seminarieadjunkt og madskribent Helle 
Brønnum Carlsen, som har skrevet ph.d-afhand-
ling om mad og æstetik. 

FØR VERDEN GIK AF LAVE. Den gamle Fabrik 
ligger i Svinninge på Sjælland og er en del af 
konserves-giganten Beauvais. Fabrikken er nu 
ikke så gammel endda, den er fra 1999, men ifølge 
marketingdirektør Carsten Suhrke går rødderne 
tilbage til den københavnske frugtforretning 
Jordbærkælderen. Det var Jordbærkælderen, der 
for længe siden begyndte at sælge marmelade 
under navnet Den gamle Fabrik. 

»Reklamen spiller på nostalgien. Folk bliver 
ramt i hjertet og kan huske mormors kolonihave 
eller farmors sommerhus. Gode minder fra de 
gode gamle dage, før verden gik af lave,« siger 
Carsten Suhrke. 

Etiketterne på marmeladen er runde og hvide 
med enkel skrift - ligesom mormors håndskrevne 
sylteetiketter. Og etiketterne er ikke det eneste, 
fabrikken har tænkt over. 

»Vi har bevidst valgt nogle tekniske tiltag i 
fremstillingsprocessen. En del marmelade pro-
duceres sådan, at den pumpes gennem nogle rør. 
Det ødelægger strukturen, frugt og bær smatter 
ud. Vi tror på, at folk forbinder kvalitet med struk-
tur, med hele bær og frugtstykker. Derfor laver vi 
marmelade i åbne gryder. Det er nok lidt større 
gryder end dem, du har derhjemme, men de er 
ikke større end, at en person kan overvåge dem. 
Naturligvis er det en industriel produktion, men 
vi vil gerne sende billedet af mormor, og det føler 
vi, at vi kan gøre troværdigt,« siger marketingdi-
rektør Carsten Suhrke. 

Hvis det er mormor, der rører i gryden, så har 
hun noget at se til. Den gamle Fabrik er landets 
største marmelademærke, 7000 ton marmelade 
bliver det til om året. Det svarer til 17,5 millioner 
glas å 400 gram - med jordbær som en klar num-
mer et og hindbær som en ligeså klar toer. 

»Det er klassiske danske bær, som mange har 
i haven eller tager ud og plukker selv. Der er 
mange traditioner forbundet med det her. Mange 
kan huske mor og mormor, der lavede marmelade. 
De fleste har nogle minder om at henkoge frugt 
og hælde den i glas med patentpropper. Vi holder 
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fast i de gamle dyder, men på en stor skala,« siger 
marketingdirektøren. 

ET INGENIØR-AGTIGT PRODUKT. De gode gamle 
dage var også lige ved hånden, da Mejerigigan-
ten MD Foods i foråret 1990 skulle overtale os 
til at smøre en blanding af smør og margarine 
på rundstykkerne. Navnet blev valgt efter grun-
dige overvejelser, fortæller Arlas nuværende 
sponsorchef Benny Eriksen, der dengang døbte 
blandingsproduktet. 

»Det var jo ikke et rent mejeri-produkt, men 
et lidt ingeniør-agtigt produkt. Vi ville gerne 
væk fra det ingeniør-agtige. Vi overvejede tre 
veje: Enten kunne vi vise produktets funktion 
ved for eksempel kalde det Smørbart. Eller vi 
kunne gå den kulinariske vej med et navn som 
Babette eller Gourmet. Den tredje mulighed var 
at understrege produktets oprindelse og give det 
et landbrugsnavn. Det blev så Kærgården. Vi syn-
tes, det beskrev produktet som noget, der kom fra 
landet, fra en gård, fra køer og raps,« siger Benny 
Eriksen. 

En af de tidlige reklamefilm for det nye produkt 
hed netop Kampen om Kærgården, og var som hen-
tet ud af Morten Korch, komplet med kæk helt, 
blond heltinde og fæl skurk. 

Den landlige idyl hittede, og i dag er det helt 
almindeligt, at bagerjomfruen uden tøven rækker 
ud efter Kærgården, når man beder om en pakke 
smør søndag morgen. 

Det er de ikke spor kede af hos Arla. 
»Vi måtte ikke kalde det smør, men vi ville ger-

ne have noget, der ledte tankerne hen på smør. For 
det var jo det, vi selv gik og kaldte det. Smør er jo 
en del af dansk kulturarv - bare tag et udtryk som 
smør på brødet. Så det er en fornøjelse, at mange 
så i dag kalder det smør. Det var jo det, vi gerne 
ville opnå. At det blev en slags moderne smør,« 
siger Benny Eriksen. 

URMAD ER GODT. Smør er et naturprodukt. Det 
er sådan set bare fløde, der er rystet lidt vel rige-
ligt. Og den slags fødevarer kan vi rigtig godt lide, 
forklarer seminarieadjunkt og madskribent Helle 
Brønnum Carlsen. 

»Vi har en angst for at spise noget, der er 
blevet forarbejdet. Det kan være farligt, mens 
naturen ikke er farlig. Hvis noget er naturligt, 
så må det være godt. Den samme iscenesættelse 
ser du på restauranternes menukort: det hele er 
nænsomt, let ristet, lagt på et blødt leje osv. Det 

er næsten ikke berørt af menneskehånd, det er 
urmad.« 

Hun bakkes op af undersøgelsen Danske for-
brugeres tillid og mistillid til mad. Den viser, at vi 
generelt har tillid til de fødevarer, vi køber. Men 
trygheden falder markant, jo mere forarbejdet fø-
devaren er. Mest trygge er vi ved de ting, vi selv 
dyrker. 

Bag undersøgelsen står lektor Lotte Holm fra 
Landbohøjskolens Forskningsinstitut for Human 
Ernæring og lektor Bente Halkier, Institut for 
Kommunikation, RUC. 

»Der er en uklarhed i den moderne madproduk-
tion, som generer mange mennesker. De bryder 
sig ikke om, at maden bliver lavet på en fabrik til 
et marked. Når mad bliver fremstillet til et mar-
ked, får den en anden status, den er ikke længere 
lavet til Peter, som holder særligt meget af det og 
det,« mener Lotte Holm. 

EN HELDIG TOMAT. Traditionerne holdes i hævd 
hos Katrine & Alfreds tomater på Fyn. Bag histo-»• 
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Gid det var hjemmelavet 

>> rien om det ældre ægtepar, som håndplukker de 
solmodne tomater lige ned i bakken, står Dan-
marks største tomatproducent. I dag er det søn-
nen, Mads Pedersen, som fører gartneriet videre 
i forældrenes ånd. 

»Vores image er lidt som maren nede fra kæret. 
Vores tomater er håndsorteret ligesom i gamle 
dage. Vi bruger ingen maskiner. Vi prøver at be-
vare vores image som en lille virksomhed,« siger 
gartneriejer Mads Pedersen. 

Når vi køber Katrine og Alfreds tomater, kan 
vi næsten fornemme sommeren i den velplejede 
køkkenhave. Haven er imidlertid 100.000 kva-
dratmeter under glastag, men selvom Katrine og 
Alfred ikke egenhændigt plukker den årlige høst 
på 5000 tons, er tomaterne stadig håndplukkede,« 
forklarer Mads Pedersen: 

»Normalt bliver tomater plukket ved håndkraft 
og lagt i store kasser. Så bliver de kørt igennem en 
maskine, der sorterer dem efter størrelse og farve. 
De må ikke være solmodne, for så kan de ikke tåle 
at blive sorteret. De bliver mast. Derfor bliver de 
plukket, mens de er grønne eller meget lyse. Vores 
tomater bliver plukket direkte i salgsbakken. De 
skal ikke gennem en maskine, så de kan godt tåle 
at være mere modne og bløde. De er modne på en 
anden måde.« 

TRENDY TID. Ideen med at gøre tomaterne til en 
mærkevare opstod i takt med, at konkurrencen 
fra de store, spanske tomatbønder spidsede til. I 
stedet for at tage kampen op mod de store, lang-
tidsholdbare, sydlandske tomater, gik Alfred og 
Katrine den modsatte vej. 

»Vi gik efter nogle andre sorter, som ikke holder 
så længe, men som smager af mere. Vi er gået til-
bage til gamle dage. Vi har altid dyrket anderledes 
tomater, men folk kunne ikke genkende dem i den 
anonyme bunke, der stod »danske tomater« på. Vi 
ville gerne fortælle den historie,« siger Mads Pe-
dersen. 

Førhen blev tomaterne da også solgt i små 
bakker forsynet med et lille billede af Katrine og 
Alfred, to ældre mennesker, der så ud som om, de 
hyggede om deres tomater. Da Alfred døde, blev 
billedet taget af, men navnet holdt ved. 

»Vores værdier er noget med tryghed. Vi skriver 
for eksempel ikke på emballagen, at vi ikke sprøj-
ter vores tomater, men folk forventer alligevel, at 
vi ikke gør det. Folk har nogle forventninger til 
smagen, at tomaterne er plukket modne, og at de 
ikke er sprøjtet. Det er de gamle værdier.« 

Og Helle Brønnum Carlsen har denne forkla-
ring på, hvorfor de håndplukkede tomater er i 
høj kurs: 

»Folk har altid brugt mad til at vise luksus og 
overskud. I perioder har de brugt mange kryd-
derier eller haft flere kokke gående til at tilberede. 
I dag er det fornemmeste krydderi tid. Op til jul 
så jeg et dameblad, der skrev noget i retningen 
af »det tager lidt længere tid, men det er rigtig 
spændende at lave sin egen marcipan«. Katrine 
og Alfred ser ud til at have tid, det er luksus at 
købe deres håndplukkede tomater.« 

HJEMMELAVET ER BEDST. De færreste af os ville 
vælge en vaskemaskine, hvis primære kvalitet var, 
at den var lavet på en gammel fabrik eller efter en 
gammel tegning. Vi tager også gerne de sidste nye 
maskiner til hjælp, når vi skal slå græs og bore 
huller. Men når det gælder dagens måltider, så er 
»hjemmelavet« og »naturlig« idealerne. 

»Efter krigen var dåser og pulver spændende. 
Nu havde vi gået der og levet af vores egen kost, 
og pludselig kunne man få ananas på dåse. Man 
opfandt retter som Hawaii-bøf med ananas. I dag 
er bagning fint, fordi det tager tid. I bladene står 
folk i deres køkken-alrum med mel på ærmerne. 
Eller du kan lade som om, du har tid, og røre 
noget pulver sammen med vand til en kage. Men 
en rigtig trendy vært laver alt fra bunden,« siger 
Helle Brønnum Carlsen. 

Reklamefolk, ernæringseksperter og sociologer 
har flere gange undersøgt, hvad vi danskere helst 
sætter tænderne i. Svaret er, at rigtig mad er hjem-
melavet - som vor mor lavede den. 

Færdigretter, fast food og hele tanken om en fø-
devareindustri klinger ikke helt rent, skønt mange 
af os har for travlt til at passe høns eller sylte i den 
helt store stil. 

Færdigretterne er også skurk i undersøgelsen 
Danske forbrugeres tillid og mistillid til mad. Halv-
delen af os udtrykker mistillid til færdigret-
terne. 

»Mad er en helt særlig vare, hvis værdi stiger, 
jo mere hjemmelavet den er. Modsat alle andre 
varer. Mad er indlejret og forankret i vores nære 
sociale forhold som forholdet mellem forældre 
og børn eller mand og kone. Mad er noget intimt 
og personligt, som vi giver hinanden i familien,« 
siger lektor Lotte Holm fra Forskningsinstitut for 
Human Ernæring.  

Bille Steril er journalist 

Hol 
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At være børnehjemsbarn har traditionelt været 
forbundet med skyld og skam. I dag er tiden en 
anden, men en anbringelse udenfor hjemmet er 
stadig i nogen grad tabubelagt 

Tekst Sanne Hansen Foto Vibeke Tott og private 

I en montre på Svendborg og Omegns Museum 
ligger en lille opslået poesibog. Bladene i bogen 
er gulnede, og enkelte håndskrevne ord er streget 
godt og grundigt ud. 

Poesibogen er en del af museets store udstilling 
Du skal ikke tænke på din far og mor, som handler om 
livet på børnehjem i sidste århundrede. Bogens 
ejer hedder Inga Beck. Som syv-årig kom hun i 
1960 til Høng Børnehjem, hvor hun boede sam-
men med sine tre søstre i seks år efter forældrenes 
skilsmisse. Anbringelsen i sig selv blev en udfri-
else fra vanskelige familieforhold, men skammen 
over at være børnehjemsunge har fulgt Inga Beck 
langt ind i voksenlivet. 

Den udstillede poesibog fik Inga Beck under 
opholdet på børnehjemmet af sin mor. 

»Den var kostbar for mig. Den havde jeg fået af 
min mor, uanset om hun ville have mig eller ej. 
Men ingen skulle se, at der stod Høng Børnehjem 
forrest i bogen, så det krattede jeg ud. Og en pige 
havde underskrevet sig med plejesøster. Jeg skrev 
kusine i stedet for,« fortæller Inga Beck. 

I 1966 hentede Inga Becks far to af søstrene 
hjem. En tredje kom til moderen, mens Inga Beck 
blev yderligere et halvt år på hjemmet, inden hun 
flyttede ind hos noget familie. Da faderen hentede 
søstrene, havde han en besked til Inga. 

»Jeg blev lige kaldt til side og klappet lidt på hå-
ret. Min far sagde til mig, at fordi jeg var så klog 

og dygtig måtte jeg kunne forstå, at der ikke var 
plads til mig i hjemmet. Hold da op - hvor blev jeg 
lige smidt over i skraldespanden, men på en eller 
anden måde gav det mig en styrke. Jeg satte mig 
for at vise, at jeg er værd at elske,« fortæller hun. 

FORTRÆNGTE OPHOLDET. Allerede under ophol-
det på børnehjemmet måtte Inga Bech - som det 
var almindeligt dengang - kæmpe med omgivel-
sernes fordomme. 

»Vi havde det stempel, at vi var børnehjemsun-
ger. Vi gik i kommuneskolen og blev alle sammen 
drillet. Hvis der var ballade eller tyverier, ja, så 
var det børnehjemsungerne,« husker hun. 

Efter afskeden med børnehjemmet blev Inga 
Beck butiksuddannet. Som 17-årig var hun af-
delingsleder og indkøber i en stor mode-butik. 
Fortiden havde hun slettet af sit cv. Hun løj ikke, 
men undgik al snak om sin barndom. 

»Da jeg nåede op i 20erne kunne jeg ikke huske 
det. Jeg vidste, at jeg havde været på børnehjem, 
men jeg havde ikke længere følelsen af at have væ-
ret der,« fortæller hun. 

Mand og børn kendte til historien. Venner og 
arbejdskammerater blev til gengæld aldrig ind-
draget. Inga Beck var indadvendt og sårbar som 
privatmenneske, men udfarende i sit professio-
nelle liv. 

»Jeg avancerede meget, for jeg havde sådan brug  

1830  
Den første egentlige døgninstitution for børn Første børnehjem oprettes i Lyngby, 

og unge i Danmark, opdragelsesanstalten 
Bøggildgaard i Jylland, åbner. 
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 for ros - for at føle, at jeg var noget værd. Jeg gav 
mig ikke lov til at tænke på min fortid. Hjemmet 
skulle være perfekt og børnene dygtige. Der skul-
le ikke kunne sættes en finger på mig. Og det gik 
jeg jo i stykker af til sidst,« fortæller hun. 

Som midaldrende blev Inga Beck indhentet af 
den fortiede barndom. Hendes egen datter skulle 
skilles og barnebarnet dele sin tid mellem mor og 
far. 

»Jeg gik fuldstændig ned og græd og græd. Jeg 
gennemlevede et eller andet, som jeg slet ikke 
kunne styre, og så gik jeg i terapi.« 

I takt med at fortiden blev optrevlet, fik Inga 
Beck det bedre, og hun begyndte langsomt at hu-
ske mere og mere. Og da historiker Maria Rytter 
for to år siden efterlyste tidligere børnehjemsbørn 
til at bidrage med viden om børnehjemmene i 
sidste århundrede, meldte Inga Beck sig, og poesi-
bogen fandt sin plads på udstillingen, der åbnede 
sommeren 2002. 

»Jeg var lidt stolt, da jeg så min bog. Tænk, at 
man kunne være noget særligt, når man havde 
været på børnehjem. Det her havde ikke noget 
med min karriere at gøre. Det var mig - personen 
Inga,« siger hun med glæde i stemmen. 

ALTID MISTÆNKT. Under indsamlingen til udstil-
lingen på Svendborg og Omegns Museum stødte 
historiker Maria Rytter på mange rystende hi-
storier. Hun interviewede omkring 100 tidligere 
børnehjemsbørn, og der tegnede sig hurtigt et 
billede. 

»Jeg opdagede, hvor meget sorg, skam og gru, 
der knytter sig til opvæksten på børnehjem. Én 
ting er, hvor svært det var at være der. En anden 
ting, hvor svært det var at komme ud derfra og 
skulle videre i livet,« siger hun. 

Maria Rytter understreger, at hun også har 
mødt mennesker, der valgte åbenhed for at ned-
bryde fordomme, men skam og fortielse har ikke 
været ualmindeligt. Åbenhed medførte nemlig 
ofte negative reaktioner. 

»Mange, der kom i lære, gik i evig rædsel for, 
at der skulle blive stjålet noget. For så ville man 
uvægerligt blive beskyldt for det. Mange har også 
fundet det vanskeligt at blive accepteret som svi-
gersøn eller datter,« forklarer hun. 

NUTIDENS TABU. På udstillingen er to rum hel-
liget nutiden. Her har Laura Rytter Holm, der 
er web-designer og grafiker, bidraget med et kig 
ind på moderne døgninstitutioner via compu-
terskærmen. I den forbindelse besøgte hun tre 
institutioner for at fotografere og tale med børn 
og unge, der af den ene eller anden grund ikke 
kan bo hos deres forældre. Hun oplevede, at der 
var mange restriktioner i forhold til at lade bør-
nene optræde på nettet. To steder måtte hun kun 
fotografere børnenes hænder, og et enkelt sted 
skulle både institutionens navn og børnenes ditto 
hemmeligholdes. 

»Jeg fotograferede en dreng på 12-13 år med de 
forskellige ting, han lavede. Blandt andet hans 
hånd, der holdt en mobiltelefon. Pludselig sagde 
han »lige et øjeblik« og skrev sit navn ind i dis-
playet. Jeg blev nødt til at sige til ham, at »det går 
jo ikke, for jeg har aftalt, at jeg ikke må skrive dit 
navn«, hvortil han svarede, »Hvordan skal nogen 
så nogensinde vide, at det er min telefon, når jeg 
viser dem hjemmesiden?«,« genfortæller Laura 
Rytter. Flere gange oplevede hun, at børnenes 
ønske om at stå frem med navn og ansigt, stødte 
sammen med personalets ønske om at beskytte 
børnene mod offentligheden. På museet respek-
terer man institutionernes ønske om diskretion, 
men spørger samtidig, om forsigtigheden ikke i 
sig selv afspejler eller er med til at opretholde et 
tabu? 

SVÆRT AT FORKLARE. Anne Bjerg er forstander 
på behandlingshjemmet Bøgholt ved Århus. 
Sammen med sin personalegruppe har hun valgt 
at lade institution, personale og børn være med i 
en række tv-udsendelser om hverdagen på stedet 

1900 

Der er cirka 100 børnehjem i Danmark 

med plads til 3000 børn og unge. 

1905  
Lov om værgeråd - forløberen for 

Børneværnet - indføres. Det bliver 

muligt at tvangsfjerne børn. 

1950 

En undersøgelse viser, at børn tager 
psykisk skade af ophold på de barske 

institutioner. Regeringen nedsætter 

en kommission. 



Inga Beck 
og hendes 
tre søstre. Fra 
venstre Dorthe, 
Jill, Tove og 
Inga med en 
lille dukke, der 
fulgte hende 
overalt på 

børnehjemmet. 
Hun forklarer 
selv, at hun 
tog sig utroligt 
meget af 
dukken - og 
ser det som 
en måde at 
kompensere 
for manglende 
omsorg på. Al 
den kærlighed 
og tryghed, 
hun selv 
savnede, gav 
hun til dukken. 

- selvfølgelig med samtykke fra de involverede 
børns forældre. 

»I modsætning til så mange andre er vi gået 
meget i pressen og har valgt at være åbne. Vi sy-
nes, det er vigtigt, at offentligheden ved, hvad der 
foregår på døgninstitutioner. Vi synes ikke, det 
skal være et tabu-område. Men i og med, at det 
er et tabuområde, kræver det nogle overvejelser. 
Kan man - når man har overtaget ansvaret for 
nogle børn - være bekendt - negativt formuleret 

- at udstille dem? Det er det dilemma, vi står i,« 
siger hun. 

Vedrørende tabuiseringen oplever Anne Bjerg 
ikke, at omgivelserne fordømmer børnene alene 
på grund af deres opholdssted. Men alligevel er 
nogle af børnene skamfulde over opholdet. 

»Det er helt afhængig af, i hvor høj grad foræl-
drene har accepteret situationen. Hvis vi er dygti-
ge nok til at få et godt samarbejde med forældrene, 
hvor de forstår, at det handler om at få deres børn 
til at klare sig, så kan børnene også acceptere det,« 
forklarer hun. 

På Bøgholt kan børnene følges efter opholdet op 
til deres 23. år, og derfor ved Anne Bjerg, hvordan >.> 

1952 

Kommissionen udgiver en vejledning om, at 
børn skal mødes med tillid og venlighed. 

1953  WM   | 

Antallet af børnehjem topper. 350 institutioner 
giver plads til 9949 børn og unge. Efterfølgende 
falder antallet af hjem, forskellige afstraffelses-
former forbydes, og pligtarbejdet begrænses. 

Samvirke • februar 2004 15 
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Før søndagsturen - vist nok til Slagelse Kirke. Inga Beck i midten med armene om den mindste pige. Pigens 
navn er gået i glemmebogen, men hun var ny på børnehjemmet og savnede sin mor eller far. Inga husker 
sig selv som mor-agtig overfor de små, som hun behandlede med samme omsorg, som den højtelskede 
dukke. Kvinden bagest i billedet var en ældre frøken, som havde ansvaret for pigegangen. Hun var skrap og 
gammeldags. Hver torsdag var det store badedag. Kvinden kæmmede hår og rensede negle på børnene, 
så det kunne mærkes flere dage efter, husker Inga Beck 

 de unge mennesker mødes ude i samfundet efter 
deres tid på behandlingshjemmet. 

»De fleste af eleverne har intet imod at fortælle, 
at de har tilbragt en årrække på institution. Men 
de siger, det er meget, meget svært at forklare an-
dre mennesker, hvad det vil sige. Og de kan ind 
i mellem føle sig lidt isolerede i sociale sammen-
hænge, for enten bliver folk for nysgerrige, eller 
også må de forklare så meget for at få forståelse, at 
det bliver besværligt.« 

Beretningerne bestyrker Anne Bjerg i, at større 
offentlighed omkring institutionerne er nødven-
digt - men hun understreger, at det skal ske i sam-
arbejde med børnenes forældre. 

TIL ET HJEM HØRER GÆSTER. Jørn Birk Nielsen 
er forstander på et andet behandlingshjem C. M. 
Schuberts Minde ved Ringkøbing. Da han sam-
men med børn og unge fra institutionen besøgte 
udstillingen på Svendborg Museum, skrev han 
blandt andet følgende i gæstebogen: 

»... Det skulle jo helst engang blive en fordel 
i tide at have været på børnehjem, ja, nærmest 
noget man som voksen og naturligvis også som 
barn/ung kunne være stolt af.« 

Ved gensynet med sine tanker lægger han ikke 
skjul på, at han mener, der er lang vej igen. Mange 
af børnene på behandlingshjemmet skjuler deres 
historie, når de møder nye mennesker. Flere af >->- 

1972 

262 institutioner med 6356 pladser. Det samlede 
antal børn og unge anbragt udenfor hjemmet 
var dog 15.225. De fleste var i privat pleje, på 
kostskole/ efterskole osv. 13 procent af anbrin-
gelserne skete mod forældrenes vilje. 

1998 

12.129 børn og unge er anbragt udenfor 
hjemmet - heraf er 10 procent fjernet mod 
forældrenes vilje. 4552 børn er på institution 
eller socialpædagogisk opholdssted. 5370 er i 
familiepleje 

J6_ 
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Børnehjemsunge 

» børnene er skamfulde, når de flytter ind, men 
institutionerne kan selv være med til at ændre på 
tingene, mener han. 

»Vi er stadig generelt for lukkede. Vi har for få 
venner. Det skal helst være ligesom i en familie, 
hvor man ind i mellem får besøg, men det gør 
man ikke så meget på et behandlingshjem. Det 

-fakta 

Børnehjem eller behandlingshjem 

Døgninstitutioner er en samlebetegnelse i serviceloven for de institutioner, 
som amterne stiller til rådighed for børn og unge anbragt udenfor hjemmet. I 

tilgift til døgninstitutionerne kommer så de socialpædagogiske opholdssteder 

- private steder godkendt af amtet til børn og unge anbragt udenfor eget 

hjem. 

De enkelte døgninstitutioner har vidt forskellige navne. Ungdomspension, 

familieinstitution, observationshjem og behandlingshjem er bare nogle af 
benævnelserne, Hans Jørgen Jønsson er formand for Foreningen af danske 
døgninstitutioner for børn og unge - og forstander på Seden Enggaard 

Ungdomshjem. Han siger: 
»På den enkelte institution tror jeg. man er meget opmærksom på, hvad det 

er for begreber, man jonglerer rundt med, men somme tider er det alligevel 
svært at finde en rød tråd i forhold til navnene.« 

Hans Jørgen Jønsson forklarer videre, at mange forskellige ting kan spille 
ind på, hvad en institution hedder. For eksempel er ordet behandlingshjem 

traditionelt blevet brugt om institutioner med psykolog ansat, højere dagspris 

og bedre normering. Og derfor har mange institutioner en interesse i at kunne 
kalde sig behandlingshjem. Andre faktorer, der kan have indflydelse på 

navnet, er børnegruppens karakter, indsatstype, historie og en etisk diskussion 

om, hvilket ord der er nemmest for forældre og børn at leve med. 
Enkelte institutioner har sågar bevaret ordet børnehjem, for eksempel 

Børnehjemmet Toften i Herning. Forstander Benny Madsen forklarer, at navnet 
først og fremmest er historisk betinget. 

»Men vi har da flere gange diskuteret navneforandring, for ordet børnehjem 
kunne jo have en negativ klang. »Hvis du ikke er ordentlig, så kommer du 
på børnehjem« og så videre i den dur. Men hvis vi skiftede navn, ville det 

nok ikke vare så længe, inden det nye navn også fik den klang, så nej - vi 

beholder vores nuværende navn.« 

er os, der skal blive bedre til at åbne op, og ikke 
synes, vi skal gemme os af vejen,« siger han. 

Sarah Plougmann bor på C. M. Schuberts Minde 
på fjerde år på grund af sin mors misbrug. I dag er 
hun 15 år, og åben om sit ophold på behandlings-
hjemmet. Fordomme har hun mødt et par gange. 

»De fleste er positive, men der er selvfølgelig 
også altid nogen, der siger »nå, så gider vi ikke 
snakke med dig!«,« fortæller Sarah. 

Blandt voksne møder hun altovervejende for-
ståelse, når hun fortæller om Schuberts Minde 

- de knubbede ord, hun har hørt, er kommet fra 
jævnaldrende: 

»I fritiden går jeg til spejder. En blå spejder 
- dem er vi konkurrenter med - sagde en gang til 
mig, at jeg var en »låner-unge«. Det blev jeg fak-
tisk lidt ked af. Jeg går også i skole med ham, og 
han har så mobbet mig nogle gange og råbt det 
efter mig,« forklarer Sarah, der mener, udtrykket 
skal ses som en hentydning til hendes ophold på 
C. M. Schuberts Minde - at hun er »lånt ud«. 

Negative reaktioner har dog ikke fået Sarah til at 
bøje nakken. Hun tager kammerater med hjem, og 
bliver hun spurgt, forklarer hun om sin baggrund 
og hvad behandlingshjemmet er for et sted. 

»Når man flytter på Schuberts Minde, så er man 
stemplet som sindssyg eller adfærdsvanskelig 
eller et eller andet. Når man er udenfor Schuberts 
Minde, skal man bevise det modsatte og undgå 
at gøre sig uheldigt bemærket eller skille sig for 
meget ud. I starten var det ikke så nemt, men 
det er det blevet. Det er lettest, hvis man selv har 
forklaringer og fortæller om det på den måde, 
man har lyst til,« siger hun med overbevisning.  

Sanne Hansen er journalist 

På www.boernehjem.nu kan man læse mere om udstil-

lingen i Svendborg. Tidligere børnehjemsbørn kan søge 

kontakt med hinanden og eventuelt lægge deres 
beretninger ind på hjemmesiden. 

2002 

14.363 børn og unge anbragt uden for 
hjemmet - heraf er 9 procent fjernet 

mod forældrenes vilje. 5813 børn er 
på institution eller socialpædagogisk 

opholdssted. 6522 er i familiepleje. 

S 

Det skal bemærkes, at de nutidige tal også omfatter børn, der bor på institution på 

grund af fysisk eller psykisk handicap. Alle anbringelser udenfor hjemmet foregår efter 

samme paragraf i serviceloven, og der findes ikke statistik, der opdeler børnene efter 

årsager til anbringelsen. De handicappede børn og unge udgør dog en mindre del. I 

2000 eksisterede der således 950 døgnpladser på institutioner for børn med handicap. 

Kilder: Historiker cand. mag. Maria Rytter, Danmarks statistik, SFI. 



27" TFT/LCD 

Medlemsrabat 4000,00 

14 . 995,00 
Din Medlemspris 

AKAI 27" 16:9 TFT/LCD 
Kan hænges op på væggen - kun 10,1 cm dyb. Inkl. bordstander og vægbeslag. B 84,1 x H 42,0 x D 10,1 cm uden 

bordstander. B 84,1 x H 50,0 x D 26,6 cm med bordstander. Vægt 14,5 kg. Kan tilsluttes til PC. 
Nicam/A2 stereo og TOP/FLOP fasttext tekst-tv med 10-siders hukommelse, indbyggede hojttalere pa 10 watt og 

10 watt RMS, w1umn§ system sarntPAUSECAM/NTSC farvesystem. Opløsning: 1280 x 720 (WXGA), brightness 

500xd/m2, pixel Pitch 0,46 mm x 0,46 mm, kontrast 500:1, Billede i Billede funktion, APS funktion samt børnelås, 

Bestil i Kvickly, Kvickly xtra, 
SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller på 
NETtorvet på www.coop.dk 

AKAI 

ISJA. 

Ivf^lEWl^tlL 
Gælder fra søndag den 1. februar til og med søndag den 29. februar 2004 - så længe lager haves 



N Eli s 
TORVET 

TNTtlVI I UG Nt I 
Det er nemt at handle på NETtorvet på www.coop.dk 

• Det er nemt-bestil, når du har tid 

• Det er inspirerende - der er flere varer, du kun finder på NETtorvet 

• Det er spændende - gør et kup. Særlige tilbud kun på NETtorvet 

• Det er tæt på - hent varen i din lokale butik 

• Det er trygt - betal først i butikken, når du henter varen 

• Det er muligt at fortryde - varen kan byttes 

ITALIENSK HERRESKO 

I ægte skind med skindfor 
samt skindindersål. 

Brun. Str. 41-46 

Pris ikke-medlemmer 299,95 

Kvickly, Kvickly xtra og 
SuperBrugsen er lagerførende. 
Bestil i Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller på 
NETtorvet på www.coop.dk 

Medlemsrabat 50,00 

249,95 
Din Medlemspris 

6 PAR DAMESTRØMPE-
BUKSER, SILKLOOK 

3 x 2-pak. 15 denier. 
90% polyamid/10% lycra. 

Str. onesize (38-42) eller x-large (44-48). 
Sort, champagne eller ambre. 

Pris ikke-medlemmer 134,85 

t'mJvdL 

Kvickly xtra, Kvickly og 
SuperBrugsen er lagerførende. 
Bestil i DagliBrugsen og 
LokalBrugsen. 

Medlemsrabat 54,90 

79,95 
Din Medlemspris 

Lan op til 40.000 kr. her og nu 
- brug dem til hvad du vil 

Find EkspresLån på www.coop.dk eller 

få et låneansøgningsskema i butikken. 

Den månedlige rente er 1,85% og den årlige omkostningsprocent er 24,6% 

Vis dit medlemskort ved kassen og få med-
lemsrabatten straks. På de medlemstilbud, 
som her er mærket med 4% medlemsbonus, 
opsparer du yderligere medlemsbonus, som 
automatisk bliver sat ind på din medlems-
konto. 

2 www.coop.dk 



99,95 
Din Medlemspris 

149,95 
Din Medlemspris 

Medlemsrabat 100,00 

HERRE UNDERTØJ 

3-pak sportstrøje, 3-pak trusse med gylp eller 
2-pak boxer-shorts. Hvid. Str. M-XXL. 
Alle produkter har fået biopolish behandling, 
som gør kvaliteten ekstra blød. 

Pris ikke-medlemmer 149,85 

Kvickly, Kvickly xtra og SuperBrugsen er lager-
førende. Bestil i Dagli'Brugsen og LokalBrugsen. 

Kvickly, Kvickly xtra og 
SuperBrugsen er lager-

førende. Bestil i 
Dagli'Brugsen og 

LokalBrugsen. 

FRIENDS 
TERMOHELDRAGT 

Med YKK lynlås samt ribber 
i ærmer, hals og fødder. 

Str. 80/1 år - 92/2år. 

Pris ikke-medlemmer 249,95 

LANDSCAPE 

Kvickly og Kvickly xtra 
er lagerførende. 

Bestil i SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen og 

LokalBrugsen 

FRIENDS TERMOTØJ 

Er ideelt som overtøj eller under regntøjet 
til det aktive udendørs barn. 100% polyester. 
Vandafvisende quiltet ribstop. 
Rød eller marine. 

Termojakke: Med ribber i ærmer og hals. 
YKK lynlåse. 2 sidelommer med YKK lynlås. 
Str 92/2år - 104/4år. 

Pris ikke-medlemmer 149,95 

Termobukser: Med elastisk talje og ribber 
ved fødder. Str 92/2år - 104/4år. 

Pris ikke-medlemmer 129,95 

FREE KIDS TERMOTØJ 

Termojakke eller buks i 100% polyester. Vandafvisende quiltet ribstop. 
Er ideelt overtøj eller under regntøjet til det aktive udendørs barn. 

Termojakke: Drengemodel i sort med påsatte lommer med fløjls 
besætning på krave og kanter. Gennemknappet med trykknapper. 

3M reflekser på lommer og på ryggen. Pigemodel i rød med skrå-
lommer. Gennemlynet og med 3M reflekser på lommer og på ryggen. 

Str 110/5 år til 128/8 år. 

Pris ikke-medlemmer 199,95 

Kvickly, Kvickly xtra og 
SuperBrugsen er lager-
førende. Bestil i 
Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 
www.coop.dk 

Termobuks: Unisex model med elastisk talje. Vindfang i kraftig 100% 
polyester ribstop samt lynlås i buksebenene, som gør det nemt at 

få bukserne af og på. 3M refleks i sidesømmen. Sort eller rød. 
Str 110/5år - 128/8år. 

Pris ikke-medlemmer 179,95 FREE KIDS* 

www.coop.dk 



NOKIA 35101 MOBILTELEFON MED 
debitel®AUTOMATIC ABONNEMENT 

Populær Nokia telefon - med farvedisplay! 
• Understøtter multimedia beskeder (MMS) 

• Mulighed for at downloade spil 
• Polyfoniske ringetoner 

• Mål 118 x 49,6 x 17,1 mm 
• Vægt kun 106 gram 

Pris ikke-medlemmer 299,00* 

Mobiltelefonen leveres direkte til din adresse 
komplet med telefonnummer og klar til brug, 

efter udfyldelse af kontrakt og betaling i butikken. 
Leveringstiden er maks. 8 dage. 

*Ved oprettelse af debitel®Automatic 
(oprettelse 99 kr., bindende i 6 mdr.). 

Telefonen er SIM-locked. 

Medlemsrabat 298,00 

1,00 
Din Medlemspris 

NOKIA 

69 øre 

99 øre 

25 øre 

99 kr. 

Minutpris weekend 

Minutpris hverdag 

SMS pr. stk. 

Abonnement pr. md. 

i 

Medlemsrabat 1500,00 

3495,00 

Bestil i Kvickly, Kvickly 
xtra, SuperBrugsen, 

Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller 

på NETtorvet på 
www.coop.dk 

ekspres 
I Lå n 

Lån 4.000 kr. 

betal 126 kr. i 48 mdr.* 

*Læs mere om EkspresLåns 
betalingsbetingelser på side 2. 

SENGEMIUØ I EGE MELAMIN 

Komplet sengemiljø i 38 mm ege melamin. 
Miljøet består af: Seng B 180 x L 200 cm. Udvendigt mål 
B 185 x L 217 cm. Hovedgavl højde 64 cm. Fodgavl højde 
44 cm. Sidegavl højde 38 cm. 2 natborde med 1 skuffe. 
Natborde måler H 40 x B 45 x D 42 cm. 2 lamelbunde 
90 x 200 cm. 2 springmadrasser H 21 x B 90 x L 200 cm. 

Springmadrasserne 
Hårdhed: medium. Bonnell fjedre med 5 vindinger 
(110 pr. m2 - tykkelse 2,2 mm). Begge sider er af et 
syntetisk polypropylen filtlag. Dernæst et polyetylenlag 
skum. Egnet for allergikere da bolstret er behandlet 
mod støvmider. Vinter- og sommerside d.v.s. at der 
under yderbolster er uld på vintersiden og bomuld på 
sommersiden. 

Pris ikke-medlemmer 4995,00 

GARDEROBESKAB I EGE MELAMIN 

Flot og funktionelt skydedørsgarderobe. Med skydelåger 
i gedigen kvalitet med gode opbevaringsmuligheder. 

Yderramme i 38 mm ege melaminplader. 
Skabet har ingen bund, da gulvskinnen, for at få det 

optimale lette løb, placeres direkte på det eksisterende 
gulv. Skinnen kan således placeres på f.eks. gulvtæppe, 

trægulv, linoleum eller klinker. Indvendigt har skabet 
i den ene side en bøjlestang og i den anden 4 hylder. 

Mål H 200 x B 180 x D 68 cm. 

Pris ikke-medlemmer 5495,00 

Bestil i Kvickly, Kvickly 
xtra, SuperBrugsen, 
Dagli Brugsen, 
LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 
www.coop.dk 

ekspre 

r Lå i 

*Læs mere om Ekspresl 
betalingsbetingelser på 

Medlemsrabat 80( 

www.coop.dk 



20" 

Kvickly og Kvickly xtra 
er lagerførende. 

Bestil i SuperBrugsen. 
Dagli Brugsen, 

LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 

www.coop.dk 

Medlemsrabat 500,00 

1395,00 
Din Medlemspris 

MUSTANG BØRNECYKEL 3 GEAR 

Cykler, der kræver minimal vedlige-
holdelse med 3 Shimano Nexus gear 
med fodbremse og sikker v-bremse i 
for og drejeskifter i håndtaget. 
Forseglet kassettekrankbox og rustfrie 
ståleger. Vælg mellem 20" til de 6-8 
årige, 24" til de 7-10 årige og 26" til 
børn fra ca. 10 år. Leveres 90% samlet: 
Forhjul, skærm, styr, refleks, sadel og 
pedaler skal monteres. 
Model Redcliffe II. 

Pris ikke-medlemmer 20" 1895,00 

Pris ikke-medlemmer 24" & 26" 1995,00 

 Medlemsrabat 600,00 

995,00 
Din Medlemspris 

Ilemsrabat 1000,00 

199,95 
Din Medlemspris 

edlemsrabat 80,00 

Kvickly og Kvickly xtra 
er lagerførende. 

Bestil i SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen, 

LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 

www.coop.dk 

MUSTANG HERRE ELLER DAME 
ALU CITY SPORTSCYKLEL 7 GEAR 

Aluminiumsstel. 7 indvendige Shimano Nexus 
gear med fodbremse. Forseglet kassettekrank-
box og vandtætte styrlejer. Rustfrie ståleger. 
Herremodellen har stelstr. 58 cm og dame-
modellen stelstr. 54 cm. 
Cyklen leveres 90% samlet: Forhjul, skærm, 
refleks, styr, sadel og pedaler skal monteres. 
Model Westveiw II. 

Pris ikke-medlemmer 2995,00 

FIRKANTET REOL MED 4 HYLDER 

Firkantet reol med metal stel og 4 hylder. 
Lys eller mørk majsflet. Sammenklappelig. 

Mål H 95,5 x B 48 x D 23,5 cm. 

Pris ikke-medlemmer 279,95 

Kvickly, Kvickly xtra og 
SuperBrugsen er lager-
førende. Bestil i 
Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 
www.coop.dk 

www.coop.dk 5 



Lån op til 40.000 kr. her og nu 

- brug dem til hvad du vil 

Find EkspresLån på www.coop.dk eller 

få et låneansogningsskema i butikken. 

A 

140 xZOO cm 

Medlemsrabat 100,00 

179,95 
Din Medlemspris 

140x220 cm 

Medlemsrabat 100,00 

199,95 
Din Medlemspris 
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Medlemsrabat 5( 

149,9 
Din Medlemspri 

Kvickly, Kvickly xtra og 
SuperBrugsen er 

lagerførende. 
Bestil i Dagli’Brugsen, 

LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 

www.coop.dk 

MARIE SOHL SENGESÆT 

100% ekstra blød og strygefri bomuld. 
Øko-tex certificeret for minimum brug 
af kemikalier i fremstillingsprocessen. 
2-delt i alm. længde str. 140 x 200 cm og 
ekstra længde 140 x 220 cm. Begge med 
pudebetræk i 60 x 63 cm. 
Ornament i pudderrosa, creme eller blå. 

marie sohi 
Pris ikke-medlemmer 140 x 200 cm 279,95 

Pris ikke-medlemmer 140 x 220 cm 299,95 

MARIE SOHL BADEFORHÆNG 

Badeforhæng i klassisk Marie Sohi mønster „ornament" 
i hhv. pudderrosa, creme eller lysblå. Str. 180 x 200 cm. 

Øko-tex certificeret for minimum brug at kemikalier 
i fremstillingsprocessen. Fremstillet i en god, vand-

afvisende kvalitet (35% bomuld/65% polyester). 
Kan maskinvaskes ved 40°C. 

Kvickly, Kvickly xtra c 
SuperBrugsen er lage 
førende. Bestil i 
Dagli Brugsen, 
LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 
www.coop.dk 

Pris ikke-medlemmer 199,95 marie sohi 

So-io<5landwd 100 
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VICTORIA VÆGLAMPE 
MED LYSDÆMPER 

Med 2 arme i børstet stål. 
Lysdæmper med tænd/sluk 

funktion på bagplade. 
Inkl. 2 stk. 20 watt 

halogenstifter. 
Højde 32 cm. Diameter 10 cm. 

Glas diameter 10,5 cm. 

Pris ikke-medlemmer 399,95 

Kvickly, Kvickly xtra og 
SuperBrugsen er 
lagerførende. 
Bestil i Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 
www.coop.dk 

Medlemsrabat 150,00 

249,95 
Din Medlemspris 

99,95 
Din Medlemspris 

RISKARS 

vickly og Kvickly xtra 
er lagerførende, 

lestil i SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen, 

LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 

www.coop.dk 

Ilemsrabat 100,00 

16 DELE FISKARS FUNCTIONAL FORM 

Bestikket er designet af Tobias Jacobsen. 
Den matte overflade giver bestikket et eksklusivt 
præg og en helt særlig glans. 
Fremstillet i 18/10 stål. Tåler maskinopvask. 

Pris ikke-medlemmer 299,95 

VICTORIA LYSEKRONE MED 
TOUCH LYSDÆMPER PÅ LEDNING 

Stilfuld 5-armet lysekrone i børstet stål. Kan monteres 
så glassene enten vender op eller ned. Med touch lys-

dæmper på ledning. Inkl. 5 stk. 20 watt halogenstifter. 
Diameter 54 cm. Glas diameter 10,5 cm. 

Kvickly og Kvickly xtra 
er lagerførende. 
Bestil i SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 
www.coop.dk 

Pris ikke-medlemmer 999,00 

WWW coop.dk 7 



249,95 
Din Medlemspris 

599 , 

MAPED 
SKÆREMASKINE 

Vælg selv om skærelinien 
skal være mønstret, 

helt lige eller der skal 
laves en foldelinie. 

Skærelænge 31 cm. 
Skærekapacitet max 5 ark. 

80 grams papir. Inkl. 3 skær. 

Pris ikke-medlemmer 399,95 

)MAPep( 

OLIE KOMPRESSOR 

Mobil oliesmurt kompressor 
med 24L tank. 2 HK. 2 luft-

udtag. Max tryk 8 bar. 
2900 o/min. 1500 watt. 

Pris ikke-medlemmer 799,00 

(Tilbehør kan ses på 
NETtorvet på www.coop.dk). 

Medlemsrabat 200,00 

Kvickly og Kvickly xtra er lagerforende. 
Bestil i SuperBrugsen, Dagli Brugsen, 
LokalBrugsen eller på NETtorvet på 
www.coop.dk 

Kvickly, Kvickly xtra og SuperBrugsen 
er lagerførende. Bestil i Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller på NETtorvet på 
www.coop.dk 

Medlemsrabat 150,00 

MOULINEX 
ESPRESSOMASKINE 

Til delikat cappuccino og ægte 
espresso. 15 bars damptryk og 

dampdyse til opskumning af 
mælk. Aftagelig transparent 

vandbeholder på 0,9 liter, vand-
varmer i 100% rustfrit stål og 

filter til henholdsvis 1 og 2 
kopper. Inkl doseringsske og 

chokoladedrysser. 
Effekt 1000 watt. 

Model ADP441. 

Pris ikke-medlemmer 1099,00 

Medlemsrabat 400,00 

699,00 
Din Medlemspris 

Kvickly og Kvickly xtra er lagerførende. 
Bestil i SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller på NETtorvet på 
www.coop.dk 

SOVESOFA 

Elegant dobbelt sovesofa i 
nubuck look, der forener ungt 

design og god liggekomfort. 
Stort magasin til sengetøj. 
Inkl. 2 puder. Udslået mål 

D 125 x L 200 cm. Opslået mål 
H 87 x D 92 x L 200 cm. 

Praktisk og nem at rengøre. 
Leveres samlet. 

Medlemsrabat 500,00 

2495,00 

Kvickly og Kvickly xtra er 
lagerførende. Bestil i 
SuperBrugsen, Dagli'Brugsen 
LokalBrugsen eller på 
NETtorvet på www.coop.dk 

Din Medlemspris 

Pris ikke-medlemmer 2995,00 

TWINTALKER 
MED BORDLADER 

Superflot walkietalkiesæt i 
god kvalitet og med mange 
funktioner. Kan også bruges 

som babyalarm. 
• 8 kanaler (446 MHz) 

• Op til 3 km rækkevidde 
• Effekt på 0,5 watt 

• Ctcss 38 underkanaler 
• Roger-beep 

• LCD baggrundsbelyst 
display 

• Stemmestyring 
• Elektronisk volumen 

kontrol (up/down to select) 
• Scan/CaI I/Monitor/ 

Tastaturlås 
• Batteri indikator 
• Standby 30 timer 

Inkl. dobbelt bordlader + 
2 headset + 2 batteri pakker. 

Model Twintalker 6000. 

Pris ikke-medlemmer 599,00 

Kvickly, Kvickly xtra og SuperBrugsen 
er lagerførende. Bestil i Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller på NETtorvet på 

MAGNUS OG MYGGEN 
PC SPIL 

Kvickly og Kvickly xtra er lagerførende. 
Bestil i SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og 
LokalBrugsen 

99,95 
Din Medlemspris 399,95 

Din Medlemspris 

Medlemsrabat 50,00 

www.coop.dk 

Medlemsrabat 199,05 

Vælg mellem 2 nye Magnus og 
Myggen spil til en fantastisk pris. 

Spillene er en flot blanding af leg 
og lærdom til børnene. 

Quiz eller adventurespil for hele fami-
lien. Anbefalet alder 6-10 år. 

Frit valg. 

Pris ikke-medlemmer 149,95 

8 www.coop.dk 



Skrivebord 

Medlemsrabat 200,00 

1295,00 
Din Medlemspris 

Medlemsrabat 100,00 

399,95 
Din Medlemspris 

Chef kontorstol 

lil! 

i 'dl 

Medlemsrabat 120,00 

379,95 

KONTORMILJØ 

Skrivebord med indbygget kassette 
Ahornbordplade og kassette. Stålindsats og stålskinner 
i skuffer. Stålben. Mål H 72 x B 170 x D 100 cm. 

Pris ikke-medlemmer 1495,00 

PC Tower i ahorn 
På hjul. 3 hylder. Rum til High Tower computer. 

Mål H 58 x B 50 x D 50 cm. 

Pris ikke-medlemmer 499,95 

Din Medlemspris 

Bestil i Kvickly, 
Kvickly xtra, 
SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen, 
LokalBrugsen eller 
på NETtorvet på 
www.coop.dk 

Chef kontorstol 
Læder på alle slidflader. Gasautomatik. Sort. 

Pris ikke-medlemmer 499,95 

www.coop.dk 9 



Kvickly xtra er lager-
førende. Bestil i Kvickly, 

SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen, 

LokalBrugsen eller på 
NETtorvet på 

www.coop.dk 

MUSTANG PROGRAMMERBAR MOTIONSCYKEL 

Avanceret magnetisk motionscykel med computerkon-
trolleret magnetbremse. 3-delt krank og 9 kg svinghjul 
for jævnt og godt tråd. Håndpulssensor placeret direkte 
på styret. Kraftige støtteføder med reguleringsskrue for 
niveau forskel i gulvet, samt transporthjul på forreste sta-
bilisator. Computer med følgende funktioner: Tid, hastig-
hed, omdrejninger pr. minut, distance, kalorie, watt og 
puls. 12 udvalgte træningsprogrammer samt mulighed 
for manuelt træningsprogram. Målpuls (3 træningsnive-
auer). Indikator for niveauet af pulsen. Kropsfedtprocent, 
BMI-tal (Body Mass Index). Inkl. adapter for strømforsy-
ning til computer. Model Spirit 4000. Totalvægt ca. 33 kg. 
Mål H 142 x L 95 B 65 cm. Bør ikke bruges 
af personer, der vejer over 110 kg. 

Pris ikke-medlemmer 2995,00 

major 

V 

MAJOR KØLE/FRYSESKAB RUSTFRIT STÅL 

Køle/fryseskab med 4 stjernet fryser. Rumindhold i 
køle/frys er netto 242/70 Itr. Køleskabet har 3 flytbare 

hylder, grøntsagsskuffe, æggeholder og flytbare hylder 

i døren. Vendbare døre. Fryserens indfrysningskapacitet 
3,5 kg. pr. døgn. Energiklasse B. 

Elforbrug pr. døgn/år 1,29/471 kWh. 

Energi effektivitetsklasserne ligger på en skala fra Atil G, 
hvor A er det laveste forbrug og G det højeste. 

Lydniveau 40 db. Mål H 171 x B 59,5 x D 61,6 cm. 

Model GN3455 

Pris ikke-medlemmer 3495,00 

Bestil i Kvickly, Kvick 

xtra, SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen, 

LokalBrugsen eller p 
NETtorvet på 

www.coop.dk 

4% 

major 

Medlemsrabat 5( 

Kvfckty Kvickly 
xtra 

Medlemstilbuddene er kun et begrænset parti. De annoncerede priser gælder ikke for færoerne og Grønland. Der tages forbehold for trykfejl, rente- og afgiftsændringer. 



Fra en malerdame 

Ruth Juhl, Fredericia, skriver: 
 Jeg har med stor interesse læst artiklen: En 
neger til pynt i novembernummeret af Samvirke 
og har lyst til at komme med et par supplerende 
oplysninger. 

I 50erne var jeg ansat som det, der dengang hed 
»Malerdame« på Ravnied Fajanse i Odense. For-
uden at dekorere diverse vaser, fade osv modelle-
rede jeg en del figurer, som blev massefremstillet 
på fabrikken. 

Min største succes var en række 30-35 cm høje 
negerkvinder med vandkrukker på hovedet i 
relief. Dem modellerede jeg egentlig til mig selv, 
men min chef blev så begejstret for dem, at jeg la-
vede en serie til massefremstilling. De blev støbt i 
fajance og lakeret matsorte og monteret med kob-
bertråd hist og her. Der blev trykt en farveplanche, 
grøn med palmer på, som forretningerne skulle 
hænge figurerne op på - meningen var, at man 
kunne købe en ad gangen og samle på dem. 

»Gå-negrene«, som jeg kaldte dem, blev solgt 
i tusindvis, og jeg har fået fortalt, at de faktisk 
reddede fabrikken ud af en økonomisk krise. Jeg 
modellerede dem i 1954. 

Figurerne blev også eksporteret til Sverige i 
en billigere udgave, hvor de kun blev brændt en 
gang og sprøjtemalet med almindelig sort maling. 

Som det kan ses på billedet har jeg stadig selv 
5 figurer (4 originale + 1 afstøbning) - oprindeligt 
var der 6. 

De er limet sammen her og der - der knækker 
let en arm eller et ben i løbet af 50 år! 

Figurerne betyder stadig noget for mig, og det 
var sjovt at genopfriske gamle dage.  

Flere læserbreve side 80 
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Samvirkes 
BOGKLUB 

Politikens bog om køkkenhaven 
Ny, praktisk håndbog med råd og anvisninger til at dyrke 
grøntsager, bærbuske, frugttræer og krydderurter. Få masser 
af baggrundsviden omkring fx såning, skadedyr, ukrudt, 
vanding og kompost. 
Medlemspris: 169 kr. 
329 sider, illustreret indbundet 

Homers Odyssé 
Et af de mest betydningsfulde hovedværker i den europæiske litteratur. 
Læs Otto Steen Dues nyoversættelse af den fantastiske rejseberetning om 
Odysseus' besværlige hjemfærd fra Troja. 
Medlemspris: 199 kr. 
464 sider, illustreret, indbundet 
Normalpris: 395 kr., illustreret, indbundet OTXO STEEN DUE 
Best.nr. 152215 llD"'m 

HOMERS 
ODYSSE 

 
Otto Steen Due 

Ledsager til Homers Odyssé 
Homers Odyssé kan sagtens læses for sig 

selv, men denne separate Ledsager til 
Homers Odyssé er med sine oplysninger, 

oversigtskort og forklaringer om skikkelser og 
begreber god at have ved hånden under 

læsningen. 
Medlemspris: 129 kr. 

176 sider, illustreret 
Normalpris: 195 kr., illustreret 

Best.nr. 152223 
Politikens bog om det 
gamle Egypten er en 
smuk, omfattende og 
rigt illustreret håndbog, 
der tager dig med på en 
eventyrlig rejse gennem 
det gamle Egypten og 
dets lange historie. Hør 
om de vigtigste perioder, 
mød de mange guder 
og gudinder der blev 
tilbedt i Nillandet og 
oplev de store historiske 
monumenter, som de 

Børneleksikon 
Giver svar på rigtig mange af de ting, du 
lige står og gerne vil vide. Bogen er opdelt i 
overordnede emner, og hvert emne har flere 
spændende artikler med masser af sjove 
tegninger og fakta. 
Medlemspris: 189 kr. 
192 sider, illustreret, indbundet 
Normalpris: 298 kr, illustreret 
Best.nr. 152843 

Bo Netterstrøm 
Stress på arbejdspladsen 

Stress på arbejdspladsen 
beskriver, hvordan stress kan 
defineres, hvem der rammes 
af det, og hvordan det viser 
sig. Bogen belyser også det 

historiske perspektiv, den 
fysiologiske baggrund og 

årsagerne til stress. 
Medlemspris: 149 kr. 

212 sider, ill., indb. 
Normalpris: 249 kr., ill., uindb. 

Best.nr. 153312 

Rosenkalender 2004 
Kalenderen indeholder en række smukke 
og stemningsfyldte rosenbilleder, og hvert 
opslag giver dig mulighed for at notere 
ugens aktiviteter, fødselsdage og andre 
vigtige mærkedage. 
Klubpris: 79 kr. 
128 sider, illustreret, indbundet 
Best.nr. 153122 

Spar 100 kr. 

Spar 109 kr. 

Børne 
leksikon® 

Éø 
:— 

så ud på forskellige 
tidspunkter. Bogen er 
underholdende skrevet 
og kommer omkring 
mange aspekter i 
oldtidens Egypten: 
Faraos rolle, pyramider, 
hieroglyffer, samfundets 
opbygning, digtning 
og litteratur, krig og 
kærlighed og meget 
mere. God tur! 

I Politikens bog om det gamle 
* Egypten er illustreret med 

farvefotos, skitser og instruktive 
specialkort og rekonstruktions-
tegninger udført af Sussi Bech, 
skaber af tegenserien Nofret. 

f30~l 



På opdagelse i det 

spændende Nilland 

SE KUPON PÅ BAGSIDEN 

169 kr. 
Spar 130 kr. 

336 sider, ill., indb. 
Normalpris: 299 kr., ill., indb. 
Best.nr. 152900 

r= Torben Holm-Rasmussen er 
formand for Ægyptologisk 
selskab, underviser, foredrags-
holder, rejseleder og forfatter til 
en lang række artikler og bøger 
om Egypten. 

Månedens bog 

P O LI TIK É NS’BOG OM 

IDET GAMLE 

EGYPTEN 
TORBEN HOLM-RASMUSSEN 
'GYLDENDALS BOGKL UBBER 



Salmiak og sjakaler! 
Fylder du virkelig 75?!! 

© Hergé og Casterman. Rockham den Rødes Ska 



En ung olding 
Tintin er blevet en gammel dreng. 

Den danske oversætter fortæller her, hvordan 
han var med til at lancere den kløgtige 

reporter i Danmark, og hvordan han fandt 
på Kaptajn Haddocks udtryk 

som fx »søpindsvinefjæs« 

Tekst Jørgen Sonnergaard Illustration Hergé 

Det er vanskeligt at forestille sig, at den kløgtige 
reporter med hårtop og pludderbukser (som dog 
blev afløst af cowboybukser) er blevet en rigtig 
gammel dreng. Men heldigvis gnaver tidens tand 
ikke lige ubarmhjertig i os alle, og selv om Tintin 
gennem årene har skiftet ydre, er han i dag både 
yngre og flottere, end da han for 75 år siden fødtes 
på Hergés tegnebord. 

Nogle år forinden var Georges Remi, som han 
egentlig hed, blevet ansat som fotograflærling 
og reprofotografassistent ved den belgiske avis 
Le Vingtiéme Siecle. Han leverede samtidig småil-
lustrationer til bladet, og i november 1928 fik han 
ansvaret for et nyt, katolsk orienteret tillæg til 
avisen, Le Petit Vingtiéme, som han både skulle 
redigere, skrive og tegne til. Her fik han ideen til 
serien om en tapper, lille reporter, der var spejder, 
og som lignede hans storebror. Han syntes, han 
skulle hedde Tintin, og sendte ham i sin fantasi 
straks ud i verden for at bekæmpe onde bolsjevik-
ker og anarkister. 

I januar 1929 startede Les Aventures de Tintin 
au Pays des Soviets som avistegneserie, og da jeg 
mange år senere traf Hergé, betroede han mig, at 
han havde været desperat ved tanken om, hvor-
dan den skulle fortsætte eller slutte. Der er da 
heller ikke ordentlig hoved eller hale på historien, 

og det var bestemt ikke med hans gode vilje, at 
den mange år senere blev genoptrykt som pirat-
udgave. 

EN SVÆR DEBUT. God var debuten altså ikke, 
og kun de færreste anede dengang, at Hergés 
lille reporter med den mærkelige frisure nærmest 
skulle blive optaget på linie med verdenslittera-
turen. Heller ikke jeg, da albumserien et kvart 
århundrede senere lanceredes i Danmark med 
mig som ny oversætter. Sporene skræmte - for 
midt i 1950erne var Tintin forsøgsvis publiceret i 
tegneseriebladet Kong Kylie - en konkurrent til det 
dengang fantastisk populære Skipper Skræk - og 
ved en afstemning vendte de fleste læsere tom-
melfingrene ned. 

Hvordan kunne vi i dén grad tage fejl? Set i 
bakspejlet er der flere forklaringer. Dels var mar-
kedet domineret af amerikanske spændingsserier, 
fra Fantomet til Jens Lyn og den danske Willy på 
Eventyr, dels var der blandt datidens pædagoger 
en indædt modvilje mod alt det kulørte, der kun-
ne fordærve den uskyldige ungdom. Da Anders 
And & Co ti år forinden dukkede op i kioskerne, 
var det da også med højtidelige forsikringer om 
bladets opbyggelige moral. 

Og endelig må det retfærdigvis siges, at debu->->- 
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En ung olding 

 ten i Kong Kylie var ret 
usmart, når man lag-
de ud med Tintin i 
Congo, som havde 
baggrund i kolo-
niherrementali-
tet, småracisme 
og nedslagtning 
af truede dyre-
arter! Kan jeg 
ikke få tilgivelse 
for mine synder 
på denne klode, 
bør det dog veje lidt 
op, at det senere lyk-
kedes mig at overtale 
Hergé til at tegne dele af 
dette album om, så det i det 
mindste blev stuerent. 

KAPTAJN HADDOCKS SKÆVE START. Det var den 
første brøler, men der skulle begås mange flere, 
inden Tintin slog an i Danmark. Den næste var, 
at titlerne blev udgivet i vilkårlig orden frem for en 
kronologisk opfølgning af den udvikling, som Her-
gés persongalleri gennemgik. De to første album 
på dansk, Den mystiske stjerne og Kong Ottokars 
Scepter er henholdsvis nr 7 og 9 i den logiske ræk-
kefølge. Og det førte så til, at kaptajn Haddock, 
alle tegneseriers uovertrufne bifigur (Fedtmule 
og Obelix når ham knapt til sokkeholderne) kom 
skævt ind i billedet. Efter at læserne havde mødt 
ham som slotsherre i Enhjørningens Hemmelighed 
og Rackham den Rødes Skat, dukker han mange 
bind senere op som en fordrukken og kolerisk 
vragskipper i Krabben med de gyldne Kløer. Og den 
samme skæbne overgik mange af de andre perso-
ner. I Det hemmelige våben er professor Tournesol 
nærmest småsenil, i andre bind som Månen tur/ 
retur er han genial. 

Det er klart, at læserne blev forvirret, så noget 
måtte der gøres for at øge interessen, ellers mi-
stede forlaget retten til udgivelse! 

DANSKE SKÆLDSORD. I 1959 fik jeg den lidet 
taknemmelige opgave at skulle finde på ideer til 
Rasmus Klump, som fra den fortællende, fortsatte 
stil gik over til daglige, afsluttede striber med 
tekstbobler. Og da samarbejdet med den virtuose, 
men ikke altid lige nemme Vilh. Hansen gik over 
al forventning, var næste udfordring oversæt¬ 

telsen af de ikke specielt 
sjove franske replikker 

i Tintin. Senere blev 
de fantastisk mor-
somme fra Hergés 
egen hånd, men i 
starten var jeg på 
Herrens mark og 
måtte lede efter 
de muligheder, 
som fandtes for at 

peppe dem lidt op. 
Ulempen var dels, 

at jeg var bundet til 
tegningerne og talebal-

lonernes størrelse, dels 
at mine franskkundskaber 

dengang ikke var særlig gode. 
Fordelen var, at Hergé sad så langt 

væk, at han ikke kunne kontrollere, hvad 
jeg skrev om eller digtede videre på. 

Kaptajn Haddocks skældsord var de mest nær-
liggende at tage fat på, men desværre var de ikke 
særligt varierede. Tonnerre de Brest betyder noget 
i retning af tordenskrald over Brest, og Mille de 
millions des sabbords betyder et vældig stort antal 
kanonporte. Ikke ligefrem til at grine maven itu 
over for en dansker! 

Var jeg gået i fælden og havde brugt datidens 
slang, var det kun midlertidigt sjovt, for hvem 
siger fx »bred ymer« og »knæhøj karse« i dag? 
Min eneste udvej var at droppe en tekstnær over-
sættelse, gendigte og finde på noget nyt. Således 
opstod skældsord som »søpindsvinefjæs«, »sja-
kalmide« og »væggetøjsbefængte varulv«, hvor-
til kom mange andre, som jeg ikke selv havde 
opfundet. Også almindelige ord er gode at over-
fuse med, når de bringes ud af deres oprindelige 
sammenhæng: Autokrat, børstenbinder, cykeltyv, 
dagdriver, fortidsuhyre, grovsmed - fortsæt selv 
listen for egen regning og risiko. Men husk, at 
det skal være uden at bande - eder, blasfemi 
og vulgære kraftudtryk er, om man så må sige, 
bandlvst. 

DEN DANSKE ENHJØRNING. For god ordens skyld 
skal det tilføjes, at gendigtningen skete med 
Hergés tilladelse. Tilliden skyldtes, at jeg til hans 
første besøg i Danmark havde fundet en original 
skibsmodel af »Enhjørningen«, som Christian d. 
IV i 1619 lod udruste til søkaptajn Jens Munk, for 
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at han kunne finde Nordvestpassagen. Det blev en 
dyr historie, også for forlaget, godt 350 år senere 

- modellen kostede en lille formue, men den var 
alle pengene værd, for Hergé blev tindrende lyk-
kelig. Han anede ikke, at der nogen sinde havde 
eksisteret et skib, som hed »Enhjørningen«, han 
havde kun skabt det ud af sin fantasi - og det 
danske lignede på en prik! Nu 22 år efter hans 
død har det fået hæderspladsen på »Le Musée 
Imaginaire de Tintin« i Bruxelles. 

Det var måske på grund af skibet, at han gav 
mig frit spil til at jonglere med teksterne. Da jeg 
ved en senere lejlighed traf ham i Belgien, glæde-
de han mig med at sige, hvor imponeret han var 
over, at det var lykkedes mig at gøre den utålelige 
Seraphin Lampion, som jeg omdøbte til Max Bjæ-
vermose, til indbegrebet af en utålelig dansker. 

»Og jeg, der troede, at hans type kun fandtes i 

Belgien!« lo han og gav mig den største kompli-
ment, en oversætter vist kan opnå: Om han måtte 
få min tilladelse til at bruge ideen med skældsord 
i alfabetisk rækkefølge i Tintin og Picaroerne? Ja, 
mon ikke! Det sparede mig i øvrigt senere for 
mange timers gendigtning ... 

Så vidt jeg ved, er kaptajn Haddocks ordforråd 
ikke helt så varieret på alle sprog, men dér har 
oversætterne til gengæld haft andre problemer. 
Min store medfølelse går til den svenske kollega, 
der i »Forbuds-Sverige« fik ordre til at ændre 
Haddocks hang til whisky, så han i stedet drik-
ker liisk. 

Dét kalder jeg et forklaringsproblem. Hvordan 
for ti millioner forsumpede fedthalefår opnår man 
en kanonkæfert ved at bælle ren sodavand?  

Jørgen Sonnergaard er forfatter og oversætter 

Hergé var begejstret over at se sine belgiske figurer blive pæredanske. Her er den utålelige Seraphin Lampion 
blevet til Max Bjævermose 
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Grønt humør - godt helbred 
Frem til 1940erne var frisk luft, sol og daglige gå-
ture i parken på hospitaler og rekreationshjem 
almindeligt brugt i bestræbelserne på at få patien-
ten til at genvinde kræfterne, men med den mere 
specialiserede biokemiske behandling i 50erne og 
60erne, blev metoden »uvidenskabelig«. 

Heldigvis findes flere af de gamle hospitalspar-
ker endnu, og det kan blive baggrunden for en 
genopdagelse af den gamle viden om grønne om-
råders gavnlige indflydelse på helbredet. Forske-
ren Roger Ulrich fra Texas University beskrev i 
1984, at patienter med en grøn udsigt havde færre 
klager og blev hurtigere udskrevet end tilsvarende 
patienter uden grøn udsigt. Ved flere hospitaler i 
USA og England findes i dag patienthaver, og her-
hjemme forsøger Rigshospitalet i øjeblikket at 
rejse penge til »Rigets Have«, en 6.000 m: hospi-
talshave for både patienter og ansatte. 

I de seneste årtier er livsstilsre-
laterede sygdomme tiltaget i 
takt med, at det moderne liv er 
blevet mere inaktivt og stillesid-
dende. Op mod 80 procent af 
europæerne bor desuden i stor-
byer. Fysisk inaktivitet medfø-
rer en øget risiko for udvikling 
af kroniske velfærdssygdomme 
som type 2-sukkersyge, hjerte-
/karsygdomme, belastningsska-
der i led og knogler og indirekte 
psykiske lidelser. I dag er 30 til 
40 procent af alle voksne dan-
skere overvægtige, mens otte 
procent - eller ca 400.000 - er 
svært overvægtige. Antallet af 
overvægtige børn er på 25 år 
vokset fra ca fem procent til 15 
procent. Dertil kommer, at fire 
ud af ti voksne danskere ople-
ver stress i deres hverdag. Tallet 
er steget med ca. ti procent på 
godt ti år. For alle de nævnte 
sygdomme gælder, at der er 
»stærk« eller »moderat« effekt af 

at dyrke en form for fysisk aktivitet. Velfærdssyg-
domme kan altså både forebygges og helbredes 
ved at aktivere kroppen. 

International forskning har gennem de seneste 
10-20 år dokumenteret, at mennesker føler sig 
mere rolige og mindre bekymrede efter et ophold 
i en park. Alene af denne årsag bør fysisk aktivitet 
så vidt muligt flyttes ud i naturlige grønne omgi-
velser. Kombineres vores viden om fysisk aktivitet 
og grønne områders helbredende potentialer, teg-
ner der sig et billede af, hvordan den enkelte 

 Månedens 
synspunkt a, 

Frisk luft og grøn natur er 
undervurderet som kur 
mod livsstilssygdomme. I 
udlandet har de fundet 
ud af det, men danskerne 
behandles stadig inden-
døre. Ph.d. Karsten B. 
Hansen og professor 
Thomas B. Randrup 
er ansat ved Skov & 
Landskab ved Den 
Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole. 

Oplevelser i natur kan træde i 
stedet for »trist« motion 

bedre kan motiveres til at indgå i vanskelige for-
andringsprocesser, som daglig fysisk aktivitet 
forudsætter. Motionen bør flyttes ud i grønne 
omgivelser og omdefineres til oplevelser i natur. 
Hvis man er ude i grønne områder i en halv time 
dagligt, opfylder man Sundhedsstyrelsens anbe-
falinger. Desuden vil det påvirke den enkeltes 
humør i positiv retning og måske motivere til nye 
grønne oplevelser. Oplevelser i natur kan træde i 
stedet for »trist« motion. Det vil også skabe mulig-
hed for en indre ro, til eftertanke, så man også 
mentalt får koblet det hektiske hverdagsliv fra for 
en periode. 

I Alnarp, lidt uden for Malmø, arbejder fysio-, 
ergoterapeuter, gartnere, landskabsarkitekter og 
psykologer med langtids sygemeldte patienter i en 
af verdens største terapihaver. Kursisterne er men-
nesker, som lider af depression, stress og muskel-
og rygsmerter. Et otte til ti ugers kursusophold 
betales af a-kassen. En stor del af tiden deltager 
kursisterne i almindelige haveaktiviteter med at 
udplante, klippe eller bare være i blomsterhaven. 
De svenske erfaringer dokumenterer nye potentia-
ler i at samtænke naturen og menneskets helbred, 
ligesom patienthaver ved hospitaler og hospicer i 
USA og England gør. 

I Danmark kan man koordinere den nye viden 
om fysisk aktivitet og grønne omgivelsers indfly-
delse på velbefindende og helbred. Skov, søer og 
parker tæt på byerne bør delvist nytænkes med 
flere oplevelses- og aktivitetsmuligheder for børn 
og voksne. Græsplæner bør bruges mere aktivt til 
bevægelse og oplevelser, og der bør anlægges 
motionsspor med forskellige valgmuligheder og 
sværhedsgrader. Det nærmere indhold bør aftales 
mellem forvaltere af de grønne områder, lokale 
foreninger og ikke mindst de lokale beboere. 

Overordnet ligger bolden i første omgang hos 
lokale social-, sundheds-, kultur- og grønne for-
valtere, som kan indlede en dialog om parker og 
andre grønne områders potentialer som fremmere 
af befolkningens sundhed og helbred. Denne dia-
log er særlig vigtig i kommunerne, men den bør 
forankres på nationalt niveau i ministerierne.  



Medlemstilbud 
. 2500+ AMD Athlon XP 

> 512 MB DDR Ram 
80 GB harddisk 

MOMX Ge,or« 
0/700MR 7V'°ut 
XHi°Kednnli0rt Pris ikke-medlemmer Kr. 6.999,- Ekskl. skærm 

yHerlin 

AMD 
Athloi 

Medlems- 

/IITECH MULTIMEDIE PC 
<L. 15" SKÆRM 
38. Stærk dansk PC i smart sølv 
sign. Med multifunktions DVD-bræn-
r, som både brænder DVD-RW og 
D+RW skiver, så du er sikret uanset 
Iken standard der vinder frem. Den 
ender desuden også CD skiver og 
ser CD og DVD. Godt nVidia GeForce 
sfikkort med TV tilslutning til spil 
DVD afspilning. Støjsvag pc med 
rtig opstart. Komplet med Windows 
Home, eTrust Antivirus, PowerDVD-
piller, Sonic brænder prg. og 
litech Førstehjælps pakke med bla. 
toupdate funktion. 

is ikke-medlemmer 8.999,- 

GERICOM HUMMER BÆRBAR PC 
FX 3.0. Har du brug for en bærbar med 
masser af kræfter og høj performance 
Gericon Hummer FX 3.0 gor det nu muligt. 
Den er en kraftfuld bærbar som tilbyder 
rigtig desktop performance. S-Video Out 
og USB 2.0 porte er alle indbygget som 
standard så du og din familie kan tilslutte 
Jeres tilbehør og multimedia udstyr. 128 
MB Geforce FX GO 5600 grafikkort sørger 
for utrolig Visual oplevelse. Inkl. Windows 
XP Home. 

Pris ikke-medlemmer 13.999,- 
pentium 

Pris ikke-medlemmer Kr. 8.999,- Inkl. skaerm 

" Pris ikke-medlemmer Kr. 13.999,- 

Få nærmeste Mertin butik oplyst på tlf. 6315 2300 eller find os på Internettet, www.meriin.dk 

'Gælder dog ikke forsikring og ved kob af gavekort. 



Medlemstilbud 

CASIO DIGITAL KAMERA 

Casio QV R4. Kompakt 4.0 mio digital kamera. 3 x optisk zoom, pentax objektiv og mange manuelle 
mulighedr. White balance og ISO indstillinger. 11 MB intern hukommelse, som kan udvides med SD/ 
MMC kort. Inkl. Lithion batteri, lader, USB-kabel og software. 
Pris ikke-medlemmer 3.999,- 

Sikkerhed 
Ånd lettet op ved hændelige uheld, tyveri, tab eller fabrika-
tionsfejl. Vores servicepakke inkluderer fuld forsikring af dine 
køb uden selvrisiko! Derudover giver vi fuld erstatning ved repa-
rationer i hele forsikrings-perioden. 

Rådgivning 
Supplér din servicepakke med 2 års Extra Back-up. Har du et 
teknisk problem, eller er manualen uforståelig, sidder kompe-
tente og specialuddannede medarbejdere klar ved telefonen alle 
ugens dage. Grib telefonen og ring - det er service hos Merlin! 
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ELTAX SURROUNDSYSTEM 

DAC 180/ALPHA 5-1. Komplet dansk designet hjemmebiografsystem i eksklusivt, børstet aluminium. Sættet består af 
smart 3-delt design med DVD-afspiller, radio og forstærker i hvert sit slimline kabinet (21 cm. bred). Dolby Digital, 
DTS og Dolby ProLogic. DVD'en er kodefri og afspiller DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, SVCD, HDCD og JPEG. 
Hojttalersystem: 4 satellitter med indbygget vægophæng, 1 centerhøjttaler og 1 subwoofer. Frekvensområde - højtta-
lere: 85-20,000 Hz, Sub: 45-250 Hz. Inkl. kabler. 

Pris ikke-medlemmer 3.999,- m 
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Vestlige forbrugeres boykot af børnearbejde 
kan skubbe ^nillioner af børnearbejdere ud i dybere 

fattigdom og fendnu farligere jobs, advarer eksperter 
i børnearbejde. I stedet bør forbrugerne presse 

virksomhederne til etisk optræden 
\ Tekst Marie Preisler Foto Polfoto 



Børnearbejde af den gode slags 

» Mange billige t-shirts, sko, fodbolde, tæpper og 
legetøjsbiler, som vestlige forbrugere lægger i 
indkøbsvognen, er fremstillet af børnearbejdere. 
I alt 250 millioner børn især i Asien arbejder 
som børnearbejdere. Mange af dem er under ti 
år, arbejder 14 timer i døgnet og får ingen eller 
ussel løn. 

Vestlige forbrugere har - hjulpet af medierne 
- reageret ved at boykotte varer fremstillet ved 
børnearbejde. Men boykot er et helt forkert mid-
del, der gør ondt værre, vurderer humanitære 
organisationer, der er engagerede i kampen mod 
børnearbejde. I stedet bør forbrugerne stille krav 
til virksomhederne om at skelne mellem godt og 
dårligt børnearbejde. 

En af dem, der advarer mod ensidig boykot af 
børnearbejde, er Red Barnets generalsekretær, 

takta  
Tal på børnearbejde 
• Hvert sjette barn mellem fem og 17 år arbejder, i alt 250 mio. børn 
• Tre ud af fire børnearbejdere har skadeligt arbejde 
• Over otte mio børn arbejder som børnesoldater, prostituerede, 

gældsslaver eller under andre dybt kritisable og ulovlige forhold 
• De fleste - 60 procent - af verdens børnearbejdere findes i Asien. 

Naestflest - 23 procent - i Afrika 

Kilde: Red barnet 

Mimi Jakobsen. Hun opfordrer indtrængende 
både virksomheder og forbrugere til at se nuance-
ret på børnearbejde. 

»Vi er naturligvis imod enhver form for bør-
nearbejde, der skader børns liv og helbred eller 
hindrer dem i at gå i skole, men ud fra et hensyn 
til barnets tarv er vi meget stærkt modstandere 
af boykot. Vi kan ikke være bekendt at sidde her 
i et velbjerget land med vores på det tørre og sige 
»Puha, børnearbejde kan vi ikke lide, så det boy-
kotter vi« blot for at kunne se os selv i spejlet. For 
boykot af børnearbejde overlader disse børn til en 
langt værre skæbne,« siger Mimi Jakobsen. 

Den danske journalist og forfatter Lotte Lade-
gaard har boet og beskæftiget sig indgående med 
børnearbejde i Sydøstasien i en årrække. Hun er 
bistandsrådgiver på et projekt i Dhaka i Bang-
ladesh for børnearbejdere, der aldrig har gået i 
skole. For ulandskalendermidler og via bistands-
organisationen Ulandssekretariatet får disse 
børnearbejdere tilbudt undervisning og lærer et 
håndværk, så de kan få et bedre og mindre farligt 
arbejde. Lotte Ladegaard advarer også kraftigt 
forbrugerne mod boykot af børnearbejde. 

»Den vestlige elite fordømmer børnearbejde 
uden indsigt i de alvorlige konsekvenser, som 
boykot af børnearbejde har for børnene,« siger 
hun. 

FRA FABRIK TIL BORDEL. Hun har mødt mange 
sørgelige børneskæbner, der kan tilskrives vest-
lige forbrugeres trusler om boykot. Angst for 
forbrugerboykot har nemlig fået europæiske og 
amerikanske tøjfirmaer til at kræve, at alle syer-
sker hos deres underleverandører i Bangladesh 
skal være fyldt 18 år. 

»Når en fin, udenlandsk gæst finder en børne-
arbejder på en af fabrikkerne, sørger han for, at 
pigen bliver sparket ud uden tilbud om anden 
indtjening eller penge til skolegang. Ingen, be-
kymrer sig om, hvad der sker med de børn, der 
pludselig står tilbage med rundende maver. Jeg 
tror virkelig, at de fleste ikke engang tænker 
over det, fordi hverdagen for en fattig i Bangla-
desh er så markant anderledes, at man slet ikke 
kan forestille sig det. De fleste tøjproducenter i 
Danmark har med garanti aldrig sat deres fød-
der i et slumkvarter eller i en lokal skole. Hvis de 
endelig kommer til Bangladesh, står deres lokale 
samarbejdspartner klar med firhjulstrækkeren og 
værelse på Hotel Pan Pacific med udsigt til svøm-
mepølen,« siger hun. 

Det går tit galt, når den gode vilje fra Vesten 
støder sammen med Østens virkelighed. Det 
oplevede Bangladesh i begyndelsen af 1990erne, 
hvor USA truede med handelsboykot af tøj fra 
Bangladesh, hvis børnene ikke forsvandt fra teks-
tilfabrikkerne. 50.000 børn blev fyret, og undersø-
gelser viser, at mange af dem havnede i farligere 
jobs på fx batterifabrikker eller - endnu værre - på 
bordeller. Under en femtedel fik tilbudt skolegang, 
og børneprostitutionen steg markant. 

Både Mimi Jacobsen og Lotte Ladegaard peger 
på, at boykot er et dårligt våben alene af den 
grund, at 95 procent af alt børnearbejde i den 
tredje verden sker på det uformelle jobmarked, 
der ikke henvender sig til eksport og derfor 
ikke kan påvirkes med boykottrusler. Her findes 
sjældent regler for sikkerhed, sundhed, løn eller 
arbejdstid, og mange børn ender med at arbejde 
gratis 14 timer i døgnet for bare at få mad og et 
sted at sove, oplyser Lotte Ladegaard. 

»Det er disse arbejdsgivere, der er de virkelige 
grove udnyttere - og dem kan vi aldrig nogen-
sinde ramme med en boykot. Vi kan kun skubbe 
flere børn fra de relativt bedre jobs over i den her 
kategori,« siger hun. 



I en del tilfælde 
er virksomheder 
først blevet 
opmærksomme 
på, at de havde 
problemer med 
børnearbejde 
efter kritik i 
medierne. Det 
har blandt 
andre Skandi-
navisk Tobaks-
kompagni 
prøvet 

FLERE SLAGS BØRNEARBEJDE. FN s børnekonven-
tion forbyder ikke alt børnearbejde. Mimi Jakob-
sen mener, at forbrugerne og virksomhederne er 
nødt at lære at skelne mellem det gode og dårlige 
børnearbejde. 

»Så længe goderne er så ulige fordelt i denne 
verden, er vi nødt til at erkende, at der er børn, 
der har brug for at arbejde. Sådan var det også 
herhjemme for 80 år siden. Millioner af børn i 
Afrika har ingen forældre på grund af hiv og aids. 
Hvis de ikke arbejder, dør de af sult. Piger i Syd-
østasien risikerer også noget, der er langt værre, 
hvis vi nægter dem at sidde på en fabrik og klippe 
tråde over. Så havner de måske på et bordel, bliver 
stuepiger under slavelignende forhold eller skal 
slæbe sten 14 timer i døgnet,« siger hun. 

Derfor skelner Red Barnet nøje mellem forskel-
lige typer børnearbejde: Farligt arbejde på kemi-
kaliefabrikker, i stenbrud og miner og vævning 
af tæpper bør stoppes prompte. Omvendt bifalder 
organisationen ufarligt arbejde som medhjælp hos 
grønthandleren eller hjemme på gården, fordi det 
giver børnene nødvendige kvalifikationer, så de 
kan forsørge sig selv, typisk når de er 14-15 år. Mel¬ 

lem disse yderpunkter er en lang række jobs, som 
ikke er farlige for børns helbred, og som Red Bar-
net finder acceptable, hvis børnene samtidig går i 
skole og kun arbejder et begrænset antal timer. 

Danske virksomheder kan gøre meget for at 
bedre børnearbejdernes vilkår uden at ofre ret 
mange penge, mener Red Barnet. Organisationen 
har netop udgivet bogen Hårdt arbejde til små hæn-
der, som skal hjælpe virksomheder til at håndtere 
børnearbejde ansvarligt. Blandt anbefalingerne er: 
• Virksomheder med produktion i lande med 

børnearbejde bør påvirke hele kæden af under-
leverandører, så børnearbejderne får en uddan-
nelse, så arbejdsmiljøet er i orden, og allerhelst 
at forældrene får en løn, så børnene ikke behø-
ver arbejde. 

• Støt skolevæsenet, der mange steder er dyrt, 
dårligt eller ikke-eksisterende. 

• Pres de internationale brancheorganisationer 
til at lave effektive etiske retningslinjer. 

• Læg pres på myndighederne i de lande, hvor 
børnearbejde er et problem. 
»Det er naturligt, at danske virksomheder søger 

hen, hvor arbejdskraften er billig, men de må >->- 
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Børnearbejde af den gode slags 

* erkende, at med de nye fordele følger også et nyt 
ansvar,« siger Mimi Jakobsen. 

Lotte Ladegaard anbefaler vestlige firmaer at 
oprette fonde ved hjælp af lidt af overskuddet, så 
de kunne love de danske forbrugere, at de børn, 
der arbejder på fabrikken, får mad hver dag, får 
basal uddannelse og adgang til en læge via ar-
bejdspladsen. 

SVÆRT AT VÆRE FORBRUGER. Som forbruger er 
det hundesvært at skelne mellem det gode og det 
dårlige børnearbejde. Danske virksomheder bør 
derfor blive bedre til at give forbrugerne mulighed 

fakta 
Shumas problemer 
Den skrappe vestlige kurs over for børnearbejde fik store konsekvenser for den 
15-årige pige Shuma i Bangladesh, Hun blev for et år siden fcerdiguddannet 
skrædder men kunne ikke få arbejde, fordi de vestlige tøjfirmaer afviser 
børnearbejdere på tekstilfabrikkerne, 
Shuma søgte mange jobs. men hver gang kom hun tomhændet hjem, og 
så stod den på skideballe hos mor, der som eneforsørger kæmpede hårdt 
for at holde liv i familien. Alternativet for Shuma var at vende tilbage til den 
stiftfabrik, hvor hun tidligere arbejdede for 28 kr. om måneden, men hun 
begyndte at tude, hver gang hun tænkte på det og sagde, at børnene dér 
lider alt for meget. Hun kan ikke komme i skole. Dels er hun for gammel. Dels 
har hun dårlige erfaringer med lærere, der kun kender en måde at håndtere 
klasser med 80 elever: Tæsk og trusler. For et par måneder siden lykkedes det 
Shumas tante at overbevise en af sine venner om, at Shuma er gammel nok 
til at arbejde på den sweaterfabrik, hvor vennen er daglig leder. Nu tjener 
Shuma 100 kr. om måneden i startløn og er meget glad. 

Kilde: Lotte Ladegaard. 

for at vælge produkter, der er produceret socialt og 
etisk forsvarligt, mener Mimi Jacobsen. Hun frem-
hæver det schweitziske tøjfirma Switcher som et 
eksempel til efterfølgelse. Switcher producerer 
t-shirts og andet tøj i blandt andet Indien, hvor 
firmaet opretter skoler, finansierer vandforsyning 
og internetadgang, og giver sine tekstilarbejdere 
20 procent højere løn end normalt. Til gengæld 
må de ansattes børn ikke arbejde. At firmaet rent 
faktisk gør, hvad de siger, kontrolleres af en uaf-
hængig organisation. 

Lotte Ladegaard opfordrer forbrugeren til at 
stille krav om, at arbejderne på fabrikkerne bliver 
behandlet ordentligt og får en ordentlig løn. Men 
hun erkender, at det samtidig kræver parathed til 
at betale mere for varerne. 

En række firmaer og brancher er gået i gang 
med at formulere politikker for børnearbejde. Det 
sker ikke kun for børnearbejdernes brune øjnes 

skyld. I en del tilfælde er industrien først blevet 
opmærksomme på, at de havde problemer med 
børnearbejde efter at være blevet kritiseret kraf-
tigt i medierne. Det har blandt andre Skandina-
visk Tobakskompagni prøvet. 

Efter avisoverskrifter som »Børnearbejde bag 
danske cigaretter« i 2001 valgte tobakskoncernen 
at udarbejde en plan mod børnearbejde. Koncer-
nen blev aktivt medlem af en global fond for alle 
store aktører i tobaksdyrkning: tobaksdyrkere, 
fagforeninger, råtobakleverandører og de store 
tobaksfirmaer. Fonden arbejder for at fjerne bør-
nearbejde fra tobaksproduktionen via uddannelse 
og kontrol hos underleverandører. 

Andre brancher har taget lignende initiativer. 
TV-billeder af børneslaver på kakaofarme i Vest-
afrika gik i 2001 verden rundt. Det fik sammen-
slutningen af verdens chokoladeproducenter til at 
stifte en organisation, der skal bekæmpe de vær-
ste former for børnearbejde i kakaoproduktionen 
og forbedre kakaobøndernes indtjening. Det sker 
i samarbejde med bl.a. fagforeninger, forbrugeror-
ganisationer og bistandsorganisationer. Samtidig 
har chokoladeindustrien forpligtet sig til at indfø-
re et certificeringssystem, som skal dokumentere, 
at kakaobønnerne produceres uden umenneske-
ligt børnearbejde og i overensstemmelse med FN's 
børnekonvention. 

Virksomheder som Ikea, Lego, Coop og embal-
lagevirksomheden Hartmann har også udviklet 
etiske politikker, der skal forhindre børnearbejde. 
Og mange flere virksomheder er på vej, skønner 
Institut for Menneskerettigheder, der samarbejder 
med Dansk Industri om at udvikle et »værktøj« til 
virksomheder, der vil sikre sig, at de ikke har pro-
blemer med børnearbejde eller andre krænkelser 
af menneskerettighederne. »Værktøjet« består af 
en række standarder, som vil være klar til brug 
næste efterår. 

Kommunikationschef i Institut for Menneske-
rettigheder, Reed Addis, vurderer, at børnear-
bejde har banet vej for en ny etisk dagsorden hos 
virksomhederne. 

»Det store fokus på børnearbejde og angsten 
for at blive hængt ud for at udnytte børn, har sat 
respekt for menneskerettigheder på dagsordenen 
i mange danske virksomheder. Der er mange 
aspekter ved at få produceret varer i den tredje 
verden, som virksomhederne indser, at de er nødt 
til at forholde sig til,« siger han.  

Marie Preisler er journalist 



SVÆRT VED AT HOLDE TÆT? 
Er din trang nogle gange så stærk, at du ikke når toilettet i tide? Eller bliver du helst hjemme 
af skræk for, at det går galt? Mere end hver 5. dansker har problemer med ufrivillig vandladning. 
Der bliver bare ikke talt så meget om det. Brug svarkuponen og fa gratis information om problemet 
eller klik ind på www.inkontinens.dk - der kan gøres mere, end du tror. 

________________________ 
Udfyld og send kuponen 

I Jeg vil gerne have gratis information om ufrivillig vandladning, samt et spørgeskema, 

I så jeg kan få gode råd, der passer til min situation. 

I 
I Navn  

I 
Adresse  

Postnr. By 

I 
i Mand Kvinde Sendes til Pfizer Danmark, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, telefon 44 20 11 00 

I 
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FYLDT MED FORDELE Spar penge og bliv 
i godt humør 
Det gode humør kommer helt af sig selv, når 
du bruger dit medlemskort i Merlin og Merlin 
Tele & Foto. Her opsparer du nemlig 2% i 
bonus på dit samlede køb. Derudover finder 
du også spændende medlemstilbud i Merlin, 
Merlin Tele & Foto og Electronic World. På 
medlemstilbudene får du rabatten med det 
samme, når du viser dit medlemskort ved 
betaling. 

Sig 'Ciao' til 
din feriebolig 

Du får 2% medlemsbonus hos Ciao 
ferieboliger, hvor du finder markedets 

mest fornuftige priser på leje af 
ferieboliger. Det betyder, at du får 
den bedste ferie til den rigtige pris. 

Ciao ferieboliger har et godt varieret 
udbud, så du har mulighed for at 

finde den rigtige ramme for din ferie. 

Ring til Ciao Ferieboliger 
på telefon 49 75 57 58. 
Husk at oplyse dit medlemsnummer, 
når du bestiller din feriebolig. 

Om sommeren kan du med Ciao Ferieboliger holde ferie i 
lejligheder, selvstændige huse, hytter, mobilhomes, bungalows, 
camping og hoteller. Og om vinteren kan feriedagene nydes i 
lejligheder, chalets, hytter, hoteller og pensionater. 

DE 4 ÅRSTIDER 

Rabat på ferie og 
fritidstilbud 

FDB MØBLER 

3% bonus 

FDB FORSIKRING 

5% bonus 

SUPERBRUGSEN 

4% bonus på 
egne mærker 
Medlemstilbud 
hver uge 

UBRIS 

4% bonus ved kø, 
på www.libris.dk 

FDB REJSER 

2% bonus 



OK tilbyder fri el til fornuftige priser med 8% medlemsbonus. Fri el er den del af dit elforbrug, som du kan købe 
på det fri marked, efter at monopolet på elektricitet blev ophævet 1. januar 2003. Afhængig af dit elforbrug, og 
hvor i landet du bor, er der gode chancer for, at du kan spare på elregningen ved at vælge fri el fra OK. Og så får 
du 8% medlemsbonus på den fri el! Klik ind på www.ok.dk og få mere at vide om priser og betingelser. På OKs 

hjemmeside kan du også bestille Online. 

KVICKLY OG KVICKLY XTRA 

4% bonus på egne mærker 
Medlemstilbud hver uge LÆS OM MEDLEMSFORDELE PA WWW.FDB.DK 

P 
OLIE HOS OK I 

165 kr. bonus pr. 1.000 
liter fyringsolie 

? 
DAGLI'BRUGSEN OG 

LOKALBRUGSEN 

4% bonus på egne mærker 
Medlemstilbud hver uge 

PIST'ASE SKI 

2% bonus 
på skirejser 



2% BONUS PÅ 

ALLE REJSER 

Hurtigruten 
- Verdens smukkeste sørejse 

Hurtigruten arrangerer vi både forår og efterår. Hver årstid har sin char-

me. Efteråret er den flotteste årstid med stærke høstfarver, fjeldsiderne 

lyser op som en steppebrand med røde og gule nuancer, mens fjeldtop-

pene i nord bliver hvide med nyfalden sne. Nætterne kan være kolde og 

klare med god mulighed for at se nordlys. I foråret vil vi opleve det milde 

klima, hvor dagene er lange og lyse. På vejen nordover møder vi helt 

andre oplevelser end på vejen sydover. Vi gør opmærksom på at Geiran-

ger ikke anløbes på efterårsturen. Rejsen med MS Richard With bringer 

os uanset årstiden gennem trange fjorde og langs bjergrige kyster med 

majestætiske fjeldvægge fra Bergen til Nordkapp, Kirkenes og retur igen. 

Teknisk arrangør: DSB Tours. 

Afrejse: 22.04. 

Afrejse: 03.05. 

Afrejse: 23.09. 

Pris pr. pers. i delt dob.kahyt: fra: 14.600 

Pris pr. pers. i delt dob.kahyt: fra: 15.900 

Enkeltkahytstillæg: 2.900 

Pris pr. pers. i delt dob.kahyt: 16.600 

Enkeltkahytstillæg: 0 

Luksuskrydstogt 
fra Savona til København 
- Sejl foråret i møde ombord på MS Costa Atlantica 

Vi flyver fra København til Nice og kører direkte til Savona og det venten-

de krydstogtskibet. Skibet som er dedikeret til den italienske film guru, 

Fellini, har alle dæk navngivet efter en af hans film. Kahytterne på denne 

rejse er alle udvendige kahytter med balkon. Med sans for detaljer byder 

skibet på en uforglemmelig oplevelse. Skibet byder på mange former for 

underholdning både om dagen og om aftenen og i tillæg hertil besøger 

vi undervejs blandt andet Malaga, Cadiz, Lissabon, Vigo og det smukke 

Dover. Nyd denne smukke indsejling fra egen balkon. Sidst på turen lig-

ger skibet til i Amsterdam, inden vi den sidste dag anløber kajen i Køben-

havn. Teknisk arrangør: Scandinavian Cruise Center. 

Afrejse: 13.05. Pris pr. pers. i delt dob. kahyt: 12.995 

Enkeltkahytstillæg: 6.800 

New York 

- En meget spændende og oplevelsesrig storbyferie 

En ting er sikkert, New York gør et dybt og uforglemmeligt indtryk på 

den besøgende. Vi tager en lille bid af "The Big Apple" og smager på 

nogle af de mange indtryk der bydes på under vores ophold. Oplevel-

serne vil strække sig langt udover hvad man kan forstille sig, og byen 

byder samtidig på indkøbsmuligheder, der på rigtig amerikansk vis ikke 

lader sig overgå. Vi bor selvfølgelig på Manhattan - mere centralt bliver 

det næppe og i hjertet af det hele. Vi skal opleve Empire State Building, 

Fifth Avenue, Times Square, Frihedsgudinden, China Town, Central Park 

og Ground Zero - som bare er bare en lille del af den endeløse række af 

spændende oplevelser på Manhattan. Teknisk arrangør: DSB Tours. 

Afrejse 22.04.-11.11.-25.11. Pris pr. pers. i delt dob. værelse: 8.990 

Enkeltværelsestillæg: 2.500 



Thailand 
- Aktivferie, helserejse, natur og kultur 

Har du lovet dig selv, at du en gang i dit liv må prøve den ægte vare, 

thaimassage efter århundreders gamle tradition. Drømmer du om afslap-

pende sejlture på floder, der skærer sig gennem bjerg- og jungleland-

skaber eller drømmer du om at overnatte i en bungalow bygget på en 

bambusflåde, hvor kun ildfluer og petroleumslamper lyser op om natten. 

Så bør du nok kigge en ekstra gang på denne specielle thailandsrejse der 

byder på alt fra svømmeture i klart søvand til historiske oplevelser som at 

krydse broen over floden Kwai og besøge en japansk fangelejer fra 2. ver-

denskrig. Rejsen er for dig, der vil forkæle dig selv og dine nærmeste. 

Teknisk arrangør: Weco Travel. 

Afrejse: 05.04. - 11.10. Pris pr. pers. i delt dob.værelse: 16.990 

Enkeltværelsestillæg: 2.500 

Kina & Beijing 

- Beijings historiske seværdigheder 

Rejsen til Kina kan ikke sammenlignes med noget andet. Det mægtige 

rige, større end Europa, med en milliardbefolkning og en tusindårig kul-

turhistorie, er utrolig spændende og fremmedartet. Vi har arrangeret en 

meget speciel rejse, som vil give Dem en enestående chance for at opleve 

Kina og Beijing. Blandt højdepunkterne kan nævnes verdens største plads 

- Den Himmelske Freds Plads, som kan rumme ca. en million mennesker. 

Det er i øvrigt på denne plads, at Maos Mausoleum findes. Derudover 

Den forbudte Bys pragtfulde paladser med ca. 9.000 værelser, samt ikke 

mindst en tur til Den Kinesiske Mur - alle uforglemmelige og fantastiske 

oplevelser. Oplevelsen er intens, og alt dette sættes tydeligt i relief ved et 

ophold i Beijing. Overalt myldrer det med mennesker og cykler i gaderne, 

og markederne bugner af silke, fødevarer og kunsthåndværk, som f.eks. 

lak- og emaljearbejder, porcelæn, malerier, kalligrafi, antikviteter og læ-

dervarer. Teknisk arrangør: DSB Tours. 

Afrejse: 02.03. -16.03. - 06.04. - 13.09. - 11.10 

Pris pr. pers. i delt dob.værelse: fra 10.990 

Enkeltværelsestillæg: fra 1.200 

Den Røde Drage 

- Oplev Beijing, Yangzi-deltaet og Shanghai 

Kina er endnu præget af sin årtusinde gamle kultur, men den moderne 

verden trænger sig nu for alvor på. Højhuse skyder op med lynets 

hast tæt på traditionelle små lave gårdhuse. Bilerne fylder mere og 

mere i gadebilledet og kæmper om pladsen med cykler læsset med alt 

fra kulbriketter til sofasæt. Ydmyge gadekøkkener og dyre modefor-

retninger ligger side om side. Gymnastikken i parkerne tidligt om mor-

genen er enten taichi (skyggeboksning) eller discodans. På denne tur 

opleves det hele og mere til: de store seværdigheder fra kejsertiden og 

den moderne dagligdag i byen og på landet. Kinesisk havekunst og koge-

kunst, te- og silkeproduktion, Pekingoperaen, akrobatik og meget mere. 

Og der både flyves, sejles, køres i cykelrickshaw, med tog og med bus. 

Teknisk arrangør: Albotros Travel. 

Afrejse: 02.05. -15.08. Pris pr. pers. i delt dob.værelse: 14.340 

Enekltværelsestillæg: 2.190 

FDB Rejser 
Fanøgade 15 

2100 København 0 

Tlf 3947 0047 

Fax 3947 0001 

www.fdb.d k/fd brejser 

Husk at opgive medlemsnummer ved bestilling 



NAR VIDENSKABSMANDEN ER 

en kvinde 
Der er langt mellem de kvindelige forskere i de 

naturvidenskabelige fag, og det er et problem ikke 
bare for kvinderne, men også for forskningen 

Af Louise Reseke Foto Lars Kenner 

Da en ny mandlig studerende for nylig galant holdt 
døren for Dorthe Posselt på Roskilde Universitets-
center, var det med bemærkningen: »Skønhed før 
kundskab«. For den 41-årige kvinde, fysiker og lek-
tor på Institut for Fysik og Matematik på RUC er 
det en af den slags små og ganske vist uskyldige op-
levelser, der dagligt minder hende om, at hun har 
sin gang i en verden, der stadig er indædt forbun-
det med mænd. En verden, hvor skønhed og kund-
skab stadig ikke kan følges naturligt ad. 

»Det er jo en lille ting, men der er mange af dem. 
For ti år siden blev jeg irriteret, når nogen kom 
med bemærkninger som den, i dag vælger jeg at 
bruge tiden på at ændre de store linjer. Men jeg re-
gistrerer det stadig,« siger Dorthe Posselt fra sit 
kontor på RUC, der ligger få meter fra hendes nye 
laboratorium med røntgenapparater som hun bru-
ger i sin forskning i fotosyntesens processer. 

Som kvindelig fysiker hører Dorthe Posselt til et 
af de mindste mindretal på de naturvidenskabeli-
ge fag. Knap fem procent af de fastansatte lektorer 
i fysik på universiteterne er kvinder. På de natur-
videnskabelige fag tilsammen er lige over 10 pro-
cent af dem, som kan kalde sig lektor eller profes-
sor kvinder - på universiteterne som helhed er 
tallet 20 procent. 

Det er ikke flatterende tal, heller ikke sammen-
lignet med de nordiske og europæiske lande, vi 

normalt sammenligner os med. Kønskonflikten lig-
ger åbenlyst på lur mellem reagensglasrørene i sta-
tiverne og de hvide kitler på knagerækken. Som 
kvinde i miljøet kan det imidlertid være en svær 
problematik at adressere. 

»Vi stræber jo efter at blive anerkendt som fag-
folk - som fysikere. Man kan meget hurtigt få 
betegnelsen »sur mokke«, hvis man forsøger at 
nærme sig problemstillinger, der har rod i kønsba-
serede kulturelle forskelle. Mændene har en anden 
kontekst og har svært ved at se noget problem,« 
siger Dorthe Posselt. 

»Der er i langt de fleste tilfælde ikke tale om 
chauvinisme af den gammeldags slags, men sna-
rere fejlkommunikation. Fysikmiljøet er nok tradi-
tionelt et meget monokulturelt miljø, og det tager 
tid at sprede en bevidsthed om, at kulturel diver-
sitet også er med til at bringe det fag, vi alle bræn-
der for, fremad. Det er jo ikke sådan, at kvinder 
ikke kan blive fysikere eller anerkendes som 
sådan. Det stadie er vi ude over. Det er mere sub-
tilt end som så. Det handler om, at man først ser 
kvinden, så fysikeren. Der er altid en overbygning 
af køn, der gør det vanskeligere at være kvinde 
end mand i det her fag,« siger Dorthe Posselt. 

MÅ INVITERE SIG SELV. Det er flertallet, der opstil-

ler betingelserne og præmisserne for at være med i 



Astronom Bodil Helt, der forsker 
i dobbeltstjerner, bliver stadig 
stoppet på gangene og spurgt om 
åbningstider i biblioteket eller 
lignende i den tro, at hun er sekretær 



Når videnskabsmanden er en kvinde 

>• spillet om forskningsmidler og stillinger. Når fler-
tallet er mænd, kræver det ekstra benarbejde og 
stædighed at følge med som kvinde. 

»Mænd tænker mere naturligt på mænd i faglig 
sammenhæng. Jeg har for eksempel skulle lære at 
tage telefonen og invitere mig selv til møder, der er 
relevante for mig, og i det hele taget holde mig til, 
hvor informationerne er. Jo højere, man kommer op 
i systemet, jo stærkere bliver magtkampene. Man 
skal konkurrere med kollegaer om penge, for uden 
penge kan man ikke forske,« siger Dorthe Posselt. 

»En del af forskningsprocessen kan let blive til en 
sportskamp, og det kan tit være svært at tackle som 
kvinde. Flere kvinder i faget ville nok bl.a. betyde 
større lydhørhed for, hvad arbejdsmiljø og samar-
bejde betyder for kreativiteten. Kønnet kan også 
sagtens tænkes at have en vis betydning for, hvilke 
fysiske problemstillinger, der betragtes som væ-
sentlige og interessante, mens et resultat indenfor 
en given problemstilling ikke afhænger af kønnet,« 
mener hun. 

EN MAND I RYGGEN. Dorthe Posselt er bestyrelses-
medlem i netværket »Kvinder i fysik«, der arbejder 
for at synliggøre kvinderne og de kønsmæssige 
skævheder i faget, der også kaldes »dronningen« in-
den for naturvidenskab. Samtidig er netværket et 
forum for udveksling af erfaring. 

»De yngre kvinder vægrer sig ved at se nogen 
problemer. Det er først, når de kommer over Ph.d. 
niveau, de begynder at få øjnene op for problemer-

ne.« 
Det er også her, at forskellene for alvor bliver syn-

lige. Det velkendte glasloft, der holder kvinder fra 
toplederposter i det private erhvervsliv, findes i 
endnu højere grad i naturvidenskaben. På Køben-
havns Universitet var 13 procent af lektorer og pro-
fessorer på Det Naturvidenskabelige Fakultetet i 
2001 kvinder, nøjagtig som det så ud i 1970 - på 
trods af, at antallet af kvindelige kandidater er øget 
betydeligt i samme periode. Tendensen er den sam-
me i resten af landet og kan ikke alene forklares ved 
ansættelsesstop eller mangel på kvalificerede ansøg-
ninger. Mænd vælger mænd, og vælger de en kvin-
de, så har hun - groft sagt - en mand fra miljøet i 

ryggen. 
»Det er selvfølgelig en sandhed med undtagelser, 

men der er en tendens til, at de kvinder, der får de 
faste videnskabelige stillinger, enten har en far, der 
har haft en forskerkarriere eller også er gift med en 
forsker i miljøet, så de har en mandlig støtte,« siger 

Dorthe Posselt, der selv er gift med en kemiker, som 
kender forskningsmiljøet indefra. 

»Det er en fordel at kende en mand, der kender 
miljøet, som man kan tale fortroligt med, og at have 
en at støtte sig til, når man for eksempel skal tackle 
de magtkampe, der uvægerligt opstår, og som i høj 
grad foregår efter maskuline kriterier,« siger Dorthe 
Posselt. 

Hun understreger, at hun er glad for sit job. Det 
er både spændende, kreativt og givende, og man 
får brugt mange facetter af sin personlighed i 
forskningen, undervisningen og den strategiske le-
delsesdel af jobbet. Når der alligevel er så få kvin-
der, skyldes det et samspil af flere omstændigheder, 
mener hun. Forskningsrejser og sene nætter i labo-
ratoriet kan være vanskelige at forene med familie-
livet, og de rollemodeller, der er i faget, er udpræget 
maskuline. Ofte er der heller ingen stillinger med 
den rigtige profil til kvalificerede kvinder. 

»På nuværende tidspunkt har kun få af de mænd, 
der bestemmer, for alvor fået øje på det uudnyttede 
kvindelige potentiale,« siger Dorthe Posselt. 

Og potentialet er der. I slutningen af 90erne 
iværksatte daværende forskningsminister Jytte Hil-
den (S) programmet FREJA (Female Researchers In 
Joint Action), og gav kvindelige ansøgere fortrins-
ret til de 78 millioner forskningskroner, projektet 
havde med sig. Ministeriet fik 327 ansøgninger om 
i alt 2,2 mia kroner. Pengepuljen rakte til at støtte 16 
forskningsprojekter. FREJA var inspireret af lignen-
de initiativer i andre europæiske lande og i EU, hvor 
underrekrutteringen af kvinder ses om et af de væs-
entlige problemer i europæisk forskning. I takt med 
at videnskab og teknologi spiller en større og større 
rolle for konkurrenceevne og velfærd, er der grund 
til at græde over spildt forskningskapacitet. 

På Kemisk Institut på Københavns Universitet 
har lektor Ulla Christensen forsket i enzymer igen-
nem tre årtier. Hun er en af fire kvinder ud af godt 
40 fastansatte lektorer og 58 år. 

»Jeg hører til de skrappe, der mener, at det er 
mænd enes skyld, at der ikke er flere kvinder i forsk-
ningen. Mændene kan ikke selv se det, og det er 
ikke bevidst, men de har deres netværk og vælger 
mere naturligt mænd som kolleger og samarbejds-
partnere. De anerkender uden tvivl de kvindelige 
studerende, men de har et mere naturligt engage-
ment i de mandlige studerende. Det er måske ikke 
så mærkeligt, når de har et kønsfællesskab, men det 
sætter sig spor hele vejen op i systemet,« siger hun. 

»Hvis ikke man er feminist, så bliver man det let 



i denne verden. Der er aldd irritationsmomenter, 
som er kønsrelaterede. Det er min teori, at de piger, 
der ikke har haft kampe og oplevet kønsrelaterede 
konflikter, de har dannet par med en anerkendt 
mandlig forsker i samme fag og er blevet behandlet 
som »en af drengene«. Det ville på alle måder være 
bedre, hvis kønsfordelingen var mere lige, så de 
problemer simpelthen forsvandt, og vi kunne kon-
centrere os om det faglige.« 

Ulla Christensen mener dog, at det også er et ge-
nerationsspørgsmål, og at tiden arbejder for hun-
kønnet. 

»Jeg synes, der sker noget nu. De yngre mænd 
og det er mænd omkring de 40 år, når man taler 
forskning - er ikke vant til at have kvinder som tje-
nere, som de var i gamle dage. De har også børn, 
der skal hentes, og som bliver syge, og derfor vil 
kvinderne ikke stikke ud som besværlige længere.« 

ET POLITISK PROBLEM. Det synspunkt er Ove Poul-
sen ikke ubetinget enig i. Han er professor i fysik og 
har tidligere været ansat på både Århus Universitet 
og Danmarks Tekniske Universitet. Senere blev han 
direktør i Forskningsministeriet, hvor han bl.a. var 
involveret i FREJA. I dag er han direktør for firma-
et NKT-Research. For ham at se er der ingen vej 
uden om en politisk indsats, hvis udviklingen skal 
vendes. 

»Der er stort set ikke sket noget i 30 år. Hvis man 
ikke accepterer, at det er et politisk problem, så bli-
ver det ikke løst. Hvis ikke kvinder er repræsente-
ret ligeligt i forskningen, så mister vi udviklings-
muligheder, vi kunne have haft. Det handler 
grundlæggende om at blive bedre til at udnytte ta-
lentmassen som helhed. Det gør man bl.a. ved at få 
den akademiske ledelse til at tænke mere i ledelses-
struktur og udvikle personalestrategi. Det sker kun 
i begrænset omfang i dag, fordi den akademiske 
verden har tradition for at være selvforvaltende,« 
mener han. 

»Vores erfaring her fra stedet siger, at kulturel di-
versitet på alle niveauer i virksomheden også ska-
ber de bedste resultater. Ikke kun socialt, men san-
delig også forretningsmæssigt. Det er noget, vi 
overvejer meget, når vi ansætter folk. Det er ikke 
nok at have fagligt dygtigt personale, personale-
gruppen som helhed skal så vidt muligt afspejle det 
omkringliggende samfund,« siger Ove Poulsen, der 
også ser en demokratisk hage forbundet med pro-
blemstillingen. 

»Det kan være svært at forsvare forskning som»->- 

»Mænd tænker mere naturligt på mænd i faglig sammenhæng. Jeg har 
for eksempel skulle lære at tage telefonen og invitere mig selv til møder, 
der er relevante,« siger fysiker og lektor på Institut for Fysik og Matematik 
på RUC, Dorthe Posseit 
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Når videnskabsmanden er en kvinde 

Ulla Christensen mener, at det er mændenes skyld, at der er så få 
kvinder i forskningens verden. Selv forsker hun i enzymer og har 
gjort det igennem tre årtier 

demokratisk forankret i samfundet, når kønsforde-
lingen er så skæv. Når vi bruger penge på noget i 
samfundet, så skal det helst være til gavn for alle 
ved at arbejde med problemer, som samfundet kan 
og vil tage ejerskab i. Forskningsverdenen har tra-
ditionelt valgt forskningsemner, der ofte var uden 
relation til problemer i samfundet. Det skal der selv-
følgelig være plads til, men samfundet har også en 
berettiget forventning om et afkast. Alt andet lige 
vil en balanceret sammensætning af forskersam-
fundet fremme en sådan udvikling.« 

SVÆRT I UDLANDET. På Københavns Universitet 
havde der kun været en enkelt kvindelig astronom, 
da Bodil Helt indledte sin karriere på Niels Bohr In-
stituttet for Astronomi, Fysik og Geofysik i slutnin-
gen af tresserne. Siden er der kommet flere til, men 
stadig ikke nok til at udgøre ti procent af det viden-
skabelige personale. 

»Det er et sygdomstegn, når kønsfordelingen er 
så skæv. En bedre balance vil måske ikke betvde så 
meget for faget forskningsmæssigt, men mere for 
den almene baggrundsdannelse og dialog på faget,« 
mener Bodil Helt. Hun har aldrig oplevet sit køn 
som et problem, men dog som noget, der stiller krav 
til andre evner end de rent faglige. 

»En ting, jeg tidligt lærte at tackle, er at blive stop-
pet på gangen og spurgt om vej, åbningstider på 
biblioteket eller lignende i den tro, at jeg er sekretær. 
I den situation peger jeg over mod de rigtige sekre-
tærer og henviser venligt, men bestemt, til dem,« si-
ger Bodil Helt, der har forsket i fænomenet dob-
beltstjerner igennem sin karriere. 

»Jeg har aldrig haft problemer i forhold til mine 
danske kollegaer. I udlandet er det derimod svære-
re at blive taget alvorligt som kvinde. Et klassisk ek-
sempel er, når jeg har forsøgt at tale fagligt med ame-
rikanere, og de i stedet for at se mig i øjnene kigger 
cirka 30 cm længere nede - på det »andet par øjne.« 

En ting er at fungere som kollega, en anden at 
fungere som kvindelig overordnet for de sekretærer 
og værkstedsfolk, der er tilknyttet instituttet, og 
som er vant til, at chefen er en han. 

»Det kan være svært at forholde sig til en kvin-
delig overordnet. Det har krævet et ekstra stykke ar-
bejde at skabe nogle gode relationer på den front, 
men det er også lykkedes. Og siden vores mekani-
ker fandt ud af, at jeg sagtens kunne drikke øl di-
rekte af dåsen, så har jeg også haft et fint forhold til 
ham!«  

Louise Reseke er journalist 



Endelig kan du få instant supper, 
som er meget mere end blot en drik. 

De nye Maggi Feel Cood instant supper. Mere end en drik - uden at gå på kompromis med 

letheden. Prøv dem alle seks: Tomat, Spinat, Grøntsager, Thai, Kylling og Middelhavssupper. 
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Pop kostrådene op 

> Så er det blodtypen, der ikke tåler tomater. Så er 
det en flok kartofler, der må forlade køkkenet, 
alene fordi de er zone-fjendske. Nye teorier finder 
nye disciple, salgskurverne svinger sig op, mens 
sagkundskaben står tilbage og undrer sig. 

Hvorfor slår blodtypediæter, slankepop og 
fiduskure så godt igennem her og internationalt. 
Det begyndte cand. scient, i human ernæring Per 
Brændgaard Mikkelsen at spørge sig selv om, da 
han for tre år siden stod bag en frisk bogudgivelse 
Spis som du vil og tab dig, en populær publikation, 
men den udrettede ikke mirakler på boghandler-
nes bestsellerlister. 

Lederen af det nyetablerede »Suhr's Videncen-
ter« er kommunikationsrådgiver og har undervist 
i populær formidling på Institut for Human Er-
næring. 

fakta 
Vi skraber brødet 
Hvis man tager udgangspunkt i folks madkultur og forenkler budskabet, kan 
det faktisk lade sig gøre at ændre spisevanerne. »Skrab brødet«-kampagnen 
i 1990'erne, fortalte os for eksempel, at vi skal spare på fedtstoffet på brødet. 
I en undersøgelse fra 1985 oplyste syv procent, at de ikke brugte smør på 
brødet. I 2001 var andelen af personer, der gav samme oplysning, steget 
til 40 procent. Det fortæller sociolog og madforsker ved Institut for Human 
Ernæring, Lofte Holm til Daniscos tidsskrift. Perspektiv. 

I stedet for at forkaste den letkøbte slankepop, 
blev han nysgerrig: Hvis man abstraherer fra 
indholdet, hvad er det så, de populære slanke-
bøger kan med deres kommunikation og retorik? 
Spørgsmålene satte ham i gang med en Ernæ-
rings- og formidlingsmæssig analyse af populære 
slanke- og livsstilsbøger. Med i analysearbejdet 
var to stud. scienter i human ernæring, Christian 
Bitz og Martin Kristiansen. 

Konklusionen på arbejdet er, at populære slan-
kebøger bruger virkemidler, som også videnska-
beligt baserede formidlere kan gøre brug af. De 
simple koncepter, den levende fortælleteknik, 
identifikationen via eksempler og appellen til 
følelser og drømme. 

»Typisk får man serveret magiske begreber, 
som at alverdens dårligdom skyldes, at man 
ikke lever i harmoni med sin blodtype. Og i den 

komplekse verden med de mange daglige valg, 
kan det være helt befriende, at nogen nu står 
parat med en færdig plan for både blodtype og 
stjernetegn.« 

Er den etablerede formidling fra eksperter, 
myndigheder og interesseorganisationer rent ud 
for kedelig? Det mener Per Brændgaard Mikkel-

sen. 
»Man holder fast i de syv kostråd, som alle har 

hørt 570.000 gange, og der stopper det så. Man 
kunne godt skære ud i pap, tage folk i hånden og 
fortælle en historie - som den første blodtypedi-
ætbog, der er smækfyldt med konkrete problemer, 
vaner og personlige beretninger. 

SNOBBERI. Snobberi er ifølge Brændgaard Mikkel-
sen en svaghed, når de officielle kostanbefalinger 
skal ud til folket. Hver ny kostkampagne bliver 
per refleks skudt af sted med en kogebog. Men al 
den tænkning i gastronomi og de kendte kokke 
kommunikerer hen over hovedet på folk, mener 
han. 

»Man fodrer en drømmetilstand, hvor modtage-
ren kan drømme sig væk til det sunde liv, frem for 
at efterleve bogens budskab.« 

Per Brændgaard Mikkelsen erindrer om Søren 
Kierkegaards visdomsord fra 1848, at vil man 
påvirke mennesker, må man være der, hvor de 

er. 
»Men det forudsætter altså, at vi giver los på 

stolthed og forfængelighed og trang til at blive 
beundret. For hvis man virkelig vil hjælpe andre, 
må man ydmyge sig og leve sig ind i deres liv. Vi 
eksperter lever i stolthed og et elfenbenstårn. Når 
vi skal formidle, tænker vi mest på vores fagkol-
leger.« 

Hvad kan bruges fra slankepoppen? 
»Forskellige menneskers problemer, historier, 

job og livssituationer er en konkret formidlings-
form, man sagtens kan overføre. Dernæst sprog-
brugen, der lægger sig op ad storytelling i stedet 
for at fortabe sig i biokemi og fysiologi. 

Endelig har næsten alle slankebøger et eget 
koncept, som kan være blodtype, eller at man 
skal undgå kulhydrater. De tager fokus ved at 
finde et koncept, som forklarer det hele, og det 
kan man også lære af. 

Konceptualisering og enkelhed betyder, at én 
forklaring kan man rumme, for eksempel max 30 
procent fedt, som mange har taget til sig. Det er 
handlingsanvisende.« 
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PLATTENSLAGERNE KOMMER. At forenkle og for-
simple vil i manges øjne være at give køb på det 
seriøse, men det kan blive nødvendigt, mener Per 
Brændgaard Mikkelsen. 

»Fordi målet helliger midlet. Fordi man skal 
acceptere spillereglerne, hvis det skal have en 
effekt. Og fordi vi bliver overrendt af platten-
slagere, hvis vi ikke gør det. Men det forenklede 
budskab skal ikke komme fra akademiske for-
skere og eksperter. Formidlingen skal overlades 
til de fagrupper, der har erfaring med at forene 
formidling med teori, for eksempel professions-
bachelorer i Ernæring og Sundhed. Man skal 
være klar i spyttet, når man kommunikerer. 
Man skal forestille sig, at man sidder over for sin 
mor eller sin ven, som aldrig gider at lytte til det, 
man prædiker.« 

HELT UENIG. Helt uenig i Per Brændgaard Mik-
kelsens synspunkt er sundhedsdirektør i Hjerte-
foreningen og tidligere leder af Fødevaredirekto-
ratets Ernæringsenhed Lars Ovesen. 

»Jeg er nervøs for den holdning, Per Brændgaard 
Mikkelsen står for. Man skal ikke gøre sig selv til 
plattenslager for at undgå at blive overrendt af 
plattenslagere,« siger han. 

Organisationer som Hjerteforeningen og offent-
lige institutioner skal holde sig til det rent saglige. 
Man kan godt krydre sit budskab med slogans, 
men man skal ikke rende med halve sandheder, 
mener Lars Ovesen. 

»Et budskab kan godt være slagkraftigt uden at 
virke poppet og halvstuderet. Det er kampagnen: 
»6 om dagen« et eksempel på. Den bygger på et 
strengt fagligt grundlag og har samtidig vundet 
gehør i befolkningen. Et dokumenteret voksende 
salg af frugt og grønt viser, at folk er begyndt at 
leve efter kampagnens budskab, efter min me-
ning fordi det hviler på et stærkt fagligt grundlag, 
som flere anerkendte organisationer entydigt 
formidler.« 

Succesen med »6 om dagen« demonstrerer, at 
der ikke er grund til at give køb på det faglige, og 
her går grænsen for, hvor langt man bør gå i den 
poppede retning, ellers mister man troværdighe-
den, mener Lars Ovesen. 

Det samme gælder tidligere kampagner som 
»Let sovsen Jensen« og »Skrab Brødet« begge fra 
Levnedsmiddelstyrelsen. 

»De har betydet mere for ændring af spiseva-
nerne end noget som helst andet initiativ.«  

Skær ud i pap, tag folk i hånden, og fortæl en historie. Sådan synes Per 
Brændgaard Mikkelsen, at kostsråd skal formidles 
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Ligetil og sundt 
Når både helbred, smagsløg og pengepung skal have det godt 

Ris- og sellerifad med skinke 
En anelse fløde behøver man ikke være bange for. Der skal så lidt 

til for at gøre denne ret både cremet og dejlig. Og fedtprocenten, 

den er under de anbefalede 30%, for retten er jo proppet med 

gode grøntsager. 

1 knoldselleri 

1 mellemstor courgette 

2 løg 

2 spsk olie 

3 dl parboiled ris 

1 spsk estragon 

7 dl bouillon 

0,5 dl piskefløde 

Tilbehør: Ca 500 g kogt skinke eller hamburgerryg og godt brød. 

Skær selleri, courgette og løg i tern. 

Svits grøntsagerne i olie i en gryde, indtil sellerien begynder at få lidt 

farve. 

Kom risen i en ildfast form, og læg grøntsagerne over. 
Drys estragon på, og hæld til sidst vand og fløde over. 

Vend rundt i blandingen med en ske, og pak formen ind i alufolie. 

Stil formen midt i en 225 grader varm ovn. 

Bag i 30 minutter, 
Tag ud, og lad stå i 15 minutter, før du serverer den sammen med 

skinke og brød. 

Energi pr pers: 3490 kilojoule (830 kcal). Energifordeling: 
Protein 24% - 48 g. Kulhydrat 47% - 97 g. Fedt 29% - 27 g. 



Et godt brød 
Vi får velsmag, gode kulhydrater og fibre, Brødet er skønt i humpler 

til aftensmaden. Glem alt om smør på brødet, det er saftigt I sig selv. 

Vi har nemlig skoldet melet, og ladet dejen være ekstra klæg 

4 dl vand 

4 dl (240 g) fuldkornshvedemel 

2 dl letmælk 

50 g gær 

1,5 spsk groft salt 

2 spsk olie 

7 dl (420 g) sigtemel 
En håndfuld havregryn 

Kog vandet. 
Kom fuldkornshvedemelet i en røreskål, hæld det kogende vand 

over, rør rundt, og lad stå 5 minutter. 

Rør mælken i, og lad dejen blive lunken. 

Tilsæt gær, salt og olie, og rør godt rundt. 

Tilsæt sigtemel, og rør dejen i 3-4 minutter med en ske eller dejkrog. 

Dæk dejen med film, og lad den hæve 45 minutter. 
Kom vand på dine håndflader. 

Pres luften ud af dejen, og form den til en rund kugle. 

Læg kuglen på en bageplade med bagepapir, og drys havregryn 
over, imens dejen stadig er våd 

Efterhæv brødet i 30 minutter. 

Bag brødet midt i en 200 grader varm ovn i 30 minutter. 

Energi pr 100 g: 830 kilojoule (200 kcal). Energifordeling. 
Protein 12% - 6 g. Kulhydrat 73% - 35 g. Fedt 15% - 3 g. 
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Ovnbagt sild med peberrod i tomatsauce 
Fisk spiser vi måske for lidt af. Og det er jo synd, når det nu er så 

godt for os. I denne opskrift bruger vi sild. Opskriften er inspireret 

af svenskernes måde at bruge sild (stromming) på til hovedretter. 

600 g sildefileter 

Salt og peber 

2-3 spsk revet peberrod 

3 dl purerede tomat (købes på karton eller flaske) 

1 løg 

1 æble 

salt, peber, sukker 

1 spsk rasp 

Tilbehør: 1 kg mosede kartofler og 4 skiver godt brød. Måske 

knækbrød nu når vi er lidt svenskinspirerede. 

Klip finnerne af silden, og læg dem med kødsiden opad. 

Drys lidt salt og peber på, og fordel lidt peberrod på hver filet. 

Rul sammen med skindsiden udad. 

Læg rullerne tæt sammen i en smurt ildfast form. 

Kom de purerede tomater i en skål. 

Riv eller hak løg og æble fint ned i tomaten, 

Smag til med salt, peber og sukker, 

Hæld blandingen over silden. 

Drys rasp over retten, og bag midt i ovnen i ca 25 minutter, 

Imens koger du kartoflerne. 

Mos kartoflerne med kogevandet og/eller mælk, og smag til med 

salt og peber. 

Energi pr pers: 3190 kilojoule (760 kcal). Energifordeling: 
Protein 22% - 41 g. Kulhydrat 53% - 99 g, Fedt 25% - 22 g. 

Redaktion Inger Abildgaard Opskrifter og tekst Maria Larsen Foto Jes Buusmann 



Kylling og lynstegte grøntsager med honningdressing 
Dejlig ret når man ikke kun vil have god. sund mad. 

men også er i lidt tidnød, 

Svits grøntsagerne godt, så de får farve. 

Til 4 personer 

4 kyllingefileter 

salt og peber 

2 spsk olie 

3 spsk honning 

1,5 spsk hvidvinseddike 

2 spsk hakket dild 

ca 1000 g hvidkål og gulerødder 

Tilbehør: Masser af godt brød. 

Drys kyllingefileterne med salt og peber, og steg dem på en pande 

i olie, indtil gennemstegt. 

Det tager ca 10 minutter 

Imens snitter du hvidkål og gulerødder i tynde strimler. 

Tag kødet op, og skru op for varmen. 

Svits nu grøntsagerne godt i resten af fedtstoffet på panden. 

Rør honning og eddike sammen til en dressing, og vend dilden heri. 

Server de varme grøntsager med kylling, og hæld dressing over 

kylling og grønt. 

Energi pr pers: 2700 kilojoule (640 kcal). Energifordeling: 
Protein 24% - 37 g. Kulhydrat 52% - 83 g. Fedt 24% -17 g. 
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Underlødige fødevarer 
må beriges 
EU overrasker med et forslag til lov om berigede 
fødevarer, som betyder, at også slik, kager og 
chips nu må tilsættes vitaminer og mineraler 

Tekst Tove Dam 

Siden artiklen »Mad med effekt« blev 
publiceret i sidste nummer af Samvir-
ke, har sagen om berigede fødevarer i 
EU taget en ny drejning. Helt uventet 
lægger kommissionen op til, at også 
underlødige fødevarer nu må beriges. 
De såkaldte ernæringsprofiler, som 
skulle sikre, at kun lødige fødevarer 
måtte beriges, er fjernet fra forslaget 
om tilsætning af vitaminer og minera-
ler. Ernæringsprofilerne skulle sikre, at 
usunde produkter, med stort indhold 
af fedt, sukker eller salt, ikke måtte 
blive tilsat vitaminer eller mineraler. 
Det bekymrer fagkonsulent Lise Chri-
stiansen Walbom, i FDB. Ikke mindst 
set i lyset af udviklingen i England, 
hvor netop disse junk foods typisk er 
beriget. 

»Vi er bekymrede for en væsentlig li-
beralisering af omradet. Vi mener ikke, 
at der bør gives tilladelse til tilsætning 
af vitaminer og mineraler til fødevarer 
som slik, læskedrikke, alkohol, snack-
produkter, kager og produkter bevidst 
markedsført mod børn.« 

EU-kom 
missio-
nens 
udspil 

om an-
prisninger 
indeholder til 
gengæld et krav 
om »lødige« ernæ-
ringsprofiler, før ind-
holdet må anprises. Det 
vil sige, at producenten ikke di-
rekte må skrive på emballagen, at der 
er tilsat vitaminer eller mineraler til 
underlødige produkter. 

LEV SUNDT - SPIS BERIGET. Danmark 
har, modsat en række andre EU-lande, 
haft stort set totalt forbud mod beri-
gede fødevarer og mod sundhedsan-
prisninger. I fremtiden vil især danske 
forbrugere komme til at forholde sig til 
de anderledes produkter. Men der er 
grænser for, hvor store mængder tek-
nisk information, vi som forbrugere 
kan håndtere. 

»Forbrugeren kan få en fejlagtig 
opfattelse af, at man kan leve sundt 
ved at spise nogle særlige, berigede 
fødevarer. Dermed er der risiko for, 
at forbrugerens fokus flytter sig fra at 
spise varieret og sund kost til en ensi-
dig kost med falsk tryghed baseret på 
fødevarer med specifikke egenskaber. 
Vi opfordrer til, at folkeoplysningen 
om gode kostvaner opretholdes el-
ler styrkes,« siger Lise Christiansen 
Walbom. 

EU-reglerne ventes vedtaget i første 
halvår 2004.  

Madpyramider 
på prøve 
Madpyramiden har lært os at 
fvide godt med kartofler, ris eller 
pasta på tallerken og spise rigeligt 
med brød til. Men måske har vi 
længe proppet os med forkerte 
kulhydrater og dårlig fedt. Ame-
rikanske undersøgelser udfordrer 
børnelærdommen, og det vil dan-
ske forskere ikke sidde overhørig. 
Et fireårigt forskningsprojekt på 
Institut for Human Ernæring på 
Landbohøjskolen (KVL) skal af-
gøre, hvilken madpyramide der 
er sundest. 

Ifølge amerikaneren Walther 
Willett fra Harvard School of 
Public Health bør fødevarer som 
lyst brød, ris, pasta og kartofler 
flyttes fra bunden til toppen i 
pyramiden. Han skelner også 
mellem dårlig fedt og godt fedt. 
Hvis fedtet er umættet og kom-
mer fra planteolier og nødder, så 
må fedtenergien gerne overstige 
de anbefalede 30 procent, mener 
Willett. Han er manden bag den 
omvendte amerikanske madpy-
ramide. 

50 frivillige, overvægtige per-
soner skal deltage i det danske 
forsøg, som gennemføres over 
en fireårs periode på Institut for 
Human Ernæring. Forsøgsperso-
nerne bliver delt op i tre grupper, 
som skal spise efter henholdsvis 
FDBs madpyramide, Willetts 
pyramide, og som normaldan-
skeren. 

»Målet med projektet er at finde 
frem til den kost, som bedst beva-
rer vægten hos personer, der har 
tabt sig, og som samtidig nedsæt-
ter risikoen for livsstilssygdomme 
som Diabetes type 2 og hjerte-
karsygdomme,« siger leder af 
projektet cand. scient. Thomas 
Meinert Larsen fra Institut for 
Human Ernæring.  
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Med kun 15% fedtindhold kan man godt kalde 'Let men Godt' en ufed 

nyhed. Salaterne har et væsentligt lavere fedtindhold end andre salater, 

du kender. Det fede er, at du alligevel får en rig og cremet smag afrundet 

af ekstra gode råvarer. Du må gerne fortælle det videre. 

Kvalitet for enhver smag 

www.k-salat.dk 

Samvirke • februar 2004 65 



I~66l 

DFCIRN AF 

De mest enkle engangsting i vores 
hverdag har haft en lang og 
kompliceret vej fra idé til fødsel r / 

Tekst Henrik Lund-Larsen Foto Jon Nordstrøm, Station 1 

Jeg hælder kaffe i plastickruset. Den er skoldhed, 

og det giver en stump lyd. Et skvæt mælk fra 

kartonen ændrer lyd, farve og smag. Med et ed-

derkopagtigt greb griber jeg om koppens kant, det 

eneste sted jeg kan holde uden at brænde fingrene. 

Det lille nip kaffe får mig næsten til at glemme 

kollegaen overfor med sin klikkende kuglepen 

- nu er han rastløs igen... 

Hverdagen er fuld af vaner og givne rytmer. Vi 

ænser dem næppe. 

Men har man blik for hverdagens rutiner, så 

kan man tjene store penge. For hverdagen tilhø-

rer konsumvaren. Den massefremstillede vare 

som vi forbruger usynligt og uundværligt i et 

væk. Vi smider dem væk. Vi ærgrer os en smule, 

fordi vi ved, at det er spild. Brug og smid væk, 

men vi har svært ved at undvære plastickoppen, 

engangskuglepennen og alle de andre. 

De er så enkle i deres idé og udformning, men 

nej. For det aldrig før sete produkt kræver lang 

tids eksperimenter for at nå sit klare og indly-

sende mål. Det kræver penge, tålmodige penge, 

for der kan gå mange år, før investeringen kom-

mer hjem. Det viser eksemplerne. Ting, vi tager 

for givet som helt selvfølgelige hverdagsting, har >- 
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Design af hverdagen 

» været lang tid undervejs. Ideen om dem er overra-
skende, og nogle var måske ligefrem utroværdige 
ved fødslen. 

PLASTICKOPPEN. Efter anden verdenskrig fik 
massefabrikationen sit store gennembrud med 
tilløb i 50erne og fuld skrue fra 60erne. Ét mate-
riale gjorde, at producenterne tænkte i volumen 
fra start til slut - plastic. 

Plastic fik sit gennembrud lige efter krigen, da 
det blev frigivet af militæret. Mange plasttyper 
blev først udnyttet af militæret bl.a. på grund af 
mangel på almindelige råvarer. 

Materialet var billigt, formbart som metal, ve-
jede lidt og skulle ikke males! 

Man kan sige, at plasticen havde papirets kva-
litet, papiret som jo i århundreder havde været 
et billigt volumenprodukt til trykte medier og 
emballage. Men alt kunne designes i plast og 
samtidig have en høj mekanisk kvalitet. 

Plastickoppen er en typisk minimalkonstruk-
tion. Suget op i en tynd polystyrenfilm. Faktisk 
er koppen stivere med kaffe i end uden. Med sin 
ombukkede kant, sin rifling og sine skrå sider, 
der gør, at selv 20 kopper intet fylder som stabel, 
er den et ligeså æstetisk og gennemtænkt stykke 
design som en musselmalet kop. Vi værdisætter 
den blot anderledes. 

MÆLKEKARTONEN. Svenskeren Ruben Rausing 
gik ikke den nemme vej. Nye firmaer plejer at 
starte med en teknisk opfindelse. Men Rausing 
startede i stedet med at studere markedet for at 
finde ud af, hvad hans firma skulle tage sig til. 
Ved at tage udgangspunkt i brugernes ønsker og 
gøre dem til et produktønske, kunne han stille 
krav til selve produktet. 

Rausing havde op gennem 1920erne og 1930erne 
opbygget et emballagefirma med partneren Erik 
Akerlund. De lavede poser til mel, sukker og salt. 
Det gik, selvom økonomien var anstrengt, for den 
individuelt pakkede vare var endnu ikke slået 
igennem - den skulle vente på supermarkedet, og 
det kom først i 1950erne. 

Rausing vidste, at mælken og dens skrøbelige 
glasflaske var et problem, hvordan kunne han 
erstatte den med en papiremballage? 

1 februar 1944 ville Rausing se et konkret forslag. 
Hans betroede ingeniør Erik Wallenberg blev sat 
på opgaven. Han fandt på, at et voksbelagt rør 
kunne fyldes med mælk, og hvis man svejsede 

røret sammen henholdsvis parallelt med maskin-
en og siden væk fra maskinen, ville man få en fi-
residet pyramide, en tetraede. Myten fortæller, at 
ingeniøren fandt på det ved en fejl, da han havde 
influenza. Han sad i sin sygeseng og brugte sin 
kones strygejern til at svejse røret lige sammen. I 
sin febervildelse kom han til at vende det om, og 
pyramideformen blev skabt. 

Firmaet tog navn efter denne geometri - Te-
trapak. Emballagen kunne pakkes ultrakompakt 

- den fyldte en brøkdel af, hvad glasemballagen 
gjorde før. Men der skulle gå endnu otte år med 
raffinementer, før den kom på markedet fra Lunds 
mejeri i Skåne i 1952. Rausing sagde som en kom-
mentar til projektet: 

»At gøre noget, som ingen har gjort før, er fak-
tisk ret svært.« 

Hvis man tager vores mælkekarton, som den 
ser ud i dag, er den ganske elegant. Jeg tænker 
ikke på den tvivlsomme grafik, som mejerierne 
ofte plastrer på. Men på dens form, dens tykkelse 
og højde, som afspejler vort husgeråd. Den er til-
med let at hælde af med sin indfoldede tud, der 
kan vippes ud. Man ænser knapt, at den kun er af 
papir - stiv nok til, at man ikke kan klemme den 

sammen. 

BIC KUGLEPENNEN. I Frankrig havde Marcel Bich 
sammen med en ven overtaget en tom fabrik i 
1945. De havde ingen maskiner, ingen produkter, 
ingen kunder og lidt med penge. Men Marcel 
Bich havde lidt erfaring med fyldepenne. Han så 
et stort potentiale i den nys opfundne kuglepen. 
Men de gik nye veje i forhold til andre fabrikanter, 
der solgte kuglepennen som luksus, dyrere end 
fyldepennen. 

1 1950 introducerede de BIC kuglepennen på det 
europæiske marked. Ideen var at lave produkter 
af høj kvalitet og brugbarhed til en overkommelig 
pris. De kvaliteter må BIC kuglepennen siges at 
have - der sælges 21 millioner af dem hver dag. 

Siden er det blevet til engangslighteren og en-
gangsshaveren med samme krav: Billig pris, høj 
anvendelig og pålidelighed. 

BIC kuglepennen er blevet et ikon. Dens logo 
med skoledrengen med sit kuglepennerunde ho-
ved og de legende bogstaver BIC er blevet et kendt 
mærke. Lyden, de rastløse klik, der er skægge, når 
man selv afreagerer, og knaldirriterende, når an-
dre gør det. 

Dens udseende er et stykke design af høj kvali- 
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tet. Det slanke, tofarvede, lidt fedtede korpus med 
sin indbyggede strømlinjede lommeklips i ægte 
uforandret 50er streamline design. Det gennem-
sigtige område, hvor man kan se blækstanden og 
netop knappen, der udløser stiften. For en hætte 
ville ikke være funktionel, den ville man bare 
glemme. 

3M HUSKEBLOK. 3M er et sært firma i manges 
øjne. Et gammelt minefirma, der slog sig på at 
lave sandpapir, og der igennem indså, at det inte-
ressante ved produktet var limen, der bandt san-
det på papiret. Den måde at tænke i kolbøtter på 
har siden været deres unikke indgang til at lave 
produkter. De har regler i firmaet som få andre 
firmaer. 30 procent af deres salg skal komme fra 
produkter, der er under fire år gamle. Det skaber 
et enormt drive, som gør, at de tænker meget in-
novativt med brugeren i centrum. Dette drive 
kommer fra passionerede udviklingsfolk, der har 
stor frihed til at udvikle egne ideer. Faktisk skal 
de bruge 15 procent af deres arbejdstid på projek-
ter, der er helt deres egne. 

Hos 3M tror man på individet, og at brugbare 
ideer ofte kan komme når som helst ved at stu-
dere hverdagen. 

Et af 3Ms mest kendte produkter, Post-it blok-
ken, er blevet til på den måde. 

Spencer Silver fik i 1968 til opgave at konstruere 
en superstærk film. Det mislykkedes, der kom 
en underlig svag film ud af eksperimentet. Det 
kunne klæbe på papir og løsnes igen uden at 
efterlade spor og uden at miste evnen til at klæbe. 
Han sagde: 

»Min opfindelse var en løsning, der ventede på 
et problem til at løse.« 

Problemet, som opfindelsen blev sat til at løse, 
var meget snævert og ligegyldigt. 

Hans kollega Art Fry var korsanger i sin fritid. 
Han var irriteret over, at bogmærkerne i hans 
sangbog blev med ved at falde ud. Lige indtil han 
brugte Silvers underlige lim. Nu kunne de blive 
siddende og flyttes - den klæbende huskeseddel 
var født. Imidlertid kunne ingen i organisationen 
se ideen med huskesedlen. Art Fry gav dog ikke 
op, han udviklede nogle prøveblokke, som han 
sendte til sekretærerne højere oppe i organisatio-
nen. De brugte dem som markeringer på papirer, 
der skulle underskrives af cheferne. Det virkede. 
Blokken og dens specielle gule farve blev paten-
teret. Men der skulle gå 10 år med udvikling, før 

Bag simple dagligdags genstande ligger ofte 
mange års tanker og udviklingsarbejde samt store 
investeringer og personlige fiaskoer 

produktet kom på markedet. Til gengæld spredte 
det sig som en løbeild verden over på rekordtid, 
skønt ingen vidste, at de havde haft brug for 
det!  

Henrik Lund-Larsen er projektlærer 
på Danmarks Designskole 
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SOL OVER 

Danmark 
I Østrig går salget af solvarmeanlæg 
strygende til parcelhuse, virksomheder, 
svømmebade og vask af elefanter. 
I Danmark har omkring 40.000 huse 
solvarmeanlæg, men salget er næsten 
gået i stå 

Tekst Hans Pedersen Foto Casper Thybo/Finn Heidelberg 

Danmark har samme antal solskinstimer som Øst-
rig og cirka samme befolkningstal. Alligevel er der 
himmelvid forskel på i hvor høj grad, man anven-
der solen som energikilde i de to lande. 

Mens solvarmebranchen i Danmark er stagneret 
på et lavt niveau, går udviklingen på dette felt sta-
dig mod stjernerne i Østrig. 

Østrigs produktion af solvarmeanlæg er lig med 
produktionen af solvarmeanlæg i Italien, Frankrig, 
Schweiz, Danmark, England og Finland tilsammen. 
Danmarks samlede installation af solfangere i 2001 
svarede til, hvad der blev solgt af solfangere i den 
østrigske delstat Kåmten. 

Den østrigske solvarmeindustri har etableret sig 
så betids på hjemmemarkedet, at udviklingen af sol-
fangerne har kunnet foregå i ly af et velfungerende 
hjemmemarked og dermed gøre Østrig førende på 
eksportmarkedet for solvarmeanlæg. 

Nogenlunde som udviklingen af vindmøller er 
foregået i Danmark. Hidtil. 

AVANCERET NABOHJÆLP. Danskerne bryster sig 
ofte af at være en nation af selvbyggere og gør-det-
selv-folk. Men danskerne bliver slået med adskilli-
ge længder af østrigerne. Traditionen for hvad man 
kunne kalde avanceret nabohjælp er urgammel i 
Østrig - og stadig livskraftig. Der er mange eksem-
pler på, at familier har hjulpet hinanden med byg-
ning af eller udvidelse af boligen gennem måneder 
eller år. Siden hen er denne vennetjeneste naturligt » 
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I Skive Kommune er målet, 

at samtlige institutioner skal 
have solvarmeanlæg 
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»- blevet betalt tilbage, når der skulle bygges på den 
anden side af hækken. 

Dette er en del af forklaringen på, hvorfor 
solfangere er blevet en langt større del af den øst-
rigske byggekultur end i den danske. Hvis man er 
vant til selvbyg, er en solfanger en bagatel. 

Udviklingen af solenergianlæg i Østrig er for 
længst gået fra selvbyggerniveau til professionali-
sering. Samtidig har myndighederne ved at yde et 
stabilt tilskud og sikre kvaliteten givet et signal om, 
at solenergi er en energiform, man ser positivt på. 

I Kårnten har industrien, handelsstanden og in-
stallatørerne med delstatens regeringschef i spid-
sen - han hedder Jorg Haider - iværksat en kam-
pagne, der stiler mod at firdoble omsætningen af 
solenergianlæg. Det sker med en massiv medie-
kampagne samt et slagtilbud på solvarmeanlæg 
med offentligt engangstilskud. 

Energipriserne kan stige lige så tosset, det skal 
være, når man har en solfanger, argumenterer man 

fakta  
Solfanger 
Omsætter solens stråler til varme og varmt vand. 

Solceller 
Omsætter solens energi til elektricitet. 

i Østrig. Derfor bliver der uddelt solpriser, afholdt 
sol-festival, kæmpet i »Solar-ligaen« om at være den 
bydel, der har det største areal solfangere, osv. 

Wiens udendørs svømmebad besøges i sommer-
tiden dagligt af 8.000 - 12.000 mennesker. Om mor-
genen opvarmer naturgas bassinvandet. Derpå tag-
er et 2000 m: stort solfangeranlæg over og opvarmer 
vandet de sidste grader. Solfangerne er sorte robu-
ste gummislanger, der ligger direkte på de flade 
tage. 

Ikke langt fra Wiens offentlige svømmebad ligger 
byens zoologiske have. Hver dag samles publikum 
kl 15 for at se elefanterne blive vasket i 25 grader 
varmt vand. På taget af elefanthuset er der et sol-
fangeranlæg, der gennem mange år har opvarmet 
vandet til den daglige elefantvask. 

NUL SOLVARME I DANMARK. I efteråret 2001 ved-
tog Folketinget et forslag fra Kristendemokrateme 
om, at alle offentlige bygninger i fremtiden skulle 
have solvarme. Det samme gjaldt ved renovering af 
offentlige bygninger. Ikke så snart var den nu-
værende regering trådt til, før den vedtog en mod¬ 

lov, der ugyldiggjorde solvarmeloven. Samtidig er 
anlægstilskuddet og udviklingsbevillingen til sol-
varmeanlæg blevet fjernet. Den nuværende regering 
har givet et utvetydigt signal om, at man ikke øn-
sker at fremme udnyttelsen af solenergien. Produ-
centerne og solen står ellers klar til at fremme den-
ne fredelige teknologi. 

I Danmark har 40.000 husstande etableret solvar-
meanlæg, inden tilskuddet faldt væk. En af dem er 
familien Petersen, der bor i Starup uden for Haders-
lev. Birthe, Henrik og deres to børn. Huset, de bor i, 
er et almindeligt parcelhus fra 1977. Almindeligt 
bortset fra at der er solvarme. 

»Når solen skinner, varmer den vandet til bad, va-
skemaskine og opvaskemaskine,« fortæller Henrik 
Petersen. 

»Er der mere sol, sendes varmen ud i stuerne. Er 
der ikke sol nok, klarer brændeovnen det. Og er det 
rigtig galt, er gasfyret bagstopper.« 

Det kan synes, som om familien går med livrem 
og seler - og tilmed har syet skjorten fast i bukser-
ne. Men der er mening i galskaben. 

FRA ELVARME TIL BILLIG SOL. Oprindeligt var hu-
set opvarmet med elvarme. Det gav udmærket var-
me, men blev meget hurtigt for dyrt. Da varmt-
vandsbeholderen i 1993 skulle udskiftes, fik Birthe 
og Henrik Petersen samtidig installeret solvarme. 
Det har de aldrig fortrudt. 

De har begge hørt om eksempler på dårligt vir-
kende solvarmeanlæg, så deres råd er: Lad være 
med at sætte solvarmeanlægget op selv. 

»Det skal være gennem en WS-installatør, der har 
certifikat hl at installere solvarme,« siger Henrik. 

»Vores anlæg har kørt, uden at der har været rørt 
ved det, siden det blev installeret i 1994.« 

Siden hen gik der sport i at spare på energireg-
ningen. Sammen med VVS-instailatøren udviklede 
de en vandtank hl brændeovn. På det tidspunkt var 
dette nyt også for WS-installatøren. Efter nogle eks-
perimenter fandt de frem til en løsning, der giver 
varme både hl stuen, hvor brændeovnen står og ra-
diatorer i nogle af de andre rum. I alt putter famili-
en otte rummeter brænde om året i en ovn, der er 
beklædt med fedtsten, som holder på varmen et helt 
døgn efter, at ovnen er slukket. 

Er rummene tilstrækkeligt opvarmet, dirigeres 
varmen fra brændeovnen over i brugsvandstanken, 
og bidrager dermed hl at opvarme brugsvandet ef-
terår og vinter. 

»Styringen er afgørende, når tre systemer er flet-
tet ind i hinanden,« siger Henrik Petersen. Et par 
kig på termometrene i bryggerset er nok til at over- 
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bevise. 1 indkørslen er der stadig is på vandpytter-
ne efter nattefrosten. Formiddagssolen skinner 
udenfor. I løbet af en time er temperaturen i solfan-
geren steget fra 31 til 48 grader. 

De ni kvadratmeter solfanger på husets tag svner 
ikke af meget, og energisystemet virker perfekt. Ef-
ter at have tænkt sig grundigt om, opsummerer fru-
en i huset den eneste kritik: 

»Som andre danskere brokker vi os lidt, når solen 
ikke skinner,« griner Birthe. 

SKIVE VISER VERDEN VEJEN. I Skive kommune sat-
ser man i stor stil på solenergi. I alt har 19 skoler, æl-
drecentre, daginstitutioner og sportsanlæg solvar-
meanlæg som en del af deres energisystem. Målet 
er, at samtlige institutioner har solvarmeanlæg. 

Solvarmeprojekterne er ikke lavet på grund af 
krav om en grøn politik. De er lavet, fordi det kan 
betale sig. 

»Et solfangeranlæg, der har kostet 100.000 kr, og 
som sparer for 10.000 kr energi om året er tjent ind 
på 10-12 år,« konkluderer Michael Petersen, der er 
ansvarlig for en række af kommunens energispare-
projekter. 

»Og vi ved, at anlæggene holder i mere end 20 år.« 
Det startede med Højslev skole, hvor 375 m2 sol-

fangere siden 1994 har forsynet skolen med en fjer-
dedel af den energi, der er brug for til rumvarme og 
varmt vand. 

Det er mest almindeligt at bruge solvarme alene 
til opvarmning af brugsvand, så man kan slukke for 
centralvarmeanlægget i sommerperioden. Men på 
Højslev skole er det anderledes. Da 95 procent af 
varmebehovet året igennem går til rumopvarm-
ning, har man et stort solvarmeanlæg, der kan le-
vere så megen varme som muligt til opvarmning af 
skolens lokaler og i øvrigt klare det varme vand til 
brusebad og rengøring. 

Hvis der i perioder ikke er sol nok, leverer fjem-
varmesvstemet resten. Og omvendt leveres over-
skydende varme om sommeren til fjemvarmesy-
stemet. Det sker til en pris, der er halvdelen af, hvad 
fjernvarmeværket ellers sælger varmen for. 

Solfangeranlægget på Højslev skole har kostet én 
million kr i 1994. På det tidspunkt var der 30 pro-
cent tilskud fra staten til vedvarende energianlæg. 

SIMPLE SYSTEMER. Men ikke nok med det. I 1997 
byggede Skive kommune solfangeranlæg for 2,6 
millioner kr, som blev anbragt på otte skoler og et 
ældrecenter. Disse institutioner ligger i et andet 
fjernvarmeområde, som ikke ville aftage overskuds-
varmen. Derfor er anlæggene lavet store, men ikke 

så store, at der er 
behov for at afkøle 
solfangerne i som-
merferien. 

Er der ikke til-
strækkelig solvar-
me, leverer fjemvar-
mesystemet eller i 
naturgasområder 
naturgas resten af 
energien. 

»På trods af at det 
ikke er standardan-
læg, har alle kørt 
uden driftsproble-
mer,« pointerer Mi-
chael Petersen. 

Og udviklingen 
fortsætter i samme 
spor. Skive by skal 
have nyt rådhus. 
Ifølge kommunens 
strategiplan skal 
man ved opførelsen 
af det nv rådhus 
»lægge vægt på 
energimæssige løs-
ninger, der minime-
rer de årlige drifts-
udgifter.« 

Det er et krav til arkitekten, at der skal anbringes 
375 m2 solfanger på en sydvendt tagflade - helst med 
en hældning på 45 grader. Og svnligt. I Skive skilter 
man gerne med, at man sparer på energien. Dertil 
kommer 400 m2 solceller, der skal producere elektri-
citet svarende til, hvad der er brug for, når rådhuset 
er i »tomgang«, dvs om natten, i weekender og feri-
er. Solcellerne er ikke obligatoriske, da solceller nok 
et stykke tid endnu er en dårlig forretning. Men de 
kan indgå som solafskærmning, på en tagflade eller 
i facaden - det er op til arkitekten. Endelig skal det 
nye rådhus producere el ved hjælp af rapsolie, hvis 
rådhuset kommer til at ligge i et fjernvarmeområde. 
Nøjagtigt som med rigsdagsbygningen i Berlin, hvor 
der i stor stil er anvendt vedvarende energi, og hvor 
elektriciteten produceres ud fra raps. 

Når regeringen ikke vil vise vejen, må Skive 
kommune gøre det.  

På Højslev 
skole i Skive 

leverer 
solvarme-
anlægget 

opvarmning 
at skolens 
lokaler og 

varmt vand til 
brusebad og 

rengøring 

Vil du vide mere: http://www.altomsolvarme.dk/ 

Hans Pedersen er journalist og redaktør af tidsskriftet 

Vedvarende Energi & Miljø. 
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h\/iClø 
HELTE 

De antikke myter titter frem i reklamer 
og findes i det hele taget mange steder 
i vores fælles univers 

Tekst Inger Abildgaard Foto Jens Buli og Anne-Vibeke Leth 

Der fnises foran Nike. Bag pakhusets tunge fa-
cadeglas er gudindens forrevne vinger udsat for 
en gruppe franske skolepigers fingerpeg. Måske 
synes de, at de har set hende bedre på Louvre 
med mere anstand højt løftet over hoben. Og så 
den originale Nike og ikke bare en hvid, dansk 
gipskopi. Alligevel bliver der knipset et par bil-
leder af det pudsige sammentræf på en Køben-
havnsk havnekaj, inden gruppen bevæger sig 
videre. Andre turister fortsætter deres kølige 
promenade, københavnere cykler, og motionister 
jogger uden at tage notits af Michelangelos fem 
meter høje David i kopi til venstre for Afstøb-
ningssamlingens indgang i Vestindisk Pakhus. 

Udsigten er havnens bedste med det voksende 
operahus lige overfor. Vinduerne er porthøje, men 
livet leves tilbagetrukket herinde, hos de hvide 
guder og helte, om de så smiler nok så ophøjet og 
selvsikkert fra soklerne. 

De eksisterer på andres nåde, som en familie 
i eksil. I 1898 blev de installeret i deres prestige-
fyldte residens i stueetagen på Statens Museum 
for Kunst, men fra 1966 demonteret som arme, 
ben, torso og hoveder, gemt væk i en lade i Led-
øje i 20 år og kun samlet igen, fordi arkæologer, 
kunsthistorikere og kunstnere, deriblandt Bjørn 
Nørgaard stædigt kritiserede tilsidesættelsen af 
Afstøbningssamlingen. Nu åbnes dørene hver 
onsdag ind til den hvide verden. Men det bliver 
ofte nævnt i forbindelse med netop afstøbnings-*-* 
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De hvide helte 

Michelangelo-kopier viklet ind i tape og plast. Den skæggede 
slave, den unge slave og længst væk Pieta Rondanini, som alle nu er 
kommet ud af bandagerne 

Lyset falder på de tre karyatider i anden række. Afstøbninger af statuer, 
som har båret taget på Akropolis. Her er de anbragt under en bjælke, 
så der spilles på deres oprindelse 

 samlingen, at det koster at holde den åbent. At 
blive udstillet for offentligheden er stadig en 
nådessag. 

FORTIDENS DØDE HÅND. Og hvad skal vi så 
med de mange hyldemetre hoveder? En kopi 
af Vognstyreren, som nogle vil huske fra old-
tidskundskab? Venus i forskellige skikkelser? 
Livløse symboler for en forestilling om fælles 
kultur, der alligevel hele tiden er under beskyd-
ning. Et overlevet udtryk for indeklemt borgerlig 
dannelse? 

Og det syntes kunstnerne endda allerede for 100 
år siden, da de gjorde op med gipsen som symbol 
på den urokkelige tradition. De italienske futurister 
var parate til at sprænge museer i luften, især afstøb-
ningerne blev et billede på fortidens døde hånd. 

Heltene, kongerne, guderne og kejserne var 
symboler på magthaverne, som tjente til at gøre 
os små og underdanige, fortæller seniorforsker dr. 
phil Jan Zahle, tidligere chef for Den Kongelige 
Afstøbningssamling. Nogle så sig altså sure på de 
vedtagne kulturværdier, og det endda længe før 
der var tænkt på 68erne. 

Men der er ikke desto mindre grund til at in-
teressere sig for gipsafstøbningerne på samme 
måde, som det er værd at bruge tid på gaderne i 
Rom, siger Zahle. 

»Du går tilfældigt i byen og har pludselig på 
højre side en søjle, på den anden side en barok-
facade på en kirke og foran dig et renæssance 
borgerhus. Det er usorteret kunst, men et ægte 
billede på, at vi bygger på hinanden. Og så må 
vi frigøre os fra opfattelsen af kunsten som sym-
bol på magthavere. Det spærrer for oplevelsen at 
stirre sig blind på ideologien, et synspunkt også 
moderne kunstnere som Bjørn Nørgaard og flere 
andre er nået frem til.« 

NED PÅ JORDEN. Og Vestindisk Pakhus er netop 
en ned-på-jorden oplevelse uden fortids opstyl-
tede arrogance: 

»De er taget ud af deres kirker, trukket ned i 
øjenhøjde, de er ikke af koldt marmor, og ikke 
fem millioner dollar værd. Der forventes ikke an-
dagt og respekt. Gipsafstøbningerne er samlet helt 
uprætentiøst i forhold til den betydning, for ek-
sempel en rytterstatue har på en ottekantet plads. 
Du kan se dem i øjnene, anskue dem direkte som 
form frigjort fra magtudtrykket. Distancen er 
væk.« 

Men hvis der nu - udover en snæver kreds - al-*-* 
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Nogle ser sig sure på helte, guder og konger som symboler på magthavere, men det spærrer for oplevelsen at stirre sig blind 
på ideologien. Gipsafstøbningerne er tværtimod frigjort for magtudtrykket og kunst i øjenhøjde, siger dr. Phil Jan Zahle, 
tidligere chef for Afstøbningssamlingen 
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De hvide helte 

Skulpturerne står på nakken af hinanden som i det gamle Grækenland. 

At vise kunst enkeltvis, kom først med den modernistiske tankegang 

fakta 
Spejlinger i gips 
Kunstakademiet i København viser til efteråret udstillingen »Spejlinger i gips.« 
En del af Kunstakademiets Festsal vil til den tid fremstå som den så ud i 
guldalderen, hvor de studerende arbejdede og tegnede efter antikkens 
værker, som var opstillet her. Overfor gipsafstøbningerne vil 10 billedhuggere 
(Bjørn Nørgaard, Hein Heinsen, Lone Højer Hansen med flere) udstille nye 
værker i gips. I samme forbindelse udgives en bog, hvor udstillingen og dens 
historie gennemgås, bogen vil også rumme et katalog over Akademiets 
nuværende samling, som således også bliver synlig. 

»ligevel ikke er nogen, der overhovedet gider at 
forholde sig til antikken? 

»Jamen, det er der jo. Se på reklamerne,« siger 
Jan Zahle. »De bruger løs af de historiske me-
sterværker, ikke hele tiden, men de dukker med 
mellemrum op, fordi der alligevel er en form for 
koncensus. 50 procent af det, vi har set i oldtids-
kundskab er i afstøbningssamlingen. Og det er 
et faktum gennem 2000 år, at samtale, filosofi, 
litteratur, poesi og de filosofiske og kunstneriske 
grundbegreber var på antikkens betingelser, et 
fælles tankegods.« 

FIDUSLATIN OG STRIDSVOGNE. Og nægtes kan 
det ikke, at i ethvert havecenter, i helsekostbutik-
ker og skønhedsklinikker blomstrer forestilling-
erne om knækkede søjler, den næsten nøgne an-
tikke kvinde og den næsten ægte etruskiske vase. 
Heller ikke reklame-spottene kan have lagt den 
fælles kulturarv i graven, når banker kører frem 
med stridsvogne og romerske legionærer og toga-
klædte, der taler fiduslatin. Og hvad med Nike, et 
af de mest kendte sports varemærker, som satser 
hårdt både på viljen til at vinde og på historien 
som en åndelig dimension. De klassiske signaler 
piller ved et univers, vi har til fælles, ellers ville 
de være ubrugelige i reklamens billedsprog. 

»Symbolerne skaber genkendelighed, om de så 
er fra græsk oldtid eller eventyret om Rødhætte 
og Ulven,« siger kreativ direktør i reklamebu-
reauet homesweethome, Mette Lehmann. 

»Og så overrasker man ved at dreje det vel-
kendte i en uventet retning.« 

Selv synes hun som tv-seer særlig godt om påhit-
tet i Storebæltsreklamen, hvor to personer i en bil 
kører op på broen, mens der bliver sagt »Limbo«. 

»Her bruger man altså Limbo helt revet ud af 
sammenhængen som symbol, og det gør bestemt 
ikke noget, at der er mange lag i det, og at nogle 
vil tænke på Limbo som rock, mens andre tænker 
på indgangen til helvede.« 

RENT OG OPRINDELIGT. Eller som PR- og medie-
konsulent Henrik Byager siger: 

»Vi læser måske ikke græsk mytologi og kender 
den endda dårligt, men vi får alligevel symboler 
og fremstillinger serveret i en stor blandet skål, 
som vi frit bruger af. Nogle forstår så de dybere 
lag og kender den græske mytologi. For andre er 
det nok at blive mindet om de klassiske dyder, om 
renhed og oprindelighed, som ikke har afsmag af 
blandingskultur, stress og overflade. At gå tusin- 
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der af år tilbage i tiden er stærkt fascinerende. På 
samme måde som akupunktur taler det til vores 
længsel og til at forholde sig til egen identitet og 
livet, som er utroligt kort.« 

Det kan altså blive afstøbningssamlingen i 
Vestindisk Pakhus, som kommer til at samle den 
stigende kulturinteresse op, som analysefirmaet 
PLS Rambøl har afdækket i en ny undersøgelse. 
Undersøgelsen af 3000 danskeres kulturforbrug 
viser, at stadig flere danskere søger identitet gen-
nem kulturoplevelser. Hver fjerde dansker regner 
med at gå mere i biografen, i teatret, på museer, 
til koncerter og i forlystelsesparker. Blandt unge 
højtuddannede er procenten endnu højere. Fra 
analysefirmaet siger Thomas Martinson: 

»Tidligere var det en given identitet at være for 
eksempel præstesøn. Nu går vi i Tivoli. Ikke for 
at komme i rutschebanen, men for at identificere 
os som en familie, der går i Tivoli og har det godt. 
Den voksende oplevelsestrang hænger sammen 
med behovet for at skabe identitet og har med 
rodløshed at gøre.« 

TRUEDE VÆRDIER. Jan Zahle har en privat teori om 
en voksende anerkendelse af afstøbningssamlin-
gen. En biotop-teori kan man kalde den. 

»Både afstøbningssamlinger og zoologiske 
haver er børn af oplysningtiden og den franske 
revolution. Et statsligt værksted for afstøbninger 
og den første zoologiske have blev åbnet i Paris 
i 1793 og 1794. Kunsten og videnskaben skulle 
ud til folket. Siden har de gennemgået markante 
svingninger i popularitet med en tankevækkende 
parallel.« 

Både de zoologiske haver og afstøbningssamlin-
gernes popularitet var meget lav i 1950erne. Man 
syntes, det var synd for dyrene at være i fangen-
skab, det var ikke rigtig natur, ligesom afstøbnin-
gerne ikke var ægte. De var ikke originale, og gips 
var et uædelt materiale. 

Men i 1980erne trues værdierne. Nu bliver det 
de zoologiske haver, der sikrer dyrearter, som bli-
ver mere og mere sjældne. Og afstøbningssamlin-
gerne, de er nu det beskyttende rum, der bevarer 
truede værdier og beskytter mod krig og luft-
forurening. To levesteder, to biotoper for truede 
arter.  

Inger Abildgaard er journalist 

Den Kongelige Afstøbningssamling, Toldbodgade 40, 
København har åbent hver onsdag fra klokken 10-20. 

Kopi af Laokooen, en statue, som var berømt allerede i antikken og 
kendt fra gamle tekster, længe inden den blev fundet i Rom i januar 

1505. Præsten Laokoon advarede trojanerne mod aftage imod den 

trojanske hest, men to slanger kom op ad havet, slyngede sig om 

Laokoon og hans to sønner, og trak dem i dybet 

“fakta 
Fra Thorvaldsens kælder 
Fra marts 2004 og året ud viser Thorvaldsens Museum kunstnerens fine studie-
samling af afstøbninger efter antikke værker, en samling som siden 60erne 
har været magasineret og utilgængelig for publikum. Samlingen blev skabt 
i Rom og har sin egen karakter og interesse ved at være Thorvaldsens eget 
inspirationsmagasin. 
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Med en VARIO LUX 
får du effektiv mas-
sage samtidig med 
at du strammer op 
og fjerner appelsinhud 
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Inkl. 2 bælter. 
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70 22 14 04 eller 
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Centervej 2 
6000 Kolding 

Misinformation om fedt 

Peter Marckmann, læge, dr.med, tidligere lektor 
ved Forskningsinstitut for Human Ernæring ved 
Landbohøjskolen, skriver: 
 Det er helt fint, at Samvirke lader en alterna-
tiv kostvejleder, Anette H. Olesen uddannet 
på et privat kostakademi, komme med sit 
bud på den sundhedsmæssige betydning af 
fedtstofferne i vores mad i december-num-
meret. Til gengæld finder jeg det uaccepta-
belt, at Samvirke lader Anette H. Olesens 
postulater fremstå som endegyldige sand-
heder. Det kan man nemlig på ingen måde 
kalde dem. Det er forkert, når Anette H. 
Olesen hævder, at fedtfattig kost ødelægger 
insulinreceptorerne, at transfedtsyrer ikke 
nedbrydes i organismen, at man kan skelne 
mellem cellefedt og dellefedt, at bløde 
margariner og blandingsprodukter består 
af ødelagte fedtstoffer, og at almindelig 
omgang med rapsolie i det varme køkken er 
helbredstruende. 

Heldigvis bliver det i artiklens fodnoter 
fremhævet, at Anette H. Olesen tilslutter sig 
de officielle anbefalinger om at begrænse den 
samlede fedtindtagelse og om at tilstræbe en 
nogenlunde ligelig fordeling mellem mætte-
de, enkeltumættede og flerumættede fedtsy-
rer, så måske er skadevirkningen af artiklen 
trods alt begrænset. 

Jeg synes, Samvirke i kraft af sit image som 
»public service« organ har en forpligtelse til 

at undgå misinformation af læserne omkring 
sundhed og sygdom. Jeg synes derfor, Sam-
virke burde afbalancere artikler med faktuelt 
indhold om sundhed og sygdom ved enten 
at indhente ... relevante kommentarer fra 
anerkendte forskere eller institutioner eller 
ved på anden måde at gøre opmærksom på, 
at der kan være tale om en kontroversiel 
udlægning. 

SVAR fra redaktør Pia Thorsen Jacobsen: 
Samvirke bringer ofte artikler om fødevare-
problematikker, hvor kilder af forskellig ob-
servans får lejlighed til at gøre rede for deres 
holdninger. Samvirke ønsker at holde debat-
ten om vores fødevarer levende og giver der-
for gerne ordet til både den etablerede viden-
skab og dem, der har mere kontroversielle 
indspark. Anette H. Olesen hører ganske 
rigtigt til i den sidste kategori, og vi er godt 
klar over, at synspunkter fra den side altid 
vil give reaktioner. Set i bakspejlet burde vi 
derfor nok have forsynet artiklen med oplys-
ningen om, at Anette H. Olesens udtalelser 
går på tværs af de gængse opfattelser. Det 
ændrer dog ikke ved, at vi mener, Anette H. 
Olesens stemme fortjener at blive hørt i de-
batten. Hendes synspunkter deles i øvrigt af 
den amerikanske læge Walter Willet, Havard 
School of Public Health, mest kendt i Dan-
mark som fortaler for den nye amerikanske 
kostpyramide, som Samvirke også har været 
med til at debattere.  

Uge & 14 dages kurser: 

Seniorkurser 

ansekurser 

Vandrekurser 

Cyklekurser 

Akvarelkurser 

SOMMERHØJSKOLE 

Bornholms Højskole  Almindingsvej 35  3720 Aakirkeby 
Tit: 56974077 Mail: adm@bornholmshojskole.dk 
Se kursusoversigt pa: www.bornholmshojskole.dk eller 
rekvirer brochure. Sommerkurser fra 8/5 - 29/9 2004 
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- 

det er også OK uden 
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Ring 80 200 300 eller klik dig ind på www.ok.dk 
og få et gratis OK Benzinkort til billig benzin og diesel. 
Kortet kan bruges døgnet rundt mere 
end 530 steder i Danmark. 

OK 
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VELKOMMEN TIL 

nyhedstornadoen 
Hvor kommer dagens nyheder fra? Før historien når frem til forsiden 
eller aftenens udsendelse, er der foregået heftige kampe i kulissen 

Tekst Jacob Rosenkrands Foto Scanpix 

Morgenradioavisen. I de fleste danske hjem er det 
noget, der kører i baggrunden, mens der smøres 
mad og stilles havregryn på bordet. Anderledes 
opmærksomt lyttes der hjemme hos PR-rådgi-
veren Morten Holm. For ham er Radioavisens 
nyheder dagens første tegn på, om han har gjort 
sit arbejde godt nok i går, og hvad dagen i dag vil 
bringe. Han tilhører en voksende gruppe af pro-
fessionelle meningsmagere, hvis job er at påvirke 
mediernes dagsorden. 

Sammen med journalister, interesseorganisa-
tioner, firmaer, spindoktorer, politikere og mange 
andre kæmper Morten Holm en daglig kamp om 
at påvirke det, der blandt de indviede kaldes ny-
hedstornadoen. Den starter i Radioavisen om mor-
genen, der typisk henter sine historier fra dagbla-
denes forsider. De bedste historier kører videre i 
nye versioner hele dagen, fortsætter i TV-Avisen 
og Nyhederne om aftenen og ender måske med, 
at en minister eller politiker tager affære. Den, der 
kontrollerer nyhedstornadoen, har magt. For det 
er her den såkaldte offentlige mening skabes. 

Tilbage til morgenradioavisen. Hjemme hos 
Morten Holm, der er direktør i Holm Kommu-
nikation, begynder denne dag i november stille 

og roligt. Som PR-rådgiver for en række store 
virksomheder, herunder medicinalfirmaer, er 
det Morten Holms job at sikre kunderne god 
omtale og beskytte dem mod kritik. Netop i dag 
er der både muligheder og trusler i mediebilledet. 
Et dagblad har bragt en positiv historie om en 
kundes nye behandlingsmetode i forhold til en 
særlig sygdom. Historien er desværre ikke blevet 
udvalgt til omtale i morgenradioavisen. »Vi går 
efter 12-radioavisen,« skriver Morten Holm på 
sms til en kollega, på vej til kontoret i det indre 
København. 

Det ser mindre lovende ud for en anden kunde, 
som har afdelinger i flere lande. En svensk avis 
skriver kritisk om firmaet, og nu frygter Morten 
Holm, at samme vinkel vil dukke op i danske 
medier. På et hastigt arrangeret møde med kolle-
gaerne på bureauet enes de om at overvåge sagen 
nøje og forberede dokumentation, hvis der skulle 
komme spørgsmål fra journalister i Danmark. 
Klokken er kun tyve minutter over ni om morge-
nen, og det tegner til at blive en hektisk dag. 

BUDBRINGERE. Sådan udfolder der sig hver 
eneste dag året rundt heftige kampe og forhånd- » 
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Velkommen til nyhedstornadoen 

 linger i kulisserne bag mediernes udstillingsvin-
duer. Hvis nogen troede, at det er redaktører og 
journalister, der opsporer og researcher dagens 
nyheder, må de tro om igen. Ofte fungerer jour-
nalisterne blot - mere eller mindre bevidst - som 
budbringere for politiske og kommercielle sær-
interesser. 

»Det er undtagelsen, at historier opstår hos 
kritiske journalister. Mange historier opstår, fordi 
nogen - et firma eller en interesseorganisation 
ønsker den skal komme frem på det pågældende 
tidspunkt,« siger professor Anker Brink Lund fra 
Institut for Journalistik ved Syddansk Universitet. 

Som læser; lytter og seer kan det være 
svært at finde ud at hvornår historier 
stammer fra journalisternes selvstændige 
research, og hvornår de er »plantet« i 
medierne af andre interesser 

Han tilføjer, at andre historier bliver til på bag-
grund af begivenheder, der finder sted hjemme 
eller ude i verden, og at relativt få historier bliver 
til som følge af en original journalistisk ide på 
redaktionen. 

Brink Lund er leder af projektet »En nyhedsuge i 
Danmark«, hvor forskerne hvert år samme periode 
i november siden 1999 har nærstuderet nyheds-
strømmen i danske medier. 

Undersøgelserne viser, at nyhederne bliver 
til i en slags alle-mod-alle kamp, hvor mange 
har indflydelse, men ingen den fulde magt. Det 
positive ved dagens mediebillede er, at de fleste 
grupper i samfundet i dag kan blive hørt, hvis de 
har en god sag og en spændende fortælling. Det 
gælder ikke kun A.P. Møller, LO og Dansk Indu-
stri, men også grupper af almindelige forbrugere 
og skatteborgere. Det problematiske er, at sager, 
der er for komplicerede eller uinteressante til 
medierne, ikke bliver diskuteret, påpeger Anker 
Brink Lund. 

ET FANTASTISK REDSKAB. Der er flere grunde til, 
at mange prøver at kontrollere nyhedstornadoen. 
Dels er redaktionel omtale et billigt alternativ til 
reklame, dels er øget opmærksomhed på en sag 
en vej til at få politikere og andre beslutningsta-
gere i tale. Jo mere vedholdende mediernes pres 
er, desto vanskeligere bliver det for de ansvarlige 
at undgå at tage affære. 

»Hvis målet er, at få ændret noget, der kræver 
lovgivning eller bekendtgørelser, så er nyhedstor-
nadoen et fantastisk redskab. Ved at skabe et pres 
i medierne eller springe på en sag, som kører i 
forvejen, kan man varme op under politikerne og 
gøre dem interesserede,« siger Morten Holm. 

Professor Anker Brink Lund vurderer, at me-
diekundskab i dag er en af de vigtigste forudsæt-
ninger for politisk indflydelse. For en organisation 
kan det i værste fald være dyrt - i kroner og øre 
- at forsømme medieberedskabet. 

»Man kan sammenligne det med våbenkapløbet 
mellem supermagterne i gamle dage. For den en-
kelte organisation er det afgørende vigtigt at have 
et beredskab på niveau med dine konkurrenters. 
Synlighed i medierne er med til at bestemme, 
hvordan offentlige midler prioriteres - fx om 
pengene skal gå til gigt- eller kræftforskning,« 
siger han. 

JOURNALISTIK I PAKKER. Som læser, lytter og 
seer kan det være svært at finde ud af, hvornår 
historier stammer fra journalisternes selvstændige 
research, og hvornår de er »plantet« i medierne af 
andre interesser. 

Et eksempel, som er nogle år gammelt stammer 
fra Danmarks Radios TV-Avis. Her hjalp et stort 
PR-firma en af TV-Avisens reportere til at lave et 
indslag, der viste produkter fra flere af firmaets 
kunder. Historien handlede om, hvad danskerne 
kan bruge ny teknologi til og gav eksponering 
til Microsoft, Dell, Alcatel og Sonofon. Ydermere 
var den såkaldt almindelige familie, der optrådte 
i indslaget, ikke helt almindelig. Husmoren, der 
udtalte sig om teknologiens fortræffeligheder, var 
til daglig sektionschef i netop Sonofon. Det frem-
gik ikke af indslaget. 

Der er ikke tale om et enestående tilfælde. 
Tværtimod ringes journalister på nyhedsredak-
tionerne dagligt op af mennesker, der tilbyder 
komplette journalistiske pakker, indeholdende 
nyheder, tal og dokumentation, billeder eller film 
samt forslag til hvilke eksperter og almindelige 



danskere, journalisterne kan interviewe. Tilbu-
det kan komme fra alt fra NGOer som Green-
peace, over medicinalfirmaer og IT-firmaer, til 
professionelle PR-rådgivere, der arbejder for en 
eller flere kunder. Samarbejdets logik er enkel: 
Særinteresserne bliver plejet - medierne får deres 
nyheder. 

Morten Holm: »Hvis en kunde har et godt præ-
parat mod en sygdom, fx demens eller gigt, så 
har vedkommende - kynisk sagt - en interesse i, 
at vi »plejer« denneher sygdom i offentligheden. 
Samtidig er sundhed godt stof for medierne, fordi 
det handler om mennesker og er noget, der kan 
gøre ondt. Men forudsætningen for medieomtale 
er altid, at vi har en god historie og har gjort vores 
hjemmearbejde ordentligt.« 

POLITISKE PRØVEBALLONER. Ifølge en ny Ph D. 
afhandling lavet af Nete Nørgaard Kristensen 
fra Institut for Film- og Medievidenskab på Kø-
benhavns Universitet oplever 9 ud af 10 danske 
journalister et voksende pres fra erhvervslivets 
og organisationernes PR-medarbejdere. Både 
medieforskere og PR-folk har tidligere vurderet, 
at op mod halvdelen af alle historier på avisernes 
erhvervssiderne er blevet til på initiativ fra er-
hvervslivets kommunikationsrådgivere. 

Også i det politiske liv er der de seneste år kom-
met mere fokus på de såkaldte spindoktorer og 
deres fingeraftryk på mediebilledet. Ifølge den 
konservative pressechef, Frank Korsholm, er det 
en myte, at man kan styre medierne efter for-
godtbefindende. Om ikke andet så fordi de andre 
spindoktorer nok skal sørge for, at et partsindlæg 
ikke får lov at stå uimodsagt. Ikke desto mindre 
peger han på, at Danmarks tre store dagblade 
hyppigt bruges til lancering af politiske udspil og 
prøveballoner. 

»Det er svært at placere en historie direkte i 
Radioavisen. Til gengæld ved vi med nogenlunde 
sikkerhed, at hvis en historie havner på forsiden 
af Jyllands-Posten, Politiken eller Berlingske Ti-
dende, så bliver den taget af Radioavisen. Vi ved 
også, at dagbladene er samarbejdsvillige, hvis vi 
giver dem en historie, som vi ikke giver til andre. 
De holder meget af solohistorier,« siger Frank 
Korsholm. 

Som tidligere politisk redaktør på Dagbladet 
Børsen ved han, at journalisterne er stærkt af-
hængige af politikere og spindoktorer, hvis de 
vil skrive historier, der havner på forsiden. Men 

til tider kan han godt ærgre sig over, hvor stort 
held nogle spindoktorer har til at få deres egne 
subjektive dagsordener ophøjet til journalistiske 
analyser i aviserne. 

SKÆVE MEDIER. Udviklingen betyder, at der kan 
stilles spørgsmålstegn ved mediernes rolle som 
uafhængige og neutrale formidlere af sager af fæl-
les interesse. Men ifølge Anker Brink Lund tyder 
intet på, at den offentlige debat er blevet mindre 
demokratisk end tidligere. 

r * yjj 
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Det er undtagelsen, at historier opstår hos kritiske journalister, 
mener professor Anker Brink Lund fra Institut for Journalistik ved 
Syddansk Universitet 

»For demokratiet som helhed mener jeg ikke, det 
behøver at være så problematisk, fordi de mange 
interessenter, der kæmper om opmærksomheden, 
holder hinanden i skak,« siger han. 

Til gengæld peger Anker Brink Lund på, at der 
er bestemte sager, som har svært ved at trænge 
gennem mediernes filter. Redaktionssekretærerne, 
der fungerer som ledvogtere mellem medierne og 
omverdenen, sorterer henvendelserne efter de 
klassiske journalistiske nyhedskriterier: Aktua-
litet, væsentlighed, identifikation, sensation og 
konflikt. Historier, der ikke passer ind i denne 
skabelon, risikerer at blive skrottet. 

»Der er en systematisk skævhed i medierne,« 
siger Anker Brink Lund og giver nogle eksempler:  
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Velkommen til nyhedstornadoen 

 »På sundhedsområdet ser vi, at de sygdomme, 
der er spektakulære og har med liv og død at 
gøre får mere omtale end fx kroniske lidelser eller 
komplicerede problemer. På uddannelsesområdet 
overskygger folkeskoleområdet erhvervsskolerne, 
fordi alle kan identificere sig med grundskolen. I 
velfærdsdebatten er det lettere at sætte fokus på 
fru Hansen, der bliver svigtet af sin hjemmehjæl-
per end på de langsigtede økonomiske udfordrin-
ger for velfærdssamfundet,« siger han. 

Det er en analyse, som Dansk Ornitologisk For-
ening (DOF), Jan Ejlsted, kan skrive under på. 

»Ting, der skal forklares på mere end fire linjer, 
har trange tider i medierne. Journalisterne vil 
helst have historien i kassen indenfor 5 minutter. 
Sådan er reglerne, men jeg bliver nødt til at sige, 

Ting, der skal forklares på mere end 

fire linjer, har trange tider i medierne. 

Journalisterne vil helst have historien i 

kassen indenfor 5 minutter 

at virkeligheden nogle gange er mere kompliceret, 
end medierne bryder sig om,« siger Jan Ejlsted. 

I DOFs opsøgende arbejde over for danske ny-
hedsmedier oplever han på helt konkret vis den 
»systematiske skævhed«, Anker Brink Lund taler 
om: 

»På den ene side har vi nemt ved at komme i 
medierne med de søde historier: At storken er 
kommet, at den sjældne skestork er vendt tilbage 
til Danmark, alt det sjove, pudsige og hyggelige, 
der understøtter nationalromantikken. Men de 
hårde politiske opgør, om hvordan vi forvalter 
naturen og det åbne land, påkalder sig ikke nogen 
sønderlig interesse. Det er som om, der er opstået 
en træthed i medierne, hvor man ikke gider høre 
mere om tilbagevendende iltsvind i have og søer, 
eller om millioner af fugle, der forsvinder fra 
Danmark og Grønland, fordi vi presser naturen 
mere, end den kan bære. Den type historier har vi 
svært ved at få medierne til at interessere sig for. 

Tilbagemeldingen er, at det kan de ikke se noget 
nyt i,« fortæller Jan Ejlsted. 

NÅR MISSIONEN LYKKES. Hos Holm Kommunika-

tion giver man aldrig op. For selvom kommunika-
tionsrådgivning handler om andet end at komme 
i medierne, er kunderne altid glade, når det sker. 
Klokken er nu blevet 12.00 den dag i november, 
og Radioavisen går i luften - desværre uden den 
historie om en ny behandlingsmetode, som PR-
konsulenterne havde satset på. Så nu er det tid til 
at sadle om. 

Morten Holm og co. sætter i stedet alle res-
sourcer ind på at få historien videre i aftenens 
nyhedsudsendelser. De har allerede fået kontakt 
til en reporter, der er interesseret, og PR-bureauet 
sætter nu vedkommende i forbindelse med en 
læge, der gerne vil forklare seerne, hvad den 
ny behandlingsmetode kan bruges til. Ud på 
eftermiddagen møder tv-holdet op hos lægen og 
filmer en behandlingssituation med henblik på et 
indslag i aftenens udsendelse. 

I mellemtiden har dagens anden store udfor-
dring for Morten Holm vokset sig endnu større. I 
Sverige er flere medier gået videre med den nega-
tive avishistorie om hans kunde. Dermed vokser 
risikoen for, at også danske medier vil begynde at 
interessere sig for den. Det får Morten Holm til at 
smide, hvad han ellers har i hænderne. Først drøf-
ter han situationen med et svensk PR-bureau, der 
kender sagen. Dernæst telefonmøde med kunden. 
Endelig får alle involverede fra Holm Kommuni-
kation besked på, at holde mobiltelefonerne åbne, 
hvis der senere skulle blive brug for at holde kri-
semøde. 

Morten Holm når hjem akkurat i tide til at tjek-
ke, om nyheden om den ny behandlingsmetode 
er med i den første TV-Avis klokken 18.30. Det er 
den ikke. Men klokken 21 er der bingo. Han ringer 
sammen med projektlederen for at sige tillykke og 
sørger for, at kunden næste dag modtager besked 
om, at missionen er lykkedes. Heldigvis for Mor-
ten Holm slutter arbejdsdagen her. Den kritiske 
historie fra Sverige er ved at gå i stå i de svenske 
medier, fortæller en e-mail, han modtager sidst på 
aftenen. 

Det er blevet sengetid og tæt på midnat. Om 
seks timer begynder en ny dags kamp om nyheds-
tornadoen.  

Jacob Rosenkrands er cand. scient.pol. & journalist 
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Fra den internationale plakathimmel 
I Ib Antonis kun 20-årige karriere blev det til ca 300 
plakater, hvilket er rigtig mange målt med dansk målestok 

Tekst Finn Nygaard 

9. august 1974, Hotel 
Hafnia i København 
brænder. Det bliver 
også en sort dag for 
dansk plakatkunst, 
en dag hvor én af ba-
nebryderne for mo-
derne plakatkunst 
omkommer. Blandt 
brandens ofre var Ib 
Antoni. 

Man må uvilkår-
ligt tænke: »Hvad 
hvis denne ulykke 
ikke var sket, hvis Ib 
Antoni havde over-
levet, hvor havde 
plakaten så været i 
dag?« 

Ib Antoni er en 
af de plakatkunst-
nere, der har betydet 
utrolig meget for 
plakaten i Danmark. 

Han var med, da dansk design havde sine gyldne 
år. I 60erne og 70erne tegnede han en hel serie 
plakater for Dansk Møbelindustris promovering 
internationalt. Den vidunderlige serie »Sit down 

- sit Danish« viste sig at blive noget af det sidste, Ib 
Antoni tegnede. 

Ib Antoni blev født i Esbjerg den 23. april 1929; 
familien flyttede til Århus i 1932, og Århus blev 
baggrunden for hans barndoms og ungdoms 
virke. Han blev reklametegneelev hos Buchstrups 
Klichefabrik og senere hos Harlang & Toksvig, 
hvorefter han i 1959 (samme år som han flyttede 
til København) begyndte som freelancer. 

Antoni tegnede allerede i Århus-tiden de før¬ 

SPIS 

ste udkast til plakater, bl.a. Aarhus dateret 1947.1 
1957 fik han et studieophold i USA. Hos Young & 
Rubicam fik man hurtigt øje for hans talent og 
hans humoristiske streg. Han fik blandt andet til 
opgave at tegne store billboard plakater for Life 
Magazine. Siden blev det også til mange andre in-
ternationale opgaver og udstillinger i blandt andet 
Holland, Belgien, Polen, Italien og Canada. 

TÅRER OG LATTER. En af hans første store danske 

kunder var FDB, for hvem han tegnede en lang 
række plakater. De fleste kender nok plakaterne 
for Davre. Siden blev det til plakater for Politi-
ken, Udenrigsministeriet, Bella Center, Unicef, 
Rebild, Københavns Turistforening, Wonderful 
Copenhagen, Tivoli, DFDS, Dansk Møbelindu-
stri, Carlsberg, Tuborg, Dyrup, Volvo, Rådet for 
Større Færdselssikkerhed, Fiskerimuseet i Esbjerg 
og - ikke mindst - Cirkus Benneweis og Cirkus 
Schumann. Ib Antoni tegnede også plakater for 
en anden stor humorist, nemlig Victor Borge. Der 
var her tale om to kreative personligheder, som 
havde underfundig humor til fælles... 

Charlie Rivel plakaten for Cirkus Schumann 
er nok en af de smukkeste cirkusplakater, der 
er tegnet... enkelheden og det klare budskab er 
ikke til at tage fejl af; både tårer og latter på én 
gang; det er humor på højt plan, plakaten stjæler 
totalt beskurens sind for et kort øjeblik, og det er 
meningen med en plakat, og ingen kan være i 
tvivl om, at Ib Antonis karakteristiske streg ligger 
til grund for værket; et sandt mesterværk inden 
for international plakatkunst. Den smukke og 
karakteristiske Charlie Rivel plakat skulle blive 
den, der satte Ib Antoni som en af de helt store 
stjerner på den internationale plakathimmel!  

Finn Nygaard er plakattegner 
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En kuwaitisk komiker optræder som 
den israelske premierminister Sharon 
i den arabiske tv-satire »Terror« 



JØDER SET MED 

arabiske øjne 
Jøder er gået fra at være naboer til fjender i arabiske medier 
gennem de sidste 50 år. Senest har arabisk tv-satire om Israels 
premierminister sat sind og blod i kog. En herboende egypter 
beskriver udviklingen 

Tekst Ehab Galal Illustration Bob Katzenelson 

I 2001 kunne man på arabisk satellit-tv se en sa-
tirisk tv-serie, der hed Terror. Serien fik Israel til 
at klage til FN, ikke mindst på grund af en scene, 
som viser den israelske premierminister Sharon, 
der står sammen med en ortodoks jøde, mens han 
med alle tegn på velbehag drikker en flaske med 
arabiske børns blod. Denne serie kan ses som et af 
de nyeste eksempler på en række arabiske film og 
tv-serier, hvor jøden eller israeleren i forskellige 
afskygninger beskrives som »den anden«, den 
fremmede eller fjenden. Det har givet arabisk tv 
og medier et ry i vesten for at være antijødisk. 

En gennemgang af arabiske mediers beskrivelse 
af jøder tegner imidlertid et mere komplekst bille-
de, hvor fremstillingen af jøder varierer afhængig 
af den aktuelle politiske situation i Mellemøsten 
på det tidspunkt en film eller serie er blevet pro-
duceret. Jøden som »den anden« har derfor mange 
varianter i arabiske film. 

MEDIERNES ROLLE. Min generation af egyptere, 
de såkaldte revolutionsbørn, voksede efter 1952-
revolutionen op med dyrkelse af nationalisme, 
socialisme og lighed som ideologi. I skolen star-
tede dagen med oplæsning af dagens nationale 
nyheder efterfulgt af fælles nationalsang, mens 
skolens lighedsideologi blev afspejlet i skoleuni-
formerne. Om eftermiddagen på altanen var dis-
kussionsemnerne de samme som mediernes og 
de voksnes. Krigen i 1956 og senere i 1967 mellem 
Israel og dets arabiske naboer gjorde ikke engage-
mentet mindre. 

Adskillige spillefilm blev produceret, hvor isra-
eleren eller jøden blev fremstillet. Fjendebillederne » 
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Jøder set med arabiske øjne 

» florerede. De blev næret af reelle trusler, men også 
af magthavernes interesse i at mobilisere befolk-
ningen. Alligevel hænger en sætning fra mine sko-
lebøger og fra tv fast i min hukommelse: »Enhver 
israeler er jøde, mens enhver jøde ikke er israeler.« 
Forskellen til den arabiske verden i dag er, at revo-
lutionsgenerationen selv havde personlige erfarin-
ger med arabiske jøder som naboer og venner. Min 
generation kunne derfor lettere korrigere medier-
nes fjendebilleder gennem egne erfaringer i mod-
sætning til nutidens unge arabere, der må nøjes 
med mediernes fremstillinger, fordi de allerfleste 
jøder i dag har forladt de arabiske lande. Medierne 
bliver derfor en helt central arena for konstruktio-
nen af jøden i den arabiske verden i dag. 

fakta 
Semitisme: 
Semit er en person af den semitiske sprog- og folkegruppe; specielt jøder. 
Afledning fra tysk i 18. århundrede af Senn, navn på den af Noas sønner, 
fra hvem de semitiske folk ifølge Bibelen nedstammer 

Anti-semitisme: 
Jødefjendtlig holdning eller bevægelse 

Zionisme: 
Jødisk bevægelse, der havde til formål at gøre Isreal til jødernes hjemland, 
og nu tjener sagen at støtte indvandring af jøder til Israel 

JØDEN SOM ISRAELER. De ansvarlige for serien 
Terror forsvarede serien ved at henvise til den 
aktuelle situation i Israel og Palæstina, som siden 
den anden palæstinensiske intifada i 2000 har 
været præget af voldelige konflikter. Instruktøren 
pegede på vigtigheden af at bruge sort humor 
som katalysator for den voldelige og barbariske 
behandling, palæstinenserne oplever fra den 
israelske regerings side, mens tv-stationens ejer 
argumenterede med, at serien ikke kunne måle 
sig med de likvideringer, palæstinenserne dagligt 
oplever. Serien blev sendt samtidig med, at nogle 
af de overlevende palæstinensere fra Sabrah- og 
Shatila-massakren forsøgte at anlægge sag i 
Belgien mod Sharon som den ansvarlige for mas-
sakren, der fandt sted i 1982. Sharon fremstilles i 
serien som den ultimative anden, den fremmede, 
den ikke-menneskelige. Tilstedeværelsen af den 
ortodokse jøde ved Sharons side kan ses som en 

henvisning til de ortodokse jøder som Sharons 
politiske allierede i Israel, men valget af den orto-
dokse jøde som figur risikerer også at fremkalde 
associationer knyttet til den negative stereotyp 
om jøden som sådan. 

Et andet eksempel er filmen Pige fra Israel. Den 
foregår i Taba i 1989, men er lavet i 1999. Den af-
spejler en tid, hvor fredshåbet er helt forsvundet. 
Filmen fremstiller derfor israeleren som én, man 
aldrig bør stole på. Israeleren fremstilles som fjen-
den, og det skorter ikke på advarsler til den egyp-
tiske unge mand, der lader sig forføre af en ung 
israelsk kvinde. Det er stereotype billeder af den 
jødiske konspiration, der fremmanes. Udsagn som, 
at de alle (jøderne) altid lyver, og at de (jøderne) 
altid ønsker at kontrollere alting, bekræfter kun 
stereotypen om den evige konspiratoriske jøde. 
Den konkrete kritik af den zionistiske politik er 
gledet ud til fordel for antisemitiske stereotyper. 

I disse eksempler er adskillelsen mellem jøder 
og arabere total. Det er i den politiske samtid 
israeleren, der er fjenden, men fremstillingen 
sætter samtidig i en vis grad lighedstegn mellem 
israeleren som politisk fjende og jøden. Fremstil-
lingen er sort-hvid og viser, at antizionismen i 
nogle sammenhænge ikke blot risikerer at glide, 
men også reelt glider over i antisemitisme, men 
at fremstillingen i høj grad samtidig hænger sam-
men med konkrete politiske relationer landene 
imellem. Denne fremstilling af jøden i arabiske 
medier er dog langt fra den eneste. 

Et langt stykke op i det 20. århundrede var 
det ikke jøden eller israeleren, der var araberens 
fjende. Det var kolonimagten og udlændingene, 
som var »de andre« og de, der forhindrede de ara-
biske landes selvstændighed. Jøder eller kristne 
var snarere blot symbolet på den religiøse mang-
foldighed i de arabiske lande og dermed symbol 
på forskellighed og grænsedragninger mellem 
religionerne. 

FRA NABO TIL FJENDE. I de egyptiske film fra før 
1956 beskrives jøderne primært realistisk som 
almindelige mennesker. Det, der adskiller dem fra 
andre egyptere, er deres folkelige særpræg og arv, 
som dog også låner af stereotyperne om jøden som 
nærig og som en, der taler arabisk med sin egen 
nasale stemme. Religiøse eller familiemæssige 
sider fremstilles ikke som noget specifikt 
anderledes eller mærkeligt. En populær model 
har været at belyse forholdet mellem muslimer, 
kristne og jøder gennem tre hovedpersoner med 



hver sin religion. Det gælder fx en egyptisk film 
fra 1949 om tre unge egyptere: den muslimske 
kvinde Fatma, den kristne Marika og den jødi-
ske Rachel. Heri er jøden beskrevet uden særlige 
negative eller positive kendetegn. Trods deres for-
skelligheder har alle tre hovedpersoner et normalt 
liv, og hver af dem har sin egen charme. Alligevel 
vælger filmens underskønne mand, som alle tre 
piger er vilde med, naturligvis at gifte sig med 
den »fuldendte« pige, den muslimske Fatma. I 
de få film fra før 1956, hvor den jødiske figur 
karakteriseres ved sin religiøse baggrund, tegnes 
der hverken et positivt eller negativt billede af en 
særlig jødisk religiøs praksis. Religionen bliver 
blot en neutral forskelsmarkør. 

JØDEN SOM VEN. I fredstid er fremstillingen af 
jøden ganske anderledes end i de indledende 
eksempler. Samme år (1978), som daværende 
præsident Sadat fik Nobels fredspris, kom filmen 
Alexandria Hvorfor? Filmen giver en positiv og nu-
anceret fremstilling af forholdet mellem egyptere/ 
muslimer og israelere/jøder i Egypten i 1940erne 
og har i øvrigt også en kristen hovedperson. Selv 
om filmen indeholder kritik af den fanatiske zio-
nisme, er det til dens fordel, at der skelnes mel-
lem jøder og militante zionister. Det gøres ved at 
beskrive filmens jødiske familie som individer 
med hver sin politiske orientering. På den måde 
nedbryder filmen den almindelige stereotyp om 
jødernes ideologiske enhed og fælles politiske ori-
entering. I filmen er den muslimske unge mand 
Ibrahim kæreste med den unge jødiske kvinde 
Sarah. De tvinges kun fra hinanden på grund 
af krigen, men Sarah får et barn med Ibrahim; et 
symbol på fred. 

Et andet eksempel er den tunesiske film La Gou-
lette, som også blev vist i danske biografer. Den 
blev lavet i 1995 under de arabisk-israelske freds-
forhandlinger. Filmen foregår op til 67-krigen og 
fremstiller Tunesien efter uafhængigheden. Pe-
rioden karakteriseres i filmen ved national enhed, 
hvor muslimer, kristne og jøder står sammen i et 
multikulturelt Tunesien, alle med samme grad af 
national loyalitet. Igen ser vi en treklang af hen-
holdsvis en muslimsk, jødisk og kristen familie 
med hver sin teenagerdatter, der er veninder, og 
hvis fædre er bedste venner. Truslen mod denne 
harmoni er krigen og ikke kulturelle eller reli-
giøse forskelle. 

Opløsningen af det stereotype billede af jøden 
ses også i den marokkanske film Til de kære fra 

1997. Filmens hovedperson er en muslim, som 
rejser til Belgien for at finde en pårørende, der er 
på flugt. Dér søger han med begrænset held hjælp 
hos en muslimsk bekendt, som lever helt euro-
pæisk og taler fransk med sin søn. Til gengæld får 
hovedpersonen hjælp fra både en ung belgisk kri-
sten prostitueret og af en tidligere væn, en gammel 
marokkansk jøde bosat i Belgien. Jøden fremstil-
les som en, der holder fast i sin oprindelse ved at 
spise marokkansk mad, bo orientalsk og lytte til 
andalusisk musik. På denne måde udfordres bille-
det af, hvem der er ægte loyal over for sit fødeland 
og sin baggrund. Man behøver ikke være muslim 
for at være marokkaner. 

For at få en forståelse af arabiske fremstillinger 
af jøden, må man være opmærksom på, at en vis 
portion politisk hensyntagen indadtil i landet og 
udadtil også spiller en rolle. Det er ikke al negativ 
omtale af Israel, der slipper igennem censuren. Så-
ledes blev den egyptiske censurkomité i slutnin-
gen af 2001 internt kritiseret for at have bortcen-
sureret nogle klip fra en egyptisk film. Censuren 
havde bl.a. fjernet scener, hvor Israel blev fremstil-
let som en fortsat besættelsesmagt i Egypten med 
henvisning til Eilat og med henvisning til Israels 
likvideringer af modstandere i Egypten. 

ANTIZIONISME ELLER ANTISEMITISME? Endelig 
må man inddrage andre programmer som ny-
heder og debatprogrammer, hvis man ønsker at 
vurdere den generelle tilstand af antisemitisme 
i arabisk tv. Den tætte forbindelse mellem islam, 
jødedom og kristendom fremhæves i utallige 
sammenhænge i arabisk tv. Fx understreges ofte 
de tre religioners enighed om etiske og moralske 
spørgsmål i debatprogrammer eller religiøse 
programmer. Noget tyder derfor på, at frem-
stillingen af jøden i arabiske medier snarere er 
antizionistisk motiveret end antisemitisk. Det 
er ikke en undskyldning for ikke at modarbejde 
den stereotypisering, der i flere tilfælde alligevel 
fremstår antisemitisk. Snarere bliver det endnu 
vigtigere for alle parter at kunne skelne mellem 
antisemitisme og antizionisme, så den legale po-
litiske debat ikke suspenderes gennem anklager 
om antisemitisme. På samme måde er det vigtigt 
ikke blot at sætte lighedstegn mellem arabisk tv 
og antisemitisme, for også i denne sammenhæng 
må man forsøge at undgå sort-hvide kategorise-
ringer.  

Ehab Galal er lektor og cand.mag. i Mellemøstlige studier 
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Fornyet angreb på brystkræft 
Hvornår kommer der en forståelse 
af cancer? 

Det er meget svært at sige, fordi cancer er så kom-
pleks en sygdom. 

Der er så mange forskellige former for cancer, så 
jeg mener, at vi mere eller mindre bør koncentrere 
os om én type, hvorfor vi lancerer et stort angreb 
på brystkræft. En koordineret fælles indsats, vil 
jeg kalde det, hvor vi vil samle en meget stor 
gruppe forskere om et fælles projekt for at kata-
logisere brystkræft fuldstændigt. Bygge en enorm 
database over denne cancer. 

Man må selvfølgelig forstå at brystcancer er 
en af de hyppigste cancertyper 
ikke blot i Danmark, men i hele 
verden. 

Biologisk set er det er en meget 
kompliceret sygdom, så der er 
brug for en strategi til at sikre at 
grundforskningen bliver overført 
til klinikken. 

Hvordan skal kræften 
angribes? 

På Kræftens Bekæmpelses eget 
grundforskningsinstitut har vi 
allerede i mange år har arbejdet 
med forskellige basale biologiske 
aspekter af cancer. Forskningsni-
veauet her er så godt som noget 
andet sted i verden indenfor hver 
deres område, og så besluttede 
vi at vælge en cancertype at stå 
sammen om. Det betyder, at vi 
vil fortsætte med det, vi allerede 
laver i alle de forskellige cancer-
typer, men alle tage noget af det 
og bidrage til brystkræft. Så kan 
vi se på brystkræft fra forskellige 
vinkler, med forskellige metoder, 
forskellige processer, og alle sam-

men slå data efter. Men fordi vi er en patientorien-
teret forening med et mål om, at forskningen skal 
komme patienterne til gode, besluttede vi at udvide 
samarbejdet til klinikerne, der arbejder med cancer 
på hospitalerne. Vi spurgte dem, om de ville være 
med til at skabe noget større, der gør det muligt at 
gå direkte fra patient til grundforskning og vice 
versa. Så man kan koble opdagelse og anvendelse. 

Månedens 
interview 
med Julio Celis 

Kræftens Bekæmpelse 
laver en totalsatsning 
mod brystkræft, der 
skal være model for 
bekæmpelsen af alle 
cancerformer. 
Organisationens 
forskningschef, professor 
Julio Celis, fortæller, 
at det koordinerede 
angreb på brystkræft er 
en helt unik indsats også 
internationalt, og at det 
forpligter mange forskere 
og samarbejdspartnere i 
mindst ti år. 

Tekst Rasmus Kragh Jakobsen 
Foto Scanpix 

Vi har også allieret os med forskere på Skejby Ho-
spital, Odense Universitet og Århus Universitet, 
som har nogle ekspertiser vi ikke selv har. 

Hvorfor vælger I lige netop brystkræft? 

Der er flere grunde. En er, at det er den mest al-
mindelige cancer hos kvinder. Dernæst kræver et 
sådant projekt, at en lang række ting er opfyldt. 
Man har brug for mange forskellige ekspertiser, 
der skal være patienter, som er villige til at del-
tage i forskningen, og der skal være en vis infra-
struktur; et system hvor data er forbundet, bliver 
vedligeholdt og er beskyttet. Prøverne skal kunne 
opbevares i biobanker med nogle specifikke klini-
ske data, så man kan vende tilbage senere osv. Det 
er alt sammen meget vigtigt, og det kan ikke lade 
sig gøre indenfor alle cancerformer. 

Her i Danmark har Danish Breast Cancer Co-
operative Group (DBCG) faktisk allerede skabt en 
fantastisk struktur bl.a. med en tumorbank med 
vævsprøver, der tillader netop det, og det er her vi 
kommer ind som forskere og kan arbejde sammen 
med klinikerne. 

Hvad sker der konkret? 

Vi har arbejdet halvandet år på et pilotprojekt 
med 26 patienter, som nu er færdigt, og vi er klar 
til næste skridt. Det er med 500 patienter, som 
vi er blevet etisk godkendt til at undersøge. Det 
foregår sådan, at Rigshospitalet tager en tumor, 
den undersøges bl.a. af patologen inden den en 
halv time senere befinder sig i vores laboratorium. 
Tumoren deles op i små bidder, der sendes til de 
forskellige laboratorier, som analyserer den for 
hver deres specifikke ting. Alle data samles i en 
enorm database, som alle har adgang til, hvilket 
ikke var muligt for bare få år siden. Det betyder 
også at hver enkelt forsker har meget mere viden 
tilgængelig end hans gruppe selv kan fremstille. 
Så begynder data at flyde den anden vej tilbage til 
kirurgen, onkologen og patologen på Rigshospita-
let. På sigt vil vi selvfølgelig arbejde sammen med 
alle hospitaler i hele Danmark. 

Hvorfor er det nødvendigt med sådan et 
kæmpe projekt? 

Det er blevet tydeligere og tydeligere de seneste år, 
at forskningen bliver nødt til at gå den her vej og 



arbejde med væv direkte fra tumorer. Traditionelt 
har man arbejdet med cellelinjer fra tumorer, men 
de har mistet mange af deres oprindelige egen-
skaber. Problemet med tumorvæv er til gengæld, 
at man har en blanding af mange celletyper, og 
sammensætningen er forskellig fra tumor til tu-
mor. Hvis man skiller tumoren ad risikerer man, 
at de forskellige celler mister nogle af deres egen-
skaber, fordi brystet er bygget til at arbejde sam-
men. Fjerner man én del, kan en anden del måske 
forsøge at kompensere. Det er et enormt problem, 
og det er derfor, vi bliver nødt til at lave et sådant 
samarbejde for at katalogisere og beskrive alle de 
mulige tumorer i brystet. 

Hvad med de andre cancerformer? 

Vi forventer, at alt hvad vi finder ud af med det 
her projekt også kan anvendes på andre typer 
cancer. Når infrastrukturen er der, og de nye tek-
nologier er udviklet, og vi ved hvilke prøver, man 
skal bruge, hvordan de skal samles, opbevares, 
studeres, samt hvordan databaser skal bygges, så 
vil arbejdsgangen være meget ens. 

Min fornemmelse er, at mange af de biologiske 
trin vil være de samme. Bare det at lave et katalog 
over alle de mange mange proteiner som findes i 
en brystcancer celle vil spare os en masse tid, fordi 
de fleste også vil være i en celle fra en tarmtumor 
eller prostatatumor. 

Hvornår kommer der en kur? 

Det vil tage lang tid. Bare det at få udviklet 
en medicin eller et diagnostisk redskab tager 

mindst 15 år. Men vores tilgang er at lave vores 
arbejde grundigt først. Finde alle de kompo-
nenter, der er tilstede og så sammenligne og 
identificere gode angrebspunkter. Vi vil ikke 
kaste os over noget, der ved første øjekast ser 
spændende ud og gå hele vejen med det, fordi 
det kan være, vi gætter forkert. Det er nemmere 
at træffe en rigtig beslutning, når man først har 
en stor mængde data. 

Så du tror ikke et vidundermiddel dukker 
op i morgen eller i løbet af et år? 

Det tror jeg ikke. Det er ikke muligt. Selv hvis op-
dagelsen blev gjort i dag ville det tage omkring 15 
år inden man kunne have det som medicin. 

Men hvad hvis opdagelsen var gjort for 14 
år siden? 

Ja, det er hvad alle ønsker, men jeg mener man 
skal være realistisk omkring det her, og den første 
ting er at indse, at vi står overfor et meget stort 
problem. Derefter må man forme en strategi, som 
kan løse det. Der er ikke ret mange nye stoffer på 
vej, og jeg tror ikke, at nogen af dem vil løse alle 
problemer. 

Hvordan ser Kræftens Bekæmpelse ud 
om ti år - er kuren fundet, og I er klar til at 
lukke og slukke? 

Oh, om ti år boomer det med aktivitet. Det projekt 
vi søsætter nu bliver en guldmine af viden, og til 
den tid kan vi begynde at høste frugten.  
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som Robot 
Køer kan bedre lide at 
blive malket af robotter 
end af mennesker, Men 
er varen stadig ægte 
økologisk, når en robot 
har fat i yveret? 

Tekst Jan Sisseck Illustration Mads Berg 

økologisk 



landmand 
I cirka 300 danske kostalde siger effektive »malke-
piger« allerede i dag »blib båt«. Foreløbig mest hos 
konventionelle arbejdsgivere, men robotterne vil 
indenfor ganske få år være at finde blandt mange 
økologiske mælkeproducenters medhjælpere. 

Sådan lyder spådommen fra agronom Frank 
Oudshoorn, Forskningscenter Bygholm ved Hor-

sens. 
Bygholm udgør Danmarks Jordbrugsforsknings 

afdeling for jordbrugsteknik, hvor man arbejder 
med at udvikle ny teknik, der kan gøre det dag-
lige arbejde både lettere og mere effektivt. Ouds-
hoorn og hans kolleger arbejder først og fremmest 
for økologiske landmænd, en naturlig følge af, at 
den økologiske forsøgsstation, Rugballegård, lig-
ger i tilknytning til centret. 

»Kan konventionelle landmænd så også få gavn 
af vores arbejde, er det bare helt fint,« siger Frank 
Oudshoorn. 

Han har indtil for nylig været chef på Rug-
ballegård og har også en længere årrække som 

konsulent for økologiske 
landmænd i Vejleområ-

det i bagagen. 
Nu har han 

helt kastet 
sig over 
forskning-

en med en ph.d., der skal 
bane vejen for malkerobotter til 
økologiske mælkeproducenter. 

Drivkraften bag projektet er et 
ønske om at vende den udvikling, 

som i øjeblikket tegner sig for dansk 
økologisk kvægbrug. 
»Danmark er førende indenfor økologisk 
mælkeproduktion, men producenterne 

har det svært. Faktisk har ti procent af 
dem meddelt, at de planlægger at 

vende tilbage til konventionel 
drift. Jeg synes, det ville 
være synd at tabe en stor 
økomælksproduktion på 

gulvet,« siger Frank Oudshoorn og forklarer: 
»Vi oplever lige nu en strukturudvikling og en 

sand bølge af automatisering i kvægbruget. Færre 
brug, større enheder og flere malkerobotter, som 
står for malkningen i staldene. Og både land-
mænd og tilsyneladende også køerne er glade 
for dem. Adfærdsforskere har faktisk påvist, at 

en ko bliver mindre stresset, når den malkes af 
en robot, end når mennesker giver en hånd med. 
Fordi den selv afgør, hvornår den skal malkes, og 
fordi robotten gør det på nøjagtigt samme måde 
hver gang. Koen er nemlig et udpræget vanedyr 
og trives derfor, når alle lyde og procedurer er let 
genkendelige. 

»Men der er også ulemper. Robotternes indtog 
i staldene er med til at vende en ellers positiv 
udvikling. Mens det langsomt igen var blevet 
trenden at sende sine køer mest muligt på græs, 
holder 80 procent af malkerobotejerne nu deres 
dyr på stald året rundt. Køer er også flokdyr, 
hvorfor de nødigt på eget initiativ forlader »ven-
nerne« ude i den friske luft for at begive sig ind 
i stalden,« nævner Frank Oudshoorn som en af 
årsagerne. 

Han finder det fint, når moderne teknologi 
kan bruges til at lette landmandens arbejde. Men 
indebærer det også, at dyrene holdes inden døre, 
svinder begejstringen. Det er imod koens natur. 

ROBOT I MARKEN. Og det er her, økologerne kom-
mer ind i billedet. 

Deres køer har nemlig krav på at være på græs 
mindst 150 dage om året, og det skaber et logistisk 
problem, når de skal malkes. 

Et problem, som imidlertid kunne løses med en 
mobil robot placeret ude i marken hos køerne. Og 
en sådan har Frank Oudshoorn i tæt samarbejde 
med en masterstudent, Harmen Kromdijk, faktisk 
udviklet - foreløbig dog kun på tegnebordet. 

Rent teknisk er der intet til hinder for at lave 
en markmalkerobot. Men inden Oudshoorn i 
samarbejde med hollandske forskere og en inte-
resseret producent går i gang med at konstruere 
prototypen, skal der først findes svar på en række 
uafklarede spørgsmål. 

»Naturligvis skal vi undersøge hvilke risici, der 
kan være forbundet med brug af en mobil robot. 
Dyrene kan ikke være overvåget på samme måde, 
som når de befinder sig i stalden. Men her er tale 
om problemer, som let lader sig løse med kame-
raer og sensorer af forskellig art,« siger Frank 
Oudshoorn. 

Hovedopgaven bliver at afdække andre eventu-
elle barrierer, som ikke uden videre lader sig løse 
med teknisk snilde. 

Spørgsmålet er i første omgang, hvad køerne vil 
sige til tre-fire gange om dagen at skulle afbryde » 
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Robot som økologisk landmand 

> græsningen i fri luft for at konsultere en larmende 
og særdeles kontant »malkepige« af hårdt metal. 

Og hvad med dyrenes ejere, de økologiske land-
mænd? Vil de føle, at hele økologiens grundidé og 
inderste væsen vil fortone sig i kold, larmende og 
naturfjendsk teknik? 

Endelig er der forbrugerne. Vil de acceptere, at 
kravene om, at dyrene skal behandles anstændigt, 
bliver overholdt og, at mælken er produceret i den 
pagt med naturen, som økologien foreskriver? 

Oudshoorns egne umiddelbare svar på spørgs-
målene er, at såvel køer som økologer vil byde den 
fagre nye robotverden velkommen. Forbrugernes 
reaktion tør han derimod ikke give noget bud på. 
Den er langt mere uforudsigelig. 

»Hvad køernes reaktion angår, har vi foreløbig 
erfaringerne fra de stationære malkerobotter at 
holde os til. Inden de blev lanceret, havde man en 
forventning om, at køerne helt af sig selv ville op-
søge robotten, når de trængte til at komme af med 
mælken - når yveret spændte. Og forventningerne 

holdt langt hen ad vejen. Dog har det vist sig, at 
for at få et vist flow i malkningen, er det hensigts-
mæssigt at lokke køerne til robotten med lidt læk-
kerier i form af kraftfoder. I de eksisterende stald-
systemer med malkerobot lader køerne sig typisk 
malke tre-fire gange i døgnet, hvilket faktisk er 
optimalt,« siger Frank Oudshoorn. 

ROBOTTER PLUS ØKOLOGI ER OK. Robotten 
fungerer kort fortalt på den måde, at koen går 
ind i en bås, hvorefter den straks bliver fikseret 
af lemme, som smækker i. Herefter identificerer 
robotten koen ved hjælp af dens øremærke og ved 
nu, hvordan koens patter sidder, og hvordan koen 
foretrækker at få kopperne sat på. En malkning 
varer typisk otte minutter. 

Det fungerer altså fint i de store stalde, hvor 
køerne går frit rundt. Men kan de opdrages til 
at opføre sig på samme måde ude på den grønne 
eng? Det skal bl.a. eksperimenter på Rugballegård 
give svaret på. 
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Knud Erik Sørensen, formand for Økologisk 
Landsforening og mælkeproducent, bekræfter Ouds-
hoorns forventninger til økologernes holdning. 

»Vi er ikke maskinstormere, og projektet lyder 
meget spændende. Personligt har jeg ingen pro-
blemer med nv teknik, og det mener jeg heller 
ikke, at flertallet af mine kolleger har. Vi er blevet 
økologer, fordi vi tror på, at alle er bedst tjent 
med, at vi behandler såvel naturen som dyrene 
ordentligt. Hvis den nye teknik ikke forhindrer os 
i det og samtidig letter vores hverdag, vil vi gerne 
benytte den,« siger Knud Erik Sørensen. 

De eksisterende, stationære malkerobotter ken-
der han, idet en nevø, som driver et konventionelt 
landbrug, har installeret en i sin stald. 

»Vi kan jo se, hvor stille og roligt det hele fore-
går i stalden. Og det er tydeligt, at køerne har det 
godt og trives med systemet. Derfor har min kone 
og jeg også snakket om, at kunne man få en robot, 
der kunne flyttes rundt på markerne, ville det 
være sagen,« siger økologformanden. 

Tilbage er spørgsmålet, om forbrugerne kan 
overbevises om, at også robotter kan arbejde i 
forståelse med naturen samt drage den rette om-
sorg for dyrene. Det vil tiden og den kommende 
debat vise. 

Hardcore-økologer vil sikkert insistere på, at 
økologi også indebærer jord under neglene og 
greb om patterne. 

Derfor vil de nok også afvise andre kommende 
opfindelser fra forskerne på Bygholm. Som mark-
robotten, der på egen hånd finder og identificerer 
ukrudt, hvorefter den fjerner det på nænsom vis. 
Frank Oudshoorn samler op: 

»Det er vigtigt, at vi får en folkelig debat om em-
net. Forbrugerne reagerer typisk på, hvad der ser 
ud til at være synd for dyrene. Ikke på, hvad der 
rent faktisk er synd. Overordnet set bør vi disku-
tere spørgsmålet: Skal teknologien bestemme ud-
viklingen - eller omvendt?«  

Jan Sisseck er journalist 
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Tekst Anna 

Louise Stevnhøj 

Foto BAM/ 

David Trood 

MYTE: Varm mælk smager godt i kaffe, men er der 
ikke noget med, at kogt, varm mælk feder mere? 

SVAR: Nej. Det er en myte, at kalorieindholdet i 
fødevarer kan variere, alt efter om fødevaren er 
varmet op eller ej. 

»Energitætheden i mælk er konstant, uanset 
om den er kold eller varm,« siger Susan Rønholt 
Hansen, som er cand.brom. og afdelingsleder i 

Mejeriforeningens Ernæringsinformation. Det er 
altså mælketypen og ikke temperaturen, der afgør, 
om mælken feder mere eller mindre. Så vil man 
spare kalorier, skal man drikke de magre mæl-
ketyper som skummetmælk og minimælk, siger 
Susan Rønholt Hansen, der i øvrigt understreger, 
at man også kan bruge de magre mælketyper 
til fx cappucino, hvor man opvarmer og pisker 
mælken let. 



Spørg om myter 
Samvirke afliver myter om kost og sundhed 
på baggrund af læsernes egne spørgsmål. 

Hvis du sidder med en bid folkevisdom, 
du gerne vil have belyst, kan du sende dit 

spørgsmål til Samvirke, Fanøgade 15, 
2100 0, (skriv myter udenpå kuverten) 

eller via en email til 
samvirke.redaktionen@fdb.dk 

(skriv myter i emnelinjen.) På grund af 
den store læserskare kan vi desværre 

ikke love, at alle får svar. 

Skal middagsrester køle af i køleskabet? 
MYTE: Mange husmødre har fået at vide af deres 
mødre, at bakterier vokser bedre i madrester, der 
køles ned i en gryde med låg på - og derfor har de 
lært, at resterne af kartoffelmosen, gryderetten og 
risengrøden skal være helt afkølede, før låget må 
komme på gryden. Også selv om gryden er sat i 
køleskabet. 

SVAR: Spørger man cand.brom. Grete Ørskov fra 
kontoret for fødevaresikkerhed i Fødevaredirek-
toratet, er det en myte, at låget på madbeholderen 
har betydning i sig selv. 

»Det er madens temperatur, der er afgørende 
for, om bakterierne formerer sig eller ej; de er 
såmænd ligeglade med, om der er låg på eller ej. 
Madrester, hvor der er risiko for bakterieudvik-
ling, skal så hurtigt som muligt køles ned til fem 

grader eller derunder. Hvis man tager låget af og 
fx rører rundt i maden, mens den køler ned, går 
det selvfølgelig lidt hurtigere. Det vigtige er, at det 
ikke varer for længe, før maden er afkølet, og den 
derefter opbevares med låg på ved en forsvarlig 
temperatur,« siger Grete Ørskov. 

Vil man være helt sikker på ikke at få ondt i 
maven, er den bedste løsning, at man varmer 
madresterne rigtigt op, før de kommer på bordet 
igen. Grete Ørskov understreger, at maden skal 
være gennemvarm og ikke lunken. 

»Skal man slå bakterier ihjel, skal temperaturen 
op på over 75 grader. Det betyder i praksis, at 
grydemad skal boble, og at ovnmad skal være 
brændende varm hele vejen igennem,« siger Grete 
Ørskov. 
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Pi a»i-fortov 
Der var engang en stille dreng, der gik rundt på det andet fortov med et smil og en venlig hund, 
der ikke gøede. Det vil sige, hunden gøede i søvne om natten, men så forsigtigt, at den ikke væk-
kede drengen, som skulle tidligt op og i børnehave hver morgen undtagen i weekenden. 

Alle folk i byen, der mødte dem, sagde: »Sikken en venlig dreng! Og sikken en stille hund!« 
og så vinkede de og gik over på det andet fortov og klappede hunden. 

»Tak skal De ha', og fortsat go' da'!« sagde drengen med smilet. Eller rettere: folk troede, det 
var drengen, der sagde det. Det var det ikke. For drengen var stum, så han kunne ikke sige no-
get. Men heldigvis var hunden bugtaler og kunne lave stemmer med maven uden at åbne mun-
den. Så den lod, som om det var drengen, der talte. Og der var ingen, der opdagede noget. 

Heller ikke i børnehaven. For drengen og hunden var altid sammen, både når børnene såede 
karse og tomatfrø i vindueskarmen, og når de stod og ventede ved stoppestedet på en bus, der 
kørte ud i skoven. 

Ude i skoven lavede børnene bål og bagte snobrød og fortalte historier og slog pæle i jorden 
og tog hjem igen. Om vinteren blev de hjemme og tegnede eller lavede askebægre af ler og slog 
søm i noget træ. Og en gang fik hunden en hammer i hovedet. Bang og stjerner og sol og måne! 

Dér lå hunden på gulvet, og tungen ud af munden. 
Efter den dag kunne den pludselig standse på det andet fortov og lave sig skeløjet og sige: 

»Av, for helvede!« For et eksempel foran et par gamle damer. Eller den fortalte nogle værre 
røverhistorier henne i børnehaven om, at trækfuglene tog med charterfly til de varme lande og 
spiste rejemadder på paptallerkener med plasticgafler og gik med solbriller og turistkuffert på 
hjul. Den snakkede og snakkede, hunden, og den løj meget. Den var så fuld af løgn, at drengen, 
der ikke kunne lade være med at smile, fik skældud, fordi alle troede, det var ham, der snakke-
de. Og folk i byen holdt op med at vinke. 

»Det er nok balancenerven, det er galt med,« tænkte drengen og gav hunden noget morfin, 
så den blev rolig og ikke lavede sig skeløjet mere, men bare slingrede lidt, når den gik på det 
andet fortov. 

Som tiden gik, holdt hunden helt op med at snakke, og der var ingen, der skældte ud mere. 
Og folk i byen begyndte at vinke igen, når den venlige dreng gik rundt med sin meget stil-
le hund. Lidt efter lidt forsvandt også drengens smil, og han længtes efter den gang, da 
hunden fortalte skøre historier og lavede sig skeløjet. 

Men det var slut med det. 
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Teksten er denne gang skrevet af 
Oscar K. og illustreret af Claus Riis. 

Oscar K. har tidligere bl.a. skrevet Carlos & co. 
sammen med Dorte Karrebæk, og 

blandt Claus Riis' mange billedbøger findes 
Stakkels konge og Fandens far, begge 

skrevet af Kim Fupz Aakeson 



FDB strammer 
reglerne for 
medlemstilbud 

Efter kritik af FDBs med-
lemstilbud har forbruger-
ombudsmanden anført, 
at den angivne pris for 
ikke-medlemmer højst må 
ligge på niveau med mar-
kedsprisen på det øvrige 
marked. Og her kan fabri-
kantens vejledende priser 
ikke uden videre lægges 
til grund for prisfastsæt-
telsen. Ligger prisen for 
ikke-medlemmer for højt, 
udhuler det i realiteten ra-
batten til medlemmerne. 

Det svarer til, hvad der 
er aftalt mellem FDB og 
Coop Danmark, nemlig at 
ikke-medlemsprisen skal 
være troværdig i forhold 
til markedet generelt. Og 
da den vejledende ud-
salgspris ikke kan bruges, 
vil der for fremtiden blive 
foretaget en individuel 
konkret vurdering af hver 
enkelt produkt ved fast-
sættelsen af prisen for 
ikke-medlemmer. 

»FDB har opfordret 
Coop Danmark til at 
sikre, at der ved fastsæt-
telsen af prisen for ikke 
medlemmer udvises 
forsigtighed, dvs at man 
i tvivlstilfælde vælger at 
lægge sig i underkanten i 
forhold til markedet gene-
relt. Dermed cementeres 
både troværdigheden af 
medlemsfordelen, og at ra-
batten på medlemstilbud-
dene er reel,« siger Anne 
Buch Jørgensen, direktør 
i FDB for medlemskab og 
forbrugerforhold.  

Læserne roser Samvirke 
Halvdelen af læserne bruger 
læse Samvirke hver måned 

Læserne kan godt lide Samvirke, det slår 
en ny undersøgelse fra analysefirmaet 
due&partners fast. 198 Samvirkelæsere er 
blevet grundigt udspurgt om bladet, og 
de roser både bladets artikler, kvalitet og 
alsidighed. 

Over halvdelen af Samvirkes læsere bru-
ger mere end en time med bladet, og det 
er ret imponerende, siger Claus Due fra 
due&partners. Normalt er det specialblade 
og nichebaserede medier, der får tildelt 
så meget af læsernes tid. Det er fx, når 
frimærkesamlere eller krigsskibs-interes-
serede skal pleje deres interesse, fortæller 
han. 

»Samvirke rammer flot det brede spek-
trum. Og det er sjældent, at et medie med 
en så bred målgruppe bliver læst så vold- 

mere end en time på at 

somt og med så stor tilfredshed. Det er 
meget godt gået,« siger Claus Due. 

Læserundersøgelsen viser, at mænd og 
kvinder sætter nogenlunde lige stor pris 
på Samvirke, dog viser kvinder bladet lidt 
større interesse end mænd. En anden for-
skel på de kønnene er læserinteresser. Mens 
mænd ønsker mere historisk og videnska-
beligt stof og artikler om ny teknologi, vil 
kvinderne helst læse om moral og etik. 

Den største tilfredshed med Samvirke 
er målt hos læsere, der er fyldt 39 år. Skal 
læserne mellem 18-39 i højere grad vindes 
for bladet, skal de have flere artikler om 
børn og familie, moral og etik. Debat og 
læsestof om kunst og kultur er de mindre 
interesserede i. 

Samvirke har ca 1,2 millioner læsere.  

Komplet pc-skole for seniorer 
Forlaget Libris udgiver en serie hætter specielt henvendt 
til ældre, som gerne vil i gang ved computern 

Flere og flere ældre kaster sig over compu-
teren og finder ud af, hvor nyttig den kan 
være. Brevskrivning, budget, rejseplanlæg-
ning og kontakt via e-mail til familie i ud-
landet. Men andre tør stadig ikke give sig i 
lag med pc'en. Teknikken og de mange nye 
udtryk holder dem tilbage. Forlaget Libris 
udgiver derfor tre hæfter skrevet specielt 
til seniorer. Word for seniorer, Excel for senio-
rer og Internet for seniorer. De tekniske for-
klaringer og udtryk er udeladt, til gengæld 
er typografien og illustrationerne store og 
lette at læse. I hæfterne gennemgås de al-
lermest nødvendige funktioner i Word og 

Excel samt brug af internet og e-mail. 
Hæfterne er skrevet af Børge Haurdahl, 

der selv er pensioneret efter 42 år som fol-
keskolelærer. Siden 1997 har han undervist 
i brug af computer bl.a. for Ældresagen. 

Hæfterne kan købes i alle boghandler 
og større computerforretninger. Hæfterne 
fås også på de fleste posthuse og i større 
kiosker. På ivzviv.libris.dk kan man finde og 
bestille alle udgivelser. 

Libris er ejet af FDB. Medlemmer af FDB 
eller en brugsforening får 4 procent i bonus 
på publikationerne, hvis de bestilles på for-
lagets hjemmeside.  
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Bhutan har åbnet sig for omverden og 
udvikling, og Danmark er blevet en af 
de største donorer i den lille bjergstat. 
Det er udvikling på bhutanesisk, og det 
handler om lykke 

Tekst Lasse Nørgaard Foto Mikkel Østergaard 

Det var kongen, der fandt på det. I et interview 
med en vestlig avis sagde han: 

»Jeg bekymrer mig ikke så meget om mit lands 
bruttonational-produkt som om mit folks brutto-
national-lykke.« 

Sådan et ord havde ingen hørt før. Det kunne 
have været et udsagn fra en slem og enevældig 
hersker, der ville forsøge at holde sit folk hen i uvi-
denhed og fattigdom og forhindre dem i at tjene 
penge, men sådan er Bhutans konge ikke. Tværti-
mod er den 48-årige Jigme Singye Wangchuck højt 
elsket og respekteret for sine visioner og sine ideer 
til reformer. Det er ham, der for alvor har åbnet 
den lille bjergstat oppe i Himalaya mod omverde-
nen efter mange års selvvalgt isolation, og det er 
ham, der presser på for demokrati og kontrolleret 
udvikling. En udvikling, der ikke kun skal handle 
om økonomisk rigdom, men også om at gøre folk 
glade, for det er jo langt fra altid, at flere penge 
alene kan gøre det. 

Kongen er selv en ydmyg mand, der ikke bor i 
et palads, men i en træhytte uden for hovedstaden 
Thimpu. Han står målmand på det lokale fodbold-
hold, når han ikke besøger en af sine fire dron-
ninger, der alle bor på den samme grund inde i 
byen, så hans undersåtter ikke kan se, hvem af 
dronningerne han foretrækker, hvis han da har 
en favorit. 

Kongen har nemlig giftet sig med fire smukke 
søstre på én gang, og det er måske et af de få 
eksempler på, at han ikke er helt så gennemført 
ydmyg. Til gengæld har han giftet sig med døt-
rene fra en familie, der tidligere havde været 
på kant med kongefamilien, og det var et klogt 
træk. 

Kongens 700.000 undersåtter tog ideen om 
bruttonationallykke til sig med det samme og 
begyndte straks at definere, hvad det egentlig var 
for en størrelse. Og man blev ret hurtigt enige om >> 
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*•»• fire elementer, der nu går igen i landets egne ud-
viklingsplaner. Bruttonationallykke er: 
1. En social og økonomisk udvikling, der blandt 

andet skal sikre, at alle børn kan gå i skole og at 
folk har adgang til rent vand og gode sund-
hedsklinikker. 

2. Bevaring af Bhutans helt unikke miljø og natur. 
3. Beskyttelse af landets særegne kultur. 
4. God regeringsførelse, altså en grundlov, der 

sikrer, at alle har indflydelse, og at alle er lige 
for loven. 
Definitionen er ikke hugget ud i bjergsiderne. 

Alle erkender, at lykke er et individuelt begreb, 

NEPAL 
Kathmandu 

BANGLADESH 

Rangoon 

men den nationale lykke handler om at tage hen-
syn til naturen, til fællesskabet og til hinanden. 
Og det har bhutaneserne som gode buddhister 
ikke noget besvær med. 

Men hvad betyder det i det daglige, at man stræ-
ber efter bruttonationallykke? 

»For mig er det et udtryk for en konge og en 
regering, som ser helheden,« siger Dechen Tshe-
ring, der er ansvarlig for at koordinere landets 
miljøpolitik. 

»Bruttonationallykke er en holistisk vision, der 
har resulteret i en bestemt måde at tænke på, når 
vi diskuterer, hvordan vores land skal udvikle 
sig. Og det har så igen udmøntet sig i en række 
love og beslutninger, blandt andet når det gælder 
miljø,« fortæller hun. 

I dag har Bhutan en miljøpolitik, der kunne 
tjene som eksempel for en stor del af resten af 
verden. Her er næsten intet affald i gaderne, og 
alle har indkøbsnet med i forretningerne, så antal-
let af plastikposer er begrænset. Alle skoleelever 
bliver undervist i miljø mindst en måned om året, 
og Bhutan er et næsten røgfrit land. Rygere er 
sjældne og skjuler sig automatisk for at tage hen-
syn - en bhutaneser kunne fx aldrig finde på at 
ryge foran sine forældre. 

GRØN MIDDELVEJ. Næsten tre-fjerdedele af landet 
er dækket af skov, og hver borger har kun ret til at 
fælde et træ om året og skal samtidig plante to nye. 
Der er en lille kommerciel tømmerindustri, men 
den er kontrolleret, og det er lovfæstet, at landet 
fortsat skal være dækket af mindst 60 procent skov 
i fremtiden. 

»Vi har også strenge miljøkrav til nye virksom-
heder, men vi erkender samtidig, at det skal være 
muligt for dem at kunne producere noget. Kra-
vene skal ikke være så strenge, at intet kan lade 
sig gøre i industri og landbrug, men der skal være 
balance i tingene. Derfor kalder vi også vores po-
litik for middelvejen, den grønne middelvej,« siger 
Dechen Tshering. 

En fjerdedel af Bhutan er udlagt til nationalpar-
ker, og landets flora og fauna er helt unik. Her er 
alt fra sjældne sommerfugle og sneleoparder over 
blå får og røde pandaer til gyldne aber og sorte 
pantere. Foruden Himalayabjørne, næsehorn og 
de næsten uddøde sorthalsede traner. Og så er de 
fleste bhutanesere og udlændinge bosat i landet 
overbevist om, at der også findes yeti'er, altså af-
skyelige snemænd, oppe i bjergene. 

»Jeg plejer at sige, at Bhutan er en stor natio-
nalpark, for selv uden for de officielle parker er 
naturen fantastisk, og man kan støde på både 
bjørne og tigre på hovedvejen,« siger den danske 
kemi-ingeniør Helene Bjerre Jordans. Hun har 
boet i Bhutan i fire år og arbejder for Danida som 
chefrådgiver netop på miljøområdet. 

Helene Bjerre Jordans er helt på det rene med, 
at det kan virke besynderligt, at Danmark og 
danskere skulle have noget at bidrage med i et 
land, der har så meget natur og som allerede er så 
miljøbevidst. 

»Men det er måske netop pointen. At de kan 
lære af vores fejl og undgå at ødelægge den vilde 
natur fuldstændig i jagten på økonomisk udvik-
ling. 

Samtidig har vi jo noget ekspertise på en lang 
række områder, når det handler om landbrug, 



arealanvendelse, kloakering, forureninger fra 
biler og renere teknologi på fabrikker samt den 
overordnede planlægning af en miljøpolitik.« 

VENNER MED DANMARK. Og så har Danmark 
nogle penge. Faktisk er Bhutan det land i verden, 
der modtager mest dansk bistand per indbygger, 
og alle er enige om, at de bliver brugt fornuftigt. 
Trods mange åbenlyse forskelligheder har det 
vist sig, at samarbejdet mellem den lille isolerede 
bjergstat i Himalaya og den flade søfarende nation 
i Skandinavien fungerer godt. De to folk har fx 
samme ironiske humor. 

Danskerne synes også godt om bhutaneserne, 
fordi de ved, hvad de vil, og fordi de ikke er kor-
rupte, og bhutaneserne holder af danskerne, fordi 
de ikke vil bestemme alting, og fordi de ikke har 
nogen storpolitiske interesser. 

»Danmark forsøger at hjælpe os med planlæg-
ning, det lange seje træk. Det handler ikke om 
glamourøse projekter, hvor der skal klippes røde 
snore og vises bygninger frem,« siger Dechen 
Tsering. 

Det har hun ret i på miljøområdet, hvor de mest 
spektakulære byggerier er kloakanlæg i udkanten 
af hovedstaden Thimpu og grænsebyen Phoents-
choling. Men ellers har Danida faktisk stået bag 
et utal af byggerier i Bhutan. Ikke for at vise sig 
frem, men fordi bygningerne har været en del af 
Bhutans egen udviklingspolitik. 

Danske bistandspenge er brugt til alt fra di-
striktshospitaler og sundhedsklinikker til model-
skoler og en ny retsbygning, der er bygget i den 
traditionelle bhutanesiske stil med alle krumme-
lurer og dekorative detaljer. 

Danida har også betalt for vandrensningsanlæg 
og er i færd med at opføre jordskælvssikre huse 
for de fattigste i to byer samt et nyt brandsikret 
nationalarkiv, der skal rumme hundredtusindvis 
af religiøse og historiske skrifter, enkelte af dem 
skrevet med guld og med titler som »8000 vers af 
tantrisk visdom« fra det 12. århundrede. 

Og så er der et par svipsere i den danske byg-
geiver. Blandt andet krematoriet i hovedstaden 
Thimpu, hvor de døde kan blive kremeret i mo-
derne og miljøvenlige el-ovne. Men det vil de 
ikke. Dels fordi ovnene ikke fungerer særlig godt 

- de bliver ikke varme nok - og dels fordi folk vil 
bevare traditionen med at blive brændt med træ, 
miljøbevidsthed eller ej. 

Generelt er Bhutan et land, hvor man virkelig 
kan se resultatet af bistanden og samarbejdet. 
Levealderen er steget, antallet af klinikker på 

landet er vokset, flere børn går i skole, Bhutan har 
ingen alvorlige miljøproblemer, og der er gang i 
processen med at sikre demokrati og indflydelse 
til alle. Alt sammen sektorer, som Danmark har 
ydet bidrag til. 

SLANGER I PARADIS. Bhutan ligger klemt inde 
mellem verdens to folkerigeste nationer, Indien 
og Kina, og af storpolitiske hensyn har det lille 
land været nødt til at vælge en af de to som al-
liance-partner. 

Valget er faldet på Indien, der i dag er Bhutans 
største donor og handelspartner, men det betaler 
det lille kongedømme også en pris for. Udenrigs-
politik skal koordineres med Indien, og der er 
både indisk militær og paramilitær i landet. Of-»- 

Som et led 
i at beskytte 

og bevare 
kulturen går 
næsten alle 

klædt i de 
nationale 

klædedragter, 
men mobilte-
lefoner og tv 

er også blevet 
en del af 

dagliglivet 
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 ficielt er de der for at træne Bhutans egne soldater 
og for at bygge veje, men antallet af indiske solda-
ter tyder på, at de også har andre gøremål. 

Samtidig har Bhutan selv været udsat for in-
ternational kritik for sin håndtering af en etnisk 
konflikt i slutningen af 80erne og begyndelsen af 
90erne. En konflikt, der resulterede i, at ca 70.000 
bhutanesere af nepalesisk afstamning mere eller 
mindre frivilligt forlod landet, selv om mange af 
dem havde boet i Bhutan i generationer. De har 
siden levet i flygtningelejre i Nepal, og mange 
mener, at Bhutan bar sig både klodset og arrogant 
ad under konflikten, som de to lande nu forsøger 
at finde en løsning på. 

Så der er også slanger i »det sidste Shangri-La«, 
som mange rejsebøger og artikler beskriver det 
rene og uspolerede Bhutan. 

Først i løbet af de sidste 30 år har Bhutan åbnet 
dørene på klem til omverdenen, og det er sket 
med en klar holdning om lære af andres fejl og 
kun slippe det gode ind. 

Det har selvfølgelig vist sig, at det er nemmere 
sagt end gjort. Da Bhutan som det sidste land i 
verden fik fjernsyn i 1999, introducerede landet 
samtidig en national kanal. Men de lokale pro-
grammer med dilettantteater og efterlysning 
af forsvundne hundehvalpe drukner totalt i 
strømmen fra dusinvis af kanaler med indiske 
musikvideoer, Bollywood og Hollywood film og 
amerikansk brydning. 

»Jeg tror, at fjernsyn er skadeligt for vores sam-
fund, især for de voksne,« siger den unge skolelæ-
rer Thinley i det centrale Bhutan. 

»Nu bliver de oppe til klokken ni eller ti om 
aftenen, og så kan de ikke komme op om morge-
nen og passe kvæget og sende børnene i skole. Så 
begynder de at råbe ad hinanden, og det er dårligt 
for familien og går ud over børnene.« 

Selv er han glad for bo i et land, hvor lykke er 
det centrale i udviklingen. 

»Men som mange andre er jeg imod den nye 
tendens, hvor man vil forsøge at måle lykken. 
Hvordan kan man det? Så er det alligevel som om 
vi skal have tal og resultater, og ideen med brut-
tonationallykken er netop, at det er en vision, et 
begreb, som vi alle sammen har et ansvar for som 
buddhister, og ikke noget, der kan måles. At vi er 
med til at gøre andre gladere og samtidig forbedre 
vores egen karma.« 

ET EKSEMPEL FOR ANDRE. I dag befinder Bhutan 
sig et sted mellem middelalder og MTV. Som et led 
i at beskytte og bevare kulturen går næsten alle 

klædt i de nationale klædedragter. For kvinder og 
pigers vedkommende farvestrålende kimer og for 
mændene og drengene nogle næsten lige så farve-
rige kimono-agtige dragter, der hedder ghoer. De 
har brede hvide ærmer og får mændene til at ligne 
en blanding mellem japanske samuraier og euro-
pæiske bogholdere fra det forrige århundrede. 

Der hører sorte sko og lange knæstrømper til 
en gho, men de mest rebelske og moderne unge 
er begyndt at gå i sportsstrømper og Nike-sko. Og 
er man rigtig hip, har man Ray-Ban solbriller og 
baseball-kasket på. 

Først når det religiøse overhoved rykker fra 
hovedstaden ud til sin vinterbolig, er det officielt 
vinter, og så kan drenge og mænd tage bukser på 
under ghoen, men kun den tynde slags, der kan 
stoppes ned i de lange strømper. 

Det helt store spørgsmål er, om det overhovedet 
kan lade sig gøre at bevare både miljø og kultur, 
hvis man vil være en del af den verden, hvor 
økonomisk vækst er den drivende kraft. Er brut-
tonational-lykken en naiv vision, eller kan Bhutan 
tjene som eksempel for alle andre lande? 

Næppe det sidste, for det er landet nok for lille 
og for isoleret til. Men bhutaneserne selv tager 
begrebet meget seriøst, og de er ikke uden grund 
stolte over de foreløbige resultater. De vil ikke 
missionere, men gerne promovere lykken lidt 
uden for landets grænser. 

Under den store asiatiske årtusindekonference i 
Seoul skulle alle lande præsentere deres visioner for 
fremtiden. Det skortede ikke på megastore udøde-
lighedsprojekter fra Malaysia eller højteknologiske 
effekter fra Japan, og repræsentanten fra Singapore 
viste, hvordan alle højhuse i ø-staten skulle have 
underjordisk parkering og underjordiske shopping-
centre og underjordiske skoler og underjordiske tog, 
der kunne forbinde højhusene under jorden. 

Men der blev stille, da Bhutan præsenterede 
visionen om bruttonationallykken. Og repræsen-
tanten fra Singapore tog igen ordet og sagde, at 
det dog var den bedste præsentation af alle, og at 
det var vigtigt, at de alle huskede ikke at glemme 
noget så enkelt og oplagt som at gøre borgerne 
mere lykkelige. 

Så hvem ved, måske kommer der en dag en 
international liste, hvor alle lande bliver rangeret 
på en ny måde. Ikke efter bruttonationalprodukt, 
men efter bruttonationallykken. 

Det ville med garanti glæde kongen af Bhutan, 
der var den første, som fik ideen.  

Lasse Nørgaard er journalist, bosat i Thailand 



"Hvilket herligt problem: Nu sparer vi 2.500 kr. 

om året på vores forsikringer - og hvad skal vi bruge pengene på? 
Vi kommer til at spare endnu mere, når vi flytter ind i vores nye 
hus. Faktisk så meget, at vi kan komme til New York på en billig 
dag..." 

Hvor meget sparer du? 
Ansat i kommune eller amt! Så Ring til os på 77 32 55 00 
og få at vide, hvor meget du og din familie kan spare på 
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Kommune 
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mennesker. Det gælder i det store samfund - og i det lille samfund for den enkelte familie. Derfor arbejder vi tæt sammen med 
kunderne og hinanden. Som mennesker, der hjælper andre mennesker med at sikre værdierne i livet. 
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