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Læserophold

Rødding Højskole byder i maj vel-
kommen til pilgrimsvandring i det 
sønderjyske kulturlandskab.

På dette pilgrimskursus har vi tid til 
eftertænksomhed og til samtale om 
livets store spørgsmål. Vi er både på 
en indre og en ydre vandring.

Der er hver dag vandringer i det søn-
derjyske landskab – grænselandet og 
marsken, som i dag kaldes National-
park Vadehavet. Vi vandrer mod in-
dre ro samtidig med, at vi kommer 
igennem store strækninger i det fysi-
ske natur- og kulturlandskab og hører 
de historier, der her kan fortælles.

Temaerne på såvel vandringerne som 
i ugens foredrag er kirke, kunst, hi-
storie og natur.

Pilgrimsvandring på Rødding Høj-
skole er et klassisk højskolekursus 
med daglige vandringer i middelal-
derpilgrimmenes fodspor (maks. 12-15 
km daglig), med sang og samtale, for-
dybelse og foredrag om eksistensfi lo-
sofi ske emner: En invitation til at 
vandre, tænke og tro – blive klogere 
på sig selv – i fordybelse og stilhed.

Tilmelding og program på telefon 74 84 22 84
Pilgrimsvandring – Klosterruten gennem Sønderjylland til Ribe fi nder sted fra 16. til 22. maj 2015. Prisen for 
kurset er 4.600 kr. på dobbeltværelse og 5.300 kr. på enkeltværelse og inkluderer fuld pension samt pil-
grimsvandring og foredrag ifølge program. Yderligere oplysninger og tilmelding sker til Rødding Højskole 
på tlf. 74 84 22 84 eller på skolens hjemmeside www.rhskole.dk.

Pilgrimsvandring med ro og eftertænksomhed
Kristeligt Dagblad og Rødding Højskole samarbejder om 
læseropholdet Pilgrimsvandring – Klosterruten gennem 
Sønderjylland til Ribe fra 16. til 22. maj 2015.

Program 

Dag 1: Ankomst. ”Stenene på ve-
jen” – vi går ad de nærmeste veje 
og møder mindesten og gravsten.

Dag 2: Pilgrimsgudstjeneste i Åtte 
Bjerge. Folding Kirke. ”Vejen vi 
går” – om vejenes kulturhistor-
iske betydningslag.

Dag 3: Pilgrimsvandring i Natio-
nalpark Vadehavet. Dagsturen 
rundes af i Ballum Kirke.”Vores 
gang viser hvem vi er” … Om men-
neskets gang – i biologi og fysi-
ologi, kunst og litteratur.

Dag 4: Pilgrimsvandring fra Sdr. 
Hygum Kirke til Gram Slotspark. 
Byvandring.

Dag 5: Heldagstur til vade-
havsøen Mandø. Vester Vedsted 
Kirke og Vadehavscentret. Rød-
ding Bio og fi lmen ”The Way”.

Dag 6: ”Kunsten at være pilgrim 
hver dag” – en indre og ydre van-
dring. ”Den videre vandring” – 
om pilgrimsvandring på Cami-
noen. Festmiddag.

Dag 7: Morgensang og afrejse.

Kun 4.600,-

Pilgrimsvandring med ro og eftertænksomhed

Bestil på 74 84 22 84

JENS MALLING 
SKRIVER FRA TYSKLAND

udland@k.dk

Det danske firma Ulf Olsen 
A/S solgte i første halvdel af 
1989 overvågningsudstyr i 
form af kameraer til Stasi. 
Handlen med efterretnings-
tjenesten i det tidligere Øst-
tyskland beløb sig til mere 
end 400.000 nutidskroner.
Det viser netop frigivne doku-
menter fra Stasi-arkivet i Ber-
lin, som Kristeligt Dagblad 
har fået aktindsigt i. 

Navnet Stasi er afledt af det 
tyske ord for ”statssikker-

hed”. Organisationen kon-
trollerede indbyggerne i DDR 
gennem spionage, overvåg-
ning og afhøringer.

Historikere har beskrevet 
Stasi som en af de mest ef-
fektive og undertrykkende 
efterretningsvirksomheder, 
der nogensinde har eksiste-
ret.

Jørn Spang Larsen er tidli-
gere produktchef for Ulf Ol-
sen A/S, et firma, som var 
specialiseret i handel med 
avancerede optiske produk-
ter og lukkede for 22 år siden. 
Han var ansat i virksomhe-
den fra 1982 til 1991 og havde 
fotoudstyr, kikkerter og ope-
rationsmikroskopi som an-
svarsområde.

Ifølge Jørn Spang Larsen 
havnede den store mængde 
kameraer, adaptere og objek-
tiver i Stasis hovedkvarter via 
et mellemled, nemlig den 
kendte producent af optisk 
udstyr Carl Zeiss i den østty-
ske by Jena.

”Ministeriet spurgte Zeiss: 
Vi skal bruge det og det og 
det. Har I det? Hos Zeiss så de 
på de produkter, som de selv 
fremstillede, og så leverede de 
dem. Men så har der været no-
get, som de ikke selv har la-
vet. Derfor sendte Zeiss en 

forespørgsel til os i Ulf Olsen. 
Kan I skaffe det? Ja, det kan vi 
godt. Så skaffede vi det og 
sendte det derned,” siger han. 

Af det udleverede materiale 
fra Stasi-arkivet fremgår det 
blandt andet, at det hemme-
lige politi i DDR købte japan-
ske kameraer af mærkerne 
Minolta, Canon og Pentax, 
samt et væld af forskelligt til-
behør af Ulf Olsen A/S. Et be-
stemt kamera kostede 3805 
DDR-mark og blev bestilt i 10 
eksemplarer, et andet stod i 
4065 DDR-mark og blev be-
stilt i fem eksemplarer.  

Ifølge dokumenterne blev 
kameraerne fra Ulf Olsen A/S 
i København leveret til Stasis 
hovedkvarter i Normannen-
straße 22 i Berlin Lichten-
berg, en bygning, der i dag er 
indrettet som museum og 
minder besøgende om efter-

retningstjenestens ugernin-
ger. 

Flere af de udleverede do-
kumenter har været så fortro-
lige, at den ansvarlige Stasi-
medarbejder har forsynet 
dem med en særlig besked 
angående de varer, som det 
hemmelige politi bestilte hos 
Ulf Olsen A/S: 

”Den udenlandske partner 
må ikke få stillet informatio-
ner til rådighed, hvoraf det 
kan udledes, at Ministeriet 
for Statssikkerhed er købe-
ren.”

Vidste I hos Ulf Olsen at Stasi 
stod bag bestillingerne af fo-
toudstyr?

”Nej, det tror jeg ikke, vi 
har vidst. Det har bare været 
en forespørgsel fra Zeiss,” si-
ger Jørn Spang Larsen, der 
peger på, at handlen mellem 

Ulf Olsen A/S og DDR var 
sanktioneret af den danske 
stat. 

”Grunden til, at vi overho-
vedet fik en ordre som den fra 
Zeiss, er de handelsaftaler, 
der blev lavet mellem Dan-
mark og DDR. Vi købte jo 
mange ting dernede. På den 
måde blev handelsbalancen 
mellem Danmark og DDR 
skæv. Meget skæv. Det har de 
danske myndigheder udnyt-
tet til at sige til østtyskerne: 
Hør nu her, venner, I skal og-
så købe noget hos os. På den 
måde har vi fået ordrerne. 
Det er jo ikke sådan, at vi var 
en del af et eller andet hem-
meligt selskab. Ordren er et 
resultat af de aftaler, der lå 
mellem Danmark og DDR. 
Den er blot en af hundreder 
mellem tyske firmaer og Ulf 
Olsen,” siger han. 

Danskerne Knud Zindel og 
Jørgen Kornum var aktionæ-

rer i Ulf Olsen A/S, hvor de 
ejede betydelige poster. Kor-
num arbejdede gennem flere 
år i firmaet. Han kender intet 
til, at kameraer fra Ulf Olsen 
havnede hos Stasi. 

Gjorde I jer nogle etiske over-
vejelser om at handle med 
DDR, hvor de politiske forhold 
var noget anderledes end i 
Danmark?

”Der var ikke nogen overve-
jelser ved det,” siger Kornum. 

Men I kendte selvfølgelig til de 
politiske forhold i Østtyskland 
og til, hvordan Stasi overvåge-
de befolkningen?

”At de havde et elendigt 
styre, kunne vi ikke gøre no-
get ved. Så enten vil man 
handle med folk, eller også 
vil man ikke. Og Danmark 
handlede meget med Øst-
tyskland.”

Efter den fredelige revoluti-
on og Murens fald ophørte 
både DDR og Stasi med at ek-
sistere i 1990.

Ulf Olsen A/S måtte lukke 
få år efter, fordi de virksom-
heder, som danskerne hand-
lede med i Østtyskland, blev 
overtaget og ofte afviklet af 
vesttyske firmaer efter gen-
foreningen.

Dansk virksomhed solgte udstyr til Stasi
Efterretningstjenesten Stasi, der stod for massiv overvågning af DDR-borgere, købte kameraer af handelsfirmaet Ulf Olsen A/S

BRITTA SøNDERGAARD
soendergaard@k.dk

Bhima Lamichani viser en lil-
le hønsegård med 300 høns 
bag et trådhegn i den støvede 
landsby Jamuni i det sydvest-
lige Nepal. Den 41-årige kvin-
de har investeret sine spare-
penge – omkring 5000 kroner 
– i den lille farm, hvor hun 
opdrætter høns og sælger 
dem på markedet. Men i dis-
se måneder hænger projektet 
i en tynd tråd, fordi hun ikke 
kan få hønsene transporteret 
på grund af de talrige strej-
ker, der med jævne mellem-
rum lammer landet.

1000 kilometer fra den lille 
landsby, i hovedstaden Kath-
mandu, skaber tusindvis af 
demonstranter med røde og 
grønne flag flere gange om 
ugen trafikkaos i kvarteret 
omkring det gamle kongeslot.

Nepal er et af Asiens fattig-
ste lande og modtager hvert 
år omkring 170 millioner kro-
ner i dansk bistand.

I 2006 sluttede 10 års bor-
gerkrig mellem regeringen og 
maoisterne, hvor over 13.000 
mennesker blev dræbt. To år 
senere blev Nepals konge af-
sat, uden at det kom til 
blodsudgydelser. Lige siden 
afslutningen af borgerkrigen 
har det tidligere så isolerede 
land været præget af politisk 
ustabilitet. Trods otte års for-
handlinger mellem regerin-
gen og maoister er det endnu 
ikke lykkedes at få skrevet en 
forfatning. Heller ikke selvom 
regeringen satte en endegyl-
dig deadline for den ny for-
fatning den 22. januar i år. 

”På en måde er den aktuelle 
situation fuldstændig genken-
delig fra situationen gennem 
de seneste otte år. Man har 
forsøgt så mange gange at bli-
ve enig om en ny forfatning, 
og det er ikke lykkedes,” for-
tæller seniorforsker, ph.d Bir-
gitte Lind Petersen fra Køben-
havns Universitet, der har la-
vet feltarbejde i landet og tid-
ligere har arbejdet for Mellem-
folkeligt Samvirke i Nepal un-
der den væbnede konflikt.

De 30 millioner nepalesere 
tilhører omkring 100 forskelli-
ge etniske minoriteter med 
næsten lige så mange sprog. 
De store skel mellem bjerg-
folk, højlandsfolk og de un-
derprivilegerede i slettelandet 
er en af årsagerne til den poli-
tiske splittelse. Magten har 
traditionelt været koncentre-
ret hos en lille hindu-domine-
ret elite, som har ekskluderet 
den brede befolkning.

Kernen i den nuværende 
konflikt om forfatningen er 
en uenighed mellem de gam-
le ledende partier på den ene 
side og på den anden side 
maoister og Madhes-partiet 
samt en masse små partier i 
oppositionsalliancen. 

Et af de vigtigste strids-
punkter er etableringen af en 
ny føderal struktur. Oppositio-
nen ønsker stærke selvstyren-

de regioner opdelt efter etni-
ske skillelinjer, hvilket rege-
ringspartierne Nepali Con-
gress og kommunisterne ikke 
kan acceptere. Meningsmålin-
ger viser, at spørgsmålet om 
en opdeling af landet deler 
befolkningen i to nogenlunde 
lige store lejre. 

Maoisterne har flere gange 
antydet, at de vil vende tilba-
ge til junglen, hvis ikke de får 
deres vilje. Men de færreste 
tror, at truslen skal tages al-
vorligt.

”Det er usandsynligt, at de 
vender tilbage til junglen. 
Den folkelige opbakning til 
maoisterne er dalet, siden 
det første valg til den grund-
lovgivende forsamling,” siger 
Birgitte Lind Petersen. Hun 
henviser til, at maoisterne 
led et stort nederlag ved par-
lamentsvalget i 2013. De op-
nåede kun 80 ud af 601 plad-
ser i det grundlovgivende 
parlament mod 220 pladser 
ved valget i 2008.

Birgitte Lind Petersen forkla-
rer, at maoisterne startede 
deres væbnede oprør i 1996 
som protest mod de mang-
lende forandringer efter de-
mokratiets indførelse i 1990. 
Deres forbilleder var guerilla-
bevægelsen ”Den Lysende 
Sti” i Peru og de såkaldte  
naxalitter i Indien, der – in-
spireret af Kinas daværende 
leder Mao Tse Tung – gjorde 
oprør i Vestbengalen i 

1970’erne og siden har ledt en 
række bondeoprør i Indien.

Den nepalesiske journalist 
Ujjwal Prasai, der har skrevet 
en bog om maoisterne, for-
tæller, at bevægelsen med 
den tidligere skolelærer 
Push pa Kamal Dahal i spid-
sen gradvist har ændret ideo-
logisk ståsted. Da partiet 
vandt den store valgsejr i 
2008, gjorde Pushpa Kamal 
Dahal meget ud af at forsikre 
udenlandske investorer og 
det lokale erhvervsliv om, at 
hans parti ikke agtede at na-
tionalisere privat ejendom.  
Dahal har siden 2006 erklæ-
ret, at partiet følger demokra-
tiets spilleregler. 

”Efter at have været invol-
veret i en voldelig konflikt i 
mere end et årti forventer be-
folkningen, at politikerne le-
verer resultater for de fattig-
ste. Folk er trætte af krig, og 
maoisterne vil ikke kunne 
mønstre opbakning til en vol-
delig konflikt,” siger Ujjwal 
Prasai. Han vil dog ikke ude-
lukke, at små ekstreme frakti-
oner kan gribe til våben.

På den danske ambassade i 
Kathmandu vurderer sous-
chef Jan Møller Hansen, at 
den politiske ustabilitet er en 
af de største forhindringer for 
en bedre økonomisk og social 
udvikling. Mens lande som 
Kina, Indien, Vietnam og 
Bangladesh har høje vækst-
rater, er Nepal stadig det fat-
tigste land i Asien efter Af-

ghanistan. De vigtigste ind-
tægter stammer fra turister 
og de flere millioner nepale-
sere, der arbejder i udlandet. 
Desuden har Nepal rige, men 
dårligt udnyttede vand-
ressourcer. 

”Nepal har potentiale til 
økonomisk vækst. Udviklin-
gen afhænger dog i høj grad 
af, om det kan lykkes at ska-
be større politisk stabilitet,” 
siger Jan Møller Hansen. Han 
peger samtidig på, at der på 
en række områder er sket 
fremskridt. Flere kvinder får i 
dag en uddannelse, og der er 
et aktivt ngo-miljø, som 
kæmper for større social lig-
hed og rettigheder for de dår-
ligst stillede.

Birgitte Lind Petersen vur-
derer, at det nuværende poli-
tiske kaos kan fortsætte flere 
år endnu:

”Folk i Nepal er trætte af, at 
politikerne ikke kan blive 
enige, og der er en følelse af, 
at politikerne tænker mere på 
det politiske magtspil end på 
at få løst landets store proble-
mer, fattigdom, korruption 
og undertrykkelse. Den be-
sværlige demokratiske pro-
ces vil fortsætte. Nepal er sta-
dig et nyt demokrati, og ud-
vikling tager tid.”

 
Kristeligt Dagblad har i syv artikler 
beskrevet forholdene for de fattig-
ste nepalesere. Kristeligt Dagblad 
var inviteret til Nepal af 
Folkekirkens Nødhjælp

Nepal er fanget i politisk kaos
Strejker og demonstrationer præger det fattige land i Asien. Ni år efter afslutningen af
borgerkrigen blokerer uenighed mellem regering og maoister for vedtagelse af en ny forfatning

Handel mellem  
danmark og ddr

33 Samhandlen mellem danmark 
og ddr i3kommunistisk3tid3var3
betydelig3og3har3tidligere3rejst3eti-
ske3spørgsmål.3I3januar3sidste3år3
beskrev3Kristeligt3Dagblad,3hvor-
dan3tvangsarbejdere3–3herunder3
politiske3fanger3–3i3Østtyskland3
producerede3til3danske3virksom-
heder.33

0 Nepalesiske demonstranter, der støtter maoisternes krav til forfatningen, ved en af årets store demonstrationer i hovedstaden 
Kathmandu. – Foto: Scanpix.

nepal
33nepal er godt tre gange så3

stort3som3Danmark3og3har3
omkring3303millioner3indbyggere.3
Landet3har3omkring31003forskelli-
ge3etniske3grupper3og3næsten3
lige3så3mange3sprog3og3dialekter.3
National3sproget,3nepali,3tales3
eller3forstås3af3hovedparten3af3
befolkningen.

33 I 2006 underskrev regeringen3
og3maoisterne3en3fredsaftale,3der3
formelt3satte3en3stopper3for3den3
voldelige3konflikt.3Den315.3januar3
20073vedtog3parlamentet3en3ny3
midlertidig3forfatning.3I320083
blev3kongen3afsat3efter3stor3folke-
lig3modstand3mod3monarkiet.

33maoisterne gik tilbage ved3
valget3i32013.3I3dag3strides3regerin-
gen3og3maoisterne3på3niende3år3
om3en3ny3forfatning.

2 Jørn Spang Olsen har været 
med til at sælge teknisk udstyr 
til den kommunistiske sikker-
hedstjeneste Stasi. Kontrakten 
nederst doku men terer Stasis 
handel med det danske firma 
Ulf Olsen A/S. 
– Begge fotos: Jens Malling.

WWdet er jo ikke sådan, at vi var en del af et 
eller andet hemmeligt selskab. Ordren er et re-
sultat af de aftaler, der lå mellem Danmark og 
DDR. Den er blot en af hundreder mellem tyske 
firmaer og Ulf Olsen.

Jørn Spang LarSEn, TiDLigErE proDukTchEf hoS uLf oLSEn a/S


