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 ET SMUKT KINA
Jeg�har�bemærket,�at�jeg�hos�kinesiske�venner�og�i�kinesiske�tidsskrifter�oftere�og�oftere�støder�på�
citater�og�henvisninger�til�vestlige�tænkere�og�litteratur.�Meget�positiv�udveksling,�og�godt,�hvis�vi�
kan lære af hinandens visdom i øst og vest.

En�af�dem,�der�er�dukket�op�under�coronakrisen,�er�Intet menneske er en ø,�og�det�digt�har�jeg�lyst�
til�at�citere,�for�det�er�så�smukt�og�almenmenneskeligt:

’No Man is an Island’
No man is an island entire of itself; every man 
is a piece of the continent, a part of the main; 
if a clod be washed away by the sea, Europe 
is the less, as well as if a promontory were, as 
well as any manner of thy friends or of thine 
own were; any man’s death diminishes me, 
because I am involved in mankind. 
And therefore never send to know for whom 
the bell tolls; it tolls for thee.

 – John Donne, 1624

At�vi�lever�på�en�og�samme�jord�er�uomtvisteligt,�og�med�globaliseringen�er�vores�forbundethed�
mere og mere klar. En virus i Wuhan kender ingen grænser. 

Den erkendelse kan man trække paralleller til på et andet område: den blå planet. 
Der�er�mange,�der�ikke�er�klar�over�den�indsats,�man�har�gjort�og�gør�i�Kina.�Man�har�forpligtet�

sig�på�en�bæredygtig�udvikling�for�at�bygge�et�smukt�Kina.�Som�med�alting�kan�man�finde�eksem-
pler�på�det,�der�ikke�er�i�orden,�og�man�kan�også�finde�tal,�der�viser�en�positiv�udvikling�mere�eller�
mindre�signifikant.�Men�det�vigtige�her�–� for�den�kinesiske�befolkning�og�verdens�med�–�er�de�
mange plusser.

Eksempelvis vækst i skovareal. I 2018 er der 220 mio. ha i Kina, 22,96 % af arealet mod 12,7 % 
i�begyndelsen�af�1970’erne.�Der�har�helt�enkelt�været�tocifrede�vækstrater�i�over�30�år�i�træk,�den�
største vækst i verden. Det har stor betydning for CO2-udledningen og for at undgå udvaskning af 
jord�og�bevarelse�af�vandressourcer.�Med�i�planen�er�hensyn�til�naturskove�og�økologi.�Det�hånd-
hæver man bl.a. ret pragmatisk ved at ansætte tidligere illegale skovhuggere og fattige krybskytter 
som naturvogtere. En ægte win-win.

Et andet sted, hvor vækstraten er stor, er i mængden af affald. Husholdningsaffaldet vokser 
med 8 % om året, og meget ender på en losseplads. Håndtering af affald ses som en test på god le-
delse, og affaldssortering er en målestok på et lands moderniseringsniveau. Man kan ikke realisere 
drømmen om et smukt Kina på voksende affaldsdynger.

Klimakrisen er også et fælles indsatsområde i verden, og hvad der sker i Kina, har i mere end en 
forstand�betydning�for�os�i�Vesten.�Som�Xi�Jinping�siger,�så�er�”økologisk�sikkerhed�også�en�fremsy-
net�dimension�både�for�national�stabilitet�og�verdensordenen”.

Vi�følger�det�spændt.

Vi�glæder�os�til�igen�at�kunne�rejse�til�Kina.�
Imens�ønsker�vi�alle�en�dejlig�sommer�i�det�nære.

Julie Brink

Tlf.: 86 23 10 12  vdk@mail.dk  danmark-kina.com  facebook/danmark-kina
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AF NAJA MORELL HJORTSHØJ

 KREATIVITET 
 I DET KINESISKE  
 UDDANNELSESSYSTEM 

NYE AMBITIONER FOR  
UDDANNELSESSYSTEMETS FREMTID 

Kreativitet har i årevis stået på dagsorde-
nen for de reformer, der løbende er blevet 
iværksat af det kinesiske uddannelsessy-
stem. Blandt den almene kinesiske befolk-
ning�såvel�som�på�højeste�politiske�niveau�i�
Kina eksisterer der en bevidsthed om, at det 
ikke er nok at uddanne en generation af unge 
mennesker til udelukkende at lære klassisk 
Tang-poesi og matematiske formler udenad. 
Alligevel har forsøgene på faktisk at sætte 

Et opgør med en forældet undervisningstradition?

kreativitet på de kinesiske studerendes sko-
leskema indtil videre været sporadiske.

Dog er der tegn på, at der måske er ved 
at�ske�noget�nyt.�I�2017�arbejdede�jeg�for�det�
danske� innovationscenter� i�Shanghai�og� tog�
imod en delegation af danske undervisere 
og�forskere,�som�var�nysgerrige�efter�at�finde�
ud af, hvordan universiteter i Shanghai ar-
bejder�med� innovation�og�entreprenørskab.�
Jeg fulgte delegationen rundt til forskellige 
uddannelsesinstitutioner i byen, hvor de 
kinesiske repræsentanter gav udtryk for, at 

jo�hurtigere� innovation�og�entreprenørskab�
kunne blive en fast del af de studerendes 
pensum desto bedre.

Efter en uge tog delegationen tilbage til 
Danmark,� men� jeg� blev� ved� med� at� tænke�
over,� hvor� den� tilsyneladende� store� begej-
string for innovation og entreprenørskab på 
de kinesiske læreanstalter stammede fra. Jeg 
fandt�ud�af,�at�den�kinesiske�regering�ca.�ét�
år forinden havde lavet en strategi, som gør 
det obligatorisk, at alle videregående ud-
dannelsesinstitutioner i Kina begynder at 

I Kina ønsker regeringen at indføre mere kreativitet 
i skolesystemet. Her besøger en klasse det internationale 
robotcenter i Qingdao i Shandong-provinsen.
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undervise deres studerende i innovation og 
entreprenørskab. 

Og her snakker vi altså ikke om små stør-
relsesforhold. Der er således hele 2965 ud-
dannelsesinstitutioner med mere end 30 mil-
lioner studerende, som nu er pålagt at skulle 
undervises i innovation og entreprenørskab. 
Formålet er – som strategipapiret selv for-
mulerer det – at ”opbygge en hær af studeren-
de, der kan skabe masse-entreprenørskab og 
masse-innovation”. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ki-
nesiske strategipapirer indimellem godt kan 
være lange og ret ’tørre’ at læse. Men lige net-
op denne strategi, der omhandlede den kine-
siske regerings nye uddannelseskampagne, 
fangede min interesse; bl.a. den sektion, der 
handler om de nye undervisningsmetoder, 
institutionerne� skal� tage� i� brug,� gjorde� ind-
tryk. 

Her står der, at de studerende skal un-
dervises i ”kritisk og kreativ tænkning” ved at 
deltage aktivt i klassen, indgå i diskussioner 
og engagere sig i praktisk problemløsning 
– alt sammen som led i at gøre op med en 
uddannelsestradition, hvor resultatet i tests 
betyder�alt,�og�der�kun�er�ét�rigtigt�svar.�Iføl-
ge strategipapiret handler det om at ”fremme 
elevernes autonomi og evne til selvbestemmel-
se”. 

Kimen var lagt til endnu en reform af ud-
dannelsessystemet. Men hvordan ville det gå 
med�at�udføre�det�i�praksis?�

ÉT KURSUS I INNOVATION OG 
ENTREPRENØRSKAB PER ELEV
Den nye uddannelseskampagne for innovati-
on og entreprenørskabsundervisning er det 
hidtil mest systematiske forsøg på at indfø-
re undervisning i kreativitet i det kinesiske 
uddannelsessystem. Årsagen til, at det er de 

videregående uddannelsesinstitutioner, der 
får�tjansen�med�at�indføre�kreativitet�i�stør-
re�skala,�skal�bl.a.�findes�i,�at�der�på�de�lavere�
uddannelsesniveauer først og fremmest er 
fokus på, at eleverne klarer sig godt i de af-
gørende eksaminer, som har stor betydning 
for deres videre færd i livet. I denne konkur-
rence�spiller�udenadslære�og�repetition,�og�i�
mindre grad kreativitet, en vigtig rolle. 

Når det så er sagt, opstår det uundgåelige 
spørgsmål, om kreativitet overhovedet er 
noget, man kan undervise i på en uddannel-
sesinstitution. Og er det ikke for sent, hvis de 
kinesiske studerende, der gennem stort set 
hele deres liv har haft eksamensresultater 
for�øje,�først�i�en�alder�af�20�år�skal�til�at�’tæn-
ke�anderledes’�om,�hvad�læring�indebærer?�

I�efteråret�2019�drog�jeg�endnu�en�gang�mod�
Shanghai – denne gang med det formål at 
opholde�mig�ét�semester�på�et�kinesisk�topu-
niversitet i byen og undersøge, hvordan der 
her bliver undervist i innovation og entre-
prenørskab. 

Det�var�ikke�tilfældigt,�at�jeg�netop�endnu�
en�gang�havde�valgt�at�lave�feltarbejde�på�det-
te universitet, der hvert semester udbyder 
omkring 46 forskellige kurser i innovation og 
entreprenørskab.�Langt�de�fleste�af�kurserne�
er undervist af kinesiske lærere, selvom der 
indimellem er eksempler på kurser, hvor 
europæiske eller amerikanske undervise-
re bliver hentet ind til at give lynkurser (på 
maks. en måned) i emner som ”design thin-
king”. 

De�fleste�af�kurserne�er�lavet�til�bachelor-
studerende,�som�alle�skal�tage�mindst�ét�kur-
sus i innovation og entreprenørskab i løbet 
af deres 4 år lange studietid. Ét kursus svarer 
til 1,5-2 point, og det ville være en skam at 
sige, at det er meget i den almindelige kine-
siske studerendes skoledag. Det normale er 
at have 15-20 point per semester, fordelt på 
hoved-�og�valgfag,�men�jeg�mødte�også�stude-
rende, der havde helt op til 29 point et enkelt 
semester! Enhver kan derfor regne ud, at det 
resultat, man opnår i et innovations- og en-
treprenørskabskursus, ikke spiller en afgø-
rende rolle i det store billede. 

Dermed ikke sagt, at der i de innovati-
ons- og entreprenørskabskurser, der bliver 
udbudt,� ikke� findes� ambitiøse� studerende.�
I�de�kurser,�jeg�deltog�i,�varierede�antallet�af�
studerende� fra� ca.� 30� til� over� 100,� der� sad�
tæt sammenpakket i et auditorium. Ambiti-
onsniveauet blandt dem lå på et kontinuum, 

Øvelse i kreativitet: Øvelsen gik i sin enkelthed ud på at bygge det højeste tårn af de ting, 
man havde med i sin skoletaske. 
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der strakte sig fra, at nogle studerende i un-
dervisningen�sad�og�spillede�spil,�chattede�på�
mobilen eller sov med hovedet på bordet, til 
at der var studerende, som blev betaget af det 
indhold, underviserne talte om, og som der-
for�valgte�at�gøre�en�ekstra�indsats�undervejs.�

I GANG FRA MORGEN TIL AFTEN
I�løbet�af�det�semester,�jeg�tilbragte�på�topu-
niversitetet� i� Shanghai,� fik� jeg�mulighed� for�
at�følge�fire�forskellige�kurser�i�innovation�og�
entreprenørskab, der blev undervist af kine-
siske lærere. Et par af kurserne kunne endda 
bryste sig af at have en ny underviser på be-
søg hver gang. Flere af underviserne havde 
uddannelsesgrader fra berømte læreanstal-
ter� i� udlandet.� Alle� kurserne� fandt� sted� én�
gang om ugen i aftentimerne – mellem kl.18 
og�21�–�på�nær�ét�kursus,�der�fandt�sted�sen�
eftermiddag om fredagen. 

Det er ikke usædvanligt for de kinesiske 
studerende at have undervisning om afte-
nen,� da� de� fleste� er� indlogeret� på� kollegier�
på� campus,� hvor� også� kantiner,� biblioteker,�
studenterforeninger� og� sportsfaciliteter� be-
finder�sig.�Universitetslivet�er�således�et�mi-
krosamfund i sig selv, hvor man opholder sig 
og lever beskyttet fra omverdenen over en 
årrække. 

Selvom det kunne virke overvældende at 
skulle sidde og lytte til en underviser kl. 21 
om aftenen, forklarede en af de kinesiske 
studerende – en dreng ved navn Hui, der lige 
var�blevet�indskrevet�på�medicinstudiet�–�at�
universitetslivet�var�”afslappende”�sammen-
lignet med hans tid i gymnasiet i den vestlige 
Gansu-provins. Dengang blev alle studeren-
de pålagt et stramt skema fra kl. 6 om mor-
genen til 22 om aftenen, og på universitetet 
skulle de trods alt først starte med undervis-
ning kl. 8. 

Det forhold, at innovationskurserne ofte lå 
placeret� om� aftenen,� vidner� om,� at� det� nye�
uddannelsesinitiativ er blevet pålagt som en 
ekstra ting på skoleskemaet, og at der altså 
ikke er tale om, at man på det universitet, 
jeg�besøgte,�har�integreret�det�i�den�allerede�
eksisterende undervisning på hovedfags-
områderne. På hvert kursus kunne man så-
ledes møde elever fra fag, der omfattede alt 
fra� computer� science� til� engelsk� litteratur.�
De studerende, der på grund af deres meget 
forskellige faglige baggrunde som regel ikke 
kendte noget til hinanden, skulle nu til at ar-
bejde�sammen�og�lave�gruppearbejder.

I�løbet�af�semestret�blev�jeg�en�del�af�fire�
forskellige grupper, hvilket gav mig indsigt i 
den betydning, som de studerende tillægger 
de nye innovations- og entreprenørskabs-
kurser, ligesom det gav mig mulighed for at 
finde�ud�af,�hvordan�de�studerende�arbejder�
med eksempelvis øvelser, der har til hensigt 
at gøre dem mere kreativt tænkende. 

ET OPGØR MED EN FORÆLDET  
UNDERVISNINGSTRADITION? 
En af de øvelser, der oftest blev anvendt til at 
træne de studerende i at tænke kreativt, var 
at lade dem konkurrere om at bygge det hø-
jeste�tårn�(se�billede).�

En ældre professor, som underviste i et 
af� innovationskurserne,� definerede� kreativ�
tænkning som et spørgsmål om at ændre 
praksis.�Man�skal�turde�forlade�sin�”comfort�
zone”�og�gøre�op�med�traditioner�og�allerede�
fastlagte mønstre, mente han. 

Professoren satte os i gang med en øvelse, 
som blev opfundet af den Oxforduddannede 
psykolog Edward de Bono i 1985. Øvelsen 
gik ud på, at hver studerende skulle have en 
hat på i en farve, der repræsenterede en be-
stemt måde at tænke på, fx negativ, intuitiv, 
objektiv�osv.�Herefter�skulle�de�studerende�i�
deres respektive grupper diskutere, hvordan 
et� angivet� udenlandsk� firma� kunne� komme�
ind på det kinesiske marked. Den ældre pro-
fessor fordelte hattene sådan, at hver gruppe 
havde seks forskellige farver, hvorefter han 
forlod klasseværelset for at foretage sig no-
get andet i mellemtiden. 

En underlig stemning spredte sig i klas-
seværelset, og eleverne var tydeligvis usikre 
på, hvordan hattenes betydning skulle inte-
greres i selve diskussionen om, hvilken stra-
tegi�det�udenlandske�firma�skulle�tage�i�brug.�
Da professoren efter næsten 40 minutter 
vendte tilbage, spurgte han eleverne, hvem 
der havde lyst til at præsentere, hvad de hav-
de fundet ud af. 

De to elever, der også fungerede som klas-
serepræsentanter, meldte sig straks, og den 
ene� dem,� en� ung� fyr,� rejste� sig� op� og� frem-
førte en velartikuleret redegørelse for, hvad 
han og hans gruppe foreslog skulle være den 
udenlandske virksomheds strategi. Men han 
nævnte�altså�ikke�hattene�med�ét�eneste�ord,�
hvilket heller ikke blev påpeget af professo-
ren efterfølgende. 

Hvorfor valgte de to klasserepræsentanter 
at rapportere resultatet af denne øvelse, som 
om�alt�var�i�den�skønneste�orden,�når�jeg�nu�
faktisk�med�mine�egne�øjne�havde�set,�at�ele-
verne var forvirrede omkring, hvad øvelsen 
gik�ud�på?

En�del� af� svaret� skal�måske� findes� i�den�
kinesiske uddannelsestradition, som siger, at 
eleverne skal efterleve bestemte normer for 
opførsel, når autoriteten er til stede, ellers vil 
det medføre en ubehagelig følelse af skam. 
Normen skal her forstås som den måde, 
hvorpå man som elev forventes at levere en 
velforberedt præsentation, så man ikke spil-
der�lærerens�tid�med�unødvendige�refleksio-
ner�undervejs.�

De Bonos øvelse med de 
6 farvede hatte var 
en af de øvelser 
i kreativ tænkning, 
der blev anvendt 
i innovationskurserne. 
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Det var netop det, som vores klassere-
præsentant� gjorde,� da� professoren� kom� til-
bage til klasselokalet. Desuden fortalte klas-
serepræsentanten mig senere, at man i hans 
rolle forventes at demonstrere god opførsel 
for resten af klassen. Det kan altså forklare, 
at det netop var ham – og vores anden klas-
serepræsentant – som satte sig i spidsen for 
at vise, hvordan normen for god opførsel i 
klasselokalet skal efterleves. 

KARISMATISKE  
PERSONLIGHEDER GØR INDTRYK 
Jack�Ma�er�stifteren�af�e-handelsplatformen�
Alibaba og Kinas rigeste mand. Da han i 
2019 gik�på�pension,�blev�den�stjernestatus, 
han nyder i sin egen virksomhed med over 
100.000 ansatte og i hele Kina generelt, il-
lustreret gennem et kæmpemæssigt show, 
hvor�han�iført�solbriller�og�læderjakke�sang�
”You raise me up” sammen med arvtageren til 
hans gigantiske Ali-imperium. 

Den�fortryllende�effekt,�Jack�Ma�besidder,�
kan�minde�om�den�effekt,�som�Lærer�Wang�
–�også�kaldet�Vincent�–�havde�på�de� stude-
rende,�da�han�afholdt�to�lektioner�på�et�af�de�
innovationskurser,�jeg�deltog�i.�

Vincent�bevægede�sig�selvsikkert�frem�og�
tilbage i auditoriet, mens han fortalte de stu-
derende om sin vilde fortid som kræftforsker 
på�Stanford�University,�sit�sangtalent,�karrie-
re som talkshowvært og nu velhavende inve-
stor.�Han�var�allerede�gået�mange�veje�i�sit�liv,�
og han brugte sine erfaringer til at fortælle 
de studerende, at de skulle være ligeglade 

med andres meninger og i stedet gøre det, 
som de har lyst til. 

Vigtigst�af�alt�måtte�kampen�for�at�opnå�
målet i deres liv aldrig være styret af ønsket 
om�at� tjene�mange�penge�eller�opnå�en�høj�
status. Den skulle udelukkende være styret 
af en interesse for at gøre noget godt for ver-
den.�Vincent� fremstillede�altså� sig� selv� som�
én,�der�havde�fundet�en�perfekt�balance�med�
både at realisere individuelle ambitioner og 
at være et godt og moralsk menneske. 

På samme vis kom der i de andre innovati-
ons- og entreprenørskabskurser ligeledes 
ofte karismatiske entreprenører på besøg. 
De fortalte om, hvordan de havde kæmpet 
for at nå langt med deres virksomhed, sam-
tidig med at de aldrig havde haft en drøm om 
at blive rige, men udelukkende var drevet af 
en�oprigtig�begejstring�for�det�område,�de�be-
skæftiger sig med. 

Da�jeg�efterfølgende�snakkede�med�nogle�
af de kinesiske studerende, der havde delta-
get i kurserne, gav de udtryk for, at de var fa-
scineret�af�personer�som�Vincent�og�de�andre�
entreprenører, som de følte besad en beun-
dringsværdig�vilje�og�evne�til�at�klare�svære�
udfordringer. Desuden mente de, at deres 
måde at tale på var mindre ’tør’ end det poli-
tiserede og akademiske sprog, de ellers hav-
de været vant til i deres skolegang. 

Derfor efterlod disse personligheder et 
stort�indtryk�på�de�studerende,�jeg�snakkede�
med, og inspirerede sågar de studerende til 
at forfølge deres drømme. Det var bl.a. tilfæl-

det med én, som nævnte for mig, at han ef-
ter at have hørt en af entreprenørerne holde 
oplæg havde foretaget en endelig beslutning 
om�at�skifte�vej�i�livet�og�ændre�sit�hovedfag�
til noget, han faktisk var interesseret i. 

EN UDDANNELSESKAMPAGNE, DER 
FUNGERER SOM EN VC-INVESTERING 
På trods af de karismatiske personligheder, 
der� lagde�vejen� forbi�undervisningen,� kom-
mer man ikke uden om, at de universitets-
studerendes deltagelse i innovations- og en-
treprenørskabskurserne er dikteret oppefra 
i systemet. Det virker paradoksalt, når man 
samtidig hører underviserne tale om, at ele-
verne skal forfølge deres egne interesser og 
ikke lade sig styre af, hvad andre mener. 

På�et�tidspunkt�spurgte�jeg�en�af�mine�ki-
nesiske kammerater, der selv er entreprenør, 
om det ikke er lidt ambitiøst at forvente, at 
alle studerende skal hoppe med på vognen 
og begynde at engagere sig i innovation og 
entreprenørskab. Han trak på smilebåndet, 
før� han� sagde,� at� jeg� måske� hellere� skulle�
anskue den kinesiske regerings rolle som en 
”venture� capitalist”� i� denne�kampagne,� dvs.�
en investor der investerer i mange virksom-
heder� på� én� gang�med� håb� om,� at� nogle� af�
dem�giver�afkast.�

Han beskrev det således, at den kinesiske 
regering med den nye kampagne vælger at 
lave en investering i alle studerende på Kinas 
videregående uddannelser, hvorefter den 
satser på, at der er en gruppe studerende, 
som griber bolden, og forsøger sig med et 
projekt,� der� viser� sig� at� besidde� innovativt�
potentiale. 

Denne betragtning falder godt i tråd med, 
at� den� kinesiske� regering� i� 2015� lancerede�
deres Made in China-strategi, som skal gøre 
Kina�til�frontløber�indenfor�ti�centrale�tekno-
logi-sektorer i 2025. Strategien ser netop un-
dervisning i innovation og entreprenørskab 
som et vigtigt skridt til at opnå det mål. 

Det er altså regeringens håb, at den nye 
uddannelseskampagne kan gøre eleverne i 
stand til at skabe vækst og velstand for den 
kinesiske nation, hvilket ikke mindst er vig-
tigt for at sikre Kommunistpartiets fortsatte 
legitimitet i det kinesiske samfund. 

Naja Morell Hjortshøj er ph.d.-studerende  
ved�Kinastudier,�Aarhus�Universitet

Jack Ma er en af de entreprenører, der nyder stor stjernestatus i Kina. 
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AF LENE LINDBJERG

Jeg træder ind ad døren på skolen Cathay Fu-
ture�i�Tianjin.�De�første,�jeg�møder�på�skolen,�
er to voksne kinesere, som kommer ned gen-
nem gangen med en klasse, der går to og to 
efter dem. Børnene er ikke meget mere end 
5-6 år gamle. 

De voksne lægger ikke særlig meget mær-
ke til mig, men børnene er tydeligvis meget 
nysgerrige efter, hvem den fremmede er. De 
begynder at hviske lidt til hinanden, og nog-
le�af�dem�vinker�endda�begejstret�til�mig.�Jeg�
bliver glad for denne søde lille velkomst og 
vinker�tilbage,�hvilket�får�flere�til�at�vinke,�og�
nogle�til�at�sige�“Helloo”.

Ét enkelt ord fra deres lærer sætter dog 
straks�en�stopper�for�dette.�Ordet�skærer�højt�
og tydeligt gennem luften, og det gibber helt 
i mig af overraskelse. Jeg skynder mig at tage 
den�vinkende�hånd�ned�igen,�selvom�jeg�ikke�
fangede ordet og dets betydning. Børnene 
stopper også og fortsætter forbi mig ned til 
et klasseværelse i fuldkommen stilhed og 
orden. 

Sådan startede min første dag som frivillig 
engelsklærer�i�byen�Tianjin�i�Kina.�Efter�tre�år�
med�kinesisk� i�gymnasiet�brændte� jeg�efter�

at komme ud og opleve det virkelige Kina og 
dets�folk.�Og�pludselig�var�jeg�der.�Klar�til�at�
teste alt det teoretiske og mine egne fordom-
me. Jeg forventede og håbede med min tur, at 
det�jeg�“vidste”�og�troede�om�Kina,�ville�blive�
udfordret på både godt og ondt. Jeg ønskede 
det sort-hvide billede ændret til noget meget 
mere�nuanceret�og�farverigt.�

Allerede fra den første dag på skolen blev 
jeg� ikke� skuffet,� og� en� fordom�blev� afkræf-
tet: “Kinesiske børn er trætte og udkørte, 
omvandrende robotter, der er ved at blive 
knust under for mange krav og forventnin-
ger�til�dem”.�For�dem�jeg�lige�havde�mødt,�var�
tydeligvis alle fyldt med den barnlige glæde 
og nysgerrighed, som de danske børn også 
besidder. 

En dansk skolelærer ville dog nok blive en 
anelse misundelig over, hvor lidt der skulle til 
for at få børnene til at gå pænt. Så det ville 
også�være�for�unuanceret�at�sige,�at�de�kine-
siske�børn�er�ligesom�de�danske,�hvilket�jeg�
senere skulle lære mere om på skolen.

Skolen�er�en�privat�‘preschool’,�som�stræber�
efter�at�være�international.�Derfor�gjorde�de�
meget for at have udenlandske undervisere i 

engelsk og for at have anderledes undervis-
ningsformer. 

Alle engelsktimerne omfattede omkring 
25 elever på 5-6 år, en eller to udenlandske 
lærere og en kinesisk lærer. I mine klasser 
var�en�russer�og�jeg�ansvarlige�for�undervis-
ningen,�der� i� så�høj� grad� som�muligt� skulle�
bestå af lege og sange. Imens skulle den ki-
nesiske lærer oversætte til kinesisk, hvis det 
var nødvendigt, og holde styr på eleverne og 
deres opførsel. 

Vores� forskellige� nationaliteter,� og� der-
med syn på læring og opdragelse, skabte ofte 
diskussioner. Mine meninger om opdragelse 
og klassestyring blev set som blødsødne og 
vage�af�de�andre�to�lærere.�Hvis�jeg�skulle�få�
lov til at føre dem ud i livet, så ville det iføl-
ge dem medføre kaos i klassen og mangel på 
indlæring.�Hvorimod� jeg�så�deres�meninger�
som hårde og til tider barske. 

SKOLEBØRNENE
Som i Danmark er alle klasser fyldt med en 
stor blanding af børn, der opfører sig og re-
agerer forskelligt. For nogle af dem passede 
undervisningen� og� miljøet� helt� perfekt,� og�
de trivedes og lærte en masse, mens andre 

MØDET MED DEN 
KINESISKE SKOLE

Ude som frivillig på en skole for 
Left behind children. 
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måtte kæmpe for det, og nogle få fandt det 
umuligt og havde opgivet at følge med. Hver 
af dem fortalte sin egen historie om Kina.

Drengen Baron så ud til at have givet op. 
Han virkede altid fraværende uanset, hvad 
der skete omkring ham. Selv de utallige gan-
ge, hvor han blev skældt ud for ikke at følge 
med, virkede han uberørt. Han stod udtryks-
løst og kiggede på sine sko. 

Det�fik�de�andre�lærere�til�at�blive�hårdere�
imod ham for at få ham til at forstå vigtighe-
den af at følge med. En dag blev han hevet 
op foran hele klassen og spurgt, hvorfor han 
ikke fulgte med. Da han ikke svarede, men 
bare kiggede på sine sko, blev han stillet et 
simpelt�spørgsmål:�”How�old�are�you?”�Stil-
hed igen. Spørgsmålet blev oversat til kine-
sisk, og et eksempel på svaret blev givet. 

Baron� blev� igen� spurgt:� ”How� old� are�
you?”� Det� blev� ikke� mødt� med� andet� end�
stilhed, så læreren rettede sig op og kigge ud 
på�hele�klassen.�”Her�ser�I�den�dummeste�og�
mest�dovne�dreng,�jeg�nogensinde�har�mødt.�
Han prøver ikke engang. Han kigger kun på 
sine dumme røde sko, som om de vil forvand-
le� sig� til� en� drage� og� fortælle� ham� svaret”.�
Klassen�griner.� ”Han�er�eksemplet�på,�hvor-
dan man ikke skal opføre sig. Han vil ende 
som�en�skuffelse�for�sin�familie”.�Baron�satte�
sig ned på sin plads, stille og udtryksløst. 

Intet� af� det� hjalp� på� Baron,� for� han� var�
allerede for langt bagud, fordi han manglede 
støtte�hjemmefra.�Ligesom�mange�af�de�an-
dre børn blev Baron passet af sine bedstefor-
ældre,�fordi�hans�forældre�arbejdede�for�me-

get til at kunne være der for ham. Desværre 
for Baron havde han nogle bedsteforældre, 
der�ikke�på�nogen�måde�var�i�stand�til�at�hjæl-
pe�ham�med�hans�skolegang,�så�han�fik�aldrig�
lavet�de�lektier,�klassen�fik�for.�

Alligevel�var�Baron�utrolig�sød�og�hjælp-
som.�Han�kom�ofte�selv�hen�og�hjalp�mig�med�
at rydde op efter timen eller for at få et kram.

I den anden ende var pigen Sophia og dren-
gen Erik. De var nogle af de dygtigste elever. 

Sophia�var�en�lidt�stille�pige,�der�sjældent�
rakte hånden op men altid kunne svaret, 
hvis hun alligevel blev spurgt. Hun fandt det 
let som en leg at lære at kommunikere på et 
nyt sprog, og hun ville hellere sidde og have 
tavleundervisning end de læringslege, vi ofte 
havde. Hendes yndlingstidspunkt var, når vi 
havde mulighed for at snakke med eleverne 
én�og�én,�hvilket�vi�ofte�havde�med�tre�lærere�
i hver klasse. 

I modsætning til hende var Erik meget 
mere udadvendt. Han havde altid en hånd 
oppe og blev næsten skuffet, hvis han ikke 
blev�spurgt.�Læringslegene�var�noget�af�det�
bedste, han vidste, og han gik altid målrettet 
efter at vinde. 

Men ved ham kunne man tydeligt mær-
ke et forventningspres fra hans familie. Han 
kunne begynde at græde, hvis han svarede 
forkert på et spørgsmål eller blev irettesat 
det mindste. En gang imellem skulle vi teste, 
hvor godt eleverne klarede sig, og skrive det 
hjem�til�forældrene.�Inden�prøverne�ville�Erik�
hver�gang�stå�og�bede�om�at�få�fem�stjerner,�

eller hvordan vi nu rangerede prøven den 
dag,�og�bagefter�ville�han�spørge,�om�han�fik�
de�fem�stjerner.�

At en 5-årig dreng er så bange for ikke 
at klare sig godt, er skræmmende, samtidigt 
med at det er imponerende, at han stadig for-
måede at have så stor glæde ved læring.

Resten af klassen lå et sted imellem de tre. 
Fælles for eleverne var en stor respekt for og 
tiltro til de voksne. Der blev ikke sat spørgs-
målstegn ved noget. Hvis de voksne sagde, at 
de�skulle�gøre�noget,�så�blev�det�gjort�uden�at�
spørge hvorfor eller hvordan. 

Der var selvfølgelig tidspunkter og dage, 
hvor elever kunne have svært ved at sidde 
stille�og�følge�med,�men�der�skulle�sjældent�
mere til end at bede dem om at sidde pænt. 
Hvis det undtagelsesvis ikke skulle virke, så 
blev eleven pænt spurgt, om han eller hun 
ville udenfor døren. Det resulterede tit i, at 
eleven begyndte at græde og nærmest tigge-
de om at måtte blive inde i klassen. I løbet af 
mit�halve�år�på�skolen�oplevede�jeg�aldrig,�at�
en elev kom udenfor døren. Spørgsmålet var 
rigeligt til at få eleven til at opføre sig pænt. 

Det�skabte�en�ro�i�klassen,�der�gjorde�det�
muligt for alle at høre, hvad der blev sagt, og 
følge med uden en masse forstyrrelser. De 
fleste�elever�udtrykte�også�en�stor�nysgerrig-
hed og glæde ved at lære. Hvilket for mig som 
lærer�gjorde�det�til�en�fornøjelse�at�undervise�
dem.

En af klasserne, hvor børnene 
sidder på deres sædvanlige pladser. 

Det ser lidt rodet ud, da timen 
kun lige skal til at starte.
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ET SHOW FOR FORÆLDRENE

Forældrene betalte i dyre domme for at have 
deres barn til at gå på skolen. Derfor havde 
de� høje� forventninger� og� krav� til,� at� skolen�
kunne lære deres barn mest muligt, og hvis 
de ikke syntes, skolen levede op til det, så 
blev�barnet�bare�flyttet�til�en�anden�skole.

Det betød, at skolen brugte meget tid og 
energi på at gøre forældrene glade. Børnene 
skulle lære sange og rim udenad, så de kunne 
synge dem for alle forældrene, lige inden de 
fik�fri.�Utallige�billeder�og�videoer�fra�under-
visningen blev sendt til forældrene. Prøver 
og test af børnene, så forældrene kunne se, 
hvordan de klarede sig. Store arrangementer 
ved�alle�kinesiske�og�vestlige�højtider�og�tra-
ditioner�som�månefestival�og�ligeledes�jul.�

Alt�sammen�noget�jeg�så�som�en�hæmning�
for indlæringen. Eleverne lærte nemlig ikke 
betydningen af sangene. Sangene blev sunget 
af� en� lærer,� hvorefter� linje� efter� linje� skulle�
gentages af eleverne gang på gang, indtil de 
kunne den. Oversættelsen var ikke vigtig, for 
eleverne skulle bare lære lydene som små 
papegøjer.�Prøverne�stressede�eleverne,�for-
di de var bange for at skuffe deres forældre 
og ikke leve op til deres krav. Og arrangemen-
terne tog tid fra undervisningen.

Fejring af halloween med en 
af klasserne. Øverst fra venstre: 

den kinesiske lærer, russeren og mig.

Alligevel havde lærerne forældrenes ful-
de�opbakning.�Hvis�der�blev�skrevet�hjem,�at�
en elev ikke fulgte nok med eller var bagud, 
så var der ingen tvivl om, at forældrene ville 
tage fat i deres barn og gøre noget ved det. 
Elever, der havde fået skældud i skolen, kun-
ne også kun forvente mere skældud af deres 
forældre,�hvis�de�fortalte�om�det�derhjemme.�

AFSKED

Tiden i Kina var en kæmpe læringsoplevel-
se. Jeg er overbevist om, at vi i Danmark ville 
kunne lære meget af Kinas skolesystem og syn 
på opdragelse, hvis vi turde åbne mere op for 
dette land, der på mange måder er anderle-
des.�Men�jeg�er�samtidig�også�overbevist�om,�
at Kina kan lære meget af os. 

Jeg�har�taget�mange�ting�med�mig�hjem�og�
håber,�at�jeg�har�sat�et�lille�præg�der,�hvor�jeg�
var. Kina er meget mere, end hvad man kan 
læse sig til og bestemt en tur værd. Jeg lærte 
i hvert fald, at forventninger og krav til børn 
ikke altid vil mindske deres glæde og lyst til at 
lære. Men også at forventninger og krav skal 
sættes med støtte og omsorg. Intet barn kan 
leve�op�til�forventningerne�uden�hjælp�og�vej-
ledning. 

Jeg vil altid savne det at komme 
ind i en klasse og blive mødt af 
en hær af elever, der kommer 
styrtende for at give et kæmpe 
kram. 

Lene Lindbjerg tilbragte seks 
måneder i Kina som frivillig 
engelsklærer.� Lige� nu� arbejder�
hun som lærervikar i Danmark, 
så hun har kunnet drage nogle 
sammenligninger. Efter som-
merferien starter hun på ingeni-
ørstudiet.

En af de større prøver, 
som eleverne blev udsat for.
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AF JETTE JØRGENSEN ©

Artiklen giver en introduktion til nogle tendenser i de seneste års kinesiske tv-serier samt en kort præsentation af et udpluk af de mest 
populære titler inden for den realistiske genre.

I REALISMENS 
NAVN 

EN KOREANSK FILM VANDT ÅRETS OSCAR FOR BEDSTE FILM,  
SÅ HVAD MED AT BLIVE I DET ASIATISKE OG FX SE DEN TAIWANESISKE  
SPILLEFILM A SUN 阳光普照, SOM FINDES PÅ NETFLIX?  
ELLER PRØVE KRÆFTER MED EN KINESISK TV-SERIE?

 

Two Cities 双城故事 fra 2018, en taiwanesisk 
tv-serie, der udspiller sig i de to byer Taipei 
og�San�Francisco�blandt�familier,�der�har�re-
lationer begge steder. Problemstillinger og 
udfordringer forbundet med tilværelsen i en 
diaspora væver sig i A Taiwanese Tale of Two 
Cities� som�et� backdrop� igennem� seriens�20�
afsnit og belyses ud fra forskellige personers 
historier, længsler og drømme. 

I det følgende skal det handle om tv-serier 
fra det kinesiske fastland. Kina har gennem 
de�seneste�2-3�år�produceret�en�række�rea-
listiske nutidsdramaer, der – for et vestligt 

A Taiwanese Tale of Two Cities.  
Nian-nian fra Taipei og Ryan fra San 
Francisco mødes første gang i den tra-
ditionelle bydel Dadaocheng i Taipei, 
hvor Nian-nian arbejder som behandler 
inden for kinesisk medicin i sin fars klinik.

Kinesisk kunst og kultur oplever vi mest i 
fysiske rammer på kunstudstillinger med ki-
nesisk�kunst�på�væggene,� til�koncerter�med�
kinesisk musik på programmet, ved litterære 
arrangementer�og�en�sjælden�gang�i�biogra-
fen. Men med Youtube og andre streaming-
tjenester�har�vi�adgang�til�uanede�mængder�
af kinesisk kunst og kultur på internettet, 
heriblandt�kinesiske�film,�tv-�og�internetpro-
duktioner. Denne artikel tilbyder et lille kig 
ind i det enorme udbud af kinesiske tv-serier. 

Den� internationale� filmverden� vendte� i�
starten�af�2020�blikket�mod�asiatisk�film,�da�
årets�Oscar�for�bedste�film�gik�til�den�korean-

ske� instruktør�Bong� Joon-ho’s� film�Parasite. 
På�Golden�Horse� filmfestivalen� i�Taiwan�gik�
prisen�for�årets�bedste�kinesisksprogede�film�
til den taiwanesiske A Sun 阳光普照, instrue-
ret af Mong-Hong Chung 钟孟宏. 

Ligesom�Parasite handler A Sun om en lil-
le�familie,�der�finder�sin�egen�måde�at�klare�
sig på, når modgang og håbløshed bliver for 
overvældende. A Sun er en gribende og ufor-
udsigelig� film,� eksperimenterende� i� fortæl-
leformen, ligesom også Parasite, men på sin 
egen måde. Filmen kan absolut anbefales og 
kan�ses�med�danske�undertekster�på�Netflix.�

Samme� sted� findes� A Taiwanese Tale of 
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I REALISMENS NAVN

publikum med en vis nysgerrighed i forhold 
til Kina – skulle kunne have mere end ren 
akademisk interesse. Tv-serier er aldeles 
velegnede til sprogtræning og til undervis-
ningsbrug. 

De traditionelle genrer inden for kinesisk 
tv-drama� er� ’kungfu’-film�武侠剧� (wúxiájù)�
og historiske dramaer 古装剧�(gǔzhuāngjù)�
–� ’costume� drama’,� kendes� også� uden� for�
Kina.� Historier� fra� kejsertiden,� Kinas� store�
klassiske fortællinger som fx Rejsen mod Vest 
西游记 og Drømmen om det røde værelse 红
楼梦, er ligesom dramatiske fremstillinger af 
det kommunistiske Kinas historie og udvik-
ling blevet til tv-serier. I Kina har sæbeope-
raer desuden et stort publikum, og der pro-
duceres�muntert�fortalte�kærlighedsdramaer�
i massevis. 

Det moderne, realistiske nutidsdrama er 
den nye populære genre. Gennem de sidste 
10-15�år�har�koreanske�film�og�tv-serier�væ-
ret populære blandt unge i Kina, bl.a. fordi de 
med et realistisk og nutidigt tilsnit har foku-
seret på hverdagsproblemer, noget som kine-
sisk�film�og�tv�ikke�tidligere�har�kunnet�leve-
re. Også amerikanske tv-serier som Friends  
og Sex and The City er velkendte blandt kine-
siske unge. 

Med tv-dramaer som Ode to Joy 欢乐颂 
fra 2016 og In The Name of the People 人民

的名义 fra 2017 er der kommet mere realis-
me, mere tyngde i plottet og en stilmæssig 
opdatering.� Virkelige� problemstillinger� fra�
det�politiske�liv,�fra�familieliv�og�arbejdsliv�er�
temaerne i de tv-serier, som omtales her.

Udviklingen�inden�for�tv-serie-produktion�er�
–�i�Kina�som�i�USA�–�styret�af�kommercielle�
interesser, men i Kina er der en spiller mere 
på banen. Staten kan iværksætte og støtte 
tv-produktioner og fastsætte rammerne for 
visningen. 

Allerede i 2006 lagde myndighederne 
begrænsninger på tv-kanalernes visning af 

historiske dramaer, og 1. marts 2017 trådte 
den første lov om tv-produktion i Kina og 
regulering af tv-serier i kraft. Man ønskede 
fra statens side at dæmpe den kolossale in-
teresse�for�historiske�dramaer�(gǔzhuāngjù)�
og� søgte� at� opmuntre� branchen� til� at� tilby-
de publikum mere nutidige og realistiske 
tv-dramaer. 

Siden har man oplevet regulære stram-
ninger, som i marts 2019 hvor den nationa-
le radio og tv-administration (NRTA) påbød 
en�generel�sendepause�for�gǔzhuāngjù�indtil�
juni�”aimed at correcting the view of history 
for audience”�1.�Herefter�er�det�fastsat,�at�gǔ-
zhuāngjù�højst�må�fylde�15�%�af�sendefladen�
i bedste sendetid. Man frygter, at tv-serier-
nes urealistiske skildring af en verden med 
magtkampe, intriger og brug af overnaturlige 
kræfter kan forvrænge seernes forståelse af 
den kinesiske historie og samfund. 

KRIMISERIER
Med In the Name of the People 人民的名义 
lykkedes� det� i� 2017� at� producere� et� reali-
stisk, politisk tv-drama, der kunne tiltrække 
et� stort� publikum� og� ramme� flere� alders-
grupper.� Den� blev� diskuteret� på� de� sociale�
medier og vakte opmærksomhed i udlandet.

Når In the Name of the People blev så po-
pulær og kaldes det kinesiske modstykke til 
House of Cards 2, er det et samspil af en række 
faktorer: emnet korruption i sig selv, nylige 
skandalesager hvor folk fra partitoppen er 
blevet fældet for at tage imod bestikkelse, et 
spændende plot, en fængende, nutidig for-
tællestil,� et� cast� af� top� skuespillere,� statens�
støtte og – timingen. Tv-dramaet lægger sig 
smukt� i� forlængelse� af� Xi� Jinpings� politiske�
program til bekæmpelse af korruption ’i fol-
kets navn’ og blev sendt lige op til den 19. 
partikongres,�hvor�Xi�Jinping�skulle�genvæl-
ges. 

Ligesom In the Name of the People er The 
Thunder 破冰行动,� udsendt� i�maj� 2019,� en�
kriminalserie med en vellykket politiakti-
on som baggrund. Plottet i The Thunder er 
modelleret over narkopolitiets aktion mod 
en narkotikaring i Guangdong-provinsen i 
2013.�Aktionen� foregik�under�navnet� ”雷霆

扫毒�12•29”�(The Thunder Drug Sweep 12 – 
29) og var så vellykket, at man har ladet en 
politiserie på 48 episoder udspille sig om-
kring den. The Thunder er spændende, rum-
mer� fine� skuespilpræstationer� og� har� den�
populære, unge skuespiller Huang Jingyu 黄
景瑜 i hovedrollen. 

1 �Zhang�Han:�Withdrawal�of�costume�drama�series�reflects�tightened�regulations.�Global�Times�
24.3.2019.�http://www.globaltimes.cn/content/1143197.shtml�(besøgt:�13.4.2020)�

2 �Why�is�the�Chinese�‘House�of�Cards’�so�popular?�CGTN:�Dialogue�with�Yang�Rui,�16.�apr.�2017�

Ode to Joy. Still fra fotoshoot.

The Thunder. 
Li Fei spillet af Huang Jingyu 
i aktion mod narkohandlere.
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is Well 都挺好 er den stærke i familien netop 
den datter, der som barn blev diskrimineret 
til fordel for brødrene og måtte kæmpe sin 
kamp alene. I Like a Flowing River 大江大

河,�der�har�mænd�som�hovedfigurer,�møder�
man lige fra starten af historien interessante 
kvindeskikkelser, som gør en forskel, og som 
gør indtryk. 

DEN ENLIGE MOR
I The First Half of my Life 我的前半生 fra 
2017� er� den� kvindelige� hovedfigur� en� nys-
kilt, enlig mor uden uddannelse, der for før-
ste gang skal prøve med egne midler at få sit 
liv til at hænge sammen. Romanen bag denne 
tv-serie er skrevet af Isabel Nee Yeh-su (亦 舒 
Yi Shu), en populær forfatter med en enorm 
læserskare, der elsker hendes mange roma-
ner om perfekte, rige og smukke kvinder. 

Den fraskilte kvinde i The First Half of my 
Life repræsenterer en lidt mere realistisk 
kvindefigur,� hvilket� formentlig� har� sikret�
tv-serien et bredere publikum, der netop til-
trækkes af hverdagsdramaets realisme.

“I believe the secrets of its success lie in 
capturing modern life in China through sever-
al ordinary people’s lives on one hand, and the 
great influence of book writer Isabel Nee Yeh-
su on the other”, udtaler seriens manuskript-
forfatter Qin Wen om seriens popularitet 4. 

I REALISMENS NAVN

TRE TV-SERIER  
– ÉN ROMANFORFATTER 

All is Well 都挺好 er en af de mest omdisku-
terede�kinesiske�tv-serier�fra�2019,�placeret�
blandt årets 10 bedste, et familiedrama med 
forlæg i en roman af den kinesiske forfatter 
A Nai 阿耐.�A�Nai�har�i�de�seneste�år�gjort�sig�
bemærket� som� romanforfatteren� bag� suc-
cesfulde�tv-serier,�først�med�Ode to Joy 欢乐
颂 3, der (foreløbig) er blevet til Ode to Joy 
fra 2016 og Ode to Joy 2 fra 2017, og dernæst 
med romanen River of Time 大江东去 der 
2018-19 blev udsendt som tv-serien Like a 
Flowing River 大江大河 og i 2020 efterfølges 
af Like a Flowing River 2. 

Ode to Joy 欢乐颂 er en kinesisk pendant 
til Sex and the City, bare uden sex. Fem unge 
kvinder med forskellig baggrund søger på 
hver sin måde at skabe sig en tilværelse i 
Shanghai og bliver, fordi de tilfældigvis bor 
samme�sted,�hinandens�støtte�og�spejl�i�den-
ne� proces.� Med� den� moderne� storby� som�
ramme og udfordring skildrer serien de fem 
kvinders udvikling mod selvstændighed, de-
res�op-�og�nedture�i�arbejde�og�kærlighed�og�
deres relationer til familien. Serien belyser 
kvinders liv og position i det moderne Kina 
på�en�nuanceret�og�reflekteret�måde.

Like a Flowing River 大江大河 er en sam-
fundsskildring, der følger det kinesiske sam-
funds udvikling i reformperiodens første år-
tier fra 1978. Tre unge mænd med forskellige 
evner og ambitioner kæmper for at gøre sig 
gældende i skabelsen af det moderne Kina, 
på landet, i industrien og forretningslivet. 
Tv-serien� blev� produceret� med� statsstøtte�
som led i markeringen i 2018 af 40-året for 

Kinas� reformpolitik� og� åbning� mod� Vesten�
改革开放,� iværksat� under� Deng� Xiaopings�
styre. 

All is Well 都挺好 zoomer ind på den uven-
tede situation i en lille familie, at morens død 
efterlader ansvaret for den nu enlige far hos 
de tre voksne børn. Serien gav i foråret 2019 
anledning� til� livlig� aktivitet� på� de� sociale�
medier, hvor kinesiske seere med stor entu-
siasme anklagede og forsvarede henholdsvis 
den� hjælpeløse� og� krævende� familiefar� og�
hans velmenende men plagede og magteslø-
se børn. Serien er underholdende, samtidig 
med at den seriøst formidler det trøstesløse 
og umulige i at ville gøre det rigtige. Anmel-
dere fremhæver seriens realisme, relevante 
temaer og virkelighedsnære karakterer. 

Daylight Entertainment (东阳正午阳
光影视有限公司) er produktionsselskabet 
bag� disse� tre� tv-serier� –� i� samarbejde�med�
skiftende�tv-kanaler�(Dragon�TV,�Beijing�TV,�
Zhejiang� Television,� Jiangsu� Television)� og�
streamingtjenester� (Tengxun� (Tencent)� Vi-
deo 腾讯视频, iQiYi 爱奇艺, Youku 优酷). 

A Nai er ingeniør, har udgivet bøger om øko-
nomi og har ry for at være en fremragende 
forretningskvinde. Siden 2004 har hun udgi-
vet op mod 15 romaner og er blevet yderst 
populær blandt web-roman-læsere. Hun rø-
ber ikke selv meget om personen bag pseu-
donymet A Nai, men hun viser til gengæld 
gennem sine romankarakterer en stærk 
holdning til kvinders værd og kvinders mu-
lighed�for�succes�i�arbejdslivet.

I Ode to Joy 欢 乐颂 viser A Nai fem ud-
gaver af den moderne, unge kvinde og deres 
udfordringer i kampen for at lykkes, og i All 3 �Roman�i�tre�bind

“You’re a girl, how can you compare with 
your two elder brothers?” lød morens bitre 
svar til datteren, som familien ikke kunne få 
råd til at give samme skoleuddannelse som 
brødrene. Flashback-scene fra All is Well.

4 �Chinadaily.com.cn�19.7.2017

Luo Zijun (tv) fra The First Half of My Life, en mere 
realistisk kvindefigur end den perfekte ‘Yi-Shu 
Lady’, som Isabel Nee Yeh-su’s læsere ynder at 
spejle sig i.
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TV-SERIERNES FORMAT 

I forhold til at tiltrække et vestligt publikum 
har kinesiske tv-serier mange odds imod sig. 
Det kinesiske sprog, kulturen, humoren og 
musikken kan repræsentere udfordringer. 

Selve udgivelsesformen er anderledes. En 
sæson i en kinesisk tv-serie består typisk af 
45-50 episoder a 45-50 minutters længde. 
Nogle serier slutter så allerede efter en sæ-
son. Produktionen af tv-serier i Kina foregår 
ofte på den måde, at alle afsnit – samtlige sæ-
soner og samtlige episoder – er planlagt på 
forhånd�og�herefter�filmes�og�produceres�i�et�
hug. Efterfølgende udgives serien til stream-
ing på nettet i løbet af nogle få uger. 

En episode i en dansk eller amerikansk 
tv-serie�har� typisk,�som�den�ene�ud�af� flere�
handlingstråde, et narrativt forløb, der kom-
mer til en form for afslutning inden for epi-
soden. 

Kinesiske tv-serier lader sig ikke binde af 
den slags. Ofte starter en ny episode midt i en 
scene�fra�den�forrige�episode.�All is Well epi-
sode�1�fx�slutter�midt�i�et�flashback�til�hoved-
personens�barndom.�Flashbacket�fortsættes�
og afsluttes så i starten af episode 2, hvoref-
ter fortællingens nutid genetableres. 

En kinesisk tv-serie med narrative forløb, 
som ikke er tilrettelagt i forhold til episode-
inddelingen, egner sig næppe til at blive vist 
med et enkelt afsnit om ugen. Her satses på 
bingewatching.�

MUSIK 

De�fleste�kinesiske�tv-serier�bruger�popsange�
som temasange, indlagte sange og til under-
lægning. 

Fra� vestlige� film�er� vi� vant� til,� at� under-
lægningsmusik oftest er instrumentalmusik, 
der er stemningsskabende og udtrykker fø-
lelser�på�et�abstrakt�plan.�I�kinesiske�film�og�
tv-serier er det almindeligt, at en sangs tekst 
indgår i fortællingen på en mere konkret 
måde, hvor lyrikken, som en fortæller eller 
indre stemme, direkte forholder sig til den 
berørte�persons�følelser�og�overvejelser.�San-
genes ord vises derfor ofte i underteksterne, 
hvilket især kan være forvirrende, hvis der er 
samtidig dialog. 

Traditionen med indlagte sange har rød-
der tilbage til det klassiske kinesiske drama, 
hvor musikken er en integreret del af fore-
stillingen.� For� tv-� og� musikproducenterne�
er�det�kommercielt�en�win-win-situation,�at�
musiknumre bliver kendte via tv-serier, og at 
popsange�og�popstjerner�hjælper� til�at�pro-
movere�film�og�tv-serier.�

TV-SERIER I UNDERVISNINGEN 
Film og tv har en naturlig plads i sprog- og 
kultur-undervisning, og ikke mindst i de om-
talte tv-serier baseret på A Nai’s romaner er 
der masser af samfundsrelevant og kulturelt 
interessant stof at dykke ned i. 

I REALISMENS NAVN

Like A Flowing River. Det er en festdag 
i landsbyen Lei, når der er blevet råd 
til at anskaffe sig nyt maskineri.

Ode to Joy er oplagt. Den er nem at gå til 
og kan passes ind i kinesiskundervisning på 
alle niveauer. Alene første episode tilbyder 
rigeligt med stof til beskrivelse og karakteri-
stik af de fem farverige hovedpersoner og de-
res forskellige livssituation. Måske ser man 
ikke lige sig selv i kvinderne i serien, men til 
gengæld giver de nok at undre sig over.

Kinesisk kultur og samfundsforhold kan 
diskuteres� ud� fra� scener�med� temaer� som:�
fordomme�over� for�kvinder�på�arbejdsplad-
sen, at være single kvinde over 30 i Kina 
(shengnü 剩女),� forældres� indflydelse� i� for-
hold�til�kærester�og�ægteskab,�madvaner�etc.�
etc.�

Der er masser af kinesiske tv-serier derude, 
i alle genrer fra seriøs dokumentarisme til 
de�mest� fantastiske� og� fjollede� kærligheds-
historier, fra dramaer, der udspiller sig i my-
tisk�tid,�under�kejsertidens�dynastier,�under�
krige og revolutioner til tv-serier, der foregår 
i� samtiden,� fremtiden� og� virtuelle� miljøer�
og animations-serier. Tv-seriemarkedet er 
mangfoldigt og uoverskueligt. 

Her er præsenteret nogle bud på moder-
ne hverdagsdramaer med en vis grad af re-
alisme�i�tematik,�persontegning�og�miljø.�De�
kan alle anbefales som serier, der er under-
holdende og giver en fornemmelse af, at man 
bliver en lillebitte smule klogere på livet i det 
moderne Kina.

Jette Jørgensen, MA i Kinastudier.  
Specialeområde:�soundscape,�brugen�
af�lyd�og�musik�i�kinesiske�film.



14 DANMARK-KINA NR. 114 2020

欢乐颂 

ODE TO JOY 
(2016-2017)

Ode to Joy følger fem unge kvinders liv og 
dagligdag med udgangspunkt i deres fælles 
base, et nybygget boligkompleks kaldet 欢乐
颂 Ode to Joy i det moderne Shanghai.

Kvindernes møde med hinanden og deres 
voksende engagement i hinandens liv giver 
publikum et indblik i forskellige kvinders 
forskellige baggrund og livssituation og de-
res forskellige drømme og livsmuligheder 
i det moderne Kina. Serien tilbyder os som 
vestlige� seere� et� nuanceret� billede� af� unge�
kinesiske kvinders muligheder i Kina i dag. 

Kvinderne� bebor� tre� lejligheder� på� 22.�
etage i boligkomplekset: To af kvinderne har 
penge�og�ejer�hver�sin�lejlighed,�de�tre�andre�
deler� en� lejelejlighed.� Tre� af� kvinderne� er� i�
begyndelsen af 20’erne, og to kvinder er fyldt 
30 (læs: tilhører kategorien ’shengnü’ – en-
lige kvinder over 30 betegnes som værende 
’tilovers’).�Alle�er� ’working�girls’� i� job�på�ni-
veauer�fra�praktikant�til�chef.�

I løbet af seriens 97 episoder udvikler 
kvinderne sig fra at være tilskuere til hinan-
dens liv og problemer til at være hinandens 
støtter og nogle gange direkte involverede i 
at�få�udredt�og�løst�også�komplicerede�situ-

ationer.�Ved�afslutningen�af�sæson�2�ser�man�
fem stærke kvinder, der går fremtiden i møde 
som�selvstændige�og�uafhængige�individer.�

Ode to Joy er let at gå til, hvad angår hand-
lingsforløb og setting. Men som ny seer på 
kinesisk tv kræver det nok et par episoder at 
vænne sig til de farverige karakterer og mil-
jøer,�der�kan�virke�noget�overgearede�på�en�
dansk seer. 

Titelmusikken til serien er en pop-ver-
sion� af� Beethovens� musik� til� Schillers� digt�
”An�der�Freude”.�Med�sæson�2�er�musikstilen�
strammet op, så der er mere power og min-
dre Beethoven.

Instruktion: Jian Chuanhe 简川訸 (sæson 

1+2), Kong Sheng 孔笙 (sæson 1), Zhang 

Kaizhou 张开宙 (sæson 2) 

Romanforlæg: A Nai 阿耐 

1. sæson: 42 afsnit (april-maj 2016) 

2. sæson: 55 afsnit (maj-juni 2017) 

Kan ses på Youtube m. engelske/kinesiske 

undertekster 

Hovedroller: 

Liu Tao 刘涛 som An Di 安迪

Jiang Xin 蒋欣 som Fan Shengmei 樊胜美 

Wang Ziwen 王子文 som Qu Xiaoxiao 曲筱绡
Yang Zi 杨紫 som Qiu Yingying 邱莹莹 

Qiao Xin 乔欣 som Guan Ju’er 关雎尔
Wang Kai 王凯 som Zhao Qiping 赵启平 

Zhang Lu 张陆 som Wang Baichuan 王柏川 

Jin Dong 靳东 som Tan Zongming 谭宗明 
Yang Shuo 杨烁 som Bao Yifan 包奕凡 

人民的名义
 

IN THE NAME OF  
THE PEOPLE (2017)

Korruption er udbredt i Kina men ikke po-
pulært.�Og�det�var�Xi�Jinpings�erklærede�mål,�
da han blev præsident i 2013, at han ville 
udrydde korruption, også inden for kom-
munistpartiet. Efterfølgende gav anti-kor-
ruptionskampagner og afsløringer af også 
højtstående� partimedlemmers� indblanding�
i korruption stof til tv-serier, hvori der ud-
spiller�sig� fiktive�historier�om�opsporing�og�
afsløring af korruption. Politiet og myndighe-
derne er historiernes helte. 

Således også i In the Name of the People 人
民的名义, som med statens støtte kunne op-
byde�en�stjernerække�af�kendte�skuespillere.�
I�den�fiktive�Handong-provins�følges�under-
søgelseslederen�Hou�Liangpings�optrævling�
af en korruptionssag, som har ligheder med 
de kinesiske korruptionssager fra 2013, som 
også�fandt�vej�til�internationale�medier.�

In the Name of the People skiller sig ud 
fra andre serier i genren som mere realistisk 
og mere moderne i sin fortællemåde bl.a. i 
brugen af suspense. Dramaet udpeger ikke 
fra starten entydige skurke og helte, og histo-
riens forbrydere viser sig at være personer, 
der ikke er onde eller amoralske, men som 
tilfældigvis har ladet sig friste og er gået over 
stregen. 

Således ses In the Name of the People som 
et tv-drama, der er mere realistisk omkring, 
hvad der i virkeligheden sker i verden. 

Instruktion: Li Lu 李路 

Bogforlæg og manus: Zhou Meisen 周梅森 

52 afsnit a 45-55 min. 

Kan ses på Youtube med kinesiske 

undertekster

Hovedroller: 

Lu Yi 陆毅 som Hou Liangping 侯亮平 

Zhang Fengyi 张丰毅 som Sha Ruijin 沙瑞金 

Wu Gang 吴刚 som Li Dakang 李达康 

Ke Lan 柯蓝 som Lu Yike 陆亦可 

I REALISMENS NAVN
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我的前半生
 

THE FIRST HALF  
OF MY LIFE (2017)

 
I indledningen til The First Half of My Life 
fortæller den selvsikre kvindelige hovedper-
son�Luo�Zijun�i�VoiceOver�om�sit�perfekte�liv:�
Hun�har�giftet�sig�godt,�hendes�mand�tjener�
nok til, at hun kan nyde en sorgløs tilværel-
se, hvor der er sørget for alt fra det praktiske 
til den bedste skolegang for sønnen. Da det 
utænkelige sker, at manden forlader hende 
for�en�anden�kvinde,�er�Luo�Zijuns�livsgrund-
lag med et væk. 

Serien følger hendes kamp for at blive 
stærk og selvstændig og i stand til at håndte-
re�dagligdagen.�Undervejs�viser�hun�sig�hjæl-
peløs, uden kendskab til den virkelige verden 
og uden midler til at kunne forsørge sig selv 
og�sin�søn.�Luo�Zijun lærer at tage ansvaret 
på sig og skabe rammerne for en tilværelse.

 I forholdet til den ældre generation, der 
traditionelt bygger på ærbødighed og ly-
dighed, kommer der gnidninger og åbenlys 
konflikt,� da� farens� forældre� ønsker� at� tage�
drengen til sig og overtage ansvaret for hans 
opvækst� og� uddannelse.� Luo� Zijun må nu 
også kæmpe for sin ret til at være enlig mor.

Instruktør: Shen Yan 沈严 

Manuskript: Qin Wen 秦雯

Bogforlæg: 

Yi Shu 亦舒: The First Half of My Life 

Sæson 1: 42 afsnit a 45 min 

Sæson 2: (planlagt sendt dec 2020 med 

titlen 我的后半生) 

Kan ses på Youtube m. engelske/kinesiske 

undertekster 

Hovedroller: 

Ma Yili 马伊琍 som Luo Zijun 罗子君 

Jin Dong 靳东 som He Han 贺涵 

Juan Quan 袁泉 som Tang Jing 唐晶 

Lei Jiayin 雷佳音 som Chen Junsheng 陈俊生 

Wu Yue 吴越 som Ling Ling 凌玲 

大江大河
 
LIKE A FLOWING 
RIVER (2018)

Like a Flowing River følger tre unge mænds 
forskellige livsforløb i årene efter Deng 
Xiaopings�indførelse�af�"Reform�og�åbning"-
politikken i 1978. De tre er vokset op i 
forskellige familier i nabolandsbyer, og de 
følger�i�uddannelse�og�karriere�hver�sin�vej.�
Deres spor krydses løbende, således at man 
oplever de tre livsforløb i lyset af hinanden 
og�i�forhold�til�deres�miljømæssige�baggrund.�

Historien starter, hvor Song Yunping og 

hendes yngre bror Song Yunhui (spillet af 
Wang Kai) har bestået 高考� (gāokǎo),� den�
adgangseksamen til universiteterne, der som 
følge af Kulturrevolutionen ikke har været 
afholdt�de� foregående�10�år.�Familien� tilde-
les�én�universitetsplads,�som�søsteren�lader�
broren få. 

Historiens ene spor følger Song Yunhui, 
der�som�ingeniør�er� i� frontlinjen�under�vir-
keliggørelsen af Kinas industrielle moderni-
sering. Søsteren bliver gift med den driftige 
entreprenør-type� Lei� Dongbao� (spillet� af�
Yang�Shuo)�fra�nabolandsbyen.�Lei�Dong�baos�
arbejde� for� modernisering� af� landsbyens�
drift�følges�i�historiens�andet�spor.�Det�tredje�
spor�følger�Yang�Xun,�som�har�handelstalent�
og med Kinas åbning for privat virksomhed 
øjner�muligheden� for� at� kunne� etablere� sin�
egen forretning. 

Gennem de tre hovedpersoners kampe og 
op- og nedture tegner sig et billede af et Kina 
under politisk forandring med økonomiske 
reformer,� forbedrede� sociale� forhold� og� i�
takt hermed en forandring og bevidstgørelse 
hos de mennesker, der medvirker til at ska-
be reformerne. Like a Flowing River dækker 
reformtiden frem til starten af 1990’erne og 
efterfølgeren Like a Flowing River 2 perioden 
frem til 1998.

Instruktion: 

Kong Sheng 孔笙; Huang Wei 黄伟 

Efter romantrilogi af A Nai 阿耐阿耐: 大江东
去 (River of Time) 

Manus: Yuan Keping 袁克平 

1. sæson: 47 afsnit a 40-45 min. (dec. 2018) 

2. sæson: 50 afsnit (under optagelse efter 

Corona-pause jan-april 2020, planlagt vist 

efterår 2020) 

Kan ses på Youtube m. engelske/kinesiske 

undertekster 

Hovedroller: 

Wang Kai 王凯 som Song Yunhui 宋运辉 

Yang Shuo 杨烁 som Lei Dongbao 雷东宝 

Dong Zijian 董子健 som Yang Xun 杨巡 

Tong Yao 童瑶 som Song Yunping 宋运萍

I REALISMENS NAVN
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双城故事
 

A TAIWANESE TALE  
OF TWO CITIES (2018)

To byer, to kvinder ... 
I�Taipeis�traditionelle�bydel�Dadaocheng�

drømmer� Li� Nian-nian� om� at� opleve� San�
Francisco,�byen�som�var�hendes�mors�store�
kærlighed,�mens�Jo,�vokset�op�i�San�Francis-
cos�taiwanesiske�diaspora,�søger�sine�rødder�
i Taiwan. Nian-nian er læge i kinesisk medi-
cin,�opvokset�og�oplært�i�sin�fars�klinik,�hvor�
hun�bor;� Jo�er�datalog�med�egen� lejlighed� i�
SF.

De to kvinders tilfældige møde i Taipei re-
sulterer i et spontant arrangeret boligswap, 
der giver dem hver især muligheden for at 
udforske tilværelsen på den anden side af 
Stillehavet. At følge de to kvinder på frem-
med grund betyder, at der stilles skarpt på 
episoder, der illustrerer kulturforskelle, små 
som�store,�nogle�interessante�og�sjove,�andre�
uventede eller mærkelige. Tilsammen giver 
de indblik i, hvordan man i de to kulturer 
håndterer� arbejde� og� fritid,� kærlighed� og�
familieliv, mad og måltider – og ikke mindst 
sygdom�og�medicin.�

De kulturelle forskelle mellem vest og øst 
sættes op som modernitet over for tradition, 
storbyliv�over�for�nærmiljø,�individuel�frihed�
i forhold til forpligtelse over for familien og 
jogging� versus� yoga� og� qigong.� Kunsten� er�

ikke at vælge det ene frem for det andet, men 
at kunne forene det modsætningsfyldte i en 
multikulturel identitet. 

A Taiwanese Tale of Two Cities har et 
ujævnt� forløb� og� dvæler� nogle� gange� (uri-
meligt)�længe�ved�en�enkelt�scene,�mens�de�
60-70�min.�lange�episoder�afløser�hinanden�i�
en strøm. Men A Taiwanese Tale of Two Cities 
er�også�sød�og�sjov,�med�en�uimodståelig�op-
lagthed�og�humor�og�charmerende�skuespil-
lere i hovedrollerne. 

På billedsiden vrimler det med menne-
sker og liv, interessante lokaliteter og detal-
jer�i�interiør,�tøj,�mad�etc.�Dele�af�serien�kan�
opleves som turistfremstød for Taipei. Fil-
misk benyttes overraskende fortælletekni-
ske greb, som når fx minder og forestillinger 
bliver konkrete, og forskellige tider og steder 
legende�kobles�til�ét�billede,�én�scene.�

A Taiwanese Tale of Two Cities når 
omkring et væld af problemstillinger, der 
er aktuelle i en globaliseret verden. Den bli-
ver ikke ved fordommene og udnytter ikke 
forskellighederne� til� konfliktstof� men� viser�
mennesker, der kan rumme og beriges af kul-
turforskelle. 

Instruktion: Yeh Tien-lun 葉天倫 

20 afsnit a ca. 70 min. 

Udsendt 1. sep. 2018 på Taiwanese Public 

Television Service 

Kan ses på Netflix m. danske undertekster 

Hovedroller: 

Tammy Chen 陈怡蓉 som 

Lee Nien-Nien 李念念 

Peggy Tseng 曾珮瑜 som 

Josephine Huang 黄台美 

James Wen 温升豪 som 

Teng Tien-Ming 鄧天明 

Lung Shao-hua 龙劭华 som 

Lee Jen-Kuei 李仁貴 

Denny Huang 黄柏钧 som Ryan Yeh 葉仁奕 

破冰行动 

THE THUNDER (2019)
The Thunder er en kriminalhistorie i 42 af-
snit, der bygger på forløbet af en kinesisk 
politiaktion med kodenavnet ’The Thunder 
Drug Sweep’ imod en fransk-kinesisk narko-

tikaring i 2013. Tv-serien fortæller om de 
virkelige�begivenheder�i�fiktionens�form.�

Den�fiktive�hovedperson�Li�Fei�er�narko-
betjent� og� del� af� en� specialenhed� som� har�
til opgave at optrævle den internationale 
narkotikaring.�Historien�starter,�hvor�Li�Fei,�
fanget� i� en� skudveksling� i� jagten� på� lokale�
narkohandlere, ser sin ven og kollega blive 
dræbt, mens han selv overlever. 

Episoden�styrker�Li�Feis�mistanke�om�en�
læk inden for politiet, som han insisterer på 
at efterforske. Selv efterstræbt på livet søger 
han et opgør med dem, der står bag hans 
vens�død,�samtidig�med�at�han�spiller�en�cen-
tral rolle i operation Thunder. 

De�fire�første�episoder�af�The Thunder, som 
er tilgængelige med engelske undertekster, 
giver�fint�et�indtryk�af�serien�og�genren.�

Instruktion: 

Fu Dongyu 傅东育, Liu Zhangmu 刘璋牧 

Manuskript: 

Chen Yuxin 陈育新, Qin Yue 秦悦, Li Li 李立 

42 afsnit a 45 min. 

Kan ses med kinesiske undertekster på det 

kinesiske stats-tv CCTV’s webside tv.cctv.com 

De første fire afsnit har iQiYi  爱奇艺 lagt på 

Youtube med engelske undertekster 

Hovedroller: 

Huang Jingyu 黄景瑜 som Li Fei 李飞 

Wu Gang 吴刚 som Li Weimin 李维民 

Li Mozhi 李墨之 som Chen Ke 陈珂 
Ma Yujie 马渝捷 som Ma Wen 马雯 

I REALISMENS NAVN
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都挺好

ALL IS WELL (2019)

I Suzhou mødes en far og hans tre voksne 
børn for første gang i mange år. Moren er 
død, og der skal arrangeres bisættelse. Alle 
ser de helst det fornødne ordnet hurtigst 
muligt, så de hver især kan vende tilbage til 
deres respektive liv. Men hvad skal der ske 
med�faren?

Sønnen�der�har�stiftet�familie�i�USA,�dat-
teren�der�som�teenager�blev�smidt�ud�hjem-
mefra, den nygifte lillebror der bor i byen 
–�hvem�har�hjerterum�og�husrum�til�den�ald-
rende�far,�der�nu�er�enkemand?�Ingen�løsning�
ligger�lige�for,�og�hjælpeløsheden�breder�sig�
blandt de tre søskende. 

Hermed kommer tilfældighederne til at 
råde, hvilket hverken gør problemerne min-
dre eller bringer en varig løsning nærmere. 
Faren�er�en�kontroversiel�figur,�han�undviger�
konflikter,�tager�ikke�ansvar�og�forventer�det�
urimelige af sine børn, der på hver sin måde 
vrider sig ved at påtage sig den rolle, som tra-
ditionelt påhviler børnene. 

Heraf�udspringer�et�utal�af�komiske�sce-
ner, der på samme tid er dybt alvorlige og 
vækker genklang hos de mange seere, der 
synes, at de ikke selv lever op til at yde deres 
forældre den omsorg, samfundet og traditi-
onen forventer af dem. Børnene vil alle tre 
gerne sige fra over for faren og forsøger det, 
men så længe faren nægter at tage ansvar for 
sig selv, kan det ikke lykkes ... 

I REALISMENS NAVN

Set�med�vestlige�øjne�virker�såvel�farens�
forventninger til børnene som især sønner-
nes ansvarsfølelse i forhold til faren over-
drevne. Men det reelle i situationen er, at det 
traditionelle familiemønster er opløst. Den 
unge generation klarer sig selv økonomisk og 
stifter�eget�hjem,�men�med�en�generation�af�
forældre/bedsteforældre, der ikke kan klare 
sig selv i deres alderdom, opstår et hænge-
parti. Børn bliver nødt til at tage sig af deres 
forældre, fordi der ikke er andre til det, og 
også fordi det, i en tradition hvor familien er 
vigtigere end den enkelte, er børns pligt at 
sørge for deres forældre. 

All is Well�er�sjov�og�underholdende,�rø-
rende og vedkommende og rammer lige ned 
i væsentlige problemstillinger i det moderne 
kinesiske samfund. 

Instruktion: Jian Chuanhe 简川訸 

Efter roman af A Nai 阿耐 

46 afsnit a 45 min. 

Kan ses på Youtube m. engelske/kinesiske 

undertekster 

Hovedroller: 

Yao Chen 姚晨 som Su Mingyu 苏明玉 

Ni Dahong 倪大红 som Su Daqiang 苏大强 

Guo Jingfei 郭京飞 som  

Su Mingcheng 苏明成 

Gao Xin 高鑫 som Su Mingzhe 苏明哲
Yang Youning 杨祐宁 som  

Shi Tiandong 石天冬 

Li Nian 李念 som Zhu Li 朱丽 

Gao Lu 高露 som Wu Fei 吴非

阳光普照

A SUN (2019)

Ligesom�den�koreanske�Oscar-vinder�Parasi-
te handler A Sun�om�en�familie�på�fire�og�dens�
overlevelse under pressede kår og uventede 
omstændigheder. A Sun er dog på alle måder 
mindre ekstrem, mere afdæmpet og mere re-
alistisk end Parasite. 

Forældrene i A Sun� har� fast� arbejde� og�
bor� i� et� lejlighedskompleks� med� deres� to�
teenage-sønner. Drengene viser sig begge 
utilpassede men har forskellige måder at 
reagere på; den yngste, A He, udadvendt og i 

kontakt�med�det�lokale�undergrundsmiljø,�og�
den ældste, A Hao, indadvendt med personli-
ge omkostninger til følge. Familiens stolthed 
og sammenhold kommer på hårde prøver, 
når trusler på livet og fare for fallit truer med 
at ødelægge alt. 

Filmen starter med, at A He ryger tre år i 
ungdomsfængsel, og den følger familien ind-
til et par år efter A He’s løsladelse, hvor en 
form for stabilitet etableres. A Sun er histo-
rien om, hvordan en enkelt episode kan blive 
afgørende for en række menneskers og deres 
familiers liv og fremtid. 

A Sun� er� en� usædvanlig� film,� afdæmpet� og�
med en gribende intensitet. Den vandt bl.a. 
priserne� for� bedste� film� og� bedste� instruk-
tør ved Taiwans Golden Horse Filmfestival i 
2019.

Instruktion: 钟孟宏 

Spillefilm, Taiwan

Kan ses på Netflix m. danske undertekster

Hovedroller: 

Chen Yi-wen 陳以文 som A Wen 阿文 

Samantha Ko 柯淑勤 som Qin 琴姐 

Wu Chien-ho 巫建和 som A He 阿和 

Liu Kuan-ting 吳岱凌 som Cai-tou 小玉 

Greg Hsu 許光漢 som A Hao 阿豪
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AF JESPER WILLAING ZEUTHEN ©

LANDET MED DE MANGE BOLIGER
Kina er på ganske få år gået fra at være et land, 
hvor�de�fleste�lever�af�landbrug�til�at�være�et�
land, hvor størstedelen af befolkningen lever 
af� byerhverv.� Ifølge� officielle� statistikker� er�
det nu noget over halvdelen, der bor i byerne. 

Den type områder, der vokser hurtigst, 
er dog ikke bykerner men derimod områder 
nær byerne, som enten gennem planlægning 
i meget stor skala bliver omdannet til by eller 
som langsomt ændrer funktion fra landsby til 
forstad. Jeg har siden 2007 beskæftiget mig 
med livet i disse områder, som er under for-
andring fra land til by. 

Jeg� har� navnlig� arbejdet� rundt� om� Si-
chuans�hovedstad,�Chengdu.�Sichuan�er�en�af�
de fattigere provinser i Kina, men Chengdu 
fremstår som en forholdsvis velhavende ki-
nesisk�megaby.� Uligheden�mellem� Chengdu�
og�resten�af�Sichuan�er�væsentligt�større�end�
uligheden mellem andre provinshovedstæ-
der og deres omliggende land. 

Op mod halvdelen af de mange nye inve-
steringer� i� utallige� metrolinjer,� ny� lufthavn�
m.m.,�der�foretages�i�Chengdu,�er�finansieret�
gennem�den� fortjeneste,� lokalregeringer� får�
på�salg�af�jord.�Salget�af�jord�spiller�altså�en�
helt�central�rolle�i�udviklingen�af�byen.�

I KINA TILHØRER  
AL JORD STATEN, MEN …
For�at�forstå,�hvorfor�salg�af�jord�kan�være�så�
væsentlig en kilde til indkomst, er det nød-
vendigt først at forstå, hvordan rettigheder til 
jord�fordeles�i�Kina.�

Kinas�grundlov�slår�fast,�at�al�jord�tilhører�
staten. Flere læsere af dette blad kender for-
mentlig til mennesker, der investerer store 
summer�i�lejligheder�i�Kina,�og�vil�måske�un-
dre sig over, hvordan det kan passe. 

Det� skyldes,� at� ejendomsretten� i� Kinas�
byer er indrettet på samme måde, som den 
er i visse bebyggelser i Aarhus og København, 
hvor�jorden�er�solgt�med�en�tilbagefaldsklau-
sul efter et stort antal år, i Danmark typisk 
100 år. 

I�kinesiske�byer� lejer�byudviklere� jord�af�
staten i 70 år for en aftalt engangssum. Da 
alle har en antagelse om, at der efter 70 år vil 
blive indgået en eller anden form for aftale 
om�videre�ejerskab,�er�folk�i�de�største�byer�
villige� til�at�betale�priser� for� lejligheder,�der�
selv�med�danske�øjne�kan�virke�høje.�

I Chengdu er priserne fulgt godt med, men 
ligger fortsat betragteligt under niveauet i 
Beijing�og�Shanghai.�Prisniveauet�i�Chengdu�
svarer nogenlunde til priserne i Aalborg. 

De�samarbejdspartnere,� jeg�har�ved�uni-
versiteter i Chengdu, har alle investeret i 
lejligheder:�Den� ph.d.-studerende� søn� af� en�
migrantarbejder� i�en�enkelt� lejlighed,� lekto-
ren i tre og professoren i seks. Alle er er de 
enige om, at boliger er en af de få ting, man 
kan investere i, som man er sikker på ikke 
mister værdi. 

Faktisk� er� investeringer� i� lejligheder� så�
udbredte, at de større byer, herunder Cheng-
du,�har�forbudt�nye�køb�af�flere�lejligheder�til�
familier,�der�allerede�har�én�lejlighed�i�et�for-
søg�på�at�regulere�boligpriserne.�Lejligheder�
er� flere� steder� helt� rene� investeringsobjek-
ter,� som� står� tomme,�mens� lejligheder�med�
salgspriser, der godt kan sammenlignes med 
danske,�udlejes�for�ned�til�10.000�kr.�om�året.�

Selvom� mange� lejligheder� altså� måske�
ikke er strengt nødvendige for at skabe plads 
til en stigende bybefolkning, er der fortsat in-
teresse i at bygge. 

NÅR LAND BLIVER TIL BY
Omkring Chengdu bor der i landområderne 
omkring 1000 mennesker pr. kvadratkilo-
meter, eller omtrent lige så mange som i et 
dansk villakvarter. Skal byen udvides, kræver 
det altså en ret omfattende fortætning. 

I 1990’erne og nullerne skete meget af 
den fortætning ved, at folk, der boede i lands-
byer,� satte� flere� etager� på� deres� boliger� og�
udlejede� værelser� til� migrantarbejdere� og�
andre, der søgte mod byen, en praksis, som 
juridisk�var� inden�for�en�gråzone,� idet� jord-
rettigheder på landet reguleres grundlæg-
gende anderledes end i byerne. 

På landet tildeles hver landsbyboer et 
stykke� jord�med�ret� til�at�bygge�en�bolig�og�
bygninger anvendt til landbrug. Det stykke 
jord� kan� ikke� sælges� videre.� Derudover� til-
deles�brugsret�til�landbrugsjord,�som�kun�må�
bruges til landbrug for 30 år ad gangen. 

Skal�jord�på�landet�bebygges�tæt,�kræver�
det� i� princippet,� at� den� overgår� til� byzone,�
og det vil sige, at tildelinger til landsbyboe-
re�bortfalder,�og�profitten�ved�videresalg�(70�
års�udleje)�tilfalder�lokalregeringen.�Lokalre-
geringer i områder, hvor der er efterspørg-

Plan over byudvikling i amtsbyen Qionglai, 
Chengdu, 2007. Det ses, hvordan planen for et 

nyt industrikvarter introducerer en hel anden logik 
end de eksisterende landsbyer (i baggrunden). 

En typisk landsby under forvandling. 
De små huse er fra den gamle landsby 
og bygget i 1980’erne eller 1990’erne. 

De lidt højere huser fra omkring år 2000 
og de højeste huse er fra 2014 og frem. 

Der er planer om nedrivning 
af det meste under ti etager. 

sel� efter�nye� lejligheder,�har�dermed�et�væ-
sentligt�incitament�til�at�udvide�byerne,�idet�
den kompensation, der tilfalder de tidligere 
landsbyboere, typisk er væsentligt lavere, 
end det lokalregeringen får ind ved videre-
salg. 

I�nærheden�af�de�fleste�kinesiske�storbyer�
er der eksempler på større boligkomplekser, 
som�er�opført�på� jord,�der�principielt� ligger�
i� landzone.� I� nogle� tilfælde� accepteres� det,�
fordi� hele� landsbyers� økonomi� er� afhængig�
af de indtægter, de har opnået ved at omgå 
reglerne. I andre tilfælde rives sådanne byg-
gerier ned.
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En mand, der er forflyttet 
for at give plads til mere l
andbrugsjord, samler 
værdigenstande i brokkerne 
af sit gamle hjem. 
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I alle tilfælde opstår der typisk stridighe-
der om retten til kompensation. 

MEN HVAD NU MED LANDBRUGET?
Både landsbyer og byregeringer har væsent-
lige tilskyndelser til at inddrage landbrugs-
jord�og�konvertere�den�til�by.�Det�er�dog�tyde-
ligvis ikke en bæredygtig strategi. Dels fordi 
for�megen� inddragelse� af� landbrugsjord� vil�
betyde,�at�der� ikke�er�nok� jord�at�dyrke,�og�
dels�fordi�profitten�ved�jordsalg�udhules,�hvis�
udbuddet bliver for stort. 

Der er to klare tendenser i byudviklingen 
under�Xi�Jinping.�Den�ene�tendens�er,�at�sty-
ringen�af�nye�projekter�centraliseres.�Det�er�
ikke længere muligt for landsbyer at spekule-
re i, hvordan de kan skabe deres egne byud-
viklingsprojekter.� Det� er� lokalregeringerne,�
der�laver�den�slags�projekter�og�har�monopol�
på�at�profitere�på�dem.�Den�anden� tendens�
er en intensiveret sikring af, at den samlede 
mængde�landbrugsjord�ikke�må�reduceres.�

I Chengdu førte disse modsatrettede krav til 
udviklingen af et kvotesystem, som også ses 
flere�andre�steder�i�Kina,�og�som�har�bidra-
get til, at antallet af mennesker, der har måtte 
flytte,�er�blevet�endnu�større.�Kvotesystemet�
betyder, at ikke kun områder, hvor der skal 
bygges ny by, ryddes, men at der rives byg-
ninger�ned�for�at�gøre�plads�til�landbrugsjord.

Alene i Chengdus omegn med seks millio-
ner�bønder�er�ca.�en�million�bønder�i�løbet�af�
det seneste tiår blevet genhuset. 

For�at�få�lov�til�at�inddrage�landbrugsjord�
til� et�projekt� tæt�på�byen,�er� investorer�alt-
så� nødt� til� først� at� finde� landsbyer,� der� har�

et areal, som er lidt større end det område, 
de ønsker at bebygge. Disse landsbyer skal 
de så rive ned, så der bliver plads til mere 
landbrugsjord� og� genhusning� af� de� bønder,�
der tidligere boede der. Derefter kan de så 
forflytte�de�bønder,�der�boede�på�det�stykke�
jord,�hvor�de�vil�udvikle�det�mere�profitable�
projekt.�

Kvotesystemet udvikles løbende og fun-
gerer nu delvist som egnsudviklingsstøtte. 
Det er i stigende omfang fattige landsbyer; 
områder,�der�har�været�udsat� for� jordskælv�
m.v.,�der�får�lov�til�at�producere�de�kvoter,�der�
skal anvendes andre steder. 

Dermed er det regeringens håb, at udvik-
lingen i byerne også kan bidrage til udviklin-
gen�på�landet,�hvor�forflyttelser�skaber�nye,�
mere pladsbesparende bebyggelser, hvor 
tidligere bønder kan bo. Det er så tanken, at 
større� selskaber�kan� forpagte� jorden� fra�de�
forflyttede�bønder�og�bidrage�til�at�udvikle�et�
mere effektivt landbrug.

KVOTESYSTEMETS KONSEKVENSER
Mens mange af tankerne bag kvotesyste-
met er sympatiske, kan implementeringen 
være problematisk. Der går ofte en del år, fra 
bygninger er revet ned, til nye er opført, så 
i� ventetiden� skal�bønder�bo� til� leje,� som�de�
kan betale med midler bevilget af den lokale 
regering.

I�ganske�mange�tilfælde�ender� forflyttel-
ser�med,�at�de�forflyttede�flytter�ind�til�en�by,�
men fordi kompensationen typisk udbetales 
i form af en erstatningsbolig, får de samtidig 
en erstatningsbolig, som enten kun de ældre 
og måske børnene eller slet ingen bruger. 

I nogle tilfælde kan det også være muligt at 
udleje�eller�på�juridisk�tvivlsomme�vilkår�at�
sælge boligen, familien skulle genhuses i. 

Boligspekulation foregår dermed både 
i den velhavende mellemklasse i byen og 
blandt bønder. 

FORFLYTTELSER  
OMORGANISERER LOKALSAMFUND
Eksisterende lokalsamfund omorganiseres 
fuldstændig, når landsbybeboere genhuses 
i rækkehuse og skyskrabere, byens mellem-
klasse�flytter�ud�imellem�dem,�og�migranter�
langt�ude�fra�landet�kommer�til�som�lejere�af�
ellers uudnyttede boliger. 

Mange� oplever� flere� forflyttelser.� Der�
findes�fx�utallige�eksempler�på�migrantsam-
fund, som bosætter sig i de landsbyer, der er 
under�omdannelse,�og�så�flytter�ud�til�byens�
nye udkant hver gang, at nye, formaliserede 
byplaner når til deres område. 

Det er et helt enormt omfattende byplan-
lægningseksperiment, som på den ene side 
nok er med til at sikre, at Kina har væsent-
ligt mindre slum end sammenlignelige lande, 
men på den anden side også stiller krav til 
minutiøs planlægning, der kan være vanske-
lig at indfri. 

Jesper Willaing Zeuthen,  
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Tidligere landsbyboere fragtes hver dag 
ca. 10 km til deres gamle landsby, hvor 
de skal sikre mere effektivt landbrug. 

En tilgroet gravemaskine, som skulle 
have bidraget til at skabe mere 
effektivt landbrug, der hvor der engang 
lå en landsby.

Foto: C
hristia

n Lund
, 2018.

Foto: Christian Lund, 2018.
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AF CLEMENS STUBBE ØSTERGAARD
Vi har bedt om en kommentar fra Jesper Zeuthen ift., 
hvad ændringerne kan komme til at betyde for forflyttelser 
i udkanten af byerne.

HVAD BETYDER DEN NETOP  
AFSLUTTEDE FOLKEKONGRES  
FOR EJENDOMSRET I KINA?

Det er et åbent spørgsmål, hvad den yderligere formalisering af Ki-
nas�retssystem�konkret�kan�komme�til�at�betyde�for�tvister�om�ejen-
domsret�i�udkanten�af�byerne.�Det�er�fortsat�staten,�der�formelt�ejer�
al�jord�i�Kina,�så�de�fleste�tvister�i�forbindelse�med�nye�projekter�vil�
ikke være mellem borgere men mellem stat og borgere eller måske 
i�nogle�tilfælde�mellem�på�den�ene�side�ejendomsudviklingsselska-
ber,�der�langtidslejer�jord�af�staten�eller�landsbyer�og�har�tætte�for-
bindelser til lokale myndigheder, og på den anden borgere, der skal 
forflyttes.

Der har allerede, navnlig i de seneste år, hvor standardise-
ring� af� ejendomsret� har� stået� højt� på� dagsordenen, været mange 
eksempler på sager, hvor selskaber, der måske nok havde tætte 
kontakter til lokale myndigheder, er blevet beordret til at rive større 
boligkomplekser ned, fordi opførslen var imod den lovgivning, der 
var�vedtaget�på�højere�niveauer.�

Lovprincipper�betyder�bestemt�noget�for�forflytninger,�men�det�
virker mindre sandsynligt, at Folkekongressens seneste vedtagelse 
vil ændre det store fra den ene dag til den anden. 

Alle�involverede�i�forflytninger�på�landet,�jeg�har�talt�med,�er�enige�
om,�at�forflyttelserne�nu�sker�mere�regelret�end�de�gjorde�for�bare�
10-15 år siden. Det betyder ikke nødvendigvis, at folk er tilfredse, 
men det betyder, at rummet for forhandling er blevet formindsket, 
og muligheden for at opnå mere gennem protester er blevet mindre. 

Allerede før vedtagelsen af den nye lovgivning var det klart, at rå-
derummet�for�landsbyer,�der�formelt�set�regulerer�jorden�på�landet,�
og�de�mest�lokale�niveauer�af�staten�var�for�nedadgående.�Lovgiv-
ningen kan bidrage til yderligere at marginalisere disse lokalpoli-
tiske institutioner og dermed gøre forholdet mellem stat og borger 
mere infrastrukturelt. 

For nogle borgere kan det måske blive en fordel, men for lokale 
eliter�og�mindre�private�entreprenører,�der�ikke�i�forvejen�har�et�tæt�
forhold til staten, er det ikke nødvendigvis gode nyheder.

NY LOVGIVNING  
– CIVILRETTEN
Der var ikke meget global opmærksomhed om et ret vigtigt 
resultat�af�det�netop�afsluttede�Folkekongresmøde�i�maj.�

Der blev faktisk for første gang i Kinas historie vedtaget et 
stort�lovkompleks�på�civilrettens�område.�Civilretten�–�Napo-
leons Code Civil – kaldes undertiden borgerlig ret – at skelne 
fra offentlig ret. Det vil sige formueret, aftaleret, privatret, im-
materiel ret, arveret, familieret, personret osv. Civilretten er 
det, der omhandler livet fra vugge til grav. 

I Kina tales der meget om Rule of Law, og et lovbaseret 
samfund giver transparens og sikkerhed. For den enkelte er 
denne lovgivning meget vigtig. Den handler om rettigheder, 
grænser mellem regering og marked og mellem offentlig 
myndighed og private rettigheder.

Det betyder meget i Kina, men så sandelig også internatio-
nalt. Eksempelvis er immateriel ret et område, der har været 
i� fokus� internationalt�(dvs.� IPR�–� intellectual�property�right,�
beskyttelsen�af�ideer�og�opfindelser).�Det�er�med.�Men�til�ærg-
relse�for�LBGT-folk�i�Kina�kom�ægteskabsdelen�ikke�til�at�inde-
holde en regel om ægteskab mellem samme køn.

Flere af områderne har selvfølgelig været reguleret med en-
keltlove, men fra 2001 forsøgte man at lave et stort sammen-
hængende lovkompleks. Det måtte i første omgang opgives, 
men i 2014 blev det besluttet at prøve igen, og det endelige 
resultat�blev�lagt�frem�i�december�og�fik�114.000�kommenta-
rer online. Derefter blev de 1260 artikler, inddelt i syv ’bøger’, 
sendt til Folkekongressen.

Man kan spørge, om retssystemet så er godt nok til, at det 
er en vigtig udvikling. Dertil må man sige, at Kinas domstole 
opererer i et system med to zoner. 

En autonom sfære, hvor mange millioner retssager kører 
uden indblanding fra partiet, med stadig bedre retspraksis og 
en�omfattende�advokatstand.�Dermed�løses�talløse�konflikter�
i samfundet på en forudsigelig og fredelig måde. 

Men der er også fortsat en anden zone, hvor politisk betyd-
ningsfulde sager henhører, og hvor partiet blander sig, som 
det føler behov. 

Den�ny�Civil�Code�træder�i�kraft�1.�januar�2021.

LÆS MERE HER: 
http://�www.xinhuanet.com/ 

english/2020-05/28/c_139095109.htm
https://npcobserver.com/legislation/civil-code/
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AF YU HUA

NOGLE 
ANDRES BY
Jeg voksede op i det sydlige Kina. Min fortid er en by med under 20.000 indbyggere, 
og�mine�minder�er�lidt�ligesom�det�græs,�der�vokser�på�min�hjembys�lave�tagrygge.�
Der�var�skiferbelagte�gader�og�lange�tagudhæng,�og�der�løb�også�en�lille�flod�gennem�
byen. Og så var der selvfølgelig alle de gyder, der strakte sig langt ud fra gaderne, lige-
som�grene�fra�et�træ.�Når�jeg�gik�rundt�inde�i�gyderne,�virkede�de�lave�huse�pludselig�
tårnhøje,�fordi�gyderne�simpelthen�var�så�smalle.

Senere�kom�jeg�så�til�det�nordlige�Kina,�hvor�jeg�slog�mig�ned�i�Kinas�største�by,�
Beijing.�Da�jeg�lige�var�ankommet�til�Beijing,�var�de,�hvor�end�man�gik,�i�gang�med�at�
bygge�højhuse�og�anlægge�nye�veje.�Det�var,�som�om�Beijing�var�én�enorm�byggeplads,�
og�lyden�af�bygningsarbejdernes�råb�og�maskinernes�brummen�fortsatte�dag�og�nat.

Som�barn�havde�jeg�engang�læst�en�sætning,�der�lød�noget�i�retning�af:�”Om ef-
teråret spadserede jeg rundt i Beijings gader ...”,�og�den�sætning�havde�irriteret�mig,�
fordi�jeg�jo�ikke�vidste,�hvordan�det�mon�føltes�at�spadsere�rundt�i�Beijings�gader�om�
efteråret.�Da�jeg�ankom�til�Beijing,�var�det�netop�efterår,�og�jeg�spadserede�rundt�i�
Beijings�gader,�fik�set�de�brede�boulevarder�og�de�store�etagebyggerier�og�den�uen-
delige�strøm�af�mennesker�og�biler�og�tænkte�ved�mig�selv:�”Okay.�Sådan�her�føles�det�
altså�at�spadsere�rundt�i�Beijings�gader�om�efteråret”.

Jeg�bør�nævne,�at�jeg�godt�kan�lide�Beijing.�Faktisk�kan�jeg�endda�godt�lide�Beijing�
som�byggeplads.�Jeg�synes,�støjen�får�byen�til�at�virke�fuld�af�liv.�Det�er,�fordi�Beijings�
støj�på�ingen�måde�forstyrrer�min�egen�indre�ro.�Når�aftenen�falder�på,�eller�for�den�
sags�skyld�ved�højlys�dag�når�jeg�går�rundt�på�vejene�og�tænker�på�mine�egne�sager,�
går�der�et�hav�af�mennesker�forbi�mig�til�højre�og�venstre,�men�de�har�intet�at�gøre�
med�mig.�Selvom�jeg�går�rundt�i�et�menneskehav,�er�der�aldrig�nogen,�der�forstyrrer�
mine�stille�tanker.�Det�føles,�som�om�jeg�går�rundt�i�nogle�andre�menneskers�by.

I�min�fortids�sydkinesiske�provinsby�skulle�jeg�bare�tage�ét�skridt�ud�fra�min�ho-
veddør,�så�kunne�jeg�ikke�længere�være�alene�med�mig�selv.�Ustandseligt�stødte�jeg�på�
folk,�jeg�kendte,�og�så�var�der�ikke�andet�at�gøre�end�at�give�slip�på�det,�jeg�ellers�gik�
og tænkte på, og overgive mig til en omgang ligegyldig småsnak.

For�mit�vedkommende�er�Beijing�altså�nogle�andres�by.�Her�er�intet�spor�af�min�
barndom, ingen gamle minder, ingen indviklede venne- eller familierelationer, og al-
drig�hører�jeg�den�velkendte�lyd�af�min�hjembys�dialekt.�Så�snart�jeg�åbner�munden�
her,�er�der�nogen,�der�siger:�”Det�lyder,�som�om�du�kommer�et�andet�sted�fra�...”.

Jeg�er�ikke�fra�Beijing,�men�jeg�bor�i�Beijing.�Denne�by�er�mig�hverken�nær�eller�
fjern.�Hvis�jeg�vil�se�den,�skal�jeg�bare�åbne�mit�vindue�eller�gå�ned�på�gaden.�Hvis�jeg�
ikke�vil�se�den,�skal�jeg�bare�lukke�døren�og�blive�hjemme.�Jeg�kræver�ikke�af�Beijing,�
at den skal være på en bestemt måde, og den kræver heller ikke noget af mig. For Bei-
jing�er�jeg�bare�en�turist,�der�er�blevet�hængende�meget�længe�og�ikke�er�rejst�videre�
endnu.�For�mig�er�Beijing,�som�jeg�har�nævnt�før,�nogle�andres�by.

Som�forfatter,�eller,�rettere�sagt,�som�mig�selv,�finder�jeg,�det�er�en�stor�lykke�at�bo�
i nogle andres by.

Essayet ”Bieren de chengshi” er fra essaysamlingen Meiyou yitiao lu shi  

chongfu de (Shanghai wenyi 2003). Oprindeligt skrevet i 1995.

Oversat fra kinesisk af Jacob Stubbe Østergaard.

YU HUA – MERE END MAN SER

Man får som regel anerkendende nik med 
på�vejen,�når�man�nævner�Yu�Hua�i�Kina.�
De�fleste�har�hørt�om�hans�romaner,�som�
han har skrevet fem af siden 1992. Især 
Fortællingen om dengang Xu Sanguan solg-
te sit blod (1995) og At leve (1993) er han 
berømt�for,�og�Zhang�Yimous�filmatisering�
af sidstnævnte er også berømt, selvom den 
er�blevet� forbudt� for�sin�afbildning�af�det�
kinesiske samfund under Mao. 

Men som det gælder for alle store for-
fattere, stopper pennen ikke, når de bliver 
færdige med et værk. Den bliver ved med 
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at�skrible�videre�om�alt�det,�hjernen�tænker,�
og sanseapparatet opfanger. Det har resulte-
ret� i� flere� samlinger�med�Yu�Huas� ’za-wen’,�
som det hedder på kinesisk – blandet tekst 
– om alt fra barndom under kulturrevolutio-
nen til forfatterens forsøg på at lære sin etåri-
ge søn at lytte til klassisk musik. 

Den�lille�tekst,�jeg�har�valgt�at�oversætte�her,�
handler� om� at� flytte� til� storbyen.� Ligesom�
millioner før og efter ham – skuespillere i 
Hollywood, modedesignere i Milano og in-
die-musikere i Berlin – blev Yu Hua draget 
til storbyen for at forfølge sine kunstneriske 
aspirationer. I 1993 besluttede han sig for at 

tage�springet�og�endegyldigt�forlade�sit�job�i�
sin�hjem-landsbys�kulturcenter�for�at�slå�sig�
ned�i�Beijing�og�leve�af�sine�skriverier.�

Forskellene mellem land og by i Kina er 
et� tema� i� flere� af� Yu�Huas� tekster.� Et� andet�
sted skriver han, at Kina på 40 år har udvik-
let sig lige så meget, som Europa har udviklet 
sig på 400 år, men at udkantsområderne er 
blevet glemt, så storbyerne på en måde, set 
med europæiske briller, lever i 2000-tallet, 
mens yderområderne af samme land lever i 
1600-tallet.

Helt så omvæltende er Yu Huas møde 
med�Beijing�nu�ikke.�Det,�han�taler�frem�her,�
er�snarere�forskellene�på�at�være�hjemme�og�

at være et fremmed sted. Det er måske ikke 
helt� tilfældigt,� at� ”fremmedhed”� og� ”frihed”�
har så mange af de samme bogstaver ...

Af Yu Hua findes på dansk romanerne: 
At leve (2015), Fortællingen om dengang 
Xu Sanguan solgte sit blod (2016),  
Den syvende dag (2017), Brødre (2019)

Desuden kortromanen:  
En virkelighed (2019) og  
essaysamlingen: Kina i ti ord (2019). 

Jacob Stubbe Østergaard,  

34 år, cand.mag. i moderne k 

ultur og kulturformidling.

Besøgte Kina første gang som 10-årig  

i 1995. Har lært sig kinesisk over  

de sidste fire år og studeret det på 

Shanghai International Studies  

University 2018-2019.

Interesserer sig udover litteratur  

for Kinas udvikling af AI-teknologi  

og er i gang med en rapport om det. 
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ANMELDELSE VED JAN ØBERG

Frankopans intellektuelle havari

”De Nye Silkeveje” i grøften
Ikke mindst i den vestlige del af verden er 
der en stigende tendens til at se kortsigtet og 
indad – mens man andre steder udvikler en 
sans for det langsigtede og åbner nysgerrigt 
op mod ’de andre’. Derfor er det i og for sig 
glædeligt, at bøger med et makroperspektiv 
i�tid�og�rum�som�Peter�Frankopans�Silkevejs-
bøger har fået så relativt stor og positiv op-
mærksomhed. 

Et�af�deres�hovedbudskaber�er�jo,�at�vort�
historieperspektiv�har�været�alt�for�eurocen-
trisk,�og�at�verdens�centrum�flytter�sig�mod�
øst�–�til�Centralasien�og�langs�de�nye�Silkeveje�
hele�vejen�over�til�Kina.

 
I denne anmeldelse af De Nye Silkeveje. Mod 
en anden verdensorden (2019 – den engel-
ske undertitel er The Present and Future of 
the World)�vil� jeg�først�grundigt�præsentere�
indholdet, der bygger videre på hans første 
bog, Silkevejene. En ny verdenshistorie fra 
2015. Derefter kommer nogle kritikpunkter 
til støtte for min konklusion, om at bogen er 
et� intellektuelt� havari.� Og� for� det� tredje� og�
sidste�siger�jeg�lidt�om,�hvorfor�en�sådan�bog�
alligevel�bliver�så�populær�i�Vesten�netop�nu.�

BOGENS INDHOLD
Via�en�temmelig�lang�indledning�–�hvor�Fran-
kopan allerede tager hul på selve indholdet 
men ikke fortæller, hvad strukturen i det føl-
gende er – lades vi forstå, at bogen er vokset 
ud af hans ønske om at ville have skrevet en 
samlet tolkning og konklusion i den første 
bog. Men den epilog blev så lang, at det i ste-
det blev til denne bog. 

Han ville vise, skriver han, at det der vir-
keligt betyder noget i dagens verden, ikke 
skabes�i�Paris,�London,�Berlin�eller�Rom�men�
i�Beijing,�Moskva,�Teheran,�Riyadh,�Delhi,�Is-
lamabad, Kabul, Ankara, Damaskus og Jeru-
salem. Det havde naturligvis været en stor 
mundfuld at sammenfatte i en epilog. (Man 
bemærker, at han blandt hovedstæderne 
ikke nævner Washington). 

Han mener, at verden har forandret sig 

markant siden 2015. Stikordene er Brexit, 
Trump,� Rusland/Ukraine/Krim,� russisk� på-
virkning� af� USA’s� valg,� Syriens� borgerkrig,�
konflikterne� med� Iran� som� fokus,� Pakistan�
og�Indien�samt�Tyrkiet�og�USA/Europa.

Introduktionen indeholder også nogle 
hverdagsiagttagelser som indikatorer på sto-
re og positive forandringer – såsom Nike’s 
nye træningssko, basketballspilleren Kobe 
Bryants besøg i Kina, Trump-brands i for-
skellige lande i Centralasien samt opdagelsen 
af�vigtige�naturressourcer.�”Vi�lever�allerede�i�
Asiens�århundrede,”�som�Frankopan�skriver,�
og det illustrerer han på glimrende vis og 
henviser�specielt�til�Kinas�Belt and Road Ini-
tiative (BRI) som det vigtigste tegn herpå. 

Introduktionen afsluttes med en henvis-
ning til Kiplings The Great Game – landes 
spil med og mod hinanden om andre landes 
fremtid. Historien gentager sig omend med 
andre spillere, synes han at ville sige.

I kapitlet om Vejen til Østen fortæller Fran-
kopan� om�mange� ting,� fra� Srebrenica-mas-
sakren over kinesiske opkøb af vestlige 
fodboldklubber, vinslotte, hoteller og under-
holdningsindustrier til Ruslands tekniske 
landvindinger og endelig helt over til Kinas 

enorme�udvikling�ikke�mindst�på�de�højtek-
nologiske�områder.�Undervejs� slår�han� fast,�
næsten som for at overbevise sig selv, at vi er 
på�vej�mod�en�ny�verden�med�mange�positive�
såvel som bekymrende træk – en ny verden 
er�på�vej.�Men�hvilken?

Han� understreger� Asiens/Kinas� og� Ve-
stens� gensidige� afhængighed� men� siger� så�
også:�”Selv�om�Østen�er�på�vej�frem,�betyder�
det� ikke,� at�Vesten�er�på�vej� tilbage,� i�hvert�
fald�ikke�endnu.”�

Kapitlet om Vejen til verdens centrum tager 
afsæt�i�Trumps�vrede�over,�at�USA�er�blevet�
udnyttet�af�alle�andre�og�i�America�First/Gre-
at�Again-sloganet�og�i�Brexit�i�Europa.�Vesten�
er ved at fragmentere, mens vi ifølge Frank-
opan derimod i Østen ser masser af eksem-
pler på nye samarbejder.�Verdens�centrum�–�
Centralasien – lægger fundamentet for en ny 
organisering af verden, og det illustrerer han 
ved�at�opremse�alle�mulige�projekter�–�hav-
ne,� korridorer,� akademiske� samarbejdsafta-
ler,�olierørsledninger,�16-sporede�motorveje,�
jernbaner,� hightechprojekter,� sikkerhedstil-
tag, regionale møder, rapporter, statsmands-
besøg�etc.

Endelig leveres en ret så omfattende 
analyse af,�hvorfor�USA�trak�sig�ud�af�atom-
teknologi-aftalen med Iran. Som i den første 
bog spiller Iran en vigtig rolle i hans verdens-
billede.

Der sker ganske vist meget positivt, men 
der er – og han beskriver dem – også man-
ge� problemer,� konflikter� og� økonomiske�
udfordringer at overvinde. Men kontrasten 
til�Vesten�er�helt�klar:�Samarbejdsvilje�dér� i�
kontrast�til�adskillelse�og�(selv)isolering�hér.

Kapitlet om Vejen til Beijing handler egent-
lig om alt, der kommer fra�Beijing.�Franko-
pan�starter�med�den�kinesiske�præsident�Xi�
Jinpings historiske Astana-tale i 2013, hvori 
konturerne til BRI blev tegnet – og hurtigt 
fulgt op med et gigantisk kinesisk budget på 
noget, der svarer til 1000 milliarder dollars. 
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Ugentligt magasin udgivet af Xinhua. 
Her kan man følge med i de mange BRI-projekter set fra Kina.
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Han angiver tre kinesiske motiver bag 
BRI: 1) Kina har brug for supermoderne in-
frastruktur�og�hurtige�’veje’�til�og�fra�verden�
for�at� sikre�sin�egen�økonomiske�og�sociale�
udvikling; 2) Kina satser på at gå fra en frem-
stillings-�til�en�serviceøkonomi�og�en�fremtid�
baseret på megabyer; samt 3) sikkerhedspo-
litik.

Angående sikkerhed behandler Franko-
pan� behovet� for� a)� sikre� energiveje,� b)� sik-
ring� i� og� for� Xinjiang� mod� separatisme� og�
deraf følgende undertrykkelse af uighurerne, 
og�c)�sikkerhed�for�strømmene�langs�BRI,�d)�
spændingen�med�USA�i�Det�Sydkinesiske�Hav.

Kapitlet behandler også Kinas ekspansion 
af�sine�interesser�og�BRI-projekter�i�Pakistan,�
Europa, Afrika og i Central- og Sydamerika. 
Silkevejene� er� ”over�det�hele”� og� skaber� en�
fælles historie. Og så er der naturligvis også 
kritikpunkter�–�Kina�skaber�miljøproblemer,�
projekterne� øger� korruptionen� hos� lokale�
eliter og øger mange landes gæld til Kina, der 
så kan udnytte situationen. BRI er også for 
stort og uklart og kan let falde fra hinanden. 

Han� minder� os� om,� at� Valutafonden�
(IMF’s)�chef,�Christine�Lagarde,�har�advaret�
verden mod gældsætningen, handelsbalan-
cen�og� landes�evne� til� at�betale�af�på�deres 
lån, fordi Kina påfører andre øget gæld.

Men�–�og�det�er�signifikant�–�så�udnytter�
Kina også den voksende kritik fra mange 
lande�mod� USA� og� den� vestlige� verden:� At�
Vesten�igen�og�igen�ignorerer�folkeretten�og�
dermed den regelbaserede liberale verdens-
orden, den selv er bygget på, og at den altid 
selv har vundet mest på handel og bistand 
og har søgt at dominere verden. Frankopan 
betegner�dog�den�slags�kritik�som�”ekstrem�
og�relativt�sjælden.”

Også Indien er bekymret over Kinas eks-
pansive� interesser.� USA’s� forsøg� på� at� have�
både Pakistan og Indien som nære venner og 
allierede og som bolværk mod Kina er pro-
blematisk – og naturligvis ses Kinas voksen-
de militære styrke som en potentiel trussel 
mod alle. 

Det kommer også frem, mener Fran-
kopan, ved at Kina har bygget en stor base 
i�Djibouti�–�hvor�dog�også�Frankrig,�USA�og�
Japan er militært til stede. Derpå følger nogle 
betragtninger� over�Kinas�påvirkning� i�Vest-
afrika og El Salvador – der så indirekte leder 
til�spørgsmålet�om�Taiwans�status,�idet�flere�
har trukket deres diplomatiske anerkendelse 
af Taiwan som selvstændig tilbage for at få et 
bedre�forhold�til�Beijing.�

Det� leder�endelig� til� en�eksemplificering�
af,� hvorfor� USA� føler� sig� truet� militært� af�
Kina,�baseret�på�udsagn�fra�USA’s�forsvarsmi-
nister�og�højtstående�militærfolk.�

Denne rivalisering er derfor næste kapitels 
overskrift – Vejen til rivalisering. Den hand-
ler om, at vestlige virksomheder er blevet 
opkøbt� og� om� Trumps� svar�med� forhøjede�
toldsatser på kinesiske varer – hvad der også 
skader� USA’s� virksomheder.� Afsnittet� vrim-
ler� med� citater� fra� amerikanske� rapporter�
om Kina og dets militær, der – sammen med 
Rusland� –� i� voksende� grad� står� i� vejen� for�
USA’s�rolle�som�verdens�leder.�Trumps�poli-
tik,�tweets�og�uforudsigelighed�hjælper�ikke�
ligefrem, forstår man. 

Her kommer Frankopan så tilbage til 
Indien og besværlighederne ved at øge sank-
tionerne mod Iran og forhindre andre lande 
– herunder Indien – i at handle med Iran. 

En længere fremstilling følger derefter 
om Iran og atomteknologiaftalen, ikke uden 
gentagelser� fra�tidligere�–�USA’s�politik�”åb-
ner�den�ene�dåse�med�orme�efter�den�anden”:�
hverken Rusland, Kina, Iran selv, Indien eller 
Tyrkiet har nogen lyst til at adlyde Washing-
ton�længere.�Og�EU�har�ikke�skabt�sin�egen�af�
USA�uafhængige�politik�vis-a-vis�Iran�eller�de�
andre nævnte lande.

I det afsluttende kapitel om Vejen til frem-
tiden gentages – med lidt andre vinkler og 
eksempler – det allerede sagte om, hvordan 
USA’s�politik�under�Trump�skaber�nye�kon-
flikter�med�både�allierede�og�gamle� fjender�
– samt Washingtons selvisolering.

Iøjnefaldende� er� det,� at� man� i� Asien� og�
Kina tænker på fremtiden og skaber fælles 
projekter,�mens�Vesten�–�USA�såvel�som�EU�
–�er�ved�at�falde�fra�hinanden.�Flere�og�flere�
– ikke mindst Østeuropa, Rusland og Iran – 
vender�ryggen�til�Vesten.�

Er� det� Kina,� der� bevidst� splitter� Vesten,�
eller�er�det�Vesten�selv,�der�savner�fodslag�og�
lederskab?�Eller�både/og?

En lang række eksempler på positive og 
problematiske sider ved BRI præsenteres i et 
lidt anderledes lys end før, men Frankopans 
pointe�er�den�samme�som�tidligere.�”Vi�lever�i�
vanskelige�og�farlige�tider.”�Kina�skaber�–�må-
ske – en fager ny verden, måske et nyt impe-
rium – Kissinger har sagt, at vi ikke forstår 
kineserne og deres kultur. Og der er en stor 
risiko�for,�at�Vesten�vil�blive�en�periferi�i�frem-
tidens verden – irrelevant.

Denne� nok� så� detaljerede� gennemgang� tje-
ner to formål: at give læseren mulighed for 
at forstå bogen, sådan som den er, samt at 
give læseren en baggrund for den kritik, der 
følger.
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Fra kinesisk side gøres 
der meget ud af, at BRI 

drejer sig om andet 
end økonomi og politik. 
Bedre infrastruktur skal 
komme bredt til nytte.
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KRITIKPUNKTER

1. �Læsningen�giver�megen�men�spredt�information�på�mange�områ-
der men ingen kundskab. Kundskab er noget, der skabes af klare 
teorier og begreber, der bruges til at kategorisere og tolke den over-
vældende mængde af information, som et så stort emne indeholder. 
� Det�er�også�noget�med�systematisering,�en�udrednings�trinvise�
forløb�op�til�et�crescendo�af�en�konklusion,�der�gør,�at�man�får�en�
fastere grund at stå på som læser. Sammenhænge – nye indsigter 
og�tilbagekoblinger,�hvor�man�siger:�Aha,�det�er�sådan,�de�dér�ting�
hænger�sammen�med�dem�dér!�Nu�forstår�jeg!

2. �Bogen�er�forbløffende�–�om�ikke�ligefrem�utilladeligt�–�u-akademisk�
i�sin�tilgang�og�stil�for�en�forfatter,�der�i�dén�grad�præsenterer�sig�
selv�og�af�andre�betragtes�som�superakademiker�og�de�facto�er�til-
knyttet en mængde fornemme, især britiske, institutioner. 
� Den�er�helt�igennem�rodet�skrevet,�uredigeret�og�ustringent.�De�
samme�temaer�dukker�op�igen�og�igen.�Hele�stilen�er�journalistisk�
–�og�flere�gange�fortaber�han�sig�i�at�opremse�en�ulidelig�mængde�
projekter�–�hvor�man�kun�har�ét�spørgsmål:�Og�hvad�betyder�det�
alt�sammen�for�den�dér�analyse,�som�skaber�indsigt�og�forståelse.

3. �Og�helhed�og�sammenhæng�er�netop,�hvad�vi�ikke�får.�Bogens�ind-
hold præsenteres ikke i indledning eller forord, der er ingen pro-
gression i bogen som helhed eller inden for hvert enkelt kapitel. Én 
årsag er, at Frankopan ikke benytter sig af nogen som helst historisk 
skole eller perspektiv. Han opremser eksempler, der kun løst knyt-
ter sig til hans overordnede tema – som for resten heller ikke er 
klart – udover at verden er i forandring, og det hele er meget svært 
at overskue. 
� Bogen�ville�være�imponerende,�hvis�den�var�skrevet�af�en�yng-
re journalist men absolut ikke som skrevet af en akademiker med 
hans formelle status og verdensry. Det er næppe tilfældigt, at det 
netop stort set kun er aviser, der har anmeldt bogen, interviewet 
ham�som�superstar�og�hvis�flotte�ord�citeres�overalt.�Derimod�har�
jeg�har�fundet�meget�få�akademiske�anmeldelser�på�nettet.

4. �Frankopans�kilder�er�ganske�forunderligt�mainstream�vestlige�for�
netop�en�verdensanalyse:�Det�er�stort�set�Financial�Times,�Times,�
Reuter,� The� Economist,� amerikanske� dagblade,� Foreign� Affairs,�
amerikanske eller engelske militærtidsskrifter, Radio Free Asia, As-
sociated�Press,�rapporter�fra�den�amerikanske�kongres�osv.�
� Bogen�er�i�den�grad�skrevet�uden�forsøg�på�at�forstå�verden�–�og�
Vestens�rolle�i�den�–�ud�fra�et�(også)�ikke-vestligt�perspektiv.�Med�
kun få undtagelser siges der noget om, hvordan asiatiske forskere 
ser�på�sig�selv�og�på�Vesten.�Og�akademiske�studier�lyser�med�deres�
fravær blandt noterne. 
� Det�virker,� som�om�Frankopan�har�samlet� lidt� sammen� fra�sin�
konservative læsning ved morgenteens avislæsning. Hvis du selv 
læser�aviser�og�surfer�på�nettet�–� ja,�så�behøver�du�egentlig� ikke�
denne bog.

5. �Teoriløshed�ad�absurdum
Der er intet, der tyder på, at Frankopan i denne bog har haft behov 
for at samle en stor mængde stof og få overblik over det selv, inden 
han�begyndte�at�skrive.�Det�han�beskæftiger�sig�med,�er�jo�det�lan-
ge tidsperspektiv og den globale, totale verden, altså makrohistorie 
eller verdenshistorie. Hans fokus er alligevel begivenheden, illustra-
tionen, persongalleriet – ikke sammenhænge eller det længere tids-
perspektiv eller den kulturelle ramme omkring dem i tid og rum. 

Når det gælder makrohistorie – det lange træk, de dybere struk-
turer under den empiriske begivenhed – og systemers fødsel, udvik-
ling, klimaks, nedgang og fald, så havde det været så meget mere 
givende, hvis han f.eks. havde været inspireret af eller lånt bare lidt 
fra�f.eks.�Arnold�Toynbee,�Karl�Marx,�Ibn�Khaldun,�Herbert�Spencer,�
Max Weber, Oswald Spengler, Pitirim Sorokin, Immanuel Waller-
stein, Johan Galtung – eller civilisationsteori eller fredsteori, world 
governance�og�world order-forskningen. For nu ikke at nævne Kon-
fucius�eller�Sima�Qian.�

Han skriver om det amerikanske imperiums relative nedgang – 
men�ordet�imperium�findes�ikke.�Der�er�ingen�imperieteori, der for-
klarer, hvorfor imperier går op og ned – ingen magtteori med øko-
nomiske, kulturelle og politiske dimensioner. Han skriver om Kina 
men nogen teori om Kina eller indsigter om Kinas kultur, og hvordan 
kineserne�tænker�anderledes�end�vi?�Nej,�ikke�et�ord.�

Paradoksalt nok, mens Kina er den store udfordring, så er der 
praktisk talt ikke nogen henvisninger til eksperter på det kinesiske 
samfund eller vesterlændinge, der har levet og forsket i Kina i årevis 
som�f.eks.�Martin�Jacques�og�Jeremy�Garlick.�

Det ser for øvrigt ud til, at Frankopan ikke selv har besøgt Kina. 
Hans�righoldige�hjemmeside,�der�fortæller�så�meget�om�alt,�han�er�
og gør og hvor han er blevet inviteret til at tale, giver sammen med 
en omfattende søgning på nettet ingen hits på, at han nogensinde 
har besøgt landet. Så meget desto mere grund kunne der i så fald 
være til at bygge lidt på, hvad andre vidende mennesker har sagt. 

Han skriver om en verdensorden i opbrud og hastig forandring, 
men for ham består denne orden udelukkende af stater/regeringer, 
statsmænd og deres ord og gerninger samt lidt om mellemstats-
lige organisationer. Han synes at tro, at denne – i dag forældede – 
”geo-politiske”�tilgang�er�den�eneste.

Hans bog handler for så vidt om globalisering – men nogen globa-
liseringsteori�(det�der�har�gjort�nationalstaten�og�analysen�af�parvise�
relationer�som�analyseenhed�mindre�og�mindre�interessant)�findes�
ikke. Han skriver om fremtiden men har intet apparat til at tænke 
om�den,�ingen�scenarier�eller�kreative�idéer�at�dele�med�sine�læse-
re. Han bruger ikke trend-analyse�eller�andre�værktøjer�fra�hverken�
politisk,�økonomisk�eller�internationale�relationers�teorier,�ej�heller�
fra konfliktanalyse, skønt�bogen�jo�egentlig�handler�om�konflikter�på�
mange niveauer.

>
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6. �Elitistisk�historieskriveri
 ���Der�findes�historikere,�der�ud�af�et�enkelt�menneskes�skæbne�eller�

en lille hverdagsbegivenhed kan hive vores blik op til verdensni-
veau – se verden i vores kaffekop. Eller omvendt, se kaffekoppen i 
globalt perspektiv. Der er også dem, der har skrevet historien fra 
underklassens perspektiv, fra et bestemt – nyt – perspektiv, f.eks. 
kvindernes. Frankopan er helt opslugt af eliter – politiske, militære 
(men ingen økonomer) og enkelte navne som Henry Kissinger og 
Madeleine Albright (begge for øvrigt ikke-dømte krigsforbrydere). 

7. �Det�er,�som�om�han�hen�imod�slutningen�har�haft�rasende�fart�på�og�
ikke�kunne�finde�Vejen�til�en�konklusion�på�det�hele.�
� Når�man�afslutter�en�så�lang�bog�af�denne�slags�med�a)�at�gen-
tage�punkter� (og�give�endnu� flere�eksempler�på�noget,�man�har�
været inde på adskillige gange før), b) at sige, at det er historikeres 
opgave at få det store billede frem som i et puslespil og forstå, hvad 
det er, der driver verdens udvikling – og så i den grad mislykkes 
dermed�selv�–�og�tilmed�som�de�allersidste�ord�siger,�at�det�”at�for-
stå�historien�er�ikke�bare�interessant�–�det�er�også�vigtigt”�–�ja,�så�
har�man�for�så�vidt�opgivet�både�sin�egen�rolle�og�sit�projekt.

HVORFOR POPULÆR NETOP NU  
OG I VESTENS MAINSTREAM DISKURS?

Det kan jeg tænke mig mindst fire hypoteser om:

• �Frankopan�er�fast�forankret�i�Vestens�tænkning�og�politik�og�har�in-
gen systemkritik men fokuserer i stedet på f.eks. Trump som en in-
dividuel�ulykke�for�Vesten.�Eller�tag�hans�diskussion�af�Djibouti:�Det�
er Kinas eneste militærbase uden for Kina, men han fortæller ikke, 
at�USA�har�over�600�baser�i�over�130�lande.�Noget�som�en�ordentlig�
konflikt-�eller�strategianalyse�ville�have�fortalt.�Man�vil�huske�hans�
formulering,�at�nok�går�Østen�op,�men�Vesten�går�ikke�nødvendigvis�
ned. Han siger desuden intet om atomvåben, NATO, krige eller den 
omsiggribende�militarisme,�som�er�Vestens�kendetegn�i�dag.

• �Han viser ingen entusiasme for Kina eller dets voksende rolle. Hvis 
han havde ment, at Kina simpelthen opererer klogere og mere lang-
sigtet�end�Vesten�og�har�interessante værdier og politik, vi kunne 
lære af – eller havde argumenteret for, at vi burde være nysgerrige 
og�søge�samarbejde�–�ville�bogen� ikke�været�blevet�en�bestseller�
med PR i vestlige presse. Hans bog er lige så ukontroversiel eller 
fundamentalt pro-vestlig som f.eks. Steven Pinkers næsten lige så 
fejlslagne�men�populære�bog�om,�at�verden�i�dag,�under�USA’s�ledel-
se, aldrig har været så fredelig som nu.

• �Peter Frankopan er alt andet end en revolutionær. Han har papi-
rerne i orden – multimillionær med rødder i kroatisk adel, medlem 
af� alle�mulige�britiske�Royal� Institutes,� har� talt� på�USA’s� ledende�
universiteter og for State Department, formand for en serie fami-
lievirksomheder og luksushotelkæder. I sin Frankopan Fund deler 
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han mange penge ud til kroatiske studenter; han er en glimrende 
sportsmand� (cricket),� musiker� og� desuden� elegant,� moderigtigt�
klædt�og�af�Sunday�Times�betegnet�som�dagens�historie-rockstar.�
Kort sagt, upperclass, dynamic, brilliant and trustworthy – one of us 
in the mainstream elite (og heldigvis ikke serber).

• �I�en�tid,�hvor�Vesten�også�taber�relativt�terræn�intellektuelt,�kan�en�
sådan�bog�vokse�til�en�verdenssucces,�fordi�mange�bare�har�skim-
met�den,�og�få�tænker�i�teori�og�akademisk�disciplin.�Når�først�no-
gen�”kendt”�har�sagt,�at�den�er�fantastisk�–�så�ruller�snebolden�af�sig�
selv. Indtil nogen læser grundigt og opdager, at den kroatisk-briti-
ske adelsmand ikke har så meget på under de elegante klæder, han 
gerne lader sig fotografere i. 

Peter Frankopan 

De Nye Silkeveje. Mod en anden verdensorden

Kristeligt Dagblads Forlag 2019

Dansk oversættelse ved Lone Østerlind

286 sider. 250 kr.

Mere om Peter Frankopan 

https://www.peterfrankopan.com

Jan Øberg er docent, forskningsleder, 

Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF

https://transnational.live

Jan Øberg foran to af fire paneler 

i sin Silk Peace Art Road (SPAR) 

Installation. Den kombinerer hans 

egne fotos fra Kina i 1983 og 2018 i 

en ”photo-and-painting combine”. 

Installationen blev udstillet 2019 

på European Culture Center (ECC) 

i Venedig som en del af Biennalen 

2019.

Udstillingen vises i Shanghai efter sommerferien.

https://obergphotographics.com/spar-project/
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DET LEVENDE 
ORD

Det er en voldsom, dramatisk, grufuld 
fortælling om rænker, snyd, bedrag, krigs-
strategi,�taktik�og�formidable�detaljerede�be-
skrivelser�af�det�ultimative�opgør�mellem�Liu�
Bang�og�Xiang�Yu,�foldet�ud�gennem�Han�Xins�
enestående strategiske og taktiske evner til 
at gebærde sig i spillet mellem de to. 

Når�du�rejser�dig�og�går,�har�du�muligvis�kun�
hørt en enkelt fortælling i denne lange beret-
ning om Chu’s fald og Han’s opståen. 

Måske� fortællingen� om,� da� Zhang� Lian�
overtaler�Han�Xin�til�at�flygte�fra�Chu�til�Han,�
hvor�han�endelig�bliver�hærchef�og�sværger�
troskab� til� Liu� Bang.� Måske� om� Han� Xins�
skuffelse�over,� at� Liu�Bang� ikke�værdsætter�
ham.�Måske�det�endelige�slag�mellem�Xiang�
Yu�og�Liu�Bang.�

Eller måske den sorgfulde beretning om 
Lady�Yu,�Xiang�Yus�elskede�hustru,�der�dræ-
ber sig selv med et sværd, da hun indser 
Xiang�Yus�nederlag.�Nok�den�mest�berømte�
fortælling� i� nutidens� scener,� sammen� med�
Abekongen, når man ser Peking Opera.

Alt� dette� og� meget� mere� berettes� i� Vibeke�
Børdahls�og�Liangyan�Ges� ’populære’�udga-
ve af deres videnskabelige værk om Western 
Han – A Yangzhou Storyteller’s Script, som 
Sidse� Laugesen� anmeldte� i� Danmark-Kina,�
111, 2019. 

Denne udgivelse, Han Xin’s Challenge, er 
ribbet for al akademisk tradition, så vi kun 
læser selve teksten omgivet af en prolog og 
en epilog (og med en liste over navne og ste-
der). 

Da�jeg�åbnede�bogen,�åbnede�der�sig�et�skrift�
forvandlet til mundtlig fortælling. Jeg læste 
teksten men hørte den fortalt for mit indre 
øre. Den engelske tekst åbenbarede sig for 
mig,�som�om�jeg�sad�og�lyttede�til�den�kinesi-
ske fortæller i et tehus i Yangzhou. 

Jeg hører Fortællerens prosaiske stemme, 
når� han� sætter� scenen� for� det,� han� vil� for-
tælle. Jeg hører hans vekslende intonation, 
når� han� er� Han� Xin,� Xiang� Yu,� Zhang� Lian,�
Liu�Bang�eller�Lady�Yu.�Og�jeg�kan�høre�hans�
særlige rytme, når han bryder ud i et digt, 
der� formidler� de� dramatiske� højdepunkter,�
som han lige har fortalt om. Alt med en for-
skellig moduleret stemmeføring og rytmisk 
intensitet, som kun en enestående fortæller 
kan gøre. 

>

Forestil dig, at du sidder i et tehus i byen 
Yangzhou, i det sydøstlige Kina, en by med en 
lang markant og kulturel historie siden For-
års- og Efterårstiden (770 til 476 før vores 
tidsregning), men som også er kendt for sin 
århundredgamle mundtlige fortællekunst. 
Du sidder ved dit bord med en kop kinesisk 
te og venter på underholdning. 

Og pludselig træder Fortælleren ind og 
sætter sig ved sit bord. Han ligner en ganske 
almindelig mand i sit grå maotøj eller sin tra-
ditionelle lange kofte, sætter sig ved bordet 
og anbringer nogle få ting foran sig: sin te-
kop, sit lommetørklæde, sin vifte og sin ’tale-
stopper’�eller�’vækkestav’,�en�kort�stav�af�jade�
eller hårdt træ, som han bruger både til at få 
publikum til at holde mund men også til at 
vække publikum med et slag, hvis de er ved 
at falde i søvn under fortællingen. 

Men han er ikke en ganske almindelig 
mand. Han er en Yangzhou-historiefortæller, 
rundet�af�flere�generationer�fra�far�til�søn,�der�
har udviklet deres særlige måde at fortælle 
historier på om gamle dage. Rigtig gamle 
dage. Det være sig historiske fortællinger om 
gamle dynastier, myter og eventyr, eller sågar 
krimier og kærlighedshistorier. 

Denne dag har han besluttet sig til at fortælle 
den forrygende historie om de sidste kram-
petrækninger af staten Chu’s fald og staten 
Han’s opståen. En kamp, der udspiller sig 
mellem�to�gamle�venner,�Xiang�Yu,�konge�af�
storstaten�Chu�og�Liu�Bang,�en�bondeoprører,�
som sammen gør fælles front i opgøret mod 
den forhadte stat Qin. De angriber Qin’s ho-
vedstad�Xianyang�fra�hver�sin�side�og�indgår�
et aftale om, at den, som først indtager byen, 
bliver�hersker.�Liu�Bang�når�først�frem.�Xiang�
Yu når ikke frem før et par måneder senere 
med sin store hær, men han bryder sit løfte. 

Så� venner� bliver� fjender� i� det� taktiske�
efterspil� om� magten,� da� Qin-statens� tredje�
kejser�må�overgive�sig,�og�hvor�Liu�Bang�på�
grund� af� Xiang�Yu’s� svig må slikke sine sår 

som konge i et afsides lille kongedømme 
Han.�Vi�er�i�år�206�før�vores�tidsregning.�

Og�her�træder�Han�Xin�ind.�Han�Xin,�hvis�
efternavn refererer til hans fødested (og ikke 
til staten Han). En stakkel, der har tålt ydmy-
gelse�og�fattigdom�men�med�en�stærk�vilje�og�
en vældig selvbevidsthed om egne evner en-
delig�formår�at�blive�underofficer�i�Chu’s hær. 

Han�Xin�har�meget�høje�tanker�om�sig�selv.�
Ikke mindst sin krigsintelligens, hvad der så 
er� forbundet� med� megen� arrogance,� og� da�
Xiang�Yu�ikke�gider�at�lytte�til�ham,�beslutter�
han�sig�til�at�flygte�og�tjene�Liu�Bang�i�Han.

�Liu�Bang�er�heller�ikke�særlig�begejstret�
for�Han�Xin.�Han�forstår�ikke�Han�Xins�usæd-
vanlige evne til at analysere krigens kunst. 
Han� lytter� dog� til� sin� rådgiver,� Zhang� Lian,�
der� er� overbevist� om�Han� Xins� enestående�
analytiske�evne�i�krigskunstens�veje�og�vild-
veje�og�derfor�ved,�at�Han�Xin�er�manden,�der�
kan� hjælpe� Liu� Bang�med� at� besejre� Xiang�
Yu�og�gøre�en�ende�på�Chu.�Så�Han�Xin�bli-
ver øverstkommanderende for Han’s hær, og 
med list og sin indsigt i krigskunstens strate-
giske og taktiske spil ender han opgøret med 
sejr� over� Xiang� Yu,� hvilket� medfører� Chu’s�
fald�og�Liu�Bangs�indtræden�i�historien�som�
den�første�kejser�af�Han-dynastiet.�
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<

Ja,� jeg� læste�men� faldt�ned� i� det� fint�
varierede engelske sprog, der på alle 
måder forandrede mig fra læser til lytter. 
En enestående bedrift at forvandle en 
kinesisk Yangzhou-fortællers mundtli-
ge beretning til det engelske sprog som 
tekst, der så springer op fra papiret og 
forvandler sig til hørt fortælling. Som sad 
jeg� og� lyttede� til� Yangzhou-fortælleren,�
der med sin karakteristiske stemme gen-
gav den spændende, frygtelige, sorgfulde 
og smukke historie om mennesker i en 
’krigenes tid’ fra tidernes morgen. De-
res tanker og drømme, deres skuffelser 
og�sejre,�deres�snedige rænkespil, deres 
sorg og glæde, deres storhed og fald. 

Det er kunst af stort format at formid-
le denne klassiske kinesiske mundtlige 
fortælling til engelsk skriftlig tekst, hvor 
mundtlighed og skrift mellem to så for-
skellige sprog på mærkelig vis bliver en 
symbiose. Og det er dette, der ud over en 
fantastisk fortælling i sig selv, gør denne 
enestående fortælling til en gave, som 
Vibeke�Børdahl�og�Liangyan�Ge�giver�os.

Glæd� jer� til�at� læse�Han Xin’s Challenge. 
Og skulle I have lyst til at læse ’kilder’ 
til� historien� om� Han� Xin,� Liu� Bang� og�
Xiang� Yu,� så� læs� beretningen� om� disse�
tre usædvanlige personligheder i Sima 
Qians Historiske Optegnelser,�som�findes�
i dansk oversættelse af Gunnar Svane. 

Han Xin’s Challenge. A Tale of the 
Founding of the Western Han

Oversat fra kinesisk til engelsk af  
Vibeke�Børdahl�og�Liangyan�Ge� 
efter originalt manuskript, som  
Vibeke�Børdahl�fik�af�den�højt� 

estimerede Yangzhou-fortæller,  
Dai Buzhang i 2003

NIAS Press 2019
496 sider. Illustreret. £ 75

Susanne Posborg var tidligere ekstern lektor 

i kinesisk sprog og kultur på Aarhus Uni-

versitet. Oversætter af kinesiske romaner 

og digte til dansk, bl.a. forfatterne Liu 

Heng, Shu Ting, Gao Xingjian, Mai Jia og 

Yan Lianke.

Laurits Andersen i Kina

 HVID MANDS BYRDE
Jeg begynder at skrive denne anmeldelse uden at have læst eller set bogen, for måske 
med undtagelse af et par historikere på Nationalmuseet, så er der ud over Peter Harmsen 
og�mig�selv�ikke�mange�i�Danmark,�eller�Kina,�som�kender�Claus�Laurits�Andersen�(1849-
1928). Spørg dig selv eller dine kinakyndige bekendte. 

Nå,�nej,�du�læser�jo�Danmark-Kina,�og�der�var�en�spændende�teaser�med�Peter�Harm-
sens�baggrund�for�hans�ph.d.�om�Laurits�Andersen�i�nr.�111,�så�du�kender�godt�lidt�til�
historien.�Laurits�Andersen�er�i�øvrigt�den�eneste�dansker�i�det�gamle�Kina,�der�har�fået�
skrevet en bog om sig allerede i sin samtid. En Dansker i Østen. Laurits Andersens Livs 
Eventyr�af�Olaf�Linck�(Kbh.1927).�

Njaaah,�der�er�adskillige�samtidige�bøger�om�missionærer,�men�det�må�nærmest�be-
tragtes�som�”salgsmateriale”.�

Andersen kom til Hongkong i 1870. Det er næsten, som var han kaldet af tidens store 
emigrantvise, der ganske vist skrev Amerika men lige så godt kunne have skrevet Shang-
hai:

1.  Vil gjerne du dit Liv forandre 
Fra Fattigdom til Rigdoms Daad, 
Du maa belave dig at vandre 
Herfra, ja lyt nu til mit Raad.

2.  Amerika det stolte Rige, 
Med aabne Arme stedse staaer. 
I Rigdom det jo ei har Lige 
Vent ei, vent ei til næste Aar.

Andersen var i de første årtier af 1900-tallet den 
bedst�kendte�dansker�i�Shanghai,�som�indflydelsesrig�
forretningsmand, respekteret, formuende – og på sin 
måde beskeden. I en underskov af danske og andre 
ikke-kinesiske�firmaer�skilte�han�sig�ud.�Han�hævede�
og hævdede sig, – på den gode måde. Også inden for 
den danske ’koloni’ i Shanghai.

I hine udvandrertider var der danske kolonier 
verden over. Selskabelige og gensidigt-støttende ko-
lonier, der ikke i udpræget grad søgte integrering i 
det� nye� land.� Reminiscenser� ser� vi� stadig� mange�
steder. Som i det velkendte Solvang eller The Danish 
Brotherhood/Sisterhood i Iowa. Selv i nutiden ser vi 
det, som f.eks. i Dubai.

Jeg selv har været en del af det i et andet arabisk 
land. I den privilegerede ende, hvor der var avisomtaler, når vi havde bridgeturnering, 
eller�amatørteater.�Akkurat�som�i�20’ernes�Shanghai,�hvor�avisfotograferne�flittigt�stil-
lede�op�til�de�danske�events�på�tennisbanen�eller�travbanen.�Eller�til�større�selskaber.�Vi�
finder�billederne�i�gulnede�aviser,�og�vi�finder�annoncerne�bag�den�hvide�mands�firmaer.�

3.   Der kan du trindtom Rigdom finde, 
Der er ei Haan, der er ei Trang, 
Maaske du der et Navn kan vinde, 
Som faaer en god og hædret Klang.

4.  Du paa et Aar dig der kan sanke 
Af Rigdom en saa vægtig Skat 
At du beklædt omkring kan vanke 
Med Guld fra Foden og til Hat.
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Med de billeder in mente er der en nærlig-
gende kobling til Kiplings The White Man’s 
Burden fra 1899, hvor første og sidste vers i 
dansk oversættelse lyder således:

1.  Saa løft en hvid Mands Byrde - 
Send ud den bedste Søn - 
At tjene andre Racer 
For en Landflygtigs Løn; 
Hos rådvildt Folk og vilde 
At tage tunge Tørn - 
En tvær og kuet Stamme 
Halvt Djævle og halvt Børn. 

2.  Saa løft en hvid Mands Byrde  
Læg Barnedrømmen bort - 
Om Lauren let i Hænde, 
Og Æren uden Tort. 
Da vinder Eders Manddom, 
Når trælse år svandt hen, 
En Hyldest, kølig skærpet, 
En dom fra Ligemænd. 

Den Hvide Mands Byrde kan også i Kina let 
oversættes til den hvide kolonialisme, med 
et overklasseliv på tennisbanen, med amah 
til�børnene,�med�rickshaw�ved�døren,�–�men�
det er kun den synlige del. 

Andersen kom fattig til Kina. Andersen 
arbejdede�sig�op.�Langsomt.�Men�mange�an-
dre havde kun et skin af et let liv, og mange 
måtte�have�støtte�fra�den�danske�hjælpekas-
se. Helt bortset fra familiemæssige afsavn i et 
vanskeligt�klima,�et�bøvlet�sprog,�og�en�jung-
lens lov i samfundet uden for.

ANMELDELSE

Andersen var en del af det danske. Meget 
dansk.�Hans�yndlingssang�”Fødelands-Kiær-
lighed”�fra�1782,�af�Th.�Thaarup�ligger�helt�i�
tråd med den sang, der i 1860’erne næsten 
blev de udvandrendes kendingssang:

Farvel mit Fødeland jeg byder,
Jeg reiser til en fremmed Havn,
Hør hist fra Skibet Klokken lyder,
Jeg føler alt i Hjertet Savn!
Farvel, I danske Bøgeskove,
Hvor nattergale triller slaae,
Farvel, du friske, danske Vove
Til Danmark min længsel vil gaae;
Farvel, Du mit Fødeland,
Med den friske, grønne Strand,
Farvel du mit kjære, gamle Danmark, 
Farvel, Du mit Fødeland.

Og derfor er der måske nogen på National-
museet, der husker Andersen. En hel million 
donerede han i 1926 til museets udvidelse. 
For�han�var�dansk.�Men�han�nåede�ikke�hjem.�

Og�nu�har� jeg� så� fået� anmeldereksemplaret�
og læst bogen.

Det�er�på�én�gang�en�let�og�en�vanskelig�bog�
at�læse.�Let,�fordi�fortællingen�de�første�sider�
flyder�gennem�barndom�og�ungdom�frem�til�
ankomsten i Hongkong og senere det egentli-
ge�Kina,�med�base�i�Tianjin�og�senere�Shang-
hai. Og her kom det svære, for det er næsten 
uløseligt vanskeligt at formidle og samtidig 
med forskningsmæssig sikkerhed dokumen-
tere dette stof. 

Hvad�jeg�i�min�indledende�tekst�klichéag-
tigt�kaldte,�at�Andersen�”arbejdede�sig�op”�og�
”hævede� og� hævdede� sig”,� det� kræver� over�
100 sider, dækkende fra 1870 til 1922, fordi 
Laurits�Andersen�var�tilknyttet�”sine”�firma-
er, i forskellige positioner og med et utal af 
rejser�og�forhandlinger,�og�så�tilmed�med�helt�
centrale�beskrivelser�af�industrielt�maskine-
ri!�Det�er�biografisk�pligtstof�solidt�funderet�
med næsten 30 sider noter, og Harmsen gør 
det�flydende,�men�det�er,�det�er�nogle�lange�
halm, der skal tygges. 

Det må dog anerkendes: Bedre kan det 

ikke gøres. Det er og bliver den ultimative be-
skrivelse af et vigtigt forretningsmæssigt og 
industrielt�sæt�tandhjul�i�den�tids�Shanghai,�
Kina,�Japan,�Verden.

I de sidste kapitler breder Harmsen man-
den ud. I hans privatliv, i forbindelsen til Dan-
mark,�til�USA,�til�danskerne�i�Shanghai.�Til�det�
liv�Andersen�levede,�når�han�ikke�arbejdede.�
Kanske den mindste del i hans liv! Det fylder 
mindst i bogen, men efterlader alligevel læ-
seren med glæden ved – endelig – at SE ham.

 
Som Peter Harmsens tidligere bøger om 
Nanjing,�om�Shanghai,�om�Sindberg,�er�også�
denne�et�resultat�af�grundig�research,�af�for-
træffelig evne til at overskue og samle stoffet 
og samtidig give det stafferinger, stukkatu-
rer, bordurer, possementer og hvilke andre 
spændende fremmedord, man kan bruge 
for at fortælle, at teksterne er levende, at il-
lustrationerne er inspirerede, og i det hele 
taget:�Læs�bogen.�Dels�for�at�lære�Andersen�
at kende, men dels også, og måske især, for 
at læse om forretningsliv i det fremmede i en 
svær periode, i en spændende by, i et spæn-
dende land. 

Harmsen har helt i Kiplings ånd givet An-
dersen� ”En� Hyldest,� kølig� skærpet”,� og� det�
er den helt rigtige forsker og formidler, som 
Laurits�Andersens�Fond�har�fundet�til�opga-
ven.

Og� så� i� øvrigt:� Andersen� tjente� sine� fleste�
penge�på�cigaretter!

Peter Harmsen
Laurits Andersen.  

Kinafarer, entreprenør og mæcen
Lindhardt�og�Ringhof�2020

271 sider. 300 kr.
Udgivet�med�støtte�af� 
Laurits�Andersens�Fond

Hans Jørgen Hinrup  

er forh. forskningsbibliotekar på  

Statsbiblioteket med speciale i Kina.

De tre gulnede avisklip er alle fra The North China Daily News.
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Skal�vi�frygte�Kina?�Det�spørgsmål�har�været�
centralt�i�den�offentlige�debat�og�i�flere�udgi-
velser om Kina de seneste år.

Kinas� præsident� Xi� Jinping� præsenterede� i�
2012�sin�drøm�om�genrejsning�af�den�kine-
siske nation. Inden 2049 skal Kina blive en 
international stormagt, der er så økonomisk, 
politisk og militært stærk, at landet aldrig 
igen kan blive ydmyget af fremmede magter. 
Blandt elementerne i præsidentens drøm er 
”Made�in�China�2025”-planen,�der�skal�gøre�
Kina globalt førende inden for innovation og 
højteknologi� og� Den� Nye� Silkevej,� der� med�
nye�handelsveje�skal�forbinde�Kina�med�Afri-
ka, Asien og Europa.

Xi� Jinpings� kinesiske� drøm� vil� skabe� en�
helt ny verdensorden, hvor de globale øko-
nomiske, politiske og militære magtforhold 
afgørende vil forskyde sig. Mange af de lan-
de, der traditionelt har været førende inden 
for�højteknologi,�har�stået�forrest�i�kritikken�
af den måde, præsidentens planer bliver ført 
ud i livet på. Blandt meget andet beskyldes 
Kina og kinesiske virksomheder for at blæse 
på� retssamfundets� principper� og� internati-
onale aftaler med protektionisme, opkøb af 
vigtige infrastrukturer, ulige handelsvilkår, 
tyveri�af�højteknologiske�hemmeligheder�og�
rettigheder, spionage, trusler, manipulation 
af� valutakurs,� mangel� på� miljømæssige� re-
gulativer, aggressiv militær adfærd og for at 
skabe gældsfælder og politisk og økonomisk 
afhængighed�af�Kina�overalt�i�verden.

Xi� Jinpings�hårde� linje�over� for�kritikere�
har også medført kritik af ham selv. Kina hol-
der mere end en million muslimer interneret 
i� genopdragelseslejre� i� Xinjiang-provinsen.�
Med� verdens� mest� avancerede� overvåg-
ningssystem holdes den kinesiske befolkning 
i�stramme�tøjler,�og�landets�medier�og�inter-
net� kontrolleres� og� censureres.�Kinas�Kom-
munistparti vil bevare magten for enhver 
pris, så enhver form for kritik bliver mødt 
med�jernhånd.�Journalister,�aktivister,�kunst-
nere og advokater fængsles uden rettergang, 
kvindebevægelser undertrykkes, forfattere 
censureres,�og�minoriteter�og�religiøse�min-
dretal forfølges. Den kinesiske forfatnings 

flotte� ord� om� ytrings-� og� religionsfrihed� er�
intet værd.

Der er rigeligt med eksempler til at op-
bygge et grumt billede af Kina som en stor-
magt, der undertrykker sin egen befolkning 
og opfører sig hensynsløst og aggressivt på 
den�internationale�scene.

Det billede af Kina kan genkendes i den dan-
ske debat, der generelt har fortolket landet i 
et meget negativt lys, men måske har savnet 
noget substans. 

Det har fremragende udgivelser fra især 
Christina Boutrup, Camilla Tenna Nørup 
Sørensen� og� Kjeld� Erik� Brødsgaard� æn-
dret markant på de seneste år. De har bragt 
et væld af veldokumenterede og� præcist�
formidlede informationer om, hvordan Kina 
fungerer, og dermed givet et solidt funda-
ment for at bringe klarhed og forståelse for, 
hvorfor landets ledere handler, som de gør. 

Især�Kjeld�Erik�Brødsgaard�har�opfordret�
til, at man ikke skal være så mistroisk og be-
kymret for Kina men hellere gøre en indsats 
for at lære lidt mere om verdens nye super-
magt.

Med Kina – Den truende supermagt har den 
tidligere�konservative�minister�Viggo�Fischer�
indskrevet� sig� i� lejren,�der�er� stærkt�kritisk�
over� for�Kina.�Viggo�Fischer,�der�er�menne-
skerettighedsaktivist�og�har�rejst�i�Asien�i�år-
tier, sætter med sin bog fokus på de alvorlige 
krænkelser af menneskerettighederne i Kina 
og�opfordrer�Danmark�og�EU�til�at�indføre�en�
ny Kinapolitik, der ikke sætter økonomiske 
fordele over menneskerettigheder. 

Viggo�Fischer�skriver�i�prologen,�at�”målet�
med denne bog er at give læseren et bedre 
indblik i udfordringerne fra det kommunisti-
ske�Kina”.�Det�giver�håb�om�endnu�en�redelig�
og�objektiv�udgivelse�om�Kina,�men�når�han�
følger�op�med�at� skrive,� at� ”Kina� snyder�på�
vægten, hvad angår ligeværdig samhandel, 
med� skjult� erhvervsstøtte� og� forsøg� på� at�
tilrane sig europæisk teknisk viden. Alt i alt 
uden� respekt� for� vores� normer”,� kan� ingen�
være i tvivl om, at dette er endnu et ensidigt 
indlæg i debatten.

DEN TRUENDE POLITIKER
I�Danmark-Kina�vil�vi�principielt�gerne�
anmelde alle bøger, der relaterer sig til 
Kina eller det kinesiske. Men i det her 
tilfælde var vi i redaktionen i tvivl, fordi 
det�her�drejer�sig�om�en�bog�af�sjældent�
dårlig kvalitet. En tynd kop te, der til-
med er et opkog af hurtige vestlige me-
dieanalyser. 

Jeg�vil�benytte�lejligheden�til�at�un-
derstrege, at vi i Danmark-Kina gerne 
lægger spalter til forskellige holdnin-
ger om Kina. Det handler ikke om, hvad 
forfatteren mener, men man skal bare 
have noget at have sin mening i.

Da Kina – Den truende supermagt 
har været positivt omtalt i andre me-
dier, fandt vi, at vi skylder vore læsere 
muligheden�for�at�få�en�mere�kvalifice-
ret�vurdering�som�hjælp�til�selv�at�tage�
stilling.

Mellemgaard er et forlag, hvor man kan 
betale sig til at få sine bøger udgivet.

Redaktøren

Viggo Fischer
Kina – Den truende supermagt

Mellemgaard 2020
260 kr.
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Viggo� Fischer� ser� en� direkte� sammen-
hæng mellem studenterdemonstrationerne 
på�Den�Himmelske�Freds�Plads�i�1989�og�Xi�
Jinpings hårde kurs mod kritikere. Som det 
er� de� fleste� bekendt,� satte� partiets� ledelse�
militæret ind og et ukendt antal af de demon-
strerende� studenter� blev� dræbt.� Lige� siden�
har Kommunistpartiet behandlet demon-
strationen og massakren med glemsel og 
fortrængning og sat hårdt ind mod kritiske 
røster, der på sigt kunne skabe nye udfor-
dringer for partiet. 

Den pointe er utvivlsomt rigtig, men den 
er hørt mange gange før. Det samme gælder 
for den meget lange beskrivelse af demon-
strationen�(som�Fischer�kalder�en�”demokra-
tibevægelse”),� de� mange� portrætter� af� stu-
denterledere, politikere og utilfredse mødre 
til de dræbte studenter.

Langt� stærkere� står� kapitlet� om� men-
neskerettighedsforkæmpere. Her kan man 
mærke,�at�forfatteren�er�mere�på�hjemmeba-
ne.�Med�fraser�som�”afsløring�af�statshemme-
ligheder”�og�”undergravning�af�statsmagten”�
tilsidesætter den kinesiske regering forfat-
ningen og tilbageholder og arresterer enhver, 
der�kritiserer�styret.�99,9�procent�af�dem,�der�
stilles for en dommer, bliver dømt skyldige. 

Fischer� opremser� en� række�horrible� sa-
ger, hvor aktivister og deres advokater og 
familier� er� blevet� chikaneret� og� forfulgt� af�
myndighederne. Historien om den Nobel-
pris-vindende�aktivist�Liu�Xiaobo,�der�døde�
i myndighedernes varetægt efter årelangt 
fængselsophold,� er� kendt� af� de� fleste� men�
glimrende og medlevende formidlet af Fis-
cher.

Kina – Den truende supermagt lider gevaldigt 
under�sin�ensidige�tilgang�til�Kina�og�en�sju-
sket brug af kilder. Bogen indeholder endelø-
se�rækker�af�citater,�faktisk�i�en�sådan�grad,�
at� den� flere� steder� fremstår� som� ukritisk�
mikrofonholderi.�Kun�få�af�citaterne�opgives�
der�kildehenvisninger�til.�Mange�af�citaterne�
er�sjusket�oversat� til�dansk,� fx� ”regeringens�
forsøg� på� at� slette� den� fjerde� juni-Tianan-
men-hændelsen har været en katastrofe for 
vore�ny�generationer”�(side�50),�mens�andre�

får lov at stå på deres originalsprog. Det er 
noget rod, og det forvirrer. 

Ophavet�til�kilderne�er�meget�ensidigt.�Vi�
får� mange� citater� fra� amerikanske� republi-
kanere og britiske konservative, men ikke et 
eneste�fra�Xi�Jinping�eller�andre�kinesiske�le-
dere. I kapitlet om den forfulgte meditations-
bevægelse� Falun� Gong,� som� Fischer� kalder�
”en� ældgammel� buddhistisk� adfærdsskole”, 
får�vi�at�vide,�at�”det�menes,�at�adskillige�tu-
sinder af dens tilhængere sidder i fængsel 
eller�i�genopdragelseslejre”.�

Kilden til denne påstand er selveste 
vinderen af Miss World Canada 2015, der 
udmærker sig ved også at være borgerret-
tighedsforkæmper� og� ”selv� at� udøve� Falun�
Gong”.� Samme� kilde� anvendes� i� en� anden�
historie� om� chikane�mod� slægtninge� i�Kina�
til kinesiske aktivister i udlandet, hvor hun – 
igen�uden�kildeangivelse�–�citeres�for�at�”føl-
ge min samvittighed fremfor at underkaste 
mig�frygt�og�stilhed”.

Generelt skæmmes bogen af uendeligt man-
ge udokumenterede påstande. De ensidige 
angreb på Kina forstærkes af fraser som 
”ubekræftede�rapporter�siger”,�”som�bekendt�
tyder�det�på”,�”ingen�kan�være�i�tvivl�om”,�”det�
er�utvivlsomt�sådan”�og�”formentligt”.�Alene�
ordet� ”angiveligt”� benyttes� hele� 60� gange� i�
bogen til at redde en pointe i land. 

Viggo� Fischers� ærinde� skinner� også� ty-
deligt igennem i moraliserende vendinger 
som�”de�tapre�kinesere,�som�i�deres�fredelige�
kamp fortsat står som eksponenter for frihed 
og�demokrati”�(side�249).

Det pynter heller ikke, at nogle kinesere 
omtales ved deres fornavn, mens andre ikke 
gør.�Deng�Xiaoping�og�Xi�Jinping�omtales�som�
Deng�og�Xi,�men�Hu�Yaobang�kaldes�Yaobang,�
Jiang�Zemin�kaldes�Zemin�og�Liu�Xiaobo�kal-
des�Xiaobo.�Xi�Jinping�har�en�”kinesisk�drøm”�
og�hans�tanker�er�kendt�som�”socialisme�med�
kinesiske�karakteristika�i�en�ny�æra”.�Det�ko-
ger�Fischer�kluntet�sammen�til� ”den�kinesi-
ske�drøm�med�kinesiske�karakteristika”.

Kina – Den truende supermagt er alt for 
lang og ustruktureret. Flere kapitler mangler 
en rød tråd, og der er for mange gentagelser 

og�citater,�og� flere� steder�er�det� svært�at� få�
øje�på� sammenhængen� i� teksten.� I� afsnittet�
om� Confucius-institutterne� rundes� der� for�
eksempel først af med at henvise til den re-
publikanske� politiker�Marco�Rubio� og� hans�
holdning om, at disse institutter er til for at 
udsprede kinesisk kommunistisk propagan-
da og undergrave akademisk frihed, for der-
næst at fortælle om bandlysningen i Kina af 
forfatteren Ma Jian og så afslutte med Kinas 
håndtering�af�coronakrisen.�

Om� Confucius-institutterne� i� Danmark�
skriver� Viggo� Fischer:� ”Nogle� vil� nok� finde�
det besynderligt, at danske undervisningsin-
stitutioner modtager gaver fra den kinesiske 
stat. Det kan betegnes som værende i små-
tingsafdelingen, men det er alligevel påfal-
dende,�at�Næstved�Gymnasium,�hvorfra�jeg�i�
sin tid blev student, har indrettet et Confu-
cius-værelse�med�plakater,�der�for�nogen�vil�
bringe� tankerne� tilbage� til� Mao-perioden”.�
Det er muligt, at plakaterne bringer tankerne 
tilbage til Mao-tiden for eleverne, men det er 
næppe�med�den� intention,�som�Fischer�slet�
skjult�indikerer.

I epilogen til Kina – Den truende supermagt 
citerer� Fischer� ”den� gamle� kinesiske� filosof�
Confucius”,�der�ifølge�forfatteren�slog�fast,�at�
”et�styre�ikke�kan�bestå,�hvis�det�ikke�har�fol-
kets�støtte”. På samme måde er det svært at 
give sin fulde�støtte�til�en�bog,�der�trods�flere�
gode�pointer�og�stor�research,�er�så�ensidig�i�
sin vægtning og indeholder�så�mange�fejl�og�
mangler, som tilfældet er med Kina – Den tru-
ende supermagt.

Meget sigende mangler der i øvrigt igen 
både kildehenvisning og oversætternavn til 
citatet�af�Konfucius.�Det�kan�måske�skyldes,�
at�det�stammer�fra�Mencius.

Lene Bech og Christian Nielsen 
er begge sinologer og lektorer.  

De er forfattere til et omfattende kinesisk 
lærebogssystem på dansk, Kinesisk 1-3. 

De udgiver en historiebog 
om Kina til efteråret.
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AF BERTEL HEURLIN

CORONAMAGTKAMP
WUHAN FØR OG NU

Wuhan er en strategisk vigtig by for Kina. 
Centralt� beliggende� i� hjertet� af� landet�med�
11 millioner indbyggere. En foregangsby for 
Kinas økonomiske og industrielle mirakel. 

Jeg besøgte Wuhan første gang i 1978. 
Folkets befrielseshær havde inviteret mig på 
en rundtur i Kina. Så, omgivet af tre venlige 
officerer,� fik� jeg� fremvist� et� Kina,� som� lige�
havde overstået og overlevet Mao-epoken og 
kulturrevolutionen. Fra en ny bro over Yang-
tzefloden�fik�jeg�udpeget�det�sted,�hvor�Mao�
i 1966 havde demonstreret sine formidable 
fysiske�kræfter�ved�at�svømme�over�flodens�
heftige vandmasser. En forestilling som fort-
sat mindes hver år, hvor tusinder forsøger sig 
med samme svømmetur. 

Der var mange ting at se i Wuhan. Pago-
der,�mindesmærker,�kaserner�og�et�fiskemar-
ked.�Min�første�Kinarejse�blev�til�mange.�

Sidste�gang�jeg�besøgte�Wuhan,�var�i�august�
sidste år. En totalt ændret by, en gigantby, 
som�Kina� gerne� viser� frem.� Da� jeg� var� der,�
havde Angela Merkel lige været på besøg. 
Byen�var�shinet�op,�fine�grønne�træmure�var�
sat op for at skærme for den heftige bygge-
aktivitet. Jeg deltog i en international kon-
ference� på� Wuhan� Universitets� institut� for�
grænse-� og� oceanstudier.� Universitetet� er�
berømt for sin storslåede beliggenhed ned til 
søen,�sin�skønhed�og�sin�historie.�Under�den�
japanske� besættelse� blev� universitetet� be-

nyttet� af� japanerne� som�hovedkvarter.�Men�
for�at� reducere�hjemveen�sørgede�de� for,�at�
kirsebærtræer i hundredvis blev transporte-
ret�hjemmefra,�et�forhold,�som�de�studerende�
i dag sætter pris på.

Jeg lagde mærke til, at overalt i byen var 
der store plakater om den næste store begi-
venhed i Wuhan: The World Military Games, 
en stor international olympiade for militær-
folk� fra�hele�verden.�Den�skulle� finde�sted� i�
oktober,� og� den� blev� en� stor� succes.� Flere�
hundrede amerikanske atleter fra de væbne-
de styrker deltog.

ER USA’S MILITÆR SMITTEKILDEN?
Da sygdommen rammer omkring årsskiftet, 
rammer det i Wuhan og i Kina, og et fersk-
varemarked�formodes�at�være�kilden�til�co-
vid-19. Men i marts sker der noget. 

En populær talsmand fra det kinesiske 
udenrigsministerium� Zhao� Lijian,� som� til-
syneladende har 300.000 følgere, viser på 
nettet en video fra et amerikansk kongresud-
valg, hvor en repræsentant for sundhedssty-
relsen�på�et�møde�11.�marts�hævder,�at�flere�
amerikanere,�der�døde�af�influenza,�kan�have�
haft�covid-19.�

Zhao�Lijian�konstaterer�på�det�grundlag,�
at� amerikanerne� ikke� har� check� på� deres�
egen patient nr. 1. Det betyder, at smitten 
ikke nødvendigvis er opstået i Wuhan. Den 
kan� være� kommet� med� soldater� fra� USA,�
som deltog i World Military Games i oktober 

2019. Det går viralt over hele kloden. Og det 
åbner i de kommende dage op for, at kinesi-
ske�repræsentanter�officielt�erklærer,�at�det�
ikke�er�endeligt�videnskabeligt�bevist,�at�co-
vid-19 er kommet fra Kina. 

Det�finder�sted�på�et�tidspunkt,�hvor�for-
holdet�mellem�USA�og�Kina�er�problematisk.�
Der er både heftige gensidige angreb og kon-
frontationer men dog ikke helt uden en vis 
gensidig forståelse. Kina kan på dette tids-
punkt� i�stigende�grad�se,�at�coronaangrebet�
fortsat er til stede men med en mulig bed-
ring,�USA�er�i�stigende�grad�belastet.�

Det�medfører�forståelig�nok,�at�USA�raser�
over,�at�det�officielle�Kina�er�parat�til�at�støtte�
og ikke blankt afvise helt fantasifulde kon-
spirationsteorier�om,�at�USA�er�smittekilden.�
Wuhanvirussen skulle stamme fra det ameri-
kanske militær! Det er oprørende. 

Det er så oprørende, at det amerikanske 
udenrigsministerium indkalder den kinesi-
ske ambassadør i Washington til en alvorlig 
samtale. Kina beklager men fastholder, at 
covid-19�ikke�nødvendigvis�er�opstået�i�Kina.�

Så, hvad er det, der sker mellem de to 
mest afgørende lande i verden, enesuper-
magten�og�den�opstigende�magt�Kina?�Hvil-
ken�rolle�spiller�coronaen�i�magtkampen?

SMÆDEKAMPAGNE
Coronamagtkampen er blevet beskrevet 
som en lang, enerverende, gensidig smæ-
dekampagne, hvor der ikke har været spa-
ret på beskyldningerne. Det er kampagner, 
som stadigvæk er i fuld gang. Meget hurtigt 
kommer der amerikanske artikler, som ta-
ler� om� ”China´s� Chernobyl� Moment”.� Og�
umiddelbart efter de første meldinger fra 
Beijing� kommer� der� officielle� antydninger�
af, at det vi hører, ikke er den fulde sandhed. 
Den� amerikanske� efterretningstjeneste� kan�
i en hemmelig rapport konkludere, at Kina 
ikke fortæller sandheden om oprindelsen 
og udbredelsen af det nye virusangreb. Mi-
chael� T.� McCaul,� republikansk� medlem� af�
House Foreign Affairs Committee konstaterer, 
at� ”Det�er�en�af�de�værste�mørklægninger� i�
menneskets historie, og nu står verden over 
for�en�global�pandemi”�(Meotti,13.4.20).�

At den amerikanske administration ikke 
stoler på Kina, kommer ikke som en overra-
skelse. Tænk blot på baggrunden for handel-
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skrigen,�som�jo�blandt�andet�var�begrundet�
i, at Kina økonomisk-teknologisk havde øvet 
rovdrift� på� USA.� Som� Trump� så� skånsomt�
havde udtrykt det under valgkampagnen i 
2016:�”Kina�har�i�årevis�snydt,�røvet�og�vold-
taget�os”.�

Udgangspunktet�i�coronastriden�er:�Kina�
lyver. Måske har amerikanerne også en poin-
te. Noget må være gået galt. Ellers var der 
ikke sket det, som hændte 13. februar, hvor 
det�kinesiske�nyhedsbureau�Xinhua�meddel-
te, at Shanghais borgmester Ying Yong hav-
de overtaget ledelsen i Wuhan (Hubei) efter 
Jiang Chaoliang, og at Wuhans partisekretær 
Ma� Guoqiang� også�måtte� gå� af,� erstattet� af�
Wang� Zhonglin,� tidligere� partisekretær� i� Ji-
nan City.

Men Kina afviser selvsagt på det kraftig-
ste: På trods af Trumps gentagne kritik og 
fortsatte trusler om at iværksætte undersø-
gelser�af�Kina,�hævder�Xi�Jinping�at�have�gen-
nemført en helt åben, gennemsigtig og helt 
frit� tilgængelig� og� særdeles� ansvarlig� coro-
naproces.� Alle� elementer� var� hurtigt� blevet�
distribueret til verdenssamfundet og til de 
internationale organisationer. 

Og 5. april fremlagde den kinesiske admi-
nistrative�ledelse�–�med�”Comrade�Xi�Jinping�
at�the�core”�–�en�timeline, som informerer om 
det, der hævdes at være de mest omfattende, 
mest strikte og mest dybtgående bestræbel-
ser for at forhindre og kontrollere virusepi-
demien. Dertil også oplysninger om den sto-
re pris, som det kinesiske folk har betalt. 

I Kina skildres bekæmpelsen af 
covid-19 om en fælles kamp. Den 
hurtige indsats både fra centrale forsk-
ningsenheder og ved udsendelse af 
sundhedspersonale til de provinser, 
der var ramt hårdt, har båret frugt. 

Det er værd at bemærke, at flere ki-
nesiske provinser kun har haft få regi-
strerede tilfælde af covid-19 og nogle 
slet ingen dødsfald som fx Jiangsu og 
Shanxi.

CORONAMAGTKAMP
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Men�i�USA�fortsættes�med�krav�om�indgå-
ende undersøgelser. Noget er ikke kommet 
frem; Kina tilbageholder relevante oplysnin-
ger.

FRIHEDSRETTIGHEDER
Et� andet� centralt� punkt� i� coronakampen� er�
Kinas krænkelser af frihedsrettighederne og 
undertrykkelsen af uønskede begivenheder. 
Det er den amerikanske holdning, at de ki-
nesiske autoriteter farer for hårdt frem med 
fysiske�overgreb�og� ikke�mindst�ved�censur�
og�fremme�af�selvcensur.�

Central� er� sagen� om� øjenlægen� Li�Wen-
liang.� Han� advarer� 31.� december� i� en� We-
chat-gruppe� efter� oplysninger� fra� en� kolle-
ga om en ny virus, som var blevet opdaget. 
Nogle� patienter� havde� arbejdet� på�Huanan 
Seafood Market� i� Wuhan.� Li� Wenliang� bli-
ver�afhørt�3.�januar�af�politiet�i�Wuhan,�som�
tvinger ham til at skrive under på, at han har 
spredt falske rygter. Men hans advarsler eks-
ploderede på nettet, og der gik nogen tid, før 
myndighederne� fik�stadset�spredningen.�En�
måned�efter,�7.�februar�dør�han�af�covid-19.�

Men�hans�advarsler�havde�gjort�ham�til�en�
kritisk helt blandt utallige kinesiske netizens. 
Det blev efterfulgt af en brat ændring hos 
autoriteterne i Kina. Nu overtog de hans hel-
terolle, han blev udråbet til martyr for Kina, 
og�hans�familie�fik�en�undskyldning�for�poli-
tiets fremfærd. 

BAT WOMAN
Et grundlæggende spørgsmål er ikke mindst: 
Hvor� kommer� covid-19� fra?� Er� den� kom-
met med de amerikanske soldater i oktober 
2019?�Kommer�den�fra�flagermus,�fra�skæl-
dyr,�fra�”the�wet�market”,�ferskvaremarkedet,�
hvor mangfoldige dyrearter fra andre lande, 
illegalt importeret, blev solgt. 

Kina har en lang og tilsyneladende uud-
ryddelig tradition for den slags markeder, 
som�også�omfatter�naturmedicin.�Mange�for-
mer for handel på disse markeder er forbudt 
men fortsætter alligevel. Senere blev den 
illegale handel på Huanan Seafood Market 
effektivt�fjernet.�Men�for�sent.�

Og rygterne var ikke til at stoppe. Kon-
spirationsteorier begynder at poppe op. Og 
de�kommer�også�til�at�markere�sig�på�coro-
nakamppladsen. Kan produktion af biologi-
ske� våben� være� involveret?� Er� der� sluppet�
virus�ud�fra�hemmelige�eksperimenter?

Et er konspirationsteorier, et andet re-
aliteter. Realiteterne er, at Wuhan Institute 

of�Virology�er�et� internationalt�kendt� forsk-
ningssted,�som�er�ledet�af�Shi�Zhengli,�af�no-
gen� kendt� som� ”Bat� Woman”,� fordi� hendes�
forskningsområde�er�flagermus�og�virus.�

Der�er�opstået�mistanke�om,�at�coronavi-
rus�ved�en� fejl� er� sluppet�ud.�Der�har�være�
besøg på instituttet af forskere og diplomater 
fra�USA.�Ifølge�Washington�Post�afslørede�det�
besøg� flere� former� for�sikkerhedsbrist,� som�
kunne tyde på, at et udslip som det nævnte 
kunne�have�fundet�sted.�Direktør�Shi�Zheng�li�
fortæller, at hun selv har haft søvnløse næt-
ter,� men� ender� med� at� konkludere,� at� co-
vid-19 ikke kan komme fra hendes institut. 

Men sagen opfattes fortsat fra ameri-
kansk�side�som�uafklaret.�Man�vender� flere�
gange tilbage til den, senest i begyndelsen af 
maj.�Derfor�har�vi�her�endnu�et�ekstra�pres�
mod� Kina� –� som� USA� kan� bruge� i� sin� duel�
med�Beijing.� Igen�mødt�med� total� afvisning�
fra Kina. 

Denne� uafklarethed� ses� også� i� den� grad�
hos� Trump.� Som� coronavirussen� globalise-
res, vendes billedet fra at være et helt klart 
kinesisk problem – med Wuhan som smit-
tesprederen – til at involvere alle lande, ikke 
mindst�USA.�

Og�fra�USA’s�tilkendegivelser�fra�31.�janu-
ar�om�at�hindre�folk�i�USA�i�at�rejse�til�Kina�og�
senere�at�forhindre�kinesere�i�at�rejse�til�USA,�
og hvor Kina klart er smittebæreren og den 
ansvarlige�–�bliver�USA�meget�hurtigt�landet�
med det største antal smittede. 

Kina�er�ved�at�rejse�sig�igen.�Men�det�gør�ikke�
corona-fejden� mindre� markant.� De� grund-
læggende modsætninger bibeholdes. Selv 
om�Trump�på�et�tidspunkt�lover�Xi�ikke�mere�
at�benytte�betegnelser� som� ”the�Wuhan�Vi-
rus”�eller�”the�China�Virus”�–�bliver�udtryk-
ket fortsat brugt af den amerikanske admi-
nistration. Kendt er det pressebillede, som 
viser Trumps talepapir, som han støtter sig 
til, hvor Corona er overstreget i udtrykket 
Corona virus og erstattet med Chinese virus 
skrevet�med�tusch.

Trump vender gang på gang tilbage til 
åstedet.�18.�april�siger�han�således:�“It�could�
have been stopped in China before it started 
and it wasn’t, and the whole world is suffe-
ring� because� of� it.”� Senere� reflekterer� han,�
“was�the�corona�virus�a�mistake�that�got�out�
of�control�or�was�it�done�deliberately?”�

CORONAMAGTKAMP

Kilde: Bloomberg Tracking Covid-19 – her kan man få en daglig opdatering. 

USA har haft ca. en tredjedel af alle tilfælde og knap en fjerdedel af dødsfaldene.
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En alvorlig anklage, som bliver taget me-
get ilde op af kineserne. Det bliver ikke bedre 
af,� at�Trump� fortsætter�med�sine�overvejel-
ser: “But if they were knowingly responsible, 
yeah,�I�mean,�then�sure�there�should�be�con-
sequences.”�Antydninger,�som�næppe�styrker�
gensidig tillid, og som åbner for amerikanske 
tiltag,� som� kineserne� frygter� og� finder� helt�
uantagelige.

USA’S ANTI-KINA KAMPAGNE
Der�er�ingen�tvivl�om,�at�USA�udnytter�Kina�
som syndebukken. Og at Kina ikke vil påtage 
sig denne rolle, men derimod benytter den 
gigantiske globale katastrofe – en pandemi, 
hvis omfang historisk og globalt set er uden 
sidestykke – til at fremtræde som den an-
svarlige nation, der på trods af egne enorme 
menneskelige,� økonomiske� og� sociale� pro-
blemer,�sender�omfattende�hjælp�til�stort�set�
hele� verden� i� form� af� hjælpepersonel,� vær-
nemidler og økonomisk støtte.

USA’s�politik�over�for�Kina�skal�ses�som�en�

videreførelse af den amerikanske nationale 
sikkerhedspolitik� fra� december� 2017,� hvor�
Kina�sammen�med�Rusland�blev�placeret�som�
USA’s�vigtigste�nationale,�sikkerhedspolitiske�
udfordring.�Terrortruslen�var�aftagende.�Vig-
tigt var nu ikke mindst Kina. Kina bliver syn-
debukken. 

Det startede med den velplanlagte, effekti-
ve anti-kinesiske kampagne, som blev indledt 
af�vicepræsident�Pence�på�et�møde�i�Hudson�
Institute i oktober 2018, hvor han erklærede, 
at mens han talte, var Kina i gang med en om-
fattende�indflydelses-�og�indblandingspolitik�
rettet�mod�USA,�en�politik,�som�også�blev�ret-
tet mod hele verden. Det foregik på alle pla-
ner,� via� sociale�medier,� gennem� økonomisk�
og�teknologisk�indblanding,�gennem�infiltre-
ring i amerikansk indenrigspolitik. 

Kampagnen var ikke mindst bygget på en 
omfattende� faglig� rapport� udarbejdet� af� en�
gruppe� centrale� Kinaforskere.� Kampagnen�
blev videreført af udenrigsminister Pompeo, 
som� chokerede� verden� med� en� tale� 6.� maj�

2019 i Finland, hvor han erklærede, at nu var 
det forbi med et Arktis præget af tæt politisk 
samarbejde�mellem� de� arktiske� stater,� som�
fremmede enighed, konsensus, videnskabe-
lige�fællesprojekter,�baseret�på�lavspænding.�
Budskabet var: Strategisk spænding er tilba-
ge, hård sikkerhedspolitik breder sig. Arktis 
er�nu�stormagtskonkurrence�og�stormagtsri-
valisering. 

Pludselig var Arktis blevet inddraget i 
den omfattende anti-Kina-kampagne som 
havde�et�centralt�formål:�at�holde�Kina�uden�
for Arktis; et Kina, som længe har rettet sin 
interesse mod verdens to poler. Kinas globa-
le�fremmarch�skal�standses.�Den�truer�USA’s�
nationale sikkerhed. Og Kina skal ikke udnyt-
te�coronakrisen�til�øget�indflydelse.

Det gælder også den anden kampplads: han-
delskrigen mod Kina, som Trump indleder i 
foråret 2018. 

Årsagen�er,�at�Kina,�som�har�levet�højt�på�
at blive inddraget i det liberale frihandelssy-
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stem,�optaget�i�IMF�i�2001�og�støttet�af�USA�
i dets mirakuløse økonomiske vækst, ikke 
har fulgt de internationale regelsæt. Det har 
betydet,�at�Kina�har�stjålet�amerikanske�ar-
bejdspladser,� misligholdt� kontrakter� og� er�
blevet rigt på den amerikanske befolknings 
bekostning. 

Det afgørende er, at den amerikanske 
administration nu fremhæver, at handelspo-
litikken�drejer�sig�om�USA’s�nationale�sikker-
hed. 

Handelskrigen har bølget frem og tilba-
ge – ikke mindst med gensidige trusler og 
modtrusler.� I� december� 2019� er� krigen� sat�
på pause med en aftale; en form for våben-
stilstand�er�indgået.�I�begyndelsen�af�januar�
underskrev de to lande 1. fase af aftalen.

Den� tredje� kampplads� er� striden� om� den�
amerikanske teknologiske og dermed mili-
tært-teknologiske overlegenhed. Her er Kina 
ved at gøre effektive og omfattende tiltag, 
som�på�sigt�vil�kunne�udfordre�USA,�og�der-
med�USA’s�rolle�som�ene-supermagt.�

Meget er her på spil. Hovedproblemet er 
ikke mindst dual use-problematikken, det 
forhold, at teknologiske fremskridt – hvad 
enten� de� udviklingsmæssigt� er� civilt� eller�
militært baseret – ender med at påvirke den 
militære�balance.�

Den�aktuelle�konkrete�strid�drejer�sig�om�
opgraderingen af 4G til 5G, som netop i den 
grad vedrører den nationale sikkerhed. 

Kina står teknologisk stærkt på det områ-
de,�og�USA�udnytter�denne�tredje�kampplads�
til at påvirke alle lande – og ikke mindst sine 
allierede – til at forhindre den kinesiske di-
gitale kæmpe Huawei i at udbrede sit 5G-sy-
stem.

Nu� står� vi� ved� den� fjerde� kampplads:� coro-
na-pandemien. Som vi har set det, har vi også 
her en heftig, konfrontatorisk meningsud-
veksling,�en�aktion-reaktion�proces,�hvor�det�
gælder om at påvise modpartens urimelige 
anklager, og hvor ordudvekslingen over Stil-
lehavet også påvirkes af konkrete tiltag som 
fx gensidige åbninger og lukninger af de to 
lande.

Men er der alligevel en forskel i forhold til 
de�tre�andre�kamppladser?�Noget�kunne�tyde�
på�det.�Forskellen�skal�først�og�fremmest�fin-
des i de tydeligt positive holdninger og hand-
linger, som med mellemrum dukker op i den 
fortløbende strid.

MODERATIONER

En vigtig observation er her, at parterne ind-
rømmer� fejl,�men� at� de� ikke� direkte� bekla-
ges. Et eksempel er, at udenrigsministeriets 
talsperson Morgan Ortagus glæder sig over, 
at den kinesiske ambassadør i Washington 
Cui kalder sit ministeriums antydning af, at 
det�var�amerikanske�soldater,�som�bragte�co-
vid-19�til�Kina,�for�”a�crazy�thing”.

Amerikanerne beklager heller ikke di-
rekte, men Trump indrømmer at have opgi-
vet�brugen�af�udtrykket�”the�Chinese�virus”,�
idet han til Fox News siger, at han ikke har 
fortrudt udtrykket, men at han ikke vil gøre 
en stor ting ud af det. Sådanne indrømmelser 
finder�ikke�sted�på�de�øvrige�kamppladser.

En anden observation er, at der eksisterer 
grundlæggende forhold for alle kampplad-
ser,� som�USA�gang�på�gang�påpeger,�nemlig�
mangel på åbenhed, gennemsigtighed og det 
forhold, at Kina holder vigtige oplysninger 
tilbage. 

Og� tilsvarende,� at� Kina� bebrejder� USA�
landets mistro og tværtimod fremhæver, at 
alt i Kina ligger åbent fremme for alle. Det 
er i fuld overensstemmelse med den måde, 
USA�og�Kina�har�kommunikeret�i�årtier.�Heri�
er der intet nyt. Blot at de gensidige beskyld-
ninger er anderledes. 

Men�under�coronakrisen�indgår�de�øvri-
ge tre kamppladser kun i begrænset omfang 
i det overordnede amerikansk-kinesiske 
forhold. Det er bemærkelsesværdigt. Coro-

na har overtaget den globale dagsorden. En 
dagsorden, som i det kinesisk-amerikanske 
forhold indeholder en række moderationer.

En� tredje�observation�er,� at�de� to�parter�
kun i meget begrænset omfang kritiserer 
hinandens nationale løsninger på krisen. Her 
synes�at�være�en�accept�af�en�gensidig�forstå-
else�af�China�First-�og�America�First-strategi-
erne. Det gælder ikke for de øvrige arenaer.

En�fjerde�observation�–�i�forbindelse�med�
den�globale�corona-dagsorden�–�er,�at�der�er�
en gensidig forståelse af, at her er en global 
krise, som ingen grænser kender, og hvor der 
ikke�blot�er�behov�for�bilateralt�samarbejde�
men�også�for�multilateralt.�Det�uanset�USA’s�
afbrydelse� af� betaling� til�WHO,� ikke�mindst�
med� begrundelsen,� at�WHO� er� ”China� Cen-
tric”,� som�man�også�kan�se�som�en�naturlig�
fortsættelse af Trumps anti-multilaterale 
strategi, at sætte tommelskruer på internati-
onale organisationer. 

Ser�vi�på�samarbejdet�på�coronaområdet,�
folder det sig ud i et omfang, som ud fra de 
stejle� og� beske� meningstilkendegivelser� er�
bemærkelsesværdigt. 

Allerede� tidligt� er� der� samarbejdsaktivi-
teter, både på tekniske og på politiske, diplo-
matiske niveauer. Møder – eller rettere tele-
fonsamtaler�–�mellem�repræsentanter�finder�
sted� i� flere�omgange�–�på�præsidentniveau,�
på udenrigsministerniveau og på lavere di-
plomatisk niveau. 

Her� er� det� karakteristisk,� at� USA� kan�
fastholde en politik, hvor det øverste niveau 
præges�af�samarbejde�og�gensidig�forståelse,�
men hvor man på de lavere niveauer – her-
under fremsættelsen af budskaber på for-
skellige� medier,� ikke� mindst� de� sociale� –� i�
højere� grad� tyer� til� fastlåste� slagordsagtige�
beskyldninger og påstande. Det er blevet 
demonstreret ved en række telefonsamtaler 
mellem�de�to�præsidenter,�Xi�og�Trump,�hvor�
tonen har været udpræget mere win-win- 
end nulsums-præget og været baseret på 
gensidig respekt.

Det er også påfaldende, at der på mange ni-
veauer� har� været� decideret� samarbejde� og�
gensidighed.

FORLØBET
En gennemgang af forløbet i de ameri-
kansk-kinesiske relationer giver følgende 
resultat. 

I�den�officielle�kinesiske�dag�til�dag-rap-
port forlyder det, at 

HVEM KLARER  
SIG BEDST?

Den første større opinionsunder-
søgelse, som måler befolkninger-
nes syn på, hvor godt deres egen 
regering håndterer coronakrisen, 
kommer fra Black Box Research, 
Singapore og har titlen: ”The World 
in Crisis. A Global Public Opinion 
Across 23 Countries, May 2020”. Det 
oplyses, at de indikatorer, der måles 
på, er ”political leadership, corporate 
leadership, community and media”.

Resultatet for Kina og USA er, at 
blandt de 23 lande fører Kina med  
85 point og USA ligget næstlavest 
med 41 point.

CORONAMAGTKAMP
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Konklusionen er her, at begge lande – trods 
gensidig�kritik�baseret�på�anklager� fra�USA,�
som imødegås ivrigt af Kina, også gennemfø-
rer�et�samarbejde�på�forskellige�politiske�og�
tekniske niveauer. Ikke mindst, at der på hø-
jeste�plan�fortsat�er�en�fremhævelse�af�gen-
sidig�respekt,�af�konstatering�af�samarbejde�
og af nødvendigheden af – trods sårende og 
udokumenterede angreb – at fastholde ikke 
alene tålelige men nødvendige og stærke re-
lationer. 

Selv� om� det� ikke� udtrykkes� eksplicit,� er�
der en erkendelse i begge lande af, at der – 
ikke� mindst� på� coronakampfronten� –� eksi-
sterer� en� gensidig� afhængighed,� dels� fordi�
man� står� over� for� en� fælles� fjende� og� dels�
fordi� globaliseringens� arbejdsfordeling� har�
udviklet et Kina, som på verdensplan spiller 

en�meget�central�rolle�i�produktion�af�medi-
cin�og�ikke�mindst�medicinsk�udstyr,�og�fordi�
USA�fortsat�står�med�den�globale�teknologi-
ske�førertrøje.

Med disse observationer in mente er det 
dog vigtigt at fastslå, at den grundlæggende 
animositet og gensidige afstandtagen lever 
i bedste velgående: Når Pompeo midt i en 
coronapræget�tilkendegivelse�fastslår,�at�det�
Kinesiske Kommunistiske Parti er den stør-
ste trussel mod verden, og Trump fortsat 
fastholder,� at� coronavirus� er� fremkommet�
ved� et� læk� fra� Wuhan� Virus-instituttet� og�
at det kan få konsekvenser, og tilsvarende 
kinesiske� udsagn� om,� at� USA’s� politik� har�
til formål at anklage Kina, undergrave Kina, 
tvivle på Kinas gode hensigter, når det sender 
coronahjælp�til�120�lande,�og�ikke�mindst�at�
inddæmme�Kina,� ja,�når� sådanne�angreb�er�
dagligdag og dukker op med stor vægt, er 
grundtonen atter slået fast. Der er ingen åb-
ning for omfavnelser.

Alligevel er der en forskel. De tre kamp-
pladser�–�indflydelsesarenaen,�den�økonomi-
ske handelskrigsarena og den teknologiske 
arena er udtryk for de basale strukturelle 

CORONAMAGTKAMP

3. januar�� begynder�Kina�at�underrette�USA�om�virusudbruddet.�
8. januar   holder lederen af den amerikanske CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) det første telefonmøde med lederen af den kinesiske CDC. 
17. januar   meddeles det andet dødsfald i Kina. De amerikanske myndigheder  

begynder�at�screene�passagerer�i�Los�Angeles�lufthavn.
19. januar   har vi det andet telefonmøde mellem de to landes CDC’er. 
22. januar sender�USA�besked�til�Kina�om�sit�første�tilfælde�af�covid-19.�
27. januar�� taler�de�to�sundhedsansvarlige�fra�Kina�og�USA,�Ma�og�Azar.�
28. januar�� �mødes�Xi�Jinping�med�WHO’s�generaldirektør�Tedros�i�Beijing.�Man�enes�

om�at�sende�et�internationalt�hold,�som�også�omfatter�USA’s�Center�for� 
Disease�Control�and�Prevention�til�Kina�for�at�undersøge�covid-19- 
udbruddet.�Det�anerkendes�af�USA.�Forud�er�27.�januar�gået�en�telefon�- 
samtale�mellem�Pompeo�og�Yang�Jiechi,�hvor�Pompeo�roser�Kina�for� 
den�hurtige�reaktion�på�coronakatastrofen.

3. februar�� �erklærer�Kina,�at�man�indtil�nu�har�givet�USA�oplysninger�om� 
coronasituationen�i�Kina�30�gange.

4. februar�� �begynder�det�første�samarbejde�mellem�to�ledende�virusforsknings- 
institutioner, nemlig institutterne i Guangzhou og i Harvard.  
Herefter�er�der�etableret�samarbejde.

7. februar�� �finder�det�første�telefonmøde�mellem�Trump�og�Xi�sted.�Trump�er�ikke�
tilbageholdende med anerkendelse af Kinas indsats. Præsidenten taler om, 
at�Kina�på�alle�måder�er�dedikeret�i�kampen�mod�corona,�”bestræbelserne�
sikrer�liv�–�i�Kina�som�i�hele�verden”.�Xi�hævder,�at�der�er�”et�godt�samar-
bejde�med�USA,�og�at�Kina�er�helt�åben�og�transparent�i�sin�coronapolitik.”

11., 12. og  er�der�tætte�tekniske�diskussioner�og�samarbejde�mellem�
13. februar  kinesiske og amerikanske myndigheder.
20. februar�� �takker�Xi�Bill�Gates�for�hans�støtte�til�kampen�mod�covid-19.
10. marts,   på et tidspunkt, hvor Kina nu – med fastholdelse af streng kontrol –  

arbejder�på�en�langsom�åbning�af�samfundet�–�besøger�Xi�for�første� 
gang�Wuhan.�I�de�følgende�dage�finder�en�markant�ændring�sted,� 
hvor�Kina�kan�se�en�kurve,�der�knækker,�og�USA�oplever�et�brat�stigende�
antal smittede, som betyder, at Trump indfører undtagelsestilstand.

27. marts�� �taler�Trump�og�Xi�Jinping�igen�sammen�i�telefon.�Xi�fremhæver,�at�Kina�
har�gjort�alt�det�rigtige�i�bekæmpelsen,�ikke�mindst�ved�at�være�helt�åbne,�
transparente og at dele viden og indsigt. Trump forstår, at Kina har været 
meget�igennem�og�har�en�stærk�forståelse�af�coronavirus.�Han�fastslår,�at�
USA�arbejder�meget�sammen�med�Kina.�Han�har�stor�respekt�for�Kina.

17. april� �Pompeo�udtaler,�at�han�er�overbevist�om,�at�mange� lande�vil�genoverveje�
deres stilling til Huawei-problemet nu, hvor de ser, at Kina hverken er trans-
parent�eller�åben�i�håndteringen�af�coronakrisen.

15. maj� �Trump�antyder�at�afbryde�relationerne�til�Kina�pga.�coronaproblematikken;� 
hans�relationer�til�Xi�Jinping�er�gode�–�”right�now�I�just�don´t�want� 
to�speak�to�him”.

19. maj� Kina�accepterer�en�uvildig�undersøgelse�af�covid-19�i�WHO-regi.
Maj  Det Hvide Hus offentliggør en omfattende redegørelse: The US Strategic  

Approach to People’s Republic of China�uden�nogen�referencer�til�corona-
pandemien. Den fastholder et ønske�om�samarbejde�med�Kina.

7. juni  Kina udgiver et omfattende White Paper: Fighting COVID-19-China in  
Action.�Der�opstilles�en�tidslinje,�og�Xi�Jinpings�rolle�fremhæves.� 
Rapporten�erklærer,�at�oprindelsen�af�corona�er�en�videnskabelig�opgave.� 
”It is both irresponsible and immoral to play the blame game in an attempt  
to�cover�up�one’s�own�shortcomings.�China�will�never�accept�any� 
frivolous�lawsuits�or�compensation�claims..”
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modsætningsfyldte relationer, som eksiste-
rer mellem en supermagt, som er svækket 
relativt men fortsat er enesupermagten og 
en muligt aspirerende supermagt, et Kina i 
gigantisk vækst, som kommer fra Asien, ver-
dens�kommende�magtcentrum.

PANDEMIEN
Den�fjerde�kamplads�er�for�det�første�opstå-
et ved en tilfældighed. Der er ingen negative, 
destruktive eller aggressive intentioner bag. 
Det afgørende ved pandemien er ikke at op-
spore og opklare oprindelsen for at straffe 
eller gøre oprindelseslandet eller institutio-
nen�ansvarlig�men�at�finde�nødvendige�sam-
arbejdsmuligheder� for�at�modgå�den� fælles,�
globale trussel, en trussel, som vil kunne 
overvindes, men som i rum tid er og vil være 
ganske ubærlig for hele verden pga. de øko-
nomiske,� sociale� og�menneskelige� katastro-
fer, den medfører.

For det andet er pandemien mere end 
noget andet en test af landenes individuelle 
evner,� muligheder,� kompetencer� til� at� styre�
en gigantisk, global krise, udsprunget af en 
usynlig trussel, som ikke kender grænser og 
som kan trives overalt. Truslen er tilsynela-
dende overalt i verden. Størrelse, magt og 
sofistikeringsgrad�af�landene�er�ikke�nødven-
digvis�det�centrale.�Midlerne�er�tilsyneladen-
de særdeles lavpraktiske: vand, sæbe, gene-
rel menneskelig adfærd. 

Organisering af bekæmpelsen er testen. 
Hvordan�griber�det�enkelte�land�opgaven�an?�
Hvordan skabes effekt indadtil og respekt 
udadtil�til�den�øvrige�verden,�uden�hvis�hjælp�
det enkelte land ikke vil kunne tilintetgøre 
truslen.

For�USA�og�Kina�er�disse�overvejelser�vig-

tige. Hvis hovedspørgsmålet bliver, hvem kla-
rer truslen bedst – hvem der kommer med 
vaccinen,�hvem�der�vil�blive�vinderen,�så�er�
vi tilbage i den mere fastlåste situation fra de 
tre fundamentale arenaer. 

Der er forhold, som desværre kunne tyde 
på, at det kan blive tilfældet: Trump har et 
overordnet mål i at blive genvalgt. Det er helt 
fundamentalt� det� højst� prioriterede.� Det� er�
presserende, det kræver resultater med en 
yderst kortsigtet tidshorisont. 

Xi� Jinping� har� tilsvarende� et� overordnet�
mål: at sikre partiets overlevelse. Det er helt 
fundamentalt� det� højst� prioriterede.� Det� er�
presserende, og det kræver resultater med 
en både langsigtet og kortsigtet tidshorisont.

Trump skal havde en syndebuk i sin valg-
kamp.�Kina�er�oplagt.�Xi�skal�vise,�at�han�er�
den, der kan levere et fortsat stærkere Kina 
ved�hjælp�af�et�parti�ledet�af�en�stadig�mere�
enevældig leder.

Men, igen. Pandemien stiller andre krav: kri-
seledelse og kriseløsning. Kan de ikke leve-
res,�er�der�problemer�både�for�Trump�og�Xi.

STATERNES MÅL OG CORONA:  
OVERLEVELSE
Men hvordan kan denne udvikling forstås i et 
mere�overordnet�strategisk�perspektiv?�Her�
ville det være vigtigt at se på landenes over-
ordnede mål.

Hvilke� mål� har� de� to� lande?� Teoretisk�
set har nationer et fundamentalt mål: over-
levelse, eksistens. Det er den overordnede 
sikkerhed,�det�drejer�sig�om.�Herefter�følger�
delmål som at sikre suveræniteten, sikre in-
tegriteten, sikre velstanden og sikre fredelige 
omgivelser.

Har� corona� med� overlevelsen,� eksisten-
sen�at�gøre?�I�tidligere�tider�kunne�pandemi-
er ødelægge nationer. Sygdomsbekæmpelse 
er i de seneste 100 år blevet så effektiv, at vi 
med� sikkerhed� kan� sige,� at� covid-19� bliver�
besejret.�Men�spørgsmålet�er,�om�tendensen�
til�sikkerlighedsgørelse�af�corona-relationer-
ne�mellem�USA�og�Kina�i�sidste�instans�kom-
mer�til�at�dreje�sig�om�eksistens.�

Det� er� primært�USA� der� –� pga.� sine� an-
ti-Kina-kampagner – sikkerlighedsgør re-
lationerne. Det er ikke vanskeligt for Kina 
at tolke et udsagn fra Pompeo – som midt i 
den� amerikansk-kinesiske� corona-ordstrid�
pludselig erklærer, at det kinesiske kommu-
nistparti er verdens største trussel – som 
en trussel mod Kinas eksistens, netop fordi 
Folkerepublikken Kina har partiet som det 
absolutte fundament.

Og for Kina har eksistens netop været helt 
afgørende, ikke mindst pga. den usikkerhed 
omkring hvem der repræsenterede Kina i det 
internationale system, som først blev fuldt 
afklaret�så�sent�som�i�1979,�hvor�USA�ende-
ligt anerkendte, at PRC repræsenterede Kina 
internationalt. 

For� USA� har� eksistensmålet� ingen� rele-
vans.

SUVERÆNITET
Hvad angår suverænitetsmålet, er pande-
mikriser at sammenligne med klimakriser: 
Begge har udspring i naturfænomener, som 
ingen politiske grænser kender, men som al-
ligevel kan ramme nationerne forskelligt.

 Coronakrisen viste med al tydelighed, at 
lige fra begyndelsen var suverænitet afgø-
rende. Hvor opstod pandemien, og hvordan 
spredes�den�til�andre� lande?�Her�opstod�al-
vorlige�problemer,�hvem�var�ansvarlig?�Hvil-
ke beskyttelsesforholdsregler blev foretaget 
for at hindre smittespredning over lande-
grænser?� Problemerne� her� var� dobbelte:�
både� at� hindre� udrejse� og� hindre� indrejse.�
Det� var� udgangspunkt� for� mange� US-Kina�
stridigheder.

Suverænitetsafgivelse i forbindelse med 
internationale institutioner er også et pro-
blem. Alle lande har afgivet suverænitet til 
FN´s�sikkerhedsråd�i�forhold�til�anliggender,�
der vedrører international fred og sikkerhed. 
Kun fem lande, nemlig rådets permanente 
medlemmer har vetoret og kan dermed for-
hindre egen suverænitetsafgivelse. 

WHO, der er den internationale organi-
sation, som håndterer pandemier internati-
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onalt, forestod forskellige aktiviteter men led 
under, at organisationen blev underkendt af 
USA,�som�i�april�suspenderede�sine�betalin-
ger til WTO, bl.a. med påstanden om, at WTO 
”var�Kinacentreret”.�

Ligeledes�blev�resolutionsforslag�i�Sikker-
hedsrådet, som satsede på øget internatio-
nalt�samarbejde�på�pandemiområdet,�stand-
set�bl.a.�af�USA,�som�ønskede,�at�coronavirus�
skulle� benævnes� som� ”China-virus”.� Det� vil�
sige, at sikkerhedsrådet var ude af stand til 
at�vedtage�resolutioner�omkring�coronapan-
demien, som i sin natur viser despekt for su-
verænitet. 

Pandemien burde være grebet an som et 
globalt problem med globale løsninger. Nu 
blev� covid-19� til� et� suverænitetsproblem.�
Ikke�mindst�pga.,�at�USA�–�som�i�så�mange�an-
dre�tilfælde�–�gjorde�pandemien�til�et�spørgs-
mål om national sikkerhed, som antastede 
USA’s�suverænitet.�

Ingen af de to lande satsede primært på 
globalt�lederskab.�Kina�gjorde�spæde�forsøg,�
mens�USA,�som�havde�evnen�og�muligheder-
ne, var fraværende. Ikke desto mindre var der 
på forskellige niveauer bilaterale forsøg på 
amerikansk-kinesisk� samarbejde,� som� dog�
ikke fuldt kunne udfolde sig og slå igennem.

INTEGRITET
National�integritet�drejer�sig�om�at�sikre�den�
territorielle integritet og den befolknings-
mæssige. 

For� USA� er� integriteten� central.� Geogra-
fisk�set�er�selve�USA�beskyttet�af�to�verdens-
have, men dets interesser er markant globale 
demonstreret i en overvældende politisk, 
diplomatisk,� økonomisk,� finansiel,� militær�
og kulturel tilstedeværelse overalt i verden. 
Med en global tilstedeværelse – befolknings-
mæssigt� som� territorielt� (USA�har�militære�
baser og massive økonomiske støttepunkter 
overalt)�–�forsøger�USA�at�sikre�sig�ikke�alene�
territoriel og befolkningsmæssig integritet i 
det�egentlige�USA�men�også�at�sikre�sig�inte-
griteten globalt som en art grænseløs nation. 

Det giver problemer nationalt og interna-
tionalt� for�USA�og�giver� ikke�mindst�pande-
mistrategien et udseende af dels globalt at 
være�i�modstrid�med�det�grænseløse�USA�og�
dels nationalt i modstrid med relationerne 
mellem det føderale niveau og enkeltstats-
niveauet.� I� coronasammenhæng�er�det� ikke�
mærkværdigt,�at�USA�med�alle�sine�transna-
tionale aktiviteter er det hårdest ramte land 
i� verden.�En�række�konkrete� tilfælde�drejer�

sig� om� enheder� fra� USA’s� 11� hangarskibs-
grupper�–�flydende�basesystemer�–�og�deres�
vanskeligheder,�når�coronaen�slår� til� til� søs.�
National�integritet�drejer�sig�også�om�natio-
nal sammenhængskraft.

Her�har�USA�haft�problemer�med�at� for-
hindre, at den heftige og intense anti-kine-
siske kampagne kommer til at smitte af på 
en sådan måde, at den asiatisk-amerikanske 
befolkningsgruppe er i fare for at blive lagt 
for had som medansvarlige for pandemien. 
Trumpadministrationen har dog søgt ved 
beroligelsestiltag�at�forhindre�racistisk�inspi-
rerede�excesser.

Kina har samme problemer globalt set men 
langt fra i samme omfang. Kina har også en-
gageret sig – eller forsøger at engagere sig i 
alle verdensdele, ikke mindst økonomisk, 
infrastrukturmæssigt og teknologisk. Men 
Kina er fortsat primært i sin første fase af ud-
nyttelsen af globaliseringen. Et eksempel er, 
at�mens�USA�har�over�tusind�militære�base-
faciliteter,�har�Kina�etableret�én�militærbase,�
nemlig�i�Djibouti.�

Kinas integritetsproblemer er helt andre 
end�USA’s.� Kina� har� et� tredobbelt� problem:�
For det første, hvad hører til Kina; for det an-
det, hvor meget af Kina hører til Kina; for det 
tredje,�hvor�mange�kinesere�hører�til�Kina.�

For det første: Kina ser Taiwan som en 
del af Kina, hvorimod Taiwan ser sig selv i en 
status� quo-situation,� som� indebærer� fortsat�
selvstændighed. Kina ser Hongkong-aftalen 
”Et�land,�to�systemer”�primært�som�ét�land-si-
tuationen frem for Hongkong, som primært 
fremhæver to systemer-situationen. 

I� coronasammenhæng� er� sammenlig-
ninger med de forskellige former for Kina 
indlysende.�Umiddelbart�ser�det�ud,�som�om�
Taiwan�klarer�sig�meget�fint�i�sammenligning�
med Mainland China; endda overraskende 
godt. Noget tyder også på, at nedlukningen af 
samfundet er foregået med blidere midler og 
større�åbenhed�end�i�Kina.�Endelig�at�de�offi-
cielle� informationer�kunne�være�mere�åbne�
og�troværdige�end�på� fastlandet.�Under�alle�
omstændigheder har der i Taiwan ikke været 
udrensninger i den politiske top som følge 
af pandemien, som det har været tilfældet i 
Kina.

I� Hongkong� er� problemet,� at� coronakri-
sen følger sine egne regler og sin egen ud-
møntning af reglerne, som har vist bedre 
resultater end i Kina. De fortsat aktive de-
monstrationer�finder�sted�sideløbende.

For det andet: Kina har to provinser, som er 
autonome:�Tibet�og�Xinjiang.�I�begge�provin-
ser er der intern uro – og der er kræfter, som 
på�sigt�satser�på�øget�autonomi,�på�vej�mod�
selvstændighed. Ingen af provinserne har 
i særlig grad været udsat for smitten. Men i 
Xin�jiang� har� der� været� problemer� i� forbin-
delse med stigende udbrud, ikke mindst i 
forbindelse med grænsen til Rusland.

For� det� tredje:� Som� USA� beskæftiger� Kina�
også en ikke ringe del af befolkningen i ud-
landet,�som�arbejdere,� ingeniører,�rådgivere�
– ikke mindst i forbindelse med Kinas store 

REAGEREDE KINA  
HURTIGT NOK PÅ  
INDIKATIONERNE  
PÅ EN NY VIRUS?

USA har både politisk og sundheds-

fagligt kritiseret Kina for bevidst at 

tilbageholde oplysninger og dermed 

bevirke, at udbruddet har bredt sig 

hurtigt i Kina og senere i hele verden. 

En række tilfælde om tilbageholdte 

informationer er blevet identificeret.

En dansk Kinaekspert, Carsten Boyer 

Thøgersen, tidligere dansk general-

konsul i Shanghai gennem mange 

år og forfatter til mange artikler 

om udviklingen i Kina, giver denne 

forklaring i en ny redegørelse:

”Udbruddet af coronavirussen faldt i 

det kinesiske forvaltningssystems blinde 

vinkel. Hvornår går en sag fra at være 

et regionalt anliggende til at blive et 

nationalt spørgsmål? Kinas provinser 

er forvaltet regionalt og minder på 

mange måder om de europæiske nati-

onalstater. De fleste embedsmænd er 

regionale og kun optaget af deres egne 

prioriteter …… 

 Udbruddet af coronavirus i Wuhan 

ligger derfor i begyndelsen helt i lokalre-

geringens hænder. Fra centralt hold er 

forventningen, at man har fuldstændig 

styr på alle forhold omkring udbruddet, 

og at man indhenter alle nødvendige 

informationer.”
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strategiske satsning Belt and Road Initiative, 
BRI,� som� refererer� til� silkevejsbæltet� og� til�
den�maritime�silkevej.�Kina� taler�endog�om�
The Polar Silkway, relationerne til Arktis. 

Kina har før i krisetider formået at eva-
kuere�kinesisk�arbejdskraft�fra�alvorlige�kri-
tiske brændpunkter. Ikke mindst den store 
evakuering af et meget stort antal kinesiske 
arbejdere� fra� Libyen� i� 2010.� Gentagelser� af�
denne politik har ikke været forsøgt i forbin-
delse�med�coronakrisen.

Tilsvarende har Kina ikke søgt at mobili-
sere hele den store kinesiske diaspora, som 
omfatter�millioner,�og�som�jo�heller�ikke�i�sin�
grundsubstans�kan�siges�at�støtte�Xi�Jinpings�
Kina.

VELSTAND 
Den� fjerde� målsætning� er� at� sikre� national�
velstand, det vil sige at opretholde et – gerne 
øget – økonomisk niveau.

For begge lande indgår dette mål – lige som 
de øvrige – med forskellige formuleringer di-
rekte�i�de�officielle�nationale�sikkerhedsmål.�
Trumpadministrationens overordnede mål, 
Make America Great Again, refererer ikke 
mindst til den økonomiske sikkerhed.

For Kinas vedkommende er økonomisk 
fremgang selve hovednerven i Folkerepublik-
kens raison d’être. For partiet er det en afgø-
rende test på dets eksistensberettigelse. 

For begge landes vedkommende er pan-
demien et alvorligt tilbageslag og en trussel 
mod et fundamentalt mål. Det store spørgs-
mål�bliver,�hvordan�Kina�og�USA�hver�for�sig�
– og sammen – overvinder denne krise, den 
alvorligste� og�mest� dybtgående� i� decennier.�
Begge lande følger overordnet set samme 
fremgangsmåde:�gigantiske�statslige�hjælpe-
pakker.

FREDELIGE OMGIVELSER
Femte og sidste nationale mål er at sikre 
fredelige internationale omgivelser. Det kan 
gøres både ved dominans (fx afskrækkelse 
eller�løfter),�balancering�eller�tilpasning.�USA�
anvender primært dominans og Kina tilsva-
rende� tilpasning� eller� områdespecifik� afba-
lancering.�

Det� er� en�klar� afspejling� af�de� to� landes�
indbyrdes magtforhold: enesupermagten 
med global overlegenhed som mål kontra 
verdens�nummer�to�Kina,�endnu�i�princippet�
et udviklingsland, men som et land, der ud-
øver en global påvirkning gennem sin fortsat 
imponerende økonomisk stigningstakt. 

Som situationen udvikler sig, ser det – når 
det�kommer�til�stykket�–�ikke�ud�til,�at�coro-
napandemien har hverken politisk potentia-
le eller strategisk vægt til at skabe baggrund 
for krigslignende konfrontationer mellem de 
to lande.

INDENRIGSPOLITIK  
OG FORHANDLINGER
Meget�tyder�på,�at�USA�for�tiden�ikke�mindst�
på�coroanaområdet�forfølger�kortsigtede�in-
denrigspolitiske mål, dvs. Trumps genvalg. 
Tilsvarende er Kinas både kortsigtede og 
langsigtede�mål�partiets�overlevelse.�USA�la-
der tilsyneladende hånt om dets internatio-
nale imperativ om globalt at stå i spidsen for 
kampen�mod�corona�og� lader� indenrigspo-
litikken dominere. Kina lader på samme vis 
indenrigspolitikken være ledende men har 
klar� interesse� i� at�markere� globale� hjælpe-�
og�støtteaktioner�på�coronaområdet�som�en�
umiddelbar fortsættelse af BRI-strategien. 

Det betyder, at den anklagende, fornær-
mende, aggressive tone, som præger den 
gensidige ordstrøm hen over verdenshavene, 
i virkeligheden mere er rettet mod det inden-
rigspolitiske publikum frem for at ramme 
den globale modstander. Hverken toppen af 
den amerikanske eller toppen af den kinesi-
ske regering er interesseret i at omstøde hin-
andens politiske ledelse.

Alt�tyder�på,�at�der�ikke�i�Beijing�er�stærke�
præferencer� for� at� foretrække� Trump� frem�
for Biden eller tilsvarende hede ønsker i 
Washington�om�at�detronisere�Xi�Jinping.

Det betyder, at der kunne være en åbning 

i det, som mange analytikere ellers kalder 
den hidtil heftigste konfrontation mellem 
de to lande. Et eksempel er Pompeos gen-
tagne� heftige� beskyldninger� om,� fx� 8.� maj,�
at� coronavirusset� stammer� fra� det� kendte�
virusinstitut i Wuhan med påstande om, at 
der�er�”enormous�evidence”�for�at�smitten�er�
begyndt på den måde. 

Den kinesiske udenrigsministerielle tals-
mand� i�Beijing�Hua�Chunying�hævder�mod-
sat, at ingen beviser er fremlagt og gentager 
beskyldningerne om spredning af falske te-
orier. Interessant er imidlertid Pompeos se-
nere�udtalelse�om�at�”the�origins�of�the�virus�
can´t�be�certain”.�Der�er�således�antydninger�
– det meste af tiden – af, at der i nærmere un-
dersøgelser af de skærpede beskyldninger 
også er undertoner af moderation af graden 
af angreb. Men konfrontationen er der, og 
den varer ved. 

En vigtig dimension ud over det inden-
rigspolitiske publikum er en international 
kamp om, hvorvidt det er det amerikanske 
narrativ�om�coronakrisen�eller�det�kinesiske,�
der vinder på det globale plan. 

Noget� tyder� på,� at� der� findes� udstrak-
te hænder. Men fremgangsmåden er helt 
forskellig� fra� relationerne� mellem� USA� og�
Sovjetunionen� under� den� kolde� krig.� Den-
gang�talte�man�om�”the�back�channel”,�hem-
melige og fortrolige samtaler mellem de to 
supermagters udvalgte udenrigspolitiske 
eksperter, som førte til afgørende gennem-
brud i fastlåste forhandlinger. I dag kunne 
man� tale� om� ”the� overarching� channel”,�
den særlige relation, som fungerer mellem 

PASSER DE KINESISKE TAL  
PÅ ANTAL DØDE AF COVID-19 I KINA?

USA har anklaget Kina for ikke at indberette det rigtige antal døde for bevidst at vildlede 

offentligheden nationalt og globalt, ikke mindst for at fremhæve, at myndighederne har 

styr på udbruddet.

Her har Carsten Boyer Thøgersen i sin seneste redegørelse følgende iagttagelser:

”Har den kinesiske ledelse et korrekt tal for antallet af covid-19 omkomne, som man holder 
hemmeligt og skjuler? Svaret er nej. Der er for mange mennesker og myndigheder på både 
centralt og regionalt niveau involveret. 
 Et så vigtigt tal kan ikke holdes hemmeligt i Kina. Folk snakker, rygter vil opstå, og Kinas 
centrale ledelses vigtigste kort – troværdigheden over for befolkningen – ville blive udfordret. 
Tag for eksempel Jiangsu-provinsen, der har rapporteret nul dødsfald. Hvis bare 10 til 15 familier 
i byerne Nanjing, Suzhou eller Wuxi havde mistet familiemedlemmer på grund af en sygdom, 
der mindede om covid-19, ville de straks begynde at snakke …. Rygter ville straks begynde at 
cirkulere i Jiangsu-provinsen, og det har indtil nu ikke været tilfældet.”
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Trump�og�Xi�og�som�på�en�helt�særlig�måde�kan�åbne�for�udvikling�af�
relationerne.

En� sådan� overaching� channel� vil� forsvinde,� hvis� valget� bliver� til�
ugunst for Trump. Så vil den amerikanske taktik over for relationerne 
til Kina blive ændret. Men ikke den overordnede strategi. Her står den 
amerikanske nation – demokrater som republikanere – samlet. 

Det�samme�er�tilfældet�i�Kina:�Her�taler�landet�mere�end�de�fleste�
andre�steder�i�verden�med�én�stemme:�Xi�Jinpings.�

Begge lande har skærpet kampen, som nu udkæmpes på mange 
arenaer.�Der� er� kampen�om�Kinas� klart� stigende� globale� indflydelse,�
som�ofte�udarter�til�pression�og�USA’s�forsøg�på�at�inddæmme�den.�Der�
er�handelskrigen,�iværksat�af�USA,�som�–�med�Trumps�ord�–�har�set�sig�
økonomisk�snydt,�bestjålet�og�voldtaget�af�Kina.�Der�er�det�teknologi-
ske kapløb, som føres med introduktionen af stadig nye innovationer og 
teknologiske�gennembrud,�de�fleste�med�en�tilknytning�til�indførelsen�
af 5G teknologien og dual use-problematikken. Det er det forhold, at 
udviklingen�af�teknologien�har�afgørende�civil�som�militær�betydning.�

Den�seneste�konfliktarena�er�coronakrisen.�Den�føres�voldsomt�men�
vigtigt nok for fremtidige relationer – med mange moderationer. Coro-
nakrisen vil standse på et tidspunkt. Men den har muligheder for at 
kunne give mulige åbninger for en vis gensidig respekt og forståelse.

KONKLUSION
To ting er givet. 

Først: Det ville være mærkværdigt om Kina, som en opstigende 
magt ikke ville udnytte og udfylde det internationale handlerum, som 
USA�ved� sin�bilateralisme�og� sin� antiglobalisme�har� efterladt,� ved� at�
gøre sig gældende som international stakeholder og som skaber af stra-
tegiske partnerskaber med et utal af stater. Det er noget, som har været 
konkret demonstreret og udstillet ved Kinas ekstraordinære indsats i 
form�af�bilateral�coronahjælp.�Kina�har�udført�en�imponerende�inter-
national�indsats,�som�har�skabt�respekt�og�beredt�vejen�for�yderligere�
samarbejde.

Dernæst:�Kina�er� fortsat� ikke�klar� til� at�overtage�de�centrale�dele�
af�USA’s�rolle�som�verdensleder.�Der�mangler�ressourcer,�kapacitet,�er-
faring,�kompetence�og�stabilitet.�Kina�vil�også�efter�coronakrisen�klart�
være verdens nummer to, en position, som passer fortrinligt til et Kina, 
som fortsat betragter sig som et udviklingsland. Kina er et land, som 
endnu har en række faser at gennemleve, før man når sit mål: at være 
en�stærk,�velstående,�harmonisk,�socialistisk,�demokratisk�og�smuk�na-
tion i 2049, hundredåret for Folkerepublikken.

Helt afgørende er det, at Kina åbent anerkender, at der fortsat kun 
er�én�supermagt,�USA.�Kina�er�langt�fra�at�kunne�påtage�sig�en�super-
magtsrolle.�USA�er�ikke�abdiceret.�Og�der�er�ingen�udsigt�til�en�krig�mel-
lem�Kina�og�USA.

Måske�vil�coronakrisen�få�de�to�lande�til�at�indse,�at�der�også�kun�er�én�
verden og at asymmetrien i deres relationer kunne være udgangspunk-
tet�for�at�finde�samarbejdsområder.

Bertel Heurlin, professor, statskundskab
Director,�China�Security�Studies,�Centre�for�Military�Studies,�UCPH

En lille del af denne artikel har i kort form været 

publiceret i en artikel i Weekendavisen 7. maj 2020.

CORONAMAGTKAMP

28. april udruller New China TV et humoristisk indlæg  

i diskussionen om ret og vrang på youtube – her er et par klip:

CHINA: WE DISCOVERED A NEW VIRUS.  
AMERICA: SO WHAT?
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AF JOANNA LYKKE

Ph.d.-studerende måtte afbryde ophold i Beijing

CORONAEN KOM I VEJEN
Danni�Peng-Li�er�født�og�opvokset�i�Danmark�
og har kinesiske forældre. Han har læst en 
kandidatuddannelse� i� Neuroscience� and�
Neuroimaging ved Sino-Danish Center (SDC), 
hvor�han�fik�en�dobbeltgrad�fra�Aarhus�Uni-
versitet�og�University�of�Chinese�Academy�of�
Sciences�(UCAS)� i�Beijing� i�2018.�Nu�er�han�
ph.d.-studerende� på�Aarhus�Universitet,� In-
stitut for Fødevarer. Her forsker han i forbru-
geradfærd,�og�med�hjernescanninger�og�fysi-
ologiske målinger undersøger han, hvordan 
musik påvirker os kognitivt og sensorisk, når 
vi vælger, hvad vi skal spise, for eksempel i et 
supermarked eller på en restaurant.

Hvordan� har� Danni� Peng-Li� personligt�
oplevet� corona-pandemien� i� henholdsvis�
Kina og Danmark, og hvordan har han som 
ph.d.-studerende, med aktiviteter i begge 
lande,�navigeret�i�situationen?

PANDEMI-BEREDSKAB  
BLEV RULLET UD
Danni�Peng-Lis�ph.d.-projekt�er�delvist�finan-
sieret af SDC. Formålet med SDC-partnerska-
bet er at udveksle viden og øge mobiliteten 
af forskere og studerende mellem Kina og 
Danmark. Så i løbet af sin ph.d.-uddannelse 
har� Danni� Peng-Li� planlagt� et� års� ophold� i�
Kina i alt, hvor han skal indsamle data til sin 
forskning og undervise kandidatstuderende 
på SDC’s Food and Health program. 

Men�på�grund�af� corona-pandemien�har�
han været nødt til at afbryde sit ophold i Kina 
og forberede sig på at blive forsinket med sin 
forskning.

I�slutningen�af� januar�var�Danni�Peng-Li�
sammen med sin mor og sin koreanske kæ-
reste i Changsha, hovedstaden i Hunan-pro-
vinsen,� for� at� fejre�det�kinesiske�nytår�med�
deres� kinesiske� familie,� da� corona-virussen�
for alvor brød ud.

”Vi�mærkede�alle�sammen,�at�stemningen�
omkring�nytår�var�påvirket�af�corona-virus.�
Under� højtiden� er� man� selvfølgelig� meget�
hjemme� i� forvejen�og�bruger� tid�med� fami-
lien. Men man ser også folk på gaden og i 
butikker.�Imens�jeg�var�i�Changsha,�var�butik-
kerne stadig åbne, men der var desværre in-
gen mennesker. Arrangerementer endte også 

med�at�blive�aflyst�og�min�kinesiske� familie�
var bekymrede, så stemningen var anderle-
des�i�år,”�fortæller�Danni�Peng-Li.

”På� et� kort� over� spredningen� af� coro-
na-virus var Hunan-provinsen helt hvid, da 
vi� rejste� dertil.� Det� betyder,� at� der� ikke� var�
registreret nogen smittede. Men da min kæ-
reste�og�jeg�rejste�derfra�en�uge�senere, så det 
straks værre ud,”�fortsætter han.

Efter� han� og� hans� kæreste� havde� fejret�
kinesisk�nytår�med�familien�i�Kina,�rejste�de�
til Sydkorea for at holde en uges ferie. Heref-
ter�var�planen,�at�Danni�Peng-Li�skulle�vende�
tilbage�til�Beijing�og� fortsætte�sin� forskning�
indtil april.

”Da�jeg�vendte�tilbage�til�Beijing�efter�en�
uge�i�Sydkorea,�oplevede�jeg,�at�lufthavnen�og�
hele byen var omstillet med foranstaltninger 
vedrørende� corona.� Det� var� i� starten� af� fe-
bruar.�Min�vejleder�sagde,�at�jeg�skulle�kom-
me� hjem� til� Danmark� hurtigst� muligt.� Men�
alt�mit�tekniske�udstyr�var�på�UCAS’�campus�
i� Beijing,� som� blev� lukket� ned på grund af 
virussen. Heldigvis gav de mig lov til at hente 
min�computer�og�eye�tracker,�som�jeg�bruger�
herhjemme�i�min�forskning,”�fortæller�Danni�
Peng-Li.

Blandt andet lukkede institutioner og re-
stauranter ned, og der blev indført måling af 
folks temperaturer på offentlige steder og i 
lejlighedskomplekser.

”I�mit�lejlighedskompleks�skulle�jeg�bevi-
se,�at� jeg�boede�der,� før� jeg�blev� lukket� ind.�
Hvis�jeg�forlod�min�lejlighed,�skulle�jeg�have�
papirer på mig, som beviste det. Min mor 
endte�også�med�at�rejse�tilbage�til�Danmark�
før�tid,�fordi�SAS�lukkede�for�flyrejser,�og�ho-
teller�lukkede�også.�Men�jeg�var�nødt�til�at�bli-
ve�i�Beijing�i�10�dage,�efter�jeg�kom�tilbage�fra�
Sydkorea,�fordi�jeg�skulle�have�styr�på�nogle�
ting med mit pas og have fat i mit udstyr på 
UCAS,”� fortæller� Danni� Peng-Li,� som� også�
brugte�dagene�på�at�arbejde�hjemme�fra�sin�
lejlighed.

DANSKERE ER MERE LEMPELIGE  
MED CORONA-FORANSTALTNINGER
Selvom�Beijing� lignede�en�by�med�udgangs-
forbud, hvor gader lå øde hen for biler, og 

metroen var tom for mennesker, var det ikke 
tilfældet:

”Jeg�var�ude�at�løbe�nogle�gange.�Selvom�
det ikke var blevet forbudt, kiggede folk un-
derligt på mig. Min erfaring er, at kinesere 
tager foranstaltningerne mere seriøst end 
danskere.� I� Beijing� gik� folk� kun� ud, når de 
skulle handle. De gik ikke en tur for fornø-
jelsens� skyld.� I� Danmark� strømmer� folk� jo�
ud, så snart solen skinner. Jeg har også talt 
med nogle kinesere her i Danmark, som 
er uforstående overfor, at folk frivilligt op-
holder sig ved søerne i København og på 
Amager Strand, og at myndighederne ikke 
anbefaler at gå med mundbind. Men der lig-
ger helt sikkert også en kulturel forskel i det 
med�mundbind,”�siger�Danni�Peng-Li.

Da han var sammen med sin familie i 
Changsha, oplevede han også, at de tog situ-
ationen�mere�alvorligt,�end�han�selv�gjorde:

”De�var�meget�mere�bekymrede�fra�start�
og havde allerede hamstret mundbind, inden 
min�kæreste�og�jeg�kom�hjem�til�dem.�Min�far�
var�også�i�Kina,�imens�der�var�corona-virus,�
men i en anden provins, og han kunne ikke 
få fat i mundbind,�så�jeg�måtte�tage�300�med 
hjem� til� ham� fra� Sydkorea,”� fortæller�Danni�
Peng-Li.

AFHÆNGIG AF GENÅBNING AF  
RESTAURANTER OG UNIVERSITET
Siden slutningen af februar har Danni Peng-
Li�opholdt�sig�i�Danmark,�selvom�det�var�me-
ningen,�at�han�skulle�indsamle�data�i�Beijing�
og�først�vende�tilbage�til�Aarhus�Universitet�
fra april.

”I�Beijing�var� jeg� i�gang�med�at�arrange-
re et forbrugsstudie i februar og marts på en 
café-� og� restaurantkæde,� der� hedder� Moka�
Bros.�Ud�fra�tesen�om,�at�et�højt�stressniveau�
påvirker folk til at træffe mindre hensigts-
mæssige� beslutninger,� skal� jeg� undersøge,�
om�musik�ved�høj�volumen�og�med�højt�tem-
po�øger�salget�af�usund�mad.�Nu�håber�jeg�at�
kunne lave undersøgelsen i sommeren 2021 
i�stedet�for,”�fortæller�Danni�Peng-Li�og�kryd-
ser� fingre� for,� at� han� får� dispensation� til� at�
komme� tilbage� til�Aarhus�Universitet� inden�
3.� fase� af� genåbningen� den� 8.� juni,� så� hans�
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tidsplan� med� de� sidste� eye� tracking-forsøg�
også holder.

”Jeg�håber,�at�jeg�får�lov�til�at�komme�tilba-
ge�i�løbet�af�maj,�ellers�kan�jeg�godt�forberede�
mig på at blive forsinket med mit ph.d.-pro-
jekt.�Så�nu�afhænger�studiet�mest�af�situatio-
nen�herhjemme,”�fortsætter�han.

Hvis� alt� går� efter� planen,� rejser� Danni�
Peng-Li� tilbage� til� Beijing� på� forskningsop-
hold i efteråret, og han færdiggør sin ph.d.-af-
handling�i�december�2021.�

Metrostation i Beijing

Tom lufthavn

Temperaturmåling i lufthavn]

Joanna Lykke�er�cand.ling.merc.�og�kommunikationsmedarbejder�ved�SDC.
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Kina som ideal og skræmmebillede

“ DET FARLIGSTE 
STED AT GÅ HEN” 

ANMELDELSE VED STIG THØGERSEN

egenskab holder hun en patosfyldt tale, hvor 
hun fremmaner et billede af et fremtidigt 
Europa�som�en�del�af�den�nye�Silkevej.�Hun�
lover publikum et eurokinesisk lykkeland 
med harmoni og handlekraft. Klimakrisen 
vil blive overvundet, demokratiet afskaffet 
og eventuelle ballademagere vil beslutsomt 
blive�undertrykt.�Tilhørerne�jubler.

Det andet spor stiller kritiske spørgsmål 
til� den� Kinabegejstrede� version.� Er� alle� de�
venlige kinesere, kvinden møder, styret af 
kommunistpartiet, og er hun blot led i en 
større plan om Kinas geopolitiske�dominans?�
Stammer�hendes�indopererede�hjerte�fra�en�
fange�henrettet�i�en�lejr�i�Xinjiang?�Er�Kina�i�
virkeligheden en totalitær overvågningsstat, 
hvor�kunstig�intelligens�og�digitale�tjenester�
holder�befolkningen�i�et�jerngreb?�Og�bidra-
ger hun til at indlemme Europa i dette dik-
tatur?

Disse to spor slutter med, at kvinden ef-
ter sin store eurokinesiske tale føler sig syg, 
langsomt kvalt, gennemtrængt af fremmede 
dna-strenge. Næste morgen er hun sporløst 

Teatrene har været hårdt ramt af nedluk-
ningen� pga.� covid-19.� Et� af� de� stykker,� der�
måtte pilles af plakaten, var Made in China, 
en samproduktion mellem Sort/Hvid og Aar-
hus Teater skrevet af den unge instruktør 
Sigrid Johannesen. Stykket handler om vores 
forhold til Kinas stadig mere dominerende 
rolle�i�verden,�og�da�det�tema�kun�blev�gjort�
endnu�mere�aktuelt�af�coronakrisen,�blev�det�
besluttet� at� omskabe� sceneforestillingen� til�
en�podcast,�som�nu�kan�hentes�på�Politiken�
Podcast.

Historien er en slags dokumentarisk fan-
tasi, der tager udgangspunkt i Sigrid Johan-
nesens� egen� rejse� til� Kina� i� efteråret� 2019.�
Hendes� ide�var�at� forstå� landet�bedre.�”Den�
negative fremstilling af Kina, der præger det 
danske�mediebillede,� er� for�unuanceret,� for�
uoplyst. Hvis vi vil være en del af den nye 
verden, så må vi sætte os ind i Kina, forholde 
os�nuanceret�til�en�helt�ny�magtbalance,�hvor�
Vesten�ikke�er�egenrådig�længere,”�sagde�hun�
i den pressemeddelelse, der skulle skabe in-
teresse for teaterversionen. I en senere pa-

nelsamtale uddybede hun sine bevæggrun-
de:� ”Jeg�måtte�spørge�mig�selv:�Hvor�er�det�
farligste sted at gå hen – og det er at vælge et 
positivt�blik�på�Kina.”

I� podcastversionen� fortælles� historien� i� tre�
spor. I hovedsporet beslutter en ung dansk 
kvinde,�at�hun�vil�rejse�til�Kina�for�at� forstå�
landet bedre. Hun bliver venner med en kine-
sisk�kvinde,�der�tager�hende�med�til�sit�hjem-
land,� hvor� hun� introduceres� til� magtfulde�
personer, herunder en kinesisk mand, som 
hun forelsker sig i og snart efter gifter sig 
med. Hun undergår nu en gradvis transfor-
mation, hvor hun bliver stadig mere kinesisk. 
Hendes�øjne�får�et�mere�asiatisk�look,�og�hun�
får� endda� transplanteret� et� kinesisk� hjerte�
for virkelig at blive en del af sit nye folk. I 
taler hylder hun det kommunistiske parti til 
tilhørernes�store�jubel.

Udstyret�med�sit�nye�kinesiske�hjerte�ven-
der hun tilbage til Europa, hvor hun skriver 
bøger om Kina, går ind i politik og ender som 
forkvinde for Europakommissionen. I den 
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 Den sort-hvide verden
Som så mange andre blev vores arbejde på forestillingen MADE IN CHINA 
abrupt afbrudt af en global pandemi. Situationens absurditet blev kun under-
streget af, at teksten til MADE IN CHINA samtidig blev mere og mere aktuel 
for hver dag, der gik med coronakrisen. Derfor kunne jeg heller ikke bære, 
hvis den ikke fik liv – nu. 
 På et tidspunkt under et møde besluttede vi at stable en podcast på bene-
ne – over Zoom og med behørig afstand. Den her historie skulle ud nu, og 
det handlede om flere ting.

Under min rejse i Kina, blev jeg smittet af en virus, der gav mig høj feber og 
ret slemme vejrtrækningsproblemer. Da jeg kom hjem, kunne vagtlægen ikke 
finde ud af, hvad jeg fejlede, og mens jeg blev rask, gik jeg i arbejdseksil alene 
i min lejlighed for at skrive forestillingen færdig. Derfor snakker hovedperso-
nen i manuskriptet flere steder om en kinesisk virus. Hun leger i forestil-
lingen også med tanken om, hvorvidt vi bør udnævne Mette Frederiksen til 
diktator for at løse alvorlige krisesituationer hurtigt og effektivt. 
 MADE IN CHINA er skrevet inden covid-19 brød ud, men lige nu er 
manuskriptet et nærmest uhyggeligt spejl for den virkelighed, vi ser udspille 
sig – hvor lederskab, demokrati og globalt samarbejde er til forhandling på 
en helt ny måde.

Jeg mener, at den negative fremstilling af Kina, der præger det danske medie-
billede, på mange måder er for unuanceret. Kinas handlekraft og effektivitet 
kan ikke negligeres. Simultant med at der er mange ting i håndteringen af 
covid-19, man kan kritisere Kina for, så blotlægger covid-19 netop et grund-
læggende skift i de globale magtforhold. 
 Vi lever i en samtid, hvor det ikke virker langt ude at tro, at den krise vi nu 
(forhåbentlig) har set toppen af, kun er én krise ud af flere, der vil komme. 
I forhold til for eksempel klimakrisen mener jeg, at vi er vidne til, at vores 
demokratiske system ikke kan håndtere en krise af det omfang. 
 Vi tænker ikke langsigtet nok, vi handler ikke effektivt eller radikalt nok. Vi 
skal turde sætte spørgsmålstegn ved, om vores system i den vestlige verden 
er det eneste rigtige, og jeg vil vove den påstand, at hvis demokratiet ikke 
kraftigt reformeres, så det kan håndtere de kriser, vi står overfor – så vil vi se 
det bukke under for andre og mere handlekraftige styreformer. 
 Og det ved jeg ikke, om vi er interesserede i.

Sigrid Johannesen
husinstruktør og konceptudvikler

Sort/Hvid
Foto Malthe Ivarsson

Find podcasten her:
https://politiken.dk/podcast/Made_in_China/
art7794064/Lyt-til-SortHvids-forestilling-om- 
Kina-et-virusudbrud-og-Mette-Frederiksen- 
som-diktator

forsvundet. Har amerikanerne skaffet hende 
af�vejen?�Eller�kineserne?�Eller�er�hun�offer�
for�en�snigende�virus?

Podcasten� slutter� med� det� tredje� spor.�
Fortælleren røber nemlig, at det kommuni-
stiske parti havde foreslået, at stykket skul-
le have en helt anden form. Det skulle være 
et eventyr bygget over Kejserens nye klæder, 
hvor den bedrageriske væver ikke skulle 
sælge usynligt stof men demokrati, et andet 
illusionsnummer, hvis fortræffelighed alle 
derefter er nødt til at påstå, at de kan se. I 
de� afsluttende� minutter� hører� vi� kejserens�
stadig mere skingre og naragtige hyldest af 
demokrati som den eneste rigtige styreform.

Jeg� må� indrømme,� at� jeg� forestillede� mig�
det�værste,�da� jeg� læste�Sigrid� Johannesens�
introduktion til stykket og bevæggrundene 
bag�det.�Lige�siden�Maos�tid�har�den�kinesi-
ske�propagandamaskine�specialiseret�sig�i�at�
forsyne�søgende�vestlige�sjæle�med�højglans-
polerede billeder af et lykkeligt og harmo-
nisk land med de bedste intentioner. En ung 
dansker med klimaanfægtelser og demokra-
tikvalme lød som et næsten for perfekt offer. 

Men� podcasten� er� faktisk� langt� bedre�
end� foromtalen.� I� stedet� for� et� ”nuanceret”�
billede af Kina – der nemt kan ende i ukla-
re relativeringer – skaber Sigrid Johannesen 
en spænding mellem pandaens nuttede og 
grusomme sider. Fortællerstemmen sætter 
hele tiden publikum i tvivl. På den ene side er 
der en nærmest kælen beskrivelse af Kinas 
fortræffeligheder med harmoni, lykke, yin og 
yang�og�bjældeklang.�På�den�anden�side�en�
frysende dystopi, hvor totalitær kontrol og 
menneskeligt bedrag siver ind i kroppen som 
kvælende virus. 

Det er ikke en forestilling, der gør os kloge-
re på Kina, men det er et glimrende oplæg til 
debat om, hvordan vores Kinabilleder ska-
bes, og måske også om, hvordan vi kommer 
videre fra en Sort/Hvid forestilling. 

Og så er det ret utroligt, at stykket er ble-
vet�skrevet,�inden�covid-19�begyndte�at�spre-
de sig fra Kina til resten af verden. I dag er 
det�umuligt�at�høre�podcasten�uden�at�have�
epidemien i baghovedet.

Stig Thøgersen er professor emeritus ved 
Institut� for�Kultur�og�Samfund,�Aarhus�Uni-
versitet.�Hans�nuværende�forskningsprojekt�
handler om børn og barndom.

“DET FARLIGSTE STED AT GÅ HEN”
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NY FORMAND  
FOR CPAFFC

Vores�kinesiske�søsteror-
ganisation The Chinese 
People’s�Association�for�
Friendship with Foreign 
Countries har valgt ny 
præsident�efter�Li�Xiao-
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