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S
INGAPORE – I det enorme Pure Fitness-
center i Singapores finansdistrikt sveder højt-
lønnede medarbejdere fra Facebook og Google 
på bænkpressen og løbebåndet. Anstrengelserne 
overvåges nøje af personlige trænere, der først 
presser de eksklusive kunder til at optimere 

deres præstation og derefter tørrer sveden af dem med 
håndklæder frisk fra køleboks.

Centret er eksklusivt og har ingen prisliste – den får man 
først, hvis man efter en afklarende samtale godkendes som 
kunde af manageren. Det fortæller den muskuløse træner, 
mens han viser rundt og diskret forsøger at gætte vores profes-
sion og status – er vi mon i programmering eller bankvæsen?

»Vi er i Singapore på grund af shippingbranchen,« svarer vi 
og modtager et anerkendende nik. Træneren fremviser stolt, 
hvad der først ligner et stort badekar, men i virkeligheden er 
et slags løbebånd for svømmere. Ved at indstille vandet til at 
strømme gennem karret i det ønskede tempo kan man svøm-
me derudad uden at komme nogen vegne. Fra svømmekarret 
kan man gennem de store vinduer se udsigten over Singapores 
finansdistrikt af stål, glas og sten – holdt nede af en tung grå 
himmel. Lader man blikket glide ud over havet, ser man con-
tainerskib efter containerskib glide gennem Singapore-strædets 
stærkt trafikerede bølger. Og drejer man blikket mod havnen, 
ser man målet for en del af skibene, containerhavnen, med 
dens kulørte, legoklodslignende containerstakke.

Mens man forbedrer sin kondi, kan man tjekke formen på 
verdensøkonomien ved at kaste et forpustet blik på havnens 
kraner. Står mange af dem stille, gør den globale handel 
formentlig det samme. Omvendt, hvis kranerne bevæger sig. 
Singapores containerhavn er verdens næststørste og et knude-
punkt i verdenshandlen. Hvert år passerer omkring 16 millio-
ner fyrrefods-containere gennem havnen – næsten alle på vej 
videre til en af de 600 havne i 123 lande, som byen er forbun-
det med. Mange af dem ligger på den Europæisk-Asiatiske 
Transportrute, som er en af verdens travleste, og som vi fulgte 
om bord på containerskibet Eugen Maersk. Vi påmønstrede 
skibet i Kina og afmønstrede i malaysiske Tanjung Pelepas, en 
times kørsel og en grænsekrydsning fra Singapore.

I den tropiske bystat bor omkring fem millioner mennesker 
på et område på størrelse med det kvarte Fyn. Befolkningen 
har en tårnhøj levestandard, og hver sjette indbygger er dol-
larmillionær, den højeste andel i verden. Containerhavnen har 
en stor del af æren. 

Lavtlønnede filippinere
Den singaporeanske fagforeningsboss Mohamad Bin Abu 
Bakar er en velklædt og charmerende mand i sin bedste alder. 
Med lige dele elegance og snilde skaffer han os forbi de bevæb-
nede vagter og ind i den velbevogtede containerhavn. Noget, 
der normalt er tæt på umuligt – især med få dages varsel.

»Efter 11. september blev det lidt svært for folk med et navn 
som mit at få adgang til havnen,« smiler Mohamad Bin Abu 
Bakar tørt, mens vagterne vinker os gennem porten forbi en 
gruppe indiske gæstearbejdere i gule kedeldragter og ind i det 
kæmpe havneanlæg.

Mohamad Bin Abu Bakar var i mange år en havets mand. I 
dag er han næstformand i Singapores fagforening for sømænd, 
SOS. Det er en besværlig post i disse år. Fordi Singapore lige-
som Danmark er rigt, er landets sømænd blevet erstattet med 
lavtlønnede filippinere, indonesere og malajer af en internatio-
nal handelsflåde, der konstant søger at minimere sine omkost-
ninger. Han viser os fagforeningens lille klubhus på havnen, 
hvor udenlandske søfolk kan kigge forbi og få en sodavand og 
låne en telefon eller en pc til at kontakte familien. Særligt lavt-
lønnede filippinske matroser besøger stedet, hvis de er heldige 
at have et par timer fri, mens deres skib ligger i havn.

Det er netop denne gruppe, som SOS forsøger at organise-
re i samarbejde med den filippinske, maritime fagbevægelse. 
For Filippinerne er verdens største leverandør af søfolk, der, 
hvis de bliver organiseret, tænkes at kunne hæve lønningerne 
til et niveau, hvor Singapore igen kan konkurrere. Indtil da 
arbejder SOS på at skabe job på landjorden til sine mange 
arbejdsløse medlemmer. Blandt andet sørger man for at 
få tidligere søfolk ansat på Singapore Containerhavn som 
vagter og kranførere. Men også disse arbejdspladser er under 
pres fra regionale aktører, der vil konkurrere med Singapores 
Havn. Verdens otte største containerhavne ligger i Asien, 
og særligt kineserne har de seneste år investeret ivrigt i nye 
havneterminaler.

»Vi må hele tiden løbe hurtigere og investere i nye kraner, 

havne og logistiksystemer for at holde os på toppen,« siger 
Mohamad Bin Abu Bakar.

Singapore konkurrerer især med ærkefjenden i bystaten 
Hongkong, men også den ekspanderende opkomling Tanjung 
Pelepas i Malaysia, hvor vi ugen før ankom med Eugen 
Maersk.

Asiens Schweiz
I 2000 flyttede Maersk Line hele sin containertrafik til det 
billigere Tanjung Pelepas fra Singapore, der fra den ene dag til 
den anden mistede ti procent af sin containertrafik. Den ma-
laysiske havn er dog stadig en miniatureversion af Singapore, 
der har skabt en gigantisk shippingbranche og samtidig har 
etableret sig som et Asiens Schweiz, hvor finansverdenen kan 
boltre sig uden statslig indgriben. Man har skabt en by, der er 
erhvervsvenlig, ren grænsende til det sterile, grøn, velfungeren-
de og spækket med shoppingcentre. Og dyr. Centrum består 
af imposante skyskrabere med mærkevarebutikker i bunden 
og finansvirksomheder i toppen.

På et kontor på 12. etage i Singapores finansdistrikt Raffles 
få hundrede meter fra Pure Fitness sidder inderen Subhangshu 
Dutt. Engang var han kaptajn på et containerskib, men i dag 
er hans job at få redere til at vælge den indiske containerhavn 
Krishnapatnam som anløbssted for deres transportruter. 
Derfor har havnens indiske ejer udstationeret ham her i det 
sydlige Asiens shippinghovedstad.

»Singapores førerposition i dag skyldes, at byen for 30 år 
siden forudså, at den med sin geografiske placering kunne 
blive et vigtigt transitpunkt for handel. Og det er sket. I dag 
ankommer regional fragt fra Indien, Thailand, Vietnam og 
Indonesien til Singapore for at blive omlastet til større skibe, 
som sejler til hele verden,« siger Subhangshu Dutt. 

Samtidig forsøger Singapores stærke statsmagt at tiltrække 
talent inden for alle dele af shippingbranchen ved at tilbyde 
lav skat og effektiv sagsbehandling. Men ligesom sin contai-
nerhavn er Singapore presset af billigere byer som filippinske 
Manila eller Kuala Lumpur i Malaysia, hvor leveomkostnin-
gerne er lavere.

»Shipping er en international branche, og man kan sagtens 
køre sin forretning andre steder hen. Huslejen er efterhånden 
blevet så høj, at mange overvejer at flytte deres kontor til bil-
ligere byer,« siger Subhangshu Dutt.

Men ikke kun konkurrerende asiatiske storbyer lader sig 
inspirere af Singapores maritime succes. Herhjemme taler 
maritime interesseorganisationer om Danmarks potentiale for 
at blive »Nordens Singapore«.

I et kontor i en lagerbygning i Singapore byder shippinga-
genten Alvin Heng på en Carlsberg i sit lille familiefirma, 
der hjælper de mange skibe, der anløber byen, med forsynin-
ger og papirarbejde. Skønt vi besøger ham på en helligdag, 
summer firmaets tætpakkede kontorer med aktivitet fra de 
20 ansatte, der kommunikerer med skibe og rederier fra 
hele verden. Den karseklippede singapore-kineser har 
flere gange været i Danmark, og han er ikke helt over-
bevist om, at landet kan kopiere tigerøkonomiens maritime 
succes.

»Jeg har hørt, at europæere holder fri både lørdag og søndag. 
Jeg tror måske, der skal en anden mentalitet til, hvis Danmark 
skal være et nordisk Singapore,« siger Alvin Heng.

»Vi har en meget lille fremstillingsindustri, så vi importerer 
alt. Vi har hverken landbrug eller naturressourcer, kun men-
nesker, og hvis vi ikke arbejder hårdt, kan vi ikke overleve. 
Derfor satser vi på bankvæsen og skibsfart,« siger Alvin Heng 
og tilføjer: »Men det gør Hongkong jo også.«

Vi kan ikke stoppe det
På mange måder minder Singapore og Hongkong om hinan-
den. Begge er tidligere britiske kolonier – rige, tætbefolkede 
bystater, der besidder enorme containerhavne og en magtfuld 
finans- og shippingbranche.

På et konferencecenter i forlængelse af Hongkongs femstjer-
nede Grand Hyatt Hotel møder vi Sonny Ho, en smilende 
og tilbageholden direktør for Shippers Council, der er en 
interesseorganisation for Hongkongs rederibranche. Dem er 
der mange af, for Hongkong er udskibningssted for en stor del 
af de varer, som eksporteres til hele verden fra Kinas fabriks-
områder i Perleflodsdeltaet.

»Hongkong er et lille land uden naturressourcer, men vi har 
i mange år ejet masser af kinesiske fabrikker, samtidig med 
at vi har været udskibningshavn, når deres produktion skulle 
eksporteres,« siger Sonny Ho og tager en tår af sin italienske 
mineralvand. 

Da Kina i 1980erne besluttede at gøre Perleflodsdeltaet 
til økonomisk udviklingszone, var forretningsmænd fra 
Hongkong de første til at investere i fabrikkerne. I dag ejer 
Hongkong over 50.000 fabrikker med ti millioner ansatte i 
Perleflodsdeltaet.

»Jeg ved ikke, hvad der vil ske på sigt, men Perleflodsdeltaet 
er stadig verdens produktionscentrum, og det lukrerer 
Hongkong på,« siger Sonny Ho.

Men mens Singapore føler sig presset af Tanjung Pelepas og 
Hongkong, kan Hongkong mærke, hvordan Kina de seneste 
år har investeret massivt i sine containerhavne. I dag ligger fem 
af verdens ti største containerhavne på det kinesiske fastland. 
For 15 år siden gjorde ingen. Hongkong mister markedsan-
dele, mens containerhavnen i den kinesiske naboby Shenzhen 
vokser og vokser. Er man nervøs for at miste sin lukrative 
containerhåndtering til Kina?

»Det sker allerede, og vi kan ikke stoppe det,« siger Sonny Ho 
med et dommedags-smil, inden han betaler for kaffen og siger 
farvel for at nå et cocktailparty i China Merchants Group. 

Lande uden containerhavne sakker agterud i den globale 
konkurrence. De høje transportomkostninger gør det sim-
pelthen mindre attraktivt at producere varer i disse regioner. 
Det samme har regeringer og erhvervsliv erfaret, og der postes 
verden over store summer i at bygge og udvide containerter-
minaler. Den konstante kamp om en begrænset mængde fragt 
tvinger terminalerne til konstant at blive billigere og hurtigere. 
Samtidig er rederierne pressede til at bestille stadig større 
skibe, så de kan holde transportprisen på hver enkelt container 
nede.

For nylig modtog Maersk Line nøglen til det første af en 
serie af 20 nye skibe, der med en kapacitet på 18.000 contai-

nere bliver verdens største. Skibene stiller endnu større krav til 
containerhavnenes dybde og til kranernes størrelse og kapaci-
tet. Samtidig automatiserer flere og flere terminaler håndterin-
gen af containerne, der bliver transporteret rundt på havnean-
lægget af førerløse maskiner. Også containerkranerne bliver i 
stigende grad fjernstyret af en kranfører på et kontor.

Effektiviseringerne giver færre ansatte, der til gengæld pres-
ses på lønnen af terminalejere, der vil holde omkostningerne 
nede for at kunne tiltrække rederier. Kampen om containeren 
placerer havne, byer, søfolk og rederier i et hidsigt kapløb, hvor 
størrelsen i den grad gør en forskel. Men noget tyder på, at den 
globale vareproduktion for fremtiden bliver mere lokal.

Løngabet mindskes
De seneste mange år har containeriseringen af verdenshandlen 
muliggjort en omfattende outsourcing af industriproduktion 
fra Europa og Nordamerika. Men denne udvikling vil ifølge 
økonomer vende i de kommende år, hvor en række firmaer 
vil flytte produktionen tilbage til Vesten, hvor de er tættere 
på deres udviklingsafdelinger og kunder. Firmaer som Dell 
og Apple placerer i disse år fabrikker i USA. For de senere års 
asiatiske økonomiske boom har mindsket lønforskellene mel-
lem verdensdelene, og USA og Kina vil have samme lønniveau 
allerede i 2015, forudser The Economist.

Den amerikanske økonom og forfatter Marc Levinson ser 
i disse år, at en række firmaer flytter produktionen tilbage til 
Europa og USA.

»Selv om vi selvfølgelig forsat vil have en enorm verdenshan-
del, oplever vi i disse tider en tilbagerulning af globaliseringen, 
og her spiller de asiatiske lønstigninger en vigtig rolle,« siger han. 

En yderligere årsag til, at produktionen flyttes tilbage, er 
virksomhedernes øgede fokus på forsyningssikkerhed fra 
leverandører.

»De seneste mange år er virksomhedernes forsyningslinjer 
blevet længere og længere. Men det hjælper ikke noget, at 
en ting bliver produceret billigt, hvis den ikke ankommer til 
tiden. Jo længere forsyningskæde, jo større er risikoen for, at 
produktionen forsinkes af strejker, naturkatastrofer og ulykker. 
Og hvis forsyningskæden brydes, har virksomheden i sidste 
ende ingenting at sælge,« siger Marc Levinson. 

Skønt containeren i høj grad har formet den globale ar-
bejdsdeling, har den også været med til at mindske forskelle i 
globale løn- og arbejdsvilkår, så det er blevet mindre lukrativt 
at producere varer på den anden side af kloden. Måske tidens 
investeringer i containerterminaler og skibe vil vise sig forgæ-
ves, hvis produktionen regionaliseres, og behovet for transport 
bliver mindre? I disse timer arbejder Singapores container-
kraner ivrigt, men ingen ved, hvor længe verdenshandlens 
penduleringer fortsat vil favorisere bystatens containerhavn.

»Uden containeren havde vi ikke set nogen globalisering. 
Men det er ikke til at vide, hvor containeriseringen de næste 
år vil føre os hen. For selv om vores møbler også i fremtiden 
vil ankomme i en container, vil de måske være fra en fabrik i 
nabolandet, ikke i Sydøstasien,« siger Marc Levinson. 

Transport. Containeren har fået verdenshandlen til at eksplodere og forgyldt rederier og regioner. Men ingen er sikre i en konkurrence, der kræver konstant vækst.

En konkurrent i hver havn

Hongkong. Byen presses af nye, store containerhavne på det kinesiske fastland. FOTO: JOHANNESEN & WAMSLER

Containerindustri 

En stålkasse har revolutioneret den globale arbejdsdeling 
og den økonomiske verdensorden. Weekendavisen rejser 
med containere fra Kinas enorme industriområde over 
havet til bystaten Singapore. Rejsen slutter i næste uge 
på Lolland-Falster, hvor tolderne kæmper for at kontrollere 
containernes indhold. 

Af ARNE HARDIS

SKULLE man dømme alene ud fra den seneste 
større debat desangående, er ordet neger endegyl-
digt erklæret ikke-stuerent, og forvisningen kan 
tidsfæstes til juni måned 2013. 

Man husker måske, at Dansk Folkepartis 
bornholmske viceborgmester, Torben Rønne-
Larsen, ønskede statsstøtte til folkemødet på 
Bornholm, for »så sender de jo ikke de penge til 
negrene«, som han forklarede. Det var for stærk 
kost for hans parti; partisekretær Poul Lindholm 
Nielsen fastslog, at »neger er ikke en betegnelse, 
vi bruger. Det er ikke acceptabelt at sige det på 
den måde«. Torben Rønne-Larsen beklagede og 
oplyste, at han ville have sagt Mugabe, men ikke 
lige huskede dennes navn.

Negerdebatten blusser op med ujævne mel-
lemrum; i april sidste år var ordet oppe at vende 
i forbindelse med en overskrift i en Roskildeavis. 
»Neger stjal bil fra 80-årig«. Dengang beklagede 
integrations- og socialminister Karen Hækkerup 

sig over brugen af det grove ord, mens Dansk 
Folkeparti ikke fandt anledning til at holde stuen 
ren ved den lejlighed.

Ordbogens dom er, at negerordet »af nogle« 
betegnes som nedsættende, som det formuleres i 
Den Danske Ordbog (2005); disse »nogle« bliver 
utvivlsomt flere de kommende år, eftersom det 
var i den ældre generation, man i sin tid lærte, 
at pæne mennesker sagde neger, mens onde af 
slagsen brugte ordet nigger. Det sidste går det slet 
ikke an at sige; dog er det bemærkelsesværdigt, at 
Harald H. Lunds I niggerland bananen gror først 
blev fjernet fra De små synger i 1993. Lund mente 
jo heller ikke noget ondt med det. Sangen, som så 
dagens lys i 1956, slutter: »Nej, danske dreng, du 
har det godt, sig tak for livets goder – og send en 
kærlig hilsen ned til ham, din sorte broder!«

Det rimer næsten på moralen i Familien 
Andersens og Lille Bo’s Jeg har set en rigtig neger-
mand (tv-kendt i 1970). Hør blot det opsamlende 
refræn: »Lad ej farven på mennesker spille ind/ Vi 
må mødes med et godt og ærligt sind.«

Rent etymologisk er der ikke så meget at 
komme efter. Neger kommer af latin niger, der 
betyder sort – hvilket ord er det i dag foretrukne 
i Danmark. I USA, hvor negro dominerede i 
perioden 1920-65, har man været omkring afro 
american, som skulle signalere en ny, stærkere 
racebevidsthed og således insisterede på at se 
forskelligheden; men også her er sort så at sige 
blevet det nye sort. 

DEN slags forsøgsvise morsomheder kan man 
finde på mange af, når et ord med lang indføds-
ret er på vej til at blive tabuiseret. Hvordan kan 
man eksempelvis efter en dag i solen formulere 
sætningen »hold da op, jeg er jo brun som en 
neger«? Brun som en sort? Og hvad stiller man 
op med tallerkennegeren? En særlig frontlinje 
udgør slikindustrien. Negerbolle, negerpenge etc. 
De betegnelser er næsten væk nu.

Ordet neger følger en lang tradition for at 
beskrive et fænomen ud fra, hvordan det tager 
sig ud. Tidligere brugte man om sorte hyppigt 

ordet mor, som betyder maurer og gennem latin 
kommer fra græsk mauros, der igen betyder mørk 
eller sort. Det ord bruges næsten ikke mere – mo-
ren har gjort sin pligt, moren kan gå. Før moren 
kunne man bruge en anden farve om den sorte 
og tale om »Blaamænds Land« eller »Blaamands-
Landet« og mene Etiopien og Egypten. I 
Salmonsens Konversationsleksikon (1915) hedder 
det, at blåland og blåmænd »er de middelalder-
lige nordiske Udtryk for Afrika og Negrene«.

MEN skal man tro på, at neger-ordet blev stedt 
til hvile med Dansk Folkepartis bandlysning? 
Tilsyneladende ikke helt. 

Inden for de seneste uger har professor Frederik 
Stjernfelt brugt ordet: »... hvis vi accepterer den 
pågældende censors krav, kan andre komme og 
sige, at de for eksempel ikke vil trykke negere el-
ler muslimer i hånden.« Det samme har præsten 
Poul Joachim Stender: »Når mine konfirmander 
har gjort et godt stykke arbejde, siger jeg: ’Jeg 
giver negerboller’.« Ja selv Dansk Folkepartis 

Neger. Debatten om det lille ord blusser op med ujævne mellemrum. Megen vrede kunne spares, hvis flere huskede på, at opfattelsen af n-ordet er generationsbestemt.

Det nye sort

Søren Espersen er ikke helt sikker på, at han kan 
overholde den partiudstukne sprogpolitik: »Jeg 
holder lidt igen, fordi nogle finder det stødende, 
men jeg kan godt finde på at bruge det, og neger-
slave siger jeg rask væk.«

Nu har de tre herrer også en del til fælles: De 
er alle født i 1950erne og således opdraget i den 
tid, neger var politisk korrekt. Professoren er fra 
1956, præsten fra 1957, og journalist Espersen er 
født 1953. Sidstnævnte fylder således 60 denne 
weekend. Man tør i den anledning måske forsig-
tigt formulere et tillykke til den gamle bladneger? 
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