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D
en russiske Nord 
Stream 2-gas-
ledning, der skal 
passere dansk 
søterritorium 

ved Bornholm, er kun 
blevet endnu mere 
penibel for den danske 
regering med det ameri-
kanske senats sanktions-
trusler mod projektet, der 
har udløst en harmdirren-
de reaktion fra Tyskland, 
som skal modtage den 
russiske gas.

Det er Danmarks to 
vigtigste allierede, der står 
på hver sin side i slags-
målet, og den danske 
regering kan ikke gøre 
begge allierede glade, hvis 
Tyskland holder fast i sin 
støtte til Nord Stream 2, 
som det tyder på.

Tyskland er Danmarks 
vigtigste samhandels-
partner, og samtidig er 
Tyskland en afgørende 
allieret i mange vigtige 
EU-spørgsmål. En 
betydning, der kun bliver 
større med Brexit. 
Tyskland har også fl ere 
gange spillet en afgørende 
rolle med at sikre Dan-
mark særordninger i EU. 
Det var derfor på ingen 
måde tilfældigt, at Lars 
Løkke Rasmussens (V) 
første udlandsbesøg som 
statsminister netop gik til 
Berlin. Man besøger sine 
vigtigste allierede først.

P
å den sikkerheds-
politiske front er 
det til gengæld 
USA, der uden 
tvivl er Danmarks 

vigtigste allierede, fordi 
NATO er kernen i den 
danske sikkerhedspolitik.

Selv om præsident 
Donald Trump skuff ede 
de NATO-allierede ved 
ikke at give sin utvetydige 
opbakning til NATOs 
Artikel 5 om det kollektive 
forsvar på NATO-top-
mødet i maj, er der stadig 
tillid til, at USA vil bakke 
100 procent op om de 
allierede. Trump gav da 

også sin fulde opbakning 
til Artikel 5, da Rumæni-
ens præsident, Klaus 
Iohannis, var på besøg i 
USA 9. juni: »Ja, jeg står 
absolut ved Artikel 5,« 
sagde Trump ifølge den 
offi  cielle udskrift.

Spørgsmålet om Trump 
og Rusland er dog 
kompliceret. Mens 
fl ertallet for at stramme 
sanktionerne over for 
Rusland var overvælden-
de i Senatet, er der stadig 
tvivl om, hvor Trump står. 
Men så længe at Trump-
administrationen under-
søges for sine russiske 
forbindelser, er det svært 
for Trump at gøre andet 
end holde den hårde linje.

Tysklands markante 
reaktion kom først fra den 
socialdemokratiske 
udenrigsminister, Sigmar 
Gabriel, men dagen efter 
blev den bakket op af kans-
ler Angela Merkel via en 
talsmand. Det er både et 
foreløbigt lavpunkt i det 
forværrede forhold 
mellem Tyskland og USA , 
men samtidig viser det 
også, at Merkel ser ud til at 
ville have Nord Stream 2, 
som ellers er de tyske 
socialdemokraters 
hjertensbarn. Senest har 
Merkel afvist, at der er 
behov for at give EU-Kom-
missionen mandat til at 
forhandle med Rusland 
om et særligt regelværk for 
Nord Stream 2. Et mandat, 
som den danske regering 
ellers har presset på for.

Foreløbig ligger 
ansøgningen om en dansk 
miljøgodkendelse af Nord 
Stream 2 hos Energistyrel-
sen, mens regeringen 
arbejder på en ny lov, der 
skal åbne for at tage 
sikkerhedspolitiske 
hensyn i forhold til 
rørledninger i dansk 
søterritorium. Dansk 
stillingtagen sker ikke før 
sommerferien, men inden 
jul. Og det er ikke blevet 
lettere med de amerikan-
ske og tyske udmeldinger.

Danmark i klemme 
mellem nøgleallierede
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I sidste uge var 
Søs Egelind 
med til at 
lancere 
foreningen 
»Cannabis 
Danmark«. 
Foto: Linda 
Kastruå

H
un har været der selv. Al-
vorligt syg og ramt af 
lymfe knudekræft dulme-
de skuespilleren Søs Ege-
lind sine smerter og kval-

me ved at ryge pot. Altså topskud-
dene fra cannabisplanten. Det vir-
kede for hende.

I dag, cirka ti år senere, kæmper 
hun for, at andre patienter kan få lov 
til at bruge cannabis til behandling 
og som supplement til konventionel 
medicin. Af samme grund tager Søs 
Egelind godt imod nyheden om, at 
Aros Privathospital i Aarhus nu som 
det første privathospital i landet til-
byder behandling med medicinsk 
cannabis i form af cannabisolie til 
deres dødssyge kræftpatienter.

»Jeg synes, det er et fremragende 
tiltag i Aarhus. Flere af dem!,« ud-
bryder skuespilleren entusiastisk. 
Men der skal mere til.

»Vi skal skelne mellem medicinsk 
cannabis – som er de forarbejdede 
produkter (bl.a. cannabisolie, red.), 
der allerede fi ndes og udskrives på 
recept fra lægen – og så cannabis til 
medicinsk brug, som er den rå plan-
te. Det er den rå plante, som jeg ger-
ne vil slå et slag for,« siger Søs Ege-
lind og uddyber:

»Forskellen på de to ting er, at den 
ene er forarbejdet og behandlet, så 
nogle af de virksomme stoff er, der 
er i planten, går tabt. Og det er ær-
gerligt, for det er den rå blomst, som 

rigtig mange har den største glæde 
af.«

1. januar 2018 begynder en fi re-
årig forsøgsordning med brug af net-
op de rå cannabisprodukter til blandt 
andet smertelindring og behandling 
af voldsom kvalme ved kemoterapi.

I sidste uge var Søs Egelind med 
til at lancere foreningen »Cannabis 
Danmark«. Foreningens formål er at 
støtte forskning og formidle viden 
og information om brug af cannabis 
til medicinsk brug.

Ud over Søs Egelind består for-
eningens bestyrelse blandt andre af 
den tidligere socialdemokratiske EU-
kommissær og overborgmester i Kø-
benhavn Ritt Bjerregaard, formand 
for DTUs bestyrelse Per Falholt samt 
erhvervsinteresser i form af vicefor-
mand for Landbrug og Fødevarer 
Lars Hvidtfeldt og Torben Lippert 
fra Dansk Gartneri.

I Landbrug og Fødevarer og Dansk 
Gartneri øjner man nu store økono-
miske muligheder for at dyrke can-
nabis i Danmark. Og ifølge Søs Ege-
lind er det bare med at komme i gang.

»Cannabis til medicinsk brug er 
win for patienten, og det kan også 
blive win for staten. Danmark kunne 
lige så godt blive det førende land i 
verden på det her område. Kom nu 
op i galoppen!,« siger Søs Egelind.

Med en statskontrolleret dyrkning 
kan man ifølge Søs Egelind sikre kva-
litet, indhold og komme det sorte 
marked til livs.

»Det er et tog, der er sat på sporet, 
og det er ikke til at stoppe. I dag går 
folk på det sorte marked og selv-
medicinerer sig. For når man er de-
sperat syg, så er man fucking lige-
glad,« siger hun.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler 
ikke, at patienter bruger cannabis 
som medicin, og Lægeforeningen er 
stærkt imod behandling med både 
cannabisolie og pot. Forklaringen er 
manglende evidens. Vi ved simpelt-
hen ikke, om det virker eller hvor-
dan. Men det skal ifølge Søs Egelind 
ikke stoppe os.

»Jeg tænker på dengang, jeg selv 
var dødssyg. Jeg var da fuldstændigt 
ligeglad, om jeg skulle spise grøn sæ-
be, eller hvad jeg skulle. Og når det 
nu virker, er vi så ikke nødt til at gø-
re det? Vi kan da ikke bare sidde det 
overhørigt,« siger skuespilleren.

»Når man er desperat 
syg, så er man fucking 
ligeglad«
Skuespilleren Søs Egelind brugte cannabis til at dulme sine smerter, 
da hun var ramt af kræft. Hun hilser behandlingen med medicinsk 
cannabis på Aros Privathospital velkommen – men mere skal til.

Af Johan Winther jowi@berlingske.dk

Det er et 
fremragende 
tiltag i Aarhus. 
Flere af dem!
Søs Egelind


