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1. MAJ I SEOUL: 

PROTEST IMOD PRIVATISERINGER OG ANGREB PÅ 
FAGLIGE OG SOCIALE RETTIGHEDER 

 
Medlemmer af den sydkoreanske LO – KCTU – protesterer her 1. maj I Seoul ved Nationalforsamlingen 
imod den konservative regerings forringelser af arbejdsmarkeds- og pensionslovene. Se side 4 og 10. 
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Støt den socialistiske opbygning I D.D.F. Korea! 
Støt kravet om USA UD AF KOREA! 
Støt Koreas uafhængige og fredelige 
genforening! 
Styrk solidariteten og venskabet med Koreas 
folk! 
Følg udviklingen i Korea og få mulighed for at 
tage med på en venskabsrejse til D.D.F. Korea! 
Blev medlem af Venskabsforeningen! 
________________________________________ 
Udfyld nedenstående og send eller mail den til 
foreningen: 
_____Jeg ønsker medlemskab af Venskabsforeningen. 
Kontingent udgør 150 kr. halvårligt. 
_____Vent lidt. Send mig først oplysninger om Korea 
og Venskabsforeningens arbejde. 
 

Navn:_______________________________________ 
 

Adresse:_____________________________________ 
 
 
E-mail og telefon:_____________________________ 

Leder:  

70 ÅRS SEJR OG 70 ÅRS DELING 
OG UFRED 
    Den 15. august fejrer det koreanske folk 
og dets venner 70-årsdagen for landets 
befrielse efter 40 år med en brutal japansk 
besættelse. Dagen er desværre forbundet 
med både sejrsglæde og sorg, idet 
befrielsen blev afløst af nye ulykker og 
lidelser. Helt uden at inddrage det 
koreanske folk, som var offer for krig og 
undertrykkelse, blev landet nemlig kort 
efter befrielsen kunstigt delt af fremmede 
magter ved den 38. breddegrad mellem 
Nord og Syd. Den ene fremmede stormagts 
militære besættelse af Korea blev afløst af 
den næste, og med den USA’s brug af 
Sydkorea som fremskudt militærbase med 
stationering af alle tænkelige, meget 
avancerede våben, må vi konstatere, at 
Korea nu i over 100 år har været slagmark 
for udenlandske militære stormagter stik 
imod det koreanske folks interesser.  
    Med USA som hovedansvarlig blev 
Koreakrigen i 1950’erne fremprovokeret 
og medførte død og lidelser for millioner af 
koreanere og et land i ruiner og en fastlåst 
og cementeret deling. 
    Vi ønsker det koreanske folk tillykke 
med 70-års sejrdagen og vores fulde støtte 
til en ny begyndelse i Korea for en 
fredsaftale, USA’s tilbagetræning, dialog 
og fredelig og uafhængig genforening. A.K. 
  

GENERALFORSAMLING 

  
VENSKABSFORENINGEN DANMARK- 

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 
afholder ordinær generalforsamling 

lørdag den 28. november 2015 kl. 13.00 
Nordvest Bogcafe 

Frederikssundsvej 64, København NV. 
Medlemmer modtager indkaldelse og dagsorden 

senest 4 uger før. 



DANMARK ER IGEN MED I 
USA-KRISGØVELSE I KOREA 

  
Soldater fra USA i krigsøvelsen Ulji Freedom 
Guardian i Sydkorea og protester imod øvelsen i 
Seoul. 
 

    Ifølge en sparsom aktindsigt, som Korea 
Bulletin har modtaget fra Værnsfælles 
Forsvarskommando, er 5 danske majorer 
fra marinestaben og flyverstaben sendt til 
Sydkorea for igen i år at deltage i den 
gigantiske USA-ledede krigsøvelse Ulji 
Freedom Guardian vendt imod det 
socialistiske Korea i nord. Krigsøvelsen 
UFG forløber i perioden 8. til 24. august 
2015. De fleste sagsakter om krigsøvelsen 
er helt undtaget aktindsigt og resten 
overmalet hvad angår alt substantielt 
indhold. Det er sket med henvisning til 
hensynet til ”statens sikkerhed, rigets 
forsvar og Danmarks udenrigspolitiske 
interesser.” Alligevel kan man forstå, at de 
danske officerer skal deltage 
”operationsplanlægning” – hvilket på 
dansk betyder at planlægge angrebskrig, og 
i dette tilfælde åbenlyst vendt imod DDF 
Korea. Antallet af deltagende soldater 
oplyses ikke, men ifølge USFK’s 
hjemmeside deltog ca. 30.000 US-soldater 
og ca. 56.000 sydkoreanske i tilsvarende 
UFG-krigsøvelse i 2014. Derudover 
deltager soldater og officerer fra en række 
”sending states”, som er USA’s nærmeste 
allierede bl.a. Storbritannien, Canada, 
Australien, Frankrig, Italien, New Zealand 
og altså Danmark.   
    Det fremgår også af akterne, at der ikke 
er interesse i Danmark for den danske 
krigsøvelsesdeltagelse i Sydkorea bortset 
fra hos Venskabsforeningen Danmark-
DDF Korea. Det er desværre rigtigt. Der er 
brug for større protest imod optrapningen. 

IRANAFTALEN KAN IKKE 
OVERFØRES TIL KOREA 

 
DDF Koreas ambassadør Ji Jae Ryong i Beijing 
 

    USA’s udenrigsministerium kom den 
14. juli med et udspil, hvor det hed:  
     ”Washington er klar til en dialog med 
Pyongyang, hvis den omhandler 
Nordkoreas atomvåben og en fuldstændig 
iværksættelse af atomnedrustning."  Og 
den 16. juli hed det fra samme sted: ”Vi 
håber, at indgåelsen af aftalen med Iran vil 
hjælpe DDF Korea til at nytænke 
atomvåbenspørgsmålet.” 
    DDF Koreas udenrigsministerium 
svarede den 21. juli: ”Irans atomaftale er et 
resultat af langvarige bestræbelser på at 
bevare landets uafhængige ret til 
atomaktiviteter og få lettet sanktioner. 
    Men DDF Koreas situation er helt 
andeledes. DDF Korea er en atomvåbenstat 
og har interesser som en sådan stat. DDF 
Korea er ikke interesseret i en dialog om 
en ensidig fastfrysning eller afvikling af 
atomforsvaret. 
    DDF Koreas atomafskrækkelse er ikke 
et stykke legetøj, man kan lægge på 
forhandlingsbordet. Det er derimod et helt 
afgørende redskab til at beskytte 
suveræniteten og vitale rettighed imod 
atomvåbentruslen fra USA, og den 
fjendtlige politik, som det har ført i mere 
end et halvt århundrede. 

Det er helt ulogisk at sammenligne Irans 
atomaftale med situationen i DDF Korea, 
som er udsat for vedvarende militære 
provokationer, den værste atomtrussel og 
massive krigsøvelser.” 

  Den nordkoreanske ambassadør i Kina Ji 
tilsluttede sig dette på en pressekonference 
i Beijing den 28. juli.: ”USA må anerkende 
DDF Korea og stoppe fjendtlighederne.”  



KORTE KOREA-NYHEDER 
 
VOLDSOMME KAMPE MELLEM 
ARBEJDERE OG UROPOLITI 1. 
MAJ I SEOUL  

 
Medlemmer af den sydkoreanske LO – KCTU – 
forsøger her i Seoul at komme igennem en 
politiafspærring under protestdemonstrationer 1. 
maj 2015. 
 
    Uropolitibetjente i tusindvis opsatte på 
Arbejderklassens Internationale Kampdag 
1. maj i Seoul barrikader og forsøgte med 
politibusser at stoppe over 10.000 
demonstrerende arbejdere i at nå frem til 
præsident Park Geun Hye’s residens. Det 
skete i protest imod de nye bebudede 
arbejdsmarkeds- og pensionsforringelser. 
    Demonstranterne besatte flere gader og 
områder i Seoul, mens politiet forsøgte at 
blokere demonstrationsmarchen. I flere 
tilfælde forsøgte demonstranterne at 
trække blokerende politibusser til side med 
kraftige reb, mens der blev svaret igen med 
tåregas og vandkanoner. 
    Demonstrationerne 1. maj kom efter tre 
ugers uro og protester imod den 
konservative sydkoreanske regerings 
arbejdsmarkedspolitik, omfattende 
privatiseringer samt nye afsløringer af 
myndighedssvigt i forbindelse med Sewol- 
færgekatastrofe sidste år, hvor over 300 
børn og unge druknede. 
    KCTU kæmper imod en hel serie af 
bebudede arbejdsmarkedsforringelser i 
Sydkorea med lavere lønninger og mindre  
 

 
Fra protesterne 1. maj i Seoul. 
 
ansættelsessikkerhed til følge. 
    Fagforeningerne kæmper også imod 
forestående forringelser af 
pensionssystemet for både offentligt 
ansatte og ansatte i de private Chaebol 
selskaber.     
 
Se side 10. 
 

RØD 1. MAJ I DANMARK 

 
Fra Venskabsforeningens velbesøgte bod på Rød 
1. maj 2015 i Fælledparken i København.  

 
    Traditionen tro var Venskabsforeningen 
Danmark-DDF Korea synlig på 
Arbejderklassens Internationale Kampdag. 
Foreningen havde en bod hos Rød 1. maj i 
Fælledparken i København. Boden var hele 
dagen vel besøgt og havde et stort udbud af 
Korea-informationsmateriale, koreansk 
kunsthåndværk og et helt nyt nummer af 
Korea Bulletin. 
    Trods, det til tider dårlige vejr, var 
spørge- og diskussionslysten ved boden  
meget stor. Titusinder besøgte 
Fælledparken den dag. 

 



KIM BESØGER MOSKVA 
 

 
DDF Koreas parlamentspræsident Kim Yong Nam 
mødes med Ruslands præsident Putin 9. maj 2015 
 
    DDF Koreas formelle statsoverhoved 
parlamentspræsident Kim Yong Nam 
havde den 9. maj 2015 møde med 
Ruslands præsident Vladimir Putin. Det 
skete i forbindelse med Kims besøg i 
Moskva for at deltage i festlighederne for 
fejring af 70-årsdagen for sejren over 
Nazityskland i 1945. 
    Ifølge nyhedsbureauet KCNA havde de 
to statsoverhoveder bilaterale samtaler om 
forholdet mellem DDF Korea og Rusland, 
og Kim overrakte en et personligt brev fra 
Koreas leder kammerat Kim Jong Un til 
præsident Putin. 
     Kim og Putin drøftede mulighederne for 
at styrke forholdet mellem de to lande både 
politisk, økonomisk og kulturelt. De to 
lande har allerede indgået en aftale om at 
forøge samhandlen med 1 milliard dollars 
frem mod 2020. 
    Under besøget i Moskva havde 
parlamentspræsident Kim Yong Nam også 
samtale med den sydkoreanske præsidents 
udsending Yoon Sang Hyon ligesom han 
mødtes bilateralt med præsidenterne fra 
Cuba, Kina, Sydafrika, Mongoliet, 
Venezuela, Zimbabwe, Palæstina, 
Ægypten og Vietnam samt FN’s 
generalsekretær Ban Ki Moon. 
 

SYDKOREA PÅ VEJ IND I 
INTERNATIONAL 
JERNBANEORGANISATION 
 

 
Fra OSJD topmødet og den internationale 
jernbanefragtkonference i Seoul den 27.-29. maj 
2015. 
 
    I dagene 27.- 29 maj 2015 var det 
sydkoreanske jernbaneselskab Korean 
Railroad Corporation (Korail) vært i Seoul 
for et topmøde og en 
jernbanefragtkonference i den 
internationale jernbaneorganisation 
Organisationen for Samarbejde mellem 
Jernbaner (OSJD). Organisationen har 27 
medlemslande og en række associerede 
lande – herunder Sydkorea. Sydkoreas 
værtsskab var valgt som led i en ansøgning 
om optagelse som fuldt medlem af OSJD. 
Medlemskab af OSJD er nemlig en 
forudsætning for godkendelse af Sydkoreas 
ambitioner om at etablere en jernbanerute 
fra Sydkorea gennem DDF Korea til 
Rusland og til Kina – det såkaldte Korea-
Euroasien Initiativ – der vil kunne 
jernbaneforbinde Sydkorea med Europa for 
godstransport via Den Transsibirske 
Jernbane og Den Trans kinesiske Jernbane. 
Sydkoreansk medlemskab kræver enighed 
blandt alle OSJD’s medlemmer. På OSJD-
topmødet og konferencen blev Sydkoreas 
medlemsansøgning modtaget positivt af de 
fleste deltagere – herunder også af 
repræsentanten fra DDF Korea. Flere 
centralasiatiske medlemslande gav på 



møderne udtryk for tilfredshed med, at de 
ved etablering af jernbaneruterne igennem 
DDF Korea også ville få bedre mulighed 
for jernbanegodstransport af varer til 
sydkoreanske havne med henblik på 
udskibning til Japan og Nord- og 
Sydamerika. 
    Det blev besluttet, at den sydkoreanske 
medlemsansøgning nu i den kommende tid 
skal viderebehandles og forhandles.  
 

 
Kort over de jernbaneruter en kommende åbning 
af jernbaneforbindelsen mellem Sydkorea og Kina 
og Rusland gennem DDF Korea vil give adgang 
til. 
 

MILTBRANDBAKTERIER 
FRA USA TIL SYDKOREA 
SKYLD I SMITTE 

 
Hovedindgangen til US Air Base i Osan i 
Sydkorea, hvor Miltbrand opbevares til brug for 
biologisk krigsførelse.   
 
    Ifølge nyhedsbureauet BBC den 28. maj 
2015 modtog 22 militære ansatte på USA 
flyvebasen i Osan i Kyonggiprovinsen syd 
for Seoul forebyggende behandling imod 
mistanke om Miltbrand (Anthrax) smitte, 
idet disse fejlagtigt havde været i kontakt 
med Miltbrand i forbindelse med en 
transport af stoffet fra USA til flybasen 
samt senere træningsaktiviteter. Det skete 

efter, at fire personer i USA allerede var 
mistænkt for at være smittet. Miltbranden 
stammer fra et US Defence Department 
laboratorium i Utah. 
    Eksperter i biologisk sikkerhed var 
imidlertid ifølge BBC meget bekymrede 
over hvad de kaldte ”et alvorligt 
sikkerhedssvigt.” Efter episoden er 
transport af miltbrand fra USA nu stoppet 
midlertidigt ifølge en talsmand fra Defence 
Department, og prøver er sendt retur til 
USA for at blive undersøgt i Center for 
Disease Control, ligesom CDC også har 
sendt laboranter til Osan for at undersøge 
sagen nærmere på stedet. Ifølge en 
reportage fra Associated Press har forskere 
CDC udtalt, at der kunne være tale om 
ekstremt farligt og sygdomsfremkaldende 
bakterier. 
     En Pentagontalsmand udtalte den 29. 
maj, at man, udover laboratorier i selve 
USA, har 24 laboratorier med miltbrand I 
11 lande og at den aktuelle transport til 
Sydkorea desværre blev håndteret forkert 
med de militære faciliteter. 
    Fra DDF Koreas regering kom der den 
4. juni 2015 en meget skarp protest i 
anledning af afsløringen af, at USA’s 
militære myndigheder transporterer 
dødbringende bakteologiske våben til den 
koreanske halvø for at teste bakteologisk 
krig.  
    "Det er en meget alvorlig politisk 
motiveret provokation imod DDF Korea og 
en utilgivelig handling, der bringer den 
bakteologiske krigsførelses mørke skyer 
ind over den koreanske halvø,” hed det i et 
statement fra DDF Korea. Og videre hed 
det: ”Eksperimenter foretaget på Osan-
flybasen i Sydkorea er direkte en 
forbrydelse imod menneskeheden.” 
    I statementet blev det også fremført, at 
der er særlig grund til at fordømme 
Washington for at forberede bakteologisk 
krigsførelse på trods af et globalt forbud 
mod brug af kemiske våben. 
 



NY LUFTHAVN I PYONGYANG 

 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un 
inspicerer her den 7. maj Pyongyangs nye lufthavn 
inden den officielle åbning.  
 

 
Fra åbningsceremonien den 1. juli foran 
Pyongyangs nye lufthavn. 
 
    Ifølge nyhedsbureauet KCNA åbnede 
Pyongyangs nye lufthavn i Sunan den 1. 
juli 2015 efter mere end tre år med 
nybygning og modernisering. Ifølge 
KCNA er den nye lufthavn helt opgraderet 
til internationale standarder med mange 
butikker, restauranter med både koreansk 
og europæisk mad, ventefaciliteter og 
taxfree butikker. Der er også etableret 
boardingbroer, så passager kan gå direkte 
fra flyet til og fra gate. Også check in-, 
bagage-, pas- og toldkontrolfaciliteterne er 
moderniseret og udvidet. Således har den 
nye Pyongyang lufthavn et stort potentiale 
for at modtage mange flere rejsende. 
 

MERS I SYDKOREA 
    I følge Pyongyang Times den 13. juni 
2015 stiger antallet af sydkoreanere smittet 
med Mers. Ifølge avisen er 87 personer nu 

smittet og 5 er døde. Over 2360 mennesker 
er blevet isoleret i karantæne og 1160 
børnehaver, skoler og højere læreanstalter 
er midlertidigt lukket. I befolkningen er der 
stor utilfredshed med myndighedernes 
ineffektive håndtering af sagen. 
 
SYDKOREANSK POLITI FORFØLGER 
MODSTANDERE AF USA’S MILITÆRE 
TILSTEDEVÆRELSE 
 

 
Protester foran den politistation i Seoul, hvor man 
chikanerer medlemmer af NGO’en Korea 
Alliancen. 
 
    Sydkoreansk politi trængte den 15. juli 
ind på hovedkontoret for NGO-
organisationen Koreaalliancen i Seoul og 
beslaglagde omfattende materieler og 
arkiver. Det skete med henvisning til 
mistanke om overtrædelse af den anti-
kommunistisk Nationale Sikkerhedslov. 
Loven forbyder ”pro-kommunistisk, pro-
Nordkorea og anti-statslig virksomhed.” 
    Politiet mistænker organisationen for 
fjendtlige aktiviteter og sympati med DDF 
Korea, idet Koreaalliancen støtter en 
uafhængig genforening af landet. 
    Ligeledes er Koreaalliancen meget 
kritisk overfor USA’s militære 
tilstedeværelse i Sydkorea bl.a. aktualiseret 
af afsløringer af at de amerikanske styrker 
har indført Anthrax bakteologiske våben 
og stationeringen af det nye THAAD 
missilsystem i Sydkorea. Organisationen 
kræver, at USA trækker sit militær helt ud 
af Sydkorea, og man siger, at Koreas 
deling og besættelsen af fremmede magter 
udgør en direkte trussel mod demokratiet i 



Sydkorea. ”Indgå en fredsaftale mellem 
Nordkorea og USA, normaliser 
forbindelserne mellem de to og træk USFK 
(USA Forces in Korea) væk fra koreansk 
territorium,” står der i en erklæring 
Koreaalliancen udsendte den 4. juli. 
    Det har åbenbart været for stærk kost for 
de sydkoreanske myndigheder, der udover 
beskyldningerne om ”nordkoreansk 
inspireret fjendtlige aktiviteter,” også 
mistænker organisationen for hemmeligt at 
have sendt en repræsentant til Nordkorea 
for at deltage i kammerat Kim Jong Il’s 
bisættelse i 2011. 
    Amnesty International udsendte i januar 
i år en erklæring, der udtrykker bekymring 
over, at den udemokratiske, anti-
kommunistiske sikkerhedslov i stigende 
omfang anvendes af Sydkoreas 
myndigheder. 
 

DDF KOREA FORESLÅR 
IGEN NORD-SYD DIALOG 

 
Genforeningsmonumentet i den sydlige udkant af 
Pyongyang på motorvejen mod Sydkorea. 
 
    DDF Koreas regering udsendte den 15. 
juni 2015 på 15-årsdagen for indgåelsen af 
den historiske Nord-Syd Fælleserklæring 
endnu et 5-punktsforslag om genoptagelse 
af Nord-Syd dialogen i Korea. 
    Forslagets 5 punkter er i korthed: 1. 
Uafhængige løsninger hen mod 
genforening uden fremmed indblanding, 2. 
Ingen genforening gennem tvang og 
indlemmelse af den ene part I den anden 
parts politiske og økonomiske 

samfundssystem, 3. Stop for USA-
sydkoreanske fælles krigsøvelser, 4. 
Afskaffelse af alle love og institutioner, der 
står i vejen for dialog og 5. Genskabelse af 
respekt for 15. juni-Nord-Syd 
Fælleserklæringen. 
    I forslaget fra DDF Korea udtrykkes 
ligeledes beklagelse over, at Sydkorea har 
valgt at suspendere implementeringen af 
fællesaftalen fra 2000, og man foreslår at 
Sydkoreas regering benytter denne 
historiske 15-årsdag til at genåbne en 
genforeningsæra i Korea. 
    En talsmand fra Sydkoreas 
Genforeningsministerium afviste samme 
dag forslaget fra DDF Korea med at 
Sydkoreas regering ikke så nogen grund til 
at ændre genforeningspolitikken. Det skete 
med henvisning til, at man finder DDF 
Korea medvirker til at forværre 
spændingen på Koreahalvøen. 
 
TØRKEN ER ENDELIG FORBI I 
DDF KOREA 

 
Tørkeramte marker i DDF Korea søges her reddet.  
 

    Efter en måned med kraftig tørke og 
svære bekymringer for årets høst i DDF 
Korea er det endelig igen begyndt at regne 
i landet. Bortset fra området omkring 
Sinuiju ved den kinesiske grænse har 
vejrstationer overalt i den vestlige og 
frugtbare del af DDF Korea meldt om 10-
20 millimeter regn mellem den 10 - 14. juli 
2015. Og tilsvarende i den østlige 
Kangwon-provins. 



    Trods denne gode nyhed er der alligevel 
flere steder sket uoprettelig skader på 
afgrøderne, der også har lidt under en 
usædvanlig tør marts måned. Det er især 
afgrøder som hvede, byg og kartofler. FN-
organisationen FAO har skønnet en 
reduktion på ca. 25% på disse afgrøder. 
Alligevel forventes en samlet høst i DDF 
Korea på over 5 millioner tons svarende til 
sidste år, hvis det normale regnvejrssystem 
fortsætter. 
    For at forebygge fremtidige tørker er 
man i alle provinser nu i gang med at 
udvide og etablere nye vandreservoirer i 
DDF Korea.  
 
KIM DAE JUNG’S ENKE VIL BESØGE 
KIM JONG UN I DDF KOREA 

 

 
Lee Hee Ho – den tidligere sydkoreanske 
præsident Kim Dae Jungs enke besøger senere i 
august 2015 kammerat Kim Jong Un. 
 

    Eks-præsident i Sydkorea Kim Dae 
Jung’s enke Lee Hee Ho (94 år) har fået 
tilladelse af den sydkoreanske regering til 
at besøge DDF Korea og den øverste leder 
kammerat Kim Jong Un senere i august. 
Det fremgår af det kinesiske Xinhua’s 
website den 26. juli 2015. Besøget vil 
muligvis finde sted i forbindelse med 
fejringen af 70-årsdagen for Koreas 
befrielse fra den japanske besættelse den 
15. august. Lee vil på rejsen repræsentere 
Kim Dae Jung Fredscentret i Sydkorea. 
    Lee sendte til stor irritation for den 
konservative regering en blomsterkrans til 
Pyongyang i december 2014 i anledning af 
3-årsdagen for den tidligere leder 
kammerat Kim Jong Il’s død. I den 

forbindelse inviterede DDF Koreas leder 
Kim Jong Un Lee Hee Ho på besøg i Nord 
for rekreation efter sygdom. 
     Lee var med da hendes mand sammen 
med Kim Jong Il i juni 2000 underskrev 
den historiske Nord-Syd Fælleserklæring i 
Pyongyang. Og hun var også i Pyongyang i 
december 2011 til kammerat Kim Jong Il’s 
bisættelse. 
    Ifølge Kim Dae Jung Fredscentret er 
formålet med besøget at tale om Nord-Syd 
forsoning og genstart af dialog og fredelige 
forhold på Koreahalvøen. 
 
LOKALVALG AFHOLDT I DDF KOREA 

 
Fra et valgsted i Pyongyang den 19. juli 2015 

 

    Søndag den 19. juli 2015 blev der 
afholdt lokalvalg i DDF Korea til de 
28.116 rådspladser i republikkens 
kommuner, amter og til de lokale 
Folkekomiteer i provinserne samt i byerne 
med provinsstatus (Pyongyang, Nampo og 
Kaesong). Stemmedeltagelsen blev på 
99,97 %. 
    Lokalvalg afholdes hver fjerde år, mens 
valg til republikkens parlament Den 
Øverste Folkeforsamling sker hver femte 
år. 
 

UDVIDET BARSELSORLOV I DDF 
KOREA 
    Ifølge nyhedsbureauet KCNA har det 
nordkoreanske parlament – Den Øverste 
Folkeforsamling - den 22. juli vedtaget at 
udvide barselsorlov for kvinder med 90 
dage til i alt 240 dage med fuld løn. 
Barselsorlov i DDF Korea løber fra 60 
dage før fødslen til 180 dage efter. 



260.000 STREJKER MOD NY 
ARBEJDSLOV I SYDKOREA 

 
Fra de omfattende demonstrationer i Seoul 24. april  
 

Af se@arbejderen.dk 
 

    Den 24. april strejkede over 260.000 i 
Sydkorea og i dagene derefter var 
tisusinder på gaden i protest mod 
regeringens planer om at gøre det nemmere 
for arbejdsgiverne  at fyre ansatte.  

    Ansatte på 2829 arbejdspladser i hele 
landet deltog i strejken ifølge The Korea 
Times. De fleste strejker var indenfor 
industri og byggeri, men også omkring 
60.000 offentlige ansatte strejkede. Tallene 
svarer til oplysninger fra det sydkoreanske 
LO – KCTU – som var hovedkraften i 
protesterne. 

    Politiet og regeringen mente, at antallet 
af strejkende var lavere, og samtidig 
udtalte regeringen, at den vil straffe 
offentlige ansatte, der har strejket, fordi det 
er ulovligt. 

    Den sydkoreanske fagbevægelse vil 
fortsætte kampen imod regeringens 
lovforslag og samtidig kæmpe for højere 
mindsteløn og færre kontraktansatte. 
”Kammerater, selvom vi står i en vanskelig 
startfase, så tror jeg, vi kan gøre en ende på 
dette lovforslag,” sagde Han Sang Kyun 

fra Bilarbejdernes Fagforening under 
demonstrationen i Seoul.   

    Regeringens lovforslag vil åbne for flere 
kontraktansættelser frem for 
fastansættelser. Allerede i dag er 6 
millioner ud af Sydkoreas arbejdsstyrke på 
18 millioner ansat på kontrakt. De får en 
lavere løn og kan fyres umiddelbart. 
Desuden har de ingen pensionsrettigheder. 
    ”Vi laver de samme ting på de de 
samme produktionslinjer, men vores løn er 
omkring 60 % af det, som de fastansatte 
tjener, og vi har ingen velfærdsordninger. 
Vi er hele tiden bange for at miste vores 
arbejde, når produktionslinjerne bliver 
automatiseret,” siger bilarbejderen Park 
Soon Bo til Financial Times. 
    Den økonomiske vækst i Sydkorea er 
faldet. Den var sidste år på blot 0,4%. 
    ”Vores økonomi står ved en korsvej. 
Jobskabelse og økonomisk vækst er kun 
mulig, hvis vi skaber nye 
arbejdsmarkedsstrukturer, der fremmer 
beskæftigelse,” siger Sydkoreas præsident 
Park til Financial Times. 
    Og de rige landes økonomiske 
samarbejdsorganisation OECD har 
anbefalet Sydkorea, at man gør det lettere 
at fyre fastansatte og samtidig indføre et 
vist sikkerhedsnet for kontraktansatte. 
    KCTU kræver modsat regeringens 
hesigt, at alle får sikkerhed i ansættelsen 
og kræver, at mindstelønnen hæves til 
10.000 won i timen svarende til godt 60 
danske kroner. I dag ligger den 
sydkoreanske mindsteløn på cirka 35 
kroner. 
 
Artiklen er sakset fra Arbejderen den 28. 
april 2015 og lettere forkortet af 
redaktionen.  
    
BEMÆRK: 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA 
HAR IKKE LÆNGERE FASTNETTELEFONNUMMER. 
FORENINGENS MOBIL TLF. NR. ER 23 69 07 80 
 



FREMGANG I NORDKOREA 
Af Johan Karlsson 

 

 
Nye boligkvarterer skyder op i Pyongyang 

 
Sidste sommer tog Johan Karlsson på sin 
længste rejse. Rejsen gik til DDF Korea 
med Svensk-Koreanska Föreningen. Han 
giver i denne artikel indtryk fra rejsen. 
 
    Mine forestillinger om Korea havde jeg 
primært fra filmen ”A state of mind.” fra 
2003 om en nordkoreansk families 
hverdag. Med de billeder på nethinden var 
det svært at fatte den eksplosion af biltrafik 
jeg så i Pyongyang. Koreanerne er dog 
stadig et meget vandrende folk. Som regel 
bor folk tæt på jobbet, og skal man længere 
findes udbredt kollektiv trafik i Pyongyang 
i form af troljebusser, sporvogne og metro. 
    I vores rejsegruppe på 7 havde flere 
besøgt landet før, og de kunne alle 
bekræfte store forandringer i Pyongyang 
indenfor byggeri. Men det gjaldt også 
andre velfærdsområder. Vi besøgte bl.a. 
det nye børnehospital Okryu og ved siden 
af ligger den nye klinik for behandling af 
brystcancer, der behandler over 1400 
kvinder årligt. 
    Overalt kunne vi se byggekraner til brug 
for renovering af ældre byggeri. På landet 
sås ikke helt den samme udvikling, men 
her så man til gengæld en positiv udvikling 
i vedvarende energi. Mange beboelseshuse 
er forsynet solcelleanlæg. 
    Under rejsen oplevede vi en hel del af 
DDF Koreas kultur- og 
underholdningsudbud i form af cirkus, 
undervandsakvarium, ride opvisning, 

vandland, delfinshow og museer. Disse 
attraktioner er ikke kun bygget for turister. 
Mange steder ankom vi i en trængsel med 
almindelige nordkoreanske familier. 
    Nu da Sovjetunionen ikke længere 
findes, har DDF Korea fået rollen som det 
mest bagtalte land. I USSR ”spiste man 
spædbørn”, i DDF Korea ”sælger man 
menneskekød på gademarkederne” ifølge 
de vestlige medier. 
    Vi havde dog ingen problemer med at 
tage i tusindvis af foto, vandre omkring på 
egen hånd i Pyongyang, surfe på internet 
og opdatere Facebook og købe Coca Cola 
(importeret fra Danmark). Alt det de 
vestlige medier påstår ikke kan lade sig 
gøre i DDF Korea. 
    Det er ikke let at sammenfatte alle 
indtryk fra 11 dages rejse, men jeg kan dog 
sige, at DDF Korea ikke er det samme som 
i begyndelsen af 00’erne. Landet sprudler 
lige nu af udvikling. 
    Jeg vil slutte denne artikel med en 
opfordring til at besøge dette fantastiske, 
charmerende og besynderlige land og folk 
så man selv kan få et billede af og 
opfattelse om et land og et folk, der trods 
handelsblokade og tilbagevendende 
aggressioner fra USA og dets lydstater, 
uophørligt fortsætter den socialistiske 
opbygning. 
    Jeg lover det bliver en uforglemmelig 
rejse. 

 
Artiklen er saksen fra det svenske Proletären nr. 

3, 2015 og oversat og lettere forkortet af 
redaktionen.

 
Flere cykelstier i Pyongyang. Her ses nyetableret 
cykelsti på Juchehapgade i Tongsin-dong distrikt. 



SOLPANELENERGI BREDER 
SIG I DDF KOREA 

 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un ses her 
under besøg på hustag, hvor man er i gang med 
opsætning af solceller. 
 

     Til Korean Central Television (KCTV) 
udtaler lederen af Kaesongs Tele-
komunikations- og Informations-
forvaltning Dong Chul Nam den 29. april, 
at bystyret i stort omfang er igang med at 
indføre vedvarende energikilder for at 
imødegå den igangværende elmangel. 
    ”Vi har opsat over 700 solcellepaneler 
på 27 offentlige bygninger i byen,” udtaler 
Dong til den nordkoreanske TV-station. 
     TV-indslaget kom efter, at det 
nordkoreanske nyhedsbureau KCNA kort 
forinden havde bragt en artikel om, at 
solcelleenergi bruges til gadebelysning i 
mange større byer i DDF Korea i dag. Det 
kan flere Nordkorearejsende og iagttagere 
således også bekræfte: ”Privat og offentlig 
brug af solenergi er steget dramatisk i DDF 
Korea; særligt udenfor Pyongyang, hvor 
elforsyningen er mere ustabil. Et stadigt 
prisfald på anskaffelse af denne energikilde 
er formentlig også en væsentlig årsag til 
denne udvikling,” udtaler direktøren for 
Young Pioneer Tour Troy Collins til NK 
News. Teknologisk udvikling på området 
sammenholdt med masseproduktion især i 
Kina har presset verdensmarkedspriserne 
på solenergi kraftigt ned, udtaler Lee Seog 
Ki fra Korea Institute for Industrial 
Economics and Trade. Solcelleteknologien  
har nået et punkt, der gør den billigere end 

 
Solcellepaneler ses her på offentlig bygning i 
Kaesong 
 

energi produceret på fossile brændsel  
    Men alene mere vedvarende 
energiteknologiinstallationer er formentlig 
ikke tilstrækkeligt til at imødekomme det 
fulde og stigende nordkoreanske 
energibehov. Til NK News siger Lee 
videre: “DDF Koreas energimangel kan 
kun løses ved at opføre store moderne og 
modernisere eksisterende thermo elektriske 
- og vandkraftværker. 
    Solpaneler og andre vedvarende energi 
teknologier er en oplagt mulighed for DDF 
Korea, som jo ikke har olie- eller gaskilder 
i undergrunden og derfor er afhængig af 
olie og kul udefra til de ældre og 
konventionelle kraftværker. 
    Ifølge KCTV udvikler man i dag i DDF 
Korea mindre vindkraftgeneratorer som 
alternative energikilde. Dong fra Kaesong 
siger til tv-stationen: “Vi bygger i Kaesong 
også vindmøller og generatorer og opsætter 
dem flere steder i byen.” 
    Ifølge en rapport fra Reuters stammer 
det stigende antal nordkoreanske 
solcellepaneler fra egne fabrikker nær 
Pyongyang samt fra Kina. 
 

 
Her ses eksempel på solcelle gade belysning i 
DDF Korea. 

Anders Kristensen 



KVINDEFREDSMARCH 
KRYDSER DMZ 
 

 

Fra WomenCrossDMZ’s fredssymposium i 
Pyongyang den 22. maj 2015. 

    I dagene 21.- 26. maj 2015 gennemførte 
en gruppe på 30 kvinde fra alle egne af 
verden en international kvindefredsmarch 
fra Nord- til Sydkorea – fra Pyongyang til 
Seoul – den såkaldte WomenCrossDMZ. 
    Marchens initiativtagere var den 
koreansk-amerikanske politiske analytiker 
Christine Ahn og den amerikanske 
journalist og feminist Gloria Steinem, der 
bl.a. tidligere har modtaget den 
amerikanske Præsidentens Fredsmedalje. 
Med i kvindemarchgruppen var også to 
Nobelfredsprismodtagere - den liberianske 
Leymah Gbowe og den nordirske Mairead 
Maguire. 
    Formålet med marchen var ifølge 
arrangørerne og WomenCrossDMZ’s 
hjemmeside: I anledningen af 70-året for 
Koreas ulykkelige deling at sætte 
international fokus på, at det er på høje tid 
at afslutte Koreakrigen med en fredsaftale, 
skabe fred og afspænding i Korea og skabe 
grundlag for en ny begyndelse for 
genforening af Korea og splittede 
koreanske familier. 
    Arrangørerne fik tidligt i planlæg-
ningsfasen de nødvendige tilladelser i DDF 
Korea til afholdelse af fredsmarch til 
Sydkorea gennem Panmunjom og DMZ 
samt afholdelse af fredssymposium i 

Pyongyang. Tilsvarende planer fra 
Panmunjom til Seoul og afholdelse af 
symposium i Seoul blev i lang tid mødt 
med tavshed og senere en meget 
fodslæbende behandling. Da godkendelsen 
meget sent i planlægningsfasen endelig 
kom fra de sydkoreanske myndigheder, 
blev overgang fra Nord til Syd gennem den 
fælles sikkerhedszone i Panmunjom og 
DMZ nægtet. Det skete uden nærmere 
begrundelse andet end, at marchen ikke 
kunne godkendes af ”FN-kommandoen” 
(læs USA’s militær – ”FN-kommandoen” 
har intet med FN at gøre), der har militær 
myndighed i området.          
    Kvindemarchen blev henvist til at køre i 
bus over DMZ langs jernbanen fra 
Kaesong Industrizonen til Munsan i 
Sydkorea og videre til Seoul. Det skete den 
24. maj. 
    Under fredsmarchdeltagernes 4 dages 
ophold i DDF Korea blev der ud over et 
fredssymposium afholdt 2 marcher i 
Pyongyang og en i Kaesong med flere 
tusinde kvindelige nordkoreanske 
deltagere. 
 

 
Fra kvindefredsmarchen WomenCrossDMZ i 
Pyongyang på vej mod Sydkorea. 
 
    Tilsvarende tilsluttede mange 
sydkoreanske kvinder sig marchen da den 
nærmede sig Seoul. Marchen blev nogle 
steder mødt af protester fra sydkoreanske 
højregrupper, der kritiserede de 30 
marchdeltagere for at blåstemple 
Nordkorea. Også flere vestlige medier 
rettede kritik mod WomenCroosDMZ  



 
Kvindefredsmarchdeltagerne fra 
WomenCroosDMZ holder pressekonference i 
Seoul den 24. maj 2015. 
 
arrangørerne med påstande om at gå 
”Nordkoreas ærinde” og være et 
”propagandafremstød for Nordkorea.” 
    Til kritikken sagde den nordirske 
Nobelfredsprismodtager Mairead Maguire 
bl.a. til NK News efter marchen: ”Vi må i 
Vesten være omhyggelige, når vi udefra 
ser på et samfund, vi ikke kender. Vi kan 
være retskafne og tage alt vi læser som den 
skinbarlige sandhed. Men vi skal være 
mere forstandige end som så. Vi må nu 
fortsætte sammen med andre grupper og 
organisationer at besøge Nordkorea, møde 
mennesker der og støtte alle de i Nord- og 
Sydkorea, der arbejder for en fredelig 
løsning og vi kan også begå fejl.” Og 
videre sagde Maguire: Når et land som 
Nordkorea har været afsondret fra 
omverdenen, har været dæmoniseret, har 
været udsat for sanktioner, så er det meget 
svært for dem at blive i stand til at bevæge 
sig fremad og foretage ændringer.” 
    Til NK News sagde en af marchens 
initiativtagere Gloria Steinem den 26. maj 
ved WomenCrossDMZ’s afslutning: ”Jeg 
håber og tror vi har opnået at gøre mange 
mennesker opmærksomme på, at Koreas 
deling fortsat består. Det er den ældste 
eksisterende deling, som har overlevet 
både 2. Verdenskrig og Den Kolde Krig. 
Den har kostet enorme menneskelige 
lidelser og den behøver ikke at eksistere.” 
 

    Oplæggene fra kvindefredssymposierne 
i Pyongyang og Seoul kan læses på 
WomenCrossDMZ’s hjemmeside. 
  

 
     

    Anders Kristensen 
     
NY TEKNOLOGI BREDER SIG I DDF 
KOREA – NY YOLPHUNG WEBSITE 
    Ifølge nyhedsbureauet KCNA den 14. 
april 2015 har man i DDF Korea nu 
lanceret et nyt webredskab, der kan 
benyttes mobilt. Det nye redskab hedder 
Yolphung, og det giver det stigende antal 
net- og smartphonebrugere i DDF Korea 
adgang til en lang række 
teknologiinformationer samt viden om 
f.eks. sundhed og et sundt miljø indenfor 
rammerne af nordkoreansk intranet. 
    Ifølge KCNA er allerede indført den 
såkaldte Okryu-service, der giver 
nordkoreanere mulighed for ligeledes 
mobilt i mindre omfang at handle og 
betalingsoverføre mellem private. 
    Op imod 3 millioner nordkoreanere er 
abonnenter på det mobile 3G netværk 
Koryolink. 
 
NY INVESTERINGSBANK VIL GAVNE 
DDF KOREA  
    Ifølge analysebureauet 38NORTH den 
26. maj vil etableringen af den nye 
kinesisk dominerede Asia Infrastructure 
Investment Bank med 57 medlemslande 
også gavne DDF Korea, selvom landet 
ikke er medlem fra starten. AIIB skal 
ifølge bureauet ses som et alternativ til det 
USA-dominerede IMF, og DDF Korea er 
et potentielt nyt medlemsland.  
Se:38north.org    



SPORTSNYT 

DDF KOREA HAR FÅET EN GOD 
START PÅ MÆNDENES FODBOLD 
VM-KVALIFIKATION 

 
Det nordkoreanske fodboldteam på vej til VM i 
2016. Her i Rusland den 11. juni inden kampen 
mod Yemen. DDF Korea vandt 3-0. 

 
    Den 11. juni tog DDF Korea hul på 
kvalifikationsturneringen til VM i fodbold 
i Rusland i 2018. 46 asiatiske lande dyster 
om 4½ pladser (det 5. bedste asiatiske hold 
skal spille en såkaldt international playoff-
kamp mod et hold fra en anden verdensdel 
om en VM-plads). DDF Koreas landshold 
deltog ikke i kvalifikationsturneringens 
første runde, hvor de 12 på 
verdensranglisten lavest rangerede 
asiatiske lande spillede indbyrdes kampe 
om at få lov til at deltage i runde to, 
bestående af 8 puljer. DDF Korea er hér 
havnet i pulje med Philippinerne, Bahrain, 
Usbekistan og Yemen. Den 11. juni vandt 
DDF Korea 1-0 på et sent mål på udebane i 
Yemen. Da Yemen havde brugt en 
karantæneramt spiller, blev DDF Korea 
dog efterfølgende tilkendt en 3-0-sejr, som 
praksis er i dén type sager. Den 16. juni 
vandt DDF Korea den næste gruppekamp 
med hele 4-2 hjemme i Pyongyang over 
Usbekistan. Der er dog langt endnu til VM. 
    En gruppesejr vil kunne bringe DDF 
Korea sikkert videre til 3. runde, som er 
endnu et gruppespil med to puljer, hvor de 
to bedste fra hver pulje kvalificerer sig 
direkte til fodbold-VM i Rusland i 2018. 

BUESKYTTER FRA DDF KOREA 
DELTOG I BUESKYNINGS VM I 
KØBENHAVN 

 
Nordkoreansk bueskytte i København 
 
    6 nordkoreanske bueskytter, 3 mænd og 
3 kvinder, deltog i VM i bueskydning i 
Danmark, som blev holdt i dagene 27. juli 
– 2. august i Sundby Idrætspark i 
København med finaler på et midlertidigt 
stadion på Christiansborg Slotsplads. Alle 
tre kvinder og to af de mandlige deltagere 
formåede at nå videre fra de indledende 
runder. Ok Sil Choe klarede sig særligt flot 
med en samlet 11. bedste 
kvalifikationsskydning hos kvinderne. Hun 
havde dog ikke heldet med sig og rendte 
allerede i 48. dels-finalen ind i en stærk 
venezuelansk skytte. 
    Det bedste individuelle nordkoreanske 
slutresultat hos kvinderne blev derfor i 
stedet opnået af Un Ju Kang, som nåede 
24. dels-finalen. Også som hold formåede 
både kvinderne og det kombinerede hold at 
kvalificere sig fra de indledende runder. 
     Ottendedelsfinalerne blev dog 
endestationen for den nordkoreanske 
holddeltagelse. Individuelt hos mændene 
nåede Chol Jon 16. dels-finalen efter sejre i 
48. dels-finalen og i 24. dels-finalen mod 
først en malaysisk og derefter en australsk 
skytte. Dette var nok til at sikre Chol Jon 
en plads i den supplerende olympiske 
kvalifikationsturnering i Sundby 
Idrætspark, hvor han i denne turnerings 8. 
dels-finale slog den danske bueskytte  

 
- fortsættes side 17 – 



LARS SEIER CHRISTENSEN  
PÅ REJSE I NORDKOREA 
 

Af Ulrich L. Larsen 
 

 
Lars Seier Christensen 

 

    Tilbage i oktober måned 2014 var Saxo 
Banks direktør Lars Seier Christensen på 
en rejse til Nordkorea. I denne rejsegruppe 
var der ligeledes deltagelse af Liberal 
Alliances formand Anders Samuelsen. 
Efter at have fulgt Lars´ Facebook-
opdateringer og en længere 
korrespondance via mail og facebook  
lykkedes det at finde en dag at få talt om 
hans oplevelser i Den Demokratiske 
Folkerepublik Korea. 
    Præcis kl. 13.00 kom Lars Seier´s PA ud 
og byder mig indenfor på sit store kontor i 
hovedsædet i Hellerup. Efter et fast 
håndtryk begynder vi så ellers at tale om 
Nordkorea og den rejse, som Lars var med 
på. 
    ”I flere år har jeg haft lyst til at besøge 
Nordkorea, og da chancen og muligheden 
var der, så bookede vi turen, og tog af sted 
via Beijing i Kina. Som sagt så gjort og 
rejsegruppen stod i Pyongyang lufthavn. I 
et land som man kun har hørt om fra 
medierne, og at landet er lukket som en 
konservesdåse. Det ”berømte” Hermit 
Kingdom,” siger Lars. 
    Rejsegruppen blev indkvarteret på 
Yanggakdo hotellet på Yanggak øen, der 
ligger midt i Taedong floden, der løber 
igennem Pyongyang. Et 48 etager højt 
hotel med en flot udsigt, og med 
bygninger, der er gammeldags, men som 
ikke bærer direkte præg af ekstrem  
 

 
Bronzestatue af præsident Kim Il Sung sammen 
med kooperativbønder langs vejen mellem 
Pyongyang og Nampo. Foto: Lars Seier Christensen 
 

fattigdom, som man ellers har hørt i de 
vestlige medier. 
    Dog er landet, som Lars Seier nævner: 
”Ramt af den embargo, der er mod landet, 
Det er tydeligt, at de kæmper med mange 
mangler, der skyldes en svag økonomi. 
Men man kan se, at hæren flere steder er til 
stede og arbejder i civilsamfundet.” Videre 
forklarer Lars: ”Rejsegruppen er meget 
opmærksomme på, at man befinder sig i 
Nordkorea, men når man nu er der og har 
været der et par dage, er det som en stor 
oplevelse i en helt anden kultur.” 
    Rejsegruppen møder under deres ophold 
et par andre grupper af turister, som følger 
et program, som dem selv. De støder på 
hinanden flere steder. 
     Under det ugelange ophold i Nordkorea 
besøger gruppen også gavemuseet i 
Myohyangsan, hvor de møder en gruppe 
nordkoreanere, der også skal ind og se alle 
de mange gaver, som landets ledere har 
fået af officielle gæster gennem alle de år 
Nordkorea har været en selvstændig stat. 
Nordkoreanerne virker nervøse over de 
fremmede, men samtidig er de nysgerrige. 
Da Lars Seier Christensen jo er en mand på 
2 meter, og en anden af gruppens deltager 
er ligeså, blev der kigget en ekstra gang 
efter disse store mennesker. Dette skete 
flere gange. Men med en gennemsnitlig 
koreaner på ca. 1,66 m er det klart, at man 
kigger, når så store personer kommer forbi. 
    Museet var en speciel oplevelse med 
mange gaver, mange af dem også ret 
beskedne og lidt bizarre som basketball 



udstyr fra Dennis Rodman og et lille 
askebæger fra det danske Folketing fra 
70’erne. ”Museets omgivelser var dog 
virkelig smukke,” konstaterer Lars. 
    I løbet af opholdet, besøgte gruppen 
flere monumenter og det ny renoverede 
Krigsmuseum: ”Et museum som virkeligt 
var flot sat op, men stærkt propagandistisk 
og anti-amerikansk. Det var specielt at 
høre den alternative måde historien blev 
fortalt på, og det var tydeligt, at det 
koreanske folk er et stolt folkefærd. En 
stolthed der på den koreanske halvø går 
mange generationer tilbage,” forklarer Lars 
videre. 
    Opholdet bragte dem også til præsident 
Kim Il Sungs fødested. Og selvfølgelig til 
Panmunjom på den demilitariserede zone 
(DMZ) til Sydkorea. ”En oplevelse som 
var meget speciel, da man jo står på måske 
en af verdens farligste grænseovergange 
med mange hundredetusinder af svært 
bevæbnede soldater på begge sider, der er 
klar til den totale krig,” siger Lars med 
alvorlig mine. 
    Der er under opholdet også tid til at 
nyde lidt af den nordkoreanske natur med 
en lille picnic i bjergene. Under denne tur 
blev gruppen delt lidt op, da nogle valgte at 
gå en lang tur rundt på bjergstierne, og 
Lars Seier og Anders Samuelsen gik 
tilbage til deres bus. Dette gav lidt panik 
blandt guiderne, som troede at hele 
gruppen var samlet. Det er åbenlyst, at man 
skulle holde sig i en samlet gruppe, og at 
private udflugter ikke var tilladt. Episoden 
tog man dog med et smil fra begge sider, 
da guiderne åbenlyst havde til job at passe 
på os, og der var jo ikke grund til at gøre 
situationen vanskeligere for dem,” 
konstaterer Lars. 
    ”I fritiden om aften blev der smagt på 
den lokale øl og en aften blev vi kørt hen 
på en bar ude i byen, hvor man kunne 
opleve lidt af Pyongyang by night. 
Derudover havde vi stor fornøjelse af 
Karaoke baren, keglebanen og kasinoet i 

kælderen på Yanggakdo Hotel. Især 
karaokebaren er svær at undgå, når man 
bor der,” fortæller Lars videre.  
    Derudover investerede Lars og Co. i 
traditionelle jakkesæt af den sportive 
model, som Kim Jong Il var med til at 
udvikle og ofte gik i.  
    Alt i alt havde hele gruppen haft en 
oplevelsesrig tur til Nordkorea, og alle var 
glade for selv at have set det land, som 
man kun hører negativt om. Indtrykket var 
dog, at der var tale om en meget 
organiseret tur og dermed uden mulighed 
for at få fuld indsigt i alle lokale forhold.  
    Efter Lars og rejsegruppens hjemkomst 
har der været en del omtale i danske 
medier om besøget, som har mødt nogen 
kritik. Men det er Lars opfattelse, at 
rejsedeltagerne alligevel deler interessen i 
at få en dybere indsigt i forholdene i 
Nordkorea. 
    Om Lars Seier vil besøge Nordkorea en 
anden gang vil han ikke udelukke: ”Der er 
stadig mange spændende områder i verden, 
som også vil være interessante at besøge, 
men måske om nogle år,” afslutter Lars 
Seier Christensen. 
  

Ulrich L. Larsen er bestyrelsesmedlem i 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

 

-  SPORTSNYT - fortsat fra side 15 - 
 
Casper Lauridsen ud med en klar 6-0-sejr. 
    Desværre ventede kvalifikationsturne-
ringens senere vinder, tyskeren Florian 
Kahllund i kvartfinalen, der derfor blev 
endestation for nordkoreaneren. Selv om 
der derfor ikke var en direkte OL-
kvalifikation til nordkoreanerne i denne 
omgang, kan der nok også til næste års OL 
i Rio de Janeiro i Brasilien, efter de 
regionale kvalifikationsturneringer, for-
ventes at være nordkoreanske deltagere i 
den traditionelle koreanske sport, 
bueskydning. 

Henning Jakobsen 



KIMCHI - 김치 
DEN KOREANSKE NATIONALSPISE 
 

    Kimchi er et ukendt begreb for de fleste 
danskere, men i Korea er det en fast 
bestanddel af alle måltider. Kimchi laves på 
årstidens grøntsager og krydderurter, men den 
mest populære udgave er kål som krydres med 
chili og andre krydderurter og derefter gæres. 
    Traditionen med at lave Kimchi rækker 
langt tilbage i historien. Ri Un Gyong fra det 
Koreanske Folklore Museum i Pyongyang 
fortæller, at der helt tilbage i tiden med de 3 
Kongedømmer (Koguryo, Pakje og Silla i 
tiden 57 BC – 668 AC) er beskrivelser af, at 
man har spist saltede grøntsager, heriblandt 
hovedsalat og radiser. I det 16. århundrede, 
hvor man begyndte at dyrke chili, er der 
beskrevet 34 typer af Kimchi, og i 
begyndelsen af det 19. århundrede er der 
beskrevet mere end 60 typer.  Eftersom 
tilberedning af Kimchi baseres på årstidens 
lokale grøntsager og krydderier, findes der et 
utal af variationer indenfor de forskellige 
typer. 
    Om efteråret er det den store sæson for 
fremstilling af Kimchi på koreakål (kinakål) 
og radiser (Kinaradiser) som blandes med 
chili, hvidløg, løg, ingefær, kastanjer, pærer, 
frisk fisk og saltlagret fisk. Ri Yong Ran fra 
Pyongyang laver sin egen Kimchi. Hun 
fortæller, at hun plejer at give smag med 
guldfisk, men nu vil hun forsøge sig med små 
blæksprutter. 
    Fremstillingsmåden sikrer vitaminer og 
næring i vintermånederne, hvor der ikke kan 
dyrkes noget på grund af kulden. Tilbage i 
gammel tid fyldte man Kimchien i store 
lerkrukker, som blev gravet ned i jorden, 
sådan at det var beskyttet mod frost.  
    Kimchi er meget sundt. Det er fyldt med A 
og C vitaminer og forskellige mineraler og 
fibre. Kimchi er også meget nærende, og den 
er rig på mælkesyrebakterier, som er godt for 
fordøjelsen. 
    Lene Kim Dehn, som underviser i koreansk 
sprog og madlavning, fortæller i 
Søndagsavisen den 16. januar 2015, at et 
dagligt indtag af Kimchi sænker 
kolesteroltallet betydeligt. Lene Kim Dehn 

ved godt, at tanken om gæret kål i chili kan 
skræmme nogle væk, men smagen overrasker 
de fleste positivt. ”Smagen er lettere 
syrlig, frisk og sprød med lidt chilikant, men 
alle, jeg har præsenteret det for, kan 
virkelig godt lide det”, siger hun, og giver 
nedenstående opskrift: 
 

Ingredienser: 
• 1 kinakål 
• 250-500 g groft salt til saltning 
• 4 gulerødder i tynde stave 
• 3-5 forårsløg fintskåret 
• 2 spsk.-1 dl koreansk chilipulver 
• 2 spsk.-1 dl fiskesovs 
• 1-2 spsk. finthakket ingefær 
• 1-2 spsk. finthakket hvidløg 
• Lidt salt, peber, sukker, 
balsamicoeddike, citronsaft, 
sojasovs, sesamolie (bruges til at 
runde smagen af). 
 
    1. Kinakålen skylles i koldt vand, halveres 
og saltes ved at drysse rigeligt salt på hvert 
blad. Lad det hvile i cirka 3 timer, indtil kålen 
er blevet blød. 
    2. Skyl saltet grundigt af, og tryk vandet ud 
af kålen. 
    3. Bland de resterende ingredienser til en 
sej masse, og smør dem på hvert blad. Det 
er vigtigt, at kålen bliver smurt over det hele – 
især nede ved roden i den hvide del af kålen. 
    4. Læg kålen i en glaskrukke med skruelåg. 
Fyld ikke helt op til kanten, da Kimchien vil 
gære og afgive både saft og luft. 
    5. Lad Kimchien modne i stuetemperatur i 
et par dage – smag dig frem. Opbevar den 
derefter i køleskab. Kimchien kan holde sig 
længe i køleskabet – op til flere måneder – da 
gæringsprocessen nedsættes ved lav 
temperatur. Smagen bliver mere sur, jo 
længere tid der går. 
 
Tip: Når kimchien bliver for sur efter to-tre 
måneder, kan du med fordel lave en 
kimchisuppe, hvis du har rester fra din 
kimchiportion. Du tilføjer blot stribet flæsk og 
vand og lader det koge ind i halvanden time. 
 

Se billede af et forslag til servering af 
Kimchi nederst på næste side. 

Ulla Nørgaard Pedersen 



MEDLEMSMØDE 

 
 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
inviterer til medlemsmøde  

tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.00 
Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64,  

København NV.  
 

Program: 
- Formand Anders Kristensen byder 
velkommen og orienterer om den aktuelle 
situation i Korea og om 70-årsdagen for 
Koreas Arbejderpartis grundlæggelse. 
 

- MIT ARBEJDE SOM HAVNEKAPTAJN 
ET ÅR I NORDKOREA 

 

 
Gull Andreasen 

 

Skibsfragtmægler Gull Andreasen fortæller og 
viser billeder om sine erindringer fra et års 
ophold i DDF Korea i 2004 som havnekaptajn i 
havnebyerne Nampo, Chongjin og Hungnam.  
 

Der bliver mulighed for spørgsmål og 
diskussion. 
  

Alle interesserede er velkomne. Gratis adgang. 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
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MÆRKEDAGE I DDF KOREA I 
AUGUST – DECEMBER 

15. august: Koreas befrielsesdag 
20. august: Flyvevåbnets Dag 
28. august: Ungdommens Dag 
9. september: DDF Koreas nationaldag 
27. september: Chuseokdagen 
9. oktober: Metalarbejdernes Dag. 
10. oktober: Stiftelsesdag for Koreas Arbejderparti 
14. oktober: Radioarbejdernes Dag 
15. oktober: Tekstilindustriens Dag 
1. november: Pressens Dag 
13. november: Mors Dag 
6. december: Kemiindustriens Dag 
17. december: Mindedag for Kim Jong Il’s død 
27. december: Forfatningsdagen 
 

 
MASSER AF NYHEDER FRA KOREA  

www.kcna.kp
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STØTTEN GÅR UBESKÅRET TIL  
HUMANITÆR BISTAND TIL 

BEFOLKNINGEN I DDF KOREA 
Girokort kan også fås tilsendt: dk-korea@inform.dk 


