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50 år med Actualitates
Jubilæumsartikel i Actualitates januar-marts 2009.

# To sider – det var alt, da første nummer af dagens Actualitates i november
1959, dengang under navnet “Notas de interlingua”, blev sendt rundt til danske
interlingua-interesserede.
Det blev til gengæld forbindelsesleddet, så lille men standhaftigt, som siden
har bredt sig til først Sverige (1964), siden Norge (1992) og endelig Finland
(1998), så det i dag er medlemsblad for alle fire nordiske interlingua-organisationer.
Det var Dansk Interlingua Unions nuværende næstformand, Bent Andersen,
der i 1959 fra Odense sendte de første rundskrivelser ud til interesserede, og ved
dannelsen af Dansk Interlingua Union 7. november 1960 blev bladet samtidig
“rigtigt” medlemsblad.
Siden har en kreds af energiske og lige så standhaftige redaktører sikret, at
foreløbig 171 numre af bladet er udkommet. I de første mange år skete det lidt
uregelmæssigt, i 1983 dog hele seks gange, men sidetallet voksede støt og har
siden januar 1996 ligget på 12 sider hver tredje måned med nyheder, læsestof,
boganmeldelser, oplysninger og meget mere på dansk, svensk, norsk og –
naturalmente – interlingua.
Actualitates er dermed beviset på den gode, nordiske samarbejdsånd og
giver os samtidig mulighed for at konkurrere internt på venskabeligt og hyggeligt plan. Samarbejdet udmøntes kontant i praksis på de succesrige nordiske
interlingua-træf, som senest blev holdt i 2008 i Linköping. Næste træf er i 2010.
Endelig er Actualitates – ud over at udkomme til alle medlemmer – en del af
informationsarbejdet i de fire nordiske interlingua-organisationer. Actualitates
kan betragtes som en informationsbrochure under konstant revision. Nye
interesserede får prøveeksemplarer tilsendt, og Actualitates smutter med i
kuverten, når f.eks. politikere i ind- og udland informeres om interlingua.
Og jubilæerne står i kø. Til næste år, i 2010, fylder Dansk Interlingua Union
50 år. Hvordan det skal fejres, er der endnu kun tanker om. Alle gode ideer fra
medlemmerne modtages meget gerne.
Tak for de første 50 gode år! Jeg håber, at alle vil give os solid opbakning
gennem medlemskabet og gerne andre aktiviteter – for så tager vi 50 år mere...
Thomas Breinstrup
redaktør og sekretær i Dansk Interlingua Union
Har brugt interlingua siden 1980

Lille men standhaftigt forbindelsesled
En lyngennemgang af Actualitates de Interlinguas historie, skrevet af
Dansk Interlingua Unions sekretær, Thomas Breinstrup, ved DIUs 30-års
jubilæum i 1990.

# Allerede på et tidligt tidspunkt erkendte de danske interlinguister, at
forbindelsesleddet mellem dem alle måtte være et medlemsblad, der både skulle
indeholde tekster og artikler på og om deres fælles interesse, interlingua.
Verdens Interlingua Unionen (UMI) blev stiftet i 1954, kort efter fremkomsten af interlingua i 1951. I Danmark fulgte man nøje, hvad der skete på verdensplan, og midt i 1950erne forsøgte man at oprette Skandinavisk InterlinguaKlub, der naturligt nok skulle omfatte både Danmark, Sverige og Norge.
Bent Andersen startede i Odense Interlingua Service, der skulle stå for den
udadvendte oplysning om sproget. Gennem et stykke tid havde “International
Auxiliary Language Association” (IALA) i USA sendt et nyhedsskrift ud, udelukkende på interlingua. Titlen var “Novas de Interlingua” (Interlingua-Nyt).
Danmark var dog også langt fremme på bladfronten. Lærer Poul Moth, hvis
lære- og ordbøger senere er blevet flittigt brugt af mange nye interesserede,
gjorde nemlig interlingua til redaktionssprog – i stedet for hjælpesproget
occidental, kreeret af estlænderen Edgar de Wahl – i de politisk-revolutionære
blade “Supra le Frontieras” (Hen over grænserne) og “Le Lucta” (Kampen). Fra
oktober-november 1954 stod han endvidere som redaktør af “Interlingua –
revista scandinave”. Dette blad udkom i præcis to år. Sidste nummer sendtes på
gaden i oktober-november 1956.
Krudtet var lige som brugt op, og i tre år var der en litterær pause herhjemme på interlingua-fronten. Først i november 1959 så det næste danske interlingua-blad dagens lys. Det kom til at hedde “Notas de Interlingua” (InterlinguaNoter). Navnet var tydeligt inspireret af det amerikanske forbillede. Første
nummer var på to sider i A5-format.
“Notas de Interlingua” voksede. Næste nummer – fra august 1960 – var på
fire A5-sider, og herefter skete en del. Den 7. november 1960 kom så den endelige meddelelse om, at Dansk Interlingua Union var en realitet. Foreningen
skulle stå som en dansk lokalafdeling af UMI. Samtidig tog Interlingua Service
navneforandring til Interlingua Informations-Bureau, idet det flyttede til Juvelvej 25, stadig i Odense. Adressen vil være særdeles bekendt hos de mange, der
lige siden har modtaget strømme af blade, materialer, breve med mere. Sidst –
men ikke mindst – tog “Notas de Interlingua” navneforandring til “Actualitates”,
fordi nogle med rette forvekslede det med det amerikanske forbillede.
Første nummer med navnet “Actualitates” blev betragtet som en naturlig

fortsættelse af “Notas de Interlingua” og bærer derfor påskriften “no. 3”. Det
udkom i december 1960. Under redaktion af Bent Andersen blev også numrene
4, 5 og 6 sendt ud fra Odense, og bladet havde efterhånden etableret sig. Stadig
var “Actualitates” dog ikke officielt medlemsblad for DIU, men det skulle ske
allerede fra og med næste nummer, det syvende, fra april 1963.
Nu tog gymnasielærer Hans Neerbek over og passede redaktionen. Samtidig
havde Dansk Interlingua Union efter tre års virke fået sit eget medlemsblad.
Desværre måtte redaktionen på forsiden af dette første officielle nummer
meddele læserkredsen, at bladet ikke længere ville kunne tilsendes gratis, som
det var gjort tidligere. Nu måtte alle, der fortsat ville følge med, erlægge 3,50
kroner for abonnementet.
Kun to numre redigerede Hans Neerbek. Bent Andersen gjorde nummer 9
færdigt, men allerede fra januar 1964 med den tiende udgave sætter en ny
redaktør sig i stolen, H. P. Frodelund. Han kan på forsiden meddele den glædelige nyhed, at man i Sverige har oprettet Svenska Sällskapet för Interlingua (SSI),
hvorfor “Actualitates” stiller spalteplads til rådighed for nyheder “från hinsidan”. Bladet har dermed allerede dengang påtaget sig rollen som (uofficielt)
skandinavisk blad. En af de andre gode historier var om hovedmanden bag interlingua, dr. Alexander Godes besøg i Danmark lige før jul 1963. Han bragte med
sig nyheden om, at “Novas de Interlingua” efter en pause nu udkommer igen.
Indholdet af “Actualitates” havde fundet sin niche og bestod af korte nyheder,
litterært stof, digte og almen information.
I nummer 12 læser vi, at “Currero” – UMIs daværende medlemsblad –
udkommer i en ny og professionel form. “Actualitates” lægger sig fast på at
udkomme tre-fire gange om året, og i december 1966, nummer 20, finder man
for første gang under visse artikler en kort ordliste med paralleloversættelse til
dansk, et meget pædagogisk indslag, der nok må tillægges skolelæreren i
redaktørstolen.
Det vrimler med nyheder om interlingua. Især får man indtryk af den
hektiske aktivitet, som Alexander Gode udøver i USA. “Actualitates” følger
med som nyhedsblad og beskriver, hvad der sker, samt forsyner læserne med
litterært stof på interlingua, lige som artikler om alskens emner på interlingua
giver læseren mulighed for at udvide kendskabet til og kundskaberne i interlingua.
“Actualitates” udvikler sig støt og stabilt. H. P. Frodelund fortsætter på
redaktørposten frem til og med nummer 31, der udkommer i maj 1971. DIUs
sekretær, Jørgen Kofod-Jensen, overtager da ansvaret for bladet, hvis næste
nummer udkommer i januar 1972. Chefskiftet medfører, at vi får mere at vide
om andre hjælpesprogsprojekter samt brugen af interlingua-ord i forskellige
sammenhænge. Således hører vi i februar 1973 om en person, der har haft interplanetarisk kontakt – på et sprog, der til forveksling ligner interlingua!

Fire numre om året synes nu at være en fast rytme. Små nyheder fra verden,
diverse oversættelser og udkog af artikler samt små (sproglige) spidsfindigheder. Stadigt flere leksika og ordbøger optager interlingua som opslagsord, og det
går naturligvis ikke redaktionens næse forbi.
Nummer 44 blev imidlertid så forsinket, at juni-nummeret i 1975 hedder 4445, det eneste af sin slags i serien, der også fik tid til at beskæftige sig med
sprog i al almindelighed og de sproglige problemer rundt omkring. Man må jo
være alsidig!
Regelmæssigheden i udgivelserne blev det så som så med. I 1977 dukkede
for eksempel kun to blade op, året efter blot et! Det poetiske har altid stået
stærkt i “Actualitates”, og ikke mindst den svenske digt-ekspert Sven Collberg
bliver flittigt citeret i bladets spalter til trods for de kun fire A5-sider per
nummer.
Snart måtte “Actualitates” dog oppe sig lidt. På initiativ af daværende bestyrelsesmedlem i DIU, Thomas Breinstrup, fik bladet nemlig en konkurrent i hele
1982. “Le Interlinguista” (Interlinguisten) var navnet på et lille to-siders flyveblad, der udkom hver måned til alle medlemmer af DIU. Særligt dybsindigt
var dets indhold måske ikke, men formålet var også snarere at mane til aktivitet
og demonstrere, at der faktisk skete noget i interlingua-bevægelsen. Nyheder og
opfordringer til at engagere sig mere aktivt var, hvad “Le Interlinguista” bød på,
men det røvede nyhederne fra hovedorganet. Det lille blad fik dækket
portoudgifterne af DIU men blev trykt og redigeret for Thomas Breinstrups egen
regning. 12 numre blev det til – og et år var netop, hvad bestyrelsen i DIU havde
sat af som forsøgsperiode.
Nu indså man nemlig, at det var bedre at lade “Le Interlinguista” gå ind og i
stedet samle kræfterne om et endnu større “Actualitates”. Resultatet blev otte
sider seks gange om året mod tidligere fire sider fire gange årligt. Seks svulmende numre blev det til: nyheder, boganmeldelser, opgaver, sprogservice,
svenske indlæg, artikler og oversættelser – og skrivekrampe i redaktionen, der
bestod af Jørgen Kofod-Jensen (chefredaktør) og Thomas Breinstrup (medredaktør). I en mere elegant opsætning blev teksterne præsenteret, så de virkede
mere tiltalende.
Hverken værre eller bedre (jo, måske nok værre) steg så portoen. Den
økonomiske pegefinger indicerede, at nu var spøgen forbi. DIU måtte indskrænke bladdriften af hensyn til budgettet. Dog kunne det stadig lade sig gøre at
sende “Actualitates” ud fire gange årligt med hver otte A5-sider, hvilket bladet –
i al beskedenhed – ikke blev ringere af.
Fra juli 1984 skiftede bladet navn. Man gik tilbage til starten, nemlig
numrene 3-6, hvor “Actualitates” faktisk havde tilføjelsen “de Interlingua”,
omend med mindre typer. Fra nummer 7 blev der ikke plads til tilføjelsen, men
den skulle nu tages op igen på opfordring fra Ingvar Stenström i Svenska

Sällskapet för Interlingua. Titlen sagde samtidig lidt mere om, hvilken slags blad
DIU kunne præstere.
Med den ændrede titulering fulgte også et nyt tysk initiativ, lidt i stil med
“Le Interlinguista”. Med den vesttyske interlingua-repræsentant som drivkraft
søsattes “Beilage für deutschsprachige Leser”, et flyveblad på to A5-sider med
især historiske tekster på tysk og interlingua om filosofiske og principielle
betragtninger fra interlingua-pionerer med tysk som modersmål. Bladets kvalitet
indholdsmæssigt var i top, men læserskaren var yderst beskeden, hvorfor DIUs
bestyrelse slutteligt valgte at bruge de allerede renskrevne tekster op og derpå
lade tillægget for tysktalende gå ind. Grundlaget for det var for spinkelt.
“Actualitates de Interlingua” fik i februar 1987 ny medredaktør. Bestyrelsesmedlem i DIU, Knud Fogt, overtog posten efter DIUs sekretær Thomas
Breinstrup, der ønskede at hellige sig sit eget blad, “Heraldo de Interlingua”
(udkommet siden 1981), uden at skulle dobbeltproducere de samme artikler og
nyheder til flere udgivelser. Kun et halvt år senere, fra oktober måned, blev
redaktionen udvidet med en svensk medredaktør, Claes Bredvad-Jensen, der
tidligere havde leveret mange indlæg til bladet. Formålet var at styrke antallet af
svenske tekster og nyheder i bladet, SSIs langt højere medlemstal taget i betragtning. Dette redaktionstriumvirat nåede imidlertid kun at fungere til og med
april-juni-nummeret 1988. 13. juni døde Knud Fogt nemlig, kun 66 år gammel.
Han nåede aldrig at se dette nummer færdigt. Det var det første, der gjorde brug
af den moderne computerteknik til den færdige opsætning af bladet. I stedet for
de tidligere maskinskrevne tekster kom artiklerne nu ud med professionel
typografi, hvilket var gjort muligt, fordi UMIs nye to-måneders blad, “Panorama” (der opstod ved en sammenlægning af “Currero” og “Heraldo de Interlingua” fra januar 1988), havde indkøbt det nødvendige udstyr. “Panorama”s chefredaktør og produktionschef, henholdsvis Thomas Breinstrup og Bent Andersen,
havde som danskere naturligt nok placeret det tekniske udstyr i Danmark, og
dette kom lige så naturligt “Actualitates de Interlingua” til gode.
Trods den hastige udvikling på flere områder gennem de seneste årtier har
“Actualitates de Interlingua” været det lille men stædige blad, der nu kan bryste
sig af at have holdt 31-års jubilæum. Større og flere bidrag fra vor svenske nabo
er langsomt blevet en realitet i den fælles kamp for at udbrede interlingua endnu
mere i Skandinavien, og med dette står bladet godt rustet til at runde næste
skarpe hjørne, de 50 år, i år 2009.

Actualitates (de Interlingua)
Nr.

Dato

Navn og redaktør(er)

1

nov. 1959

Rundskrivelse fra Interlingua Service, Odense, red. Bent Andersen (1 s. A4)

2

aug. 1960

Notas de Interlingua, som ovenfor (fra dette nummer 4 s. A5)

3-6

dec. 1960 nov.1962

Actualitates de Interlingua, Interlingua Informations-Bureau, red. Bent Andersen

7-8

apr. 1963 juli 1963

Actualitates, medlemsblad for Dansk Interlingua Union, red. Hans Neerbek

9

okt. 1963

Actualitates, medlemsblad for Dansk Interlingua Union, red. Bent Andersen

10-31

jan. 1964 maj 1971

Actualitates, medlemsblad for Dansk Interlingua Union, red. H. P. Frodelund

32-64

jan. 1972 nov. 1982

Actualitates, medlemsblad for Dansk Interlingua Union, red. Jørgen KofodJensen

65-72

jan.-feb. 83 - Actualitates, medlemsblad for Dansk Interlingua Union + Svenska Sällskapet
för
apr.-jun. 84 Interlingua (fra dette nummer 8 s. A5), red. Jørgen Kofod-Jensen og Thomas
Breinstrup

73-83

jul.-sep. 84 jan.-mar. 87

84-85

apr.-jun. 87 - Actualitates de Interlingua, red. Jørgen Kofod-Jensen og Knud Fogt
jul.-sep. 87

86-88

okt.-dec. 87 - Actualitates de Interlingua, red. Jørgen Kofod-Jensen, Knud Fogt og Claes
apr.-jun. 88 Bredvad-Jensen

89-104

jul.-sep. 88apr.-jun. 92

105-114 jul.-sep. 92okt.-dec. 94

Actualitates de Interlingua, red. Jørgen Kofod-Jensen og Thomas Breinstrup

Actualitates de Interlingua, red. Jørgen Kofod-Jensen og Claes Bredvad-Jensen
Actualitates de Interlingua, red. Jørgen Kofod-Jensen, Claes Bredvad-Jensen
og
Åsmund Knutson

115-116 jan.-mar. 95- Actualitates – Interlingua i Norden, red. Jørgen Kofod-Jensen, Claes Bredvadapr.-jun. 95 Jensen og Åsmund Knutson
117-124 jul.-sep. 95apr.-jun. 97

Actualitates – Interlingua i Norden, red. Jørgen Kofod-Jensen og Kjell Rehnström

125-128 jul.-sep. 97apr.-jun. 98

Actualitates – Interlingua i Norden, red. Jørgen Kofod-Jensen og Jesper Olsson

129-135 jul.-sep. 98jan.-mar. 00

Actualitates – Interlingua i Norden, red. Jørgen Kofod-Jensen, Allan Kiviaho og
Jesper Olsson

136-138 apr.-jun. 00oct.-dec. 00

Actualitates – Interlingua i Norden, red. Jørgen Kofod-Jensen

139-158 jan.-mar. 01- Actualitates – Interlingua i Norden, red. Erik Enfors
oct.-dec. 05
159-168 jan.-mar. 06
apr.-jun. 08

Actualitates – Interlingua i Norden, red. Thomas Breinstrup

169-

Actualitates – Interlingua i Norden, red. Thomas Breinstrup, Lars Rosenmeier
og Nils Kangas

jul.-sep. 08

Actualitates 40 år
Portræt af et meget kulørt blad på 40 år – det nordiske blad, Actualitates,
bragt i bladets januar-marts-nummer 1999 og skrevet af dets daværende
redaktør fra 1972 til 2001, Jørgen Kofod-Jensen (1923-2004).

# Det begyndte i 1959 som en A4-side. I år fylder Actualitates 40 år.
I første nummer indbød kasserer - nuværende næstformand – Bent Andersen
til at tegne sig som modtager af meddelelsesbladet. Allerede nummer to var i
A5-størrelse under navnet “Notas de Interlingua”. Muligheden for at forveksle
med det internationale “Novas de Interlingua” var dog uheldig, mente flere,
hvorfor det nuværende navn blev foreslået efter mønster fra dagbladene, som
havde fået nye navne i kampen for at overleve. Resultatet blev “Actualitates de
Interlingua”.
Med den nystiftede Dansk Interlingua Union fra november 1960 som udgiver
mistede det i 1963 tilføjelsen “– de Interlingua”. Hans Neerbek, medstifter af
DIU, redigerede to numre af bladet. Derefter overtog Bent Andersen igen
redaktionen indtil 1984. Bent Andersen har dog fortsat med sit blad som
producent og gennem årene først maskinskrevet teksterne med en stadig forbedret skrift, og senere, med teknikkens fremstormen, udprintet det fra computer
med et nummer hvert kvartal, klargjort til trykningen, som i de senere år er
foretaget af Servicio de Libros UMI i Holland.
Fra nummer 10 i 1964 til nummer 31 i 1971 var H.P. Frodelund redaktør.
Hans arbejde med mange øvrige interlingua-opgaver - herunder især at redigere
Verdensunionen for Interlinguas kvartalsblad “Currero international in Interlingua” (undertitel “Magazin del Union Mundial pro Interlingua (UMI)”) – gjorde,
at hans interesse efterhånden ebbede ud, hvorefter Jørgen Kofod-Jensen –
daværende sekretær, nuværende formand for DIU – kom til fra nummer 32 og
indtil dato med det nærværende nummer 131 af Actualitates.
Bladet overskred ikke kun sprog- men også landegrænser. I 1964 blev
Svenska Sällskapet för Interlingua medudgiver af bladet, og støtte fra den
svenske fond Stiftelsen för Interlingua, som ingeniør og interlingua-pioner John
Nordin oprettede, har muliggjort at sende bladet regelmæssigt ud. Norsk
Interlingua Union gik straks efter sin dannelse 1. maj 1992 ind som medudgiver,
og den finske interlingua-organisation kom til i 1998.
De få sider voksede fra fire pr. nummer til otte – og til sidst 12. Navnet på
bladet, Actualitates, blev kritiseret fra svensk hold; det slog ikke nok på sproget.
Derfor ændredes titlen i 1984 atter til “Actualitates de INTERLINGUA”.
Endelig, igen på svensk initiativ, førte i 1995 ønsket om bedre geografisk
beskrivelse af virkeområdet til dobbelttitlen “ACTUALITATES Interlingua i

Norden”, da det godt indarbejdede “Actualitates” ikke burde kasseres, og noget
med “Norden” alene kunne være så meget forskelligt. Misforståelser vedrørende
bladets navn blev derved også undgået, da den forrige titel fik udenforstående til
at tro, at det var “(Actualitates de) INTERLINGUA”. Endelig var den typografisk “korrekte” udførelse i to spalter sammen med Panorama i 1988 et betydeligt
plus med hensyn til læsbarheden og troværdigheden af bladet.
Mange medredaktører har i tidens løb bidraget til bladet, men Thomas
Breinstrup må nævnes for sin stadige leverance af nyheder m.v. fra alle nordiske
lande, også efter at være gået af som medredaktør. I hele 1982 udsendte han det
lille månedsblad med nyheder, “Le Interlinguista”, men kræfterne forenedes i
Actualitates efter et prøveår.
Actualitates har også forsøgt at krydse grænsen sydpå. I årene 1984-1986
blev udsendt i alt syv numre som tillæg til bladet, “Beilage für Deutschsprachige
Leser”. Redaktør var Verdensunionen for Interlinguas vesttyske repræsentant,
Helmut E. Ruhrig, og Actualitates blev brugt som løftestang for en tysk indsats
for at udbrede interlingua.
Det er svært at beskrive det blandede indhold af Actualitates. Væsentligst har
bladet bragt små og store nyheder om netop udbredelsen og brugen af interlingua med vægt på Norden og præsenteret på de nordiske sprog. Derudover har
redaktionen bevæget sig rundt i verden med større og mindre tekster om alt
muligt, også nye, næsten kætterske opdagelser og beretninger, som ikke endnu
er videnskabelige kendsgerninger ifølge den offentlige mening – og altid bragt
på interlingua for den almindelige oplysnings skyld. Sproglige spørgsmål er
taget op, ligesom forhåbentligt indbydende læsestykker, uddrag af litteratur på
interlingua, boganmeldelser o.a. har været og er at finde i bladets spalter.
Hvis man har samlet sine numre af bladet, kan noget af det godt genlæses.
Udvalgte, ældre nummer kan købes via DIUs næstformand, Bent Andersen, hvor
også et genoptryk af de første ti numre af Actualitates samlet i et hæfte med en
historisk gennemgang kan bestilles. Hæftet blev udgivet i forbindelse med
Actualitates’ 30-års jubilæum.
Jørgen Kofod-Jensen

