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Et museum, der er værd at besøge i 
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Beijing, og til den hører naturligvis 

de karakteristiske fuglebure.
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EN ODE TIL OVERSÆTTEREN
I det nummer, du sidder med i hånden, er der ni anmeldelser plus et forskræp. Faktisk kunne 
der være endnu flere. Trods en ambition om at anmelde alt om Kina på dansk, er der nemlig 
mere, end vi kan overkomme – og nok også noget, vi ikke opdager. Her er vi i en parentes be-
mærket glade for et hint. Men som sådan er det så positivt, at der er grøde i Kinalitteraturen.

Og her er det en særlig fornøjelse at kunne konstatere, at så mange bøger er oversat di-
rekte fra kinesisk. Ikke alene for sproget men også for kendskabet til Kina og det kinesiske. 
Jeg kan repetere den gruopvækkende historie fra for heldigvis nogle år siden, hvor mantou 
blev oversat som sprøde rundstykker! Og det er altså en dampet blød bolle. Mens Renmin 
Ribao blev til Det Daglige Folk i stedet for Folkets Dagblad … Den sikre hånd og store viden 
om Kina giver en særlig dimension. Samtidig med, at det er en nydelse, som det danske sprog 
udfordres, så det spændes til det yderste og fornys. [ Tak til oversætterne. ]

Men hvad hjælper det at have en oversættelse, hvis den ikke bliver udgivet? Ud over de større 
forlag, der giver kinesisk litteratur en berettiget plads, er der efterhånden en underskov af 
små forlag, som til dels con amore satser helhjertet for at præsentere os i Danmark for andet 
end bestsellere og det sikre. Heldigvis er der fonde, som påtager sig opgaven med at give en 
økonomisk håndsrækning.  [ Tak til forlag og fonde. ]

Skønlitteratur har altid spillet en afgørende rolle i udbredelsen af viden om verdenen. Det 
at prøve at sætte sig i andres sted er såre nyttigt, og hvor man tidligere havde danskere, 
der skrev skønlitteratur om Kina – og kunne ramme det – så er det nu om dage fortrinsvis 
fagbøger om Kina, der skrives af danskere. Det er jo også godt! Og også her er der mange 
kvalificerede bud, hvor vi i lænestolen kan drage nytte af andres viden og indsigt – og lyst til 
at dele. [ Tak til forfatterne. ]

Men når udgivelsen skal ud over rampen, og når man skal orientere sig på et stort bogmar-
ked, hvad gør man så? Man tyr til anmelderne. De er med til at skærpe appetitten, de guider 
og inspirerer. Vi har et anmelderkorps, der giver dig mulighed for at vurdere og vælge kvali-
ficeret. [ Også tak til anmelderne. ]

Hvilket gør, at vi må runde af med at tage den vigtigste person med: LÆSEREN. Det er dig, der 
giver en bog liv. Så lad os ende denne ode til oversætteren med at brede den ud:

[ Stor tak til alle bogelskere og for alles indsats i bogens tjeneste. ]

Så derfor, kære læser af denne leder, jeg vil anbefale dig at læse bøger, og læse mange bøger, 
og læse forskellige bøger. Men en advarsel: Du kunne jo risikere at blive klogere på den virke-
lighed, der er Kinas. Dine fordomme kunne udfordres. Du kunne komme til at grine og græde. 
Dit liv kunne blive beriget. Og du kunne blive afhængig!

Vi ønsker god læselyst – sommertid er læsetid – og læsefryd.
Redaktionen

 – der igen har pakket alt for mange bøger i feriebogrygsækken
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AF MADS LUNDEGAARD

BERETNINGER FRA 
ET CORONAFRIT BEIJING
– og fortællingen om den nådesløse vej dertil

Det er en hverdag i maj i Beijing, solen steger 
udenfor, og jeg har søgt ly på en café, som jeg 
også besøgte for et par måneder siden. Den-
gang blev jeg bedt om at scanne en QR-kode 
i caféens entré med min sundhedsapp, før 
jeg gik ind. Men i dag var det ikke længere et 
krav, og jeg blev hilst velkommen og budt in-
denfor uden henvisning til sundhedsappen, 
der fungerer som en blanding af et corona-
pas og et smittesporingsværktøj.

Sådan har det været i nogen tid nu. Grad-
vist er coronarestriktionerne blevet løftet, 
og det er nu kun enkelte steder, det stadig 
er et krav, at man bærer mundbind, får taget 
temperatur og registrerer sig med sin sund-
hedsapp. Eksempelvis skal man stadig bære 
mundbind i den offentlige transport, hvor 
man nu igen står lige så tæt, som man gjorde 
før pandemien.

På de travleste afgange i metroen kan 
man atter opleve at blive opslugt af det sto-
re, bølgende menneskehav, der – lige så snart 

MØD MADS LUNDEGAARD

Der findes kun ét universitet i Kina, 

hvor kinesere kan lære dansk, Beijing 

Foreign Studies University. Her står 

Mads Lundegaard som en såkaldt  

sendelektor fra Danmark på den 

anden side af katederet foran 17  

kinesiske studerende, der de næste 

4 år skal fordybe sig i dansk sprog, 

samfund og kultur. 

 Hvad der har fået dem til at sætte 

kryds ved danskfaget, det har Mads 

Lundegaard spurgt en række af de 

studerende om:

 ”En af årsagerne, som eleverne 

fremhæver, er, at de skal skille sig ud 

fra de mange millioner, de skal kæmpe 

imod på arbejdsmarkedet, og derfor 

vil de gerne gøre sig unikke. Der kan 

man sige, det er rigtig stærkt at vælge 

et mindre europæisk sprog, fordi det 

kun er på den her skole, dansk bliver 

udbudt, så deres konkurrenter vil være 

langt færre, end hvis de for eksempel 

tog italiensk, tysk eller engelsk.” 

 Hvor første motivation måske ligger 

i at komme ind på et prestigefyldt 

universitet og et vagt eventyragtigt 

kendskab til Danmark, så stiger 

interessen for det danske samfund un-

dervejs i studierne. Det er lige præcis 

her, at lektoratsordningen ifølge Mads 

Lundegaard har sin berettigelse: 

 ”Mange studerende bliver meget 

optaget af de mere politiske og 

samfundsmæssige emner med grøn 

omstilling, ligestilling og det danske 

velfærdssystem, og flere vil bruge det, 

så de kan udvikle deres land i en bedre 

retning. Flere studerende nævner 

også, at de gerne vil arbejde i en af  

de virksomheder, der har med  

Danmark at gøre, hvorfor flere af  

vores studerende også er i praktik  

i Danmark eller arbejder i danske 

virksomheder i Kina.”

Livet som sendelektor i Beijing er præ-

get af et meget internationalt miljø. 

Beijing Foreign Studies University er 

det universitet i Kina, der udbyder flest 

sprogkurser, og de har netop rundet 

100 forskellige sprog. 

Marianne Ester Back
Aarhus Universitet

dørene til toget åbner – strømmer fra perro-
nen og ind i toget med en voldsom kraft, der 
tager alt med sig og skubber kroppe, arme og 
tasker derhen, hvor der stadig er plads. Dér 
kan der være en fod; dér en arm. I løbet af 
kort tid er toget propfyldt, og der kan ikke 
være én fod mere. Selv de mest desperate rej-
sende, der ude på perronen løber fra den ene 
dør til den anden, må opgive at finde plads. 

Det opbruste menneskehav lægger sig. Og 
så står man der. Med fremmede albuer, knæ 
og røve mast ind mod sig. Det er selvsagt ikke 
nogen videre behagelig oplevelse, selv for en 
hårdkogt pendler og skærmskuer (低头族).

Men tænk, at det er muligt at stå så tæt blandt 
så mange mennesker i den første halvdel af 
2021, uden at det fremkalder bare den mind-
ste frygt for at blive smittet med corona. Det 
er en helt anden virkelighed end den, jeg op-
levede hjemme i Danmark for bare et halvt år 
siden.  
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Dengang var min adfærd og mine tanker i 
høj grad styret af en frygt for at blive smittet: 
Når jeg gik ture, gik jeg i en stor bue uden om 
de andre fodgængere, og når jeg så tv, kunne 
jeg ikke abstrahere fra den manglende (a)so-
ciale afstand i filmscener med folk, der sam-
ledes og var tætte. 

Udover at jeg ikke ville udsætte min nær-
meste familie for smitterisiko, så frygtede jeg 
også, hvad en positiv test ville have af konse-
kvenser for mine muligheder for at vende til-
bage til mit liv i Kina. Eller rettere: Hvor vidt-
rækkende konsekvenser en positiv test ville 
have: Hvor længe ville der skulle gå, før jeg 
igen kunne teste negativ i de forskellige prø-
ver, som Kina krævede (kræver) før indrejse? 
Kunne de finde på at afvise mig ved blot den 
mindste mistanke om tidligere virusekspo-
nering? (Ja). At skaffe de rigtige dokumenter 
og stempler til min visumansøgning var lang-
sommeligt, nedslidende og håbløst nok i for-
vejen; jeg havde ikke brug for at komplicere 
sagen yderligere med en positiv coronatest.

Derfor var jeg ekstremt opmærksom på 

selv de mindste smittefarer, 
hvor jeg i dag nok egentlig 

burde være lidt mere op-
mærksom. Jeg kan ikke huske, 

hvornår jeg sidst har sprittet 
mine hænder af, jeg rører mig i 

ansigtet uden at tænke over det, 
og jeg vasker ikke mine hænder, 

efter jeg har kørt på en af de far-
verige delecykler, der allerede er 

blevet håndteret af mange andre 
uvaskede hænder før mine.

Coronaangsten er – for mig i 
hvert fald – forsvundet som dug for 

solen her i Beijings varme (33 °C i skrivende 
stund). Og den synes også at have sluppet sit 
tag i omgivelserne. For et par uger siden var 
det omtrent halvdelen af de studerende, der 
bar mundbind på campus; nu er det nærme-
re hver fjerde eller hver femte. Snart bliver 
det nok som i gamle dage (læs: 2019), hvor 
mundbindene mest blev brugt ved forkølelse 
eller til at skjule, at man ikke helt havde haft 
tid nok til at gøre sig klar om morgenen, in-
den man skulle ud ad døren. 

Det er i det hele taget muligt at have en 
dagligdag og leve et liv, der ikke er meget 
forskelligt fra tiden før corona. Man kan 
gøre lige det, man har lyst til, og se dem, 
man gerne vil være sammen med, uden at 
skulle bekymre sig om, hvor mange man er 
samlet, om der er plads nok til at overholde 
afstandskrav, om man nu blander sociale 
bobler, om man bør testes inden, og om man 
kan tillade sig at give et kram eller et hånd-
tryk. Jeg kan tage ud med min kæreste; jeg 
kan undervise mine studerende fysisk uden 
afstandsbegrænsninger – noget de færreste 

af mine danskundervisende kolleger rundt 
om i verden har haft mulighed for længe; jeg 
kan sidde på kontoret med mine kolleger. 

Vi er i vid udstrækning fri for de bekym-
ringer og restriktioner, som pandemien i 
halvandet år har fremtvunget i alle verdens 
afkroge. 

Læseren fristes måske til at spørge, hvordan 
smittetallene for Beijing ser ud, og hvordan 
livet i hovedstaden kan være så frit uden at 
smitten eksploderer.

Ifølge Beijing Daily har der ikke været et 
eneste lokalt smittetilfælde i Beijing de sid-
ste 111 dage. Ikke ét. (Om et smittetilfælde er 
lokalt eller ej, henviser til om en given smitte 
er sket i eller uden for en bestemt provins. 
Beijings lokale smittetilfælde medregner så-
ledes ikke de 229 smittede indrejsende fra 
udlandet, der er registreret siden slutningen 
af februar 2020 og frem til i dag. Derudover 
tæller Kina heller ikke præ- og asymptoma-
tiske positiver med i det bekræftede antal 
smittetilfælde). 

Overvej det lige: At der ikke er rapporte-
ret ét eneste smittetilfælde i snart fire måne-
der i en by med næsten fire gange så mange 
indbyggere som Danmark. I samme periode 
er der registreret flere hundrede nye smitte-
tilfælde hver eneste dag hjemme i Danmark. 
Tallene viser med al tydelighed, at coronaen 
har trangere kår i Kina (Beijing), end den har 
i Danmark.  

Men det siger imidlertid ikke noget om, 
hvilket af de to lande, der har håndteret pan-
demien bedst, for de to lande har – udover 
at have fundamentalt forskellige politiske 
systemer – haft forskellige mål og følgeligt 

Man deler pladsen med mange andre på vejene og i metroen.
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anvendt forskellige strategier til at nå disse 
mål. I Danmark har målet og succeskriteriet 
været, at sygehusvæsenet ikke skulle buk-
ke under. I Kina erklærede regeringen ”krig 
mod corona”: Virussen skulle nedkæmpes, 
besejres og fortrænges, og ingen midler blev 
skyet. 

Beijings hårdhændede kamp mod corona 
fik jeg selv at føle på egen krop, da jeg blev 
sat i ikke mindre end fire ugers karantæne 
(28 dage!!!) på et hotelværelse langt væk fra 
byen. Dén oplevelse fortæller jeg mere om 
lidt senere, men først skal vi tilbage til stati-
stikkerne og Kinas coronastrategi:

I skrivende stund er godt 13 mio. ud af 
Beijings knap 22 mio. indbyggere færdig-
vaccinerede. Yderligere 3 mio. har modtaget 
første stik. I runde tal svarer det til ca. 75 pct. 
vaccinerede og 60 pct. færdigvaccinerede. De 
tilsvarende tal for Danmark er henholdsvis 
30 pct. og 20 pct. 

Smittetallene og vaccinationstallene ta-
ler deres eget tydelige sprog. De viser, at den 
strategi for bekæmpelse og forebyggelse 
af smitte, som Beijing har valgt at følge, er 
særdeles effektiv. Det lave, ja, vel egentligt 
ikke-eksisterende smittetryk muliggør en 
bekymringsfri hverdag og et åbent samfund. 
Men træerne vokser ikke ind i himlen, og al-
ting har sin pris. 

Lige så åbent og ubekymret som sam-
fundet er nu, lige så lukket og kedelig vil 
dagligdagen blive, hvis der konstateres lokal 
smitte. Ved større smitteudbrud lukkes hele 
områder ned fra det ene øjeblik til det andet. 
Alt bliver aflyst. Hele boligblokke, distrikter 
og sågar byer og provinser afskæres fra deres 
omverden uden varsel. Massetests igangsæt-
tes, og de nedlukkede områder åbner ikke 
op igen, før alle smittekæder er kortlagt, og 
potentielt smittede er sat i karantæne under 
myndighedernes opsyn. 

Selv hvis jeg ikke fulgte med i nyheder-
ne, ville jeg stadig vide, om et smitteudbrud 
uden for Beijing var ved at blive optrevlet, for 
hver gang det sker, bliver jeg af min arbejds-
giver bedt om at indrapportere, om jeg eller 
min familie har besøgt den-og-den by i den-
og-den provins eller været i kontakt med folk 
derfra de seneste x dage (typisk 14 dage ved 
mindre udbrud). 

Indtil smitten er slået ned, hæves risikoni-
veauet for de implicerede områder (høj-mid-
del-lav), og folk, der har opholdt sig i de givne 
områder eller været i kontakt med smittede 
eller smittemistænkte derfra, vil se en farve-

ændring på deres personlige QR-kode i deres 
sundhedsapp, som nu ikke længere vil være 
grøn, men gul (hjemmekarantæne påkræ-
vet) eller rød (centralkarantæne påkrævet). 
Koden vil først blive grøn igen efter udstået 
karantæne og negative testresultater, der i 
øvrigt også registreres i appen.

Indtil for et par måneder siden kunne 
man nærmest ikke komme noget sted eller 
tage en taxa i Beijing, hvis ikke man havde 
en grøn sundhedskode. Selvom der i dag ikke 
er så mange steder, som stadig kræver sund-
hedskode og temperaturtjek, så hænger de 
udprintede QR-koder stadig ved indgangen 
til de fleste butikker, ligesom der de fleste 
steder også stadig står udstyr klar til at måle 
kropstemperaturen på de besøgende, hvis 
det skulle blive nødvendigt igen. Nedluknin-
gen kan komme når som helst og er aldrig 
længere end nogle få smittetilfælde væk.

Eksempelvis blev Beijings naboprovins, 
Hebei, fuldstændigt lukket ned i januar, efter 
at der i løbet af årets fire første dage var ble-
vet fundet 19 bekræftede smittetilfælde og 
yderligere 40 asymptomatiske tilfælde. Set 
med danske øjne virker 59 smittede over fire 
dage ikke synderligt alarmerende – særligt 
ikke hvis man tager i betragtning, at Hebei 
med sine knap 75 mio. indbyggere er en af 
landets folkerigeste provinser. Men for de 
kinesiske myndigheder, der ønsker smitten 
under absolut kontrol, er 59 et særdeles uro-
vækkende tal, for det afslører, at smitten net-
op ikke er under kontrol. Og det er jo ikke så 
godt, især ikke når den øverste ledelse ovre 
i naboprovinsen også sidder og følger med. 

Hebeis myndigheder reagerede ved at 
indføre – ikke kriseberedskab – men krigsbe-
redskab (进入战时状态), og de lovede, at de 
ville agere voldgrav og beskytte det politiske 
liv i hovedstaden mod udbruddet (严防疫情

输出，坚决当好首都政治“护城河”). Hebei 
blev mere eller mindre revet ud af landkor-
tet, og i provinshovedstaden, Shijiazhuang, 
blev alle 11 mio. indbyggere testet ikke min-
dre end tre gange i løbet af to en halv uge.

De steder, hvor myndighederne ikke for-
mår at kontrollere smitten tilfredsstillende, 
risikerer de ansvarlige at blive afsat, anklaget 
for pligtforsømmelse og embedssvigt. Det 
ønsker de færreste, og derfor kan der være 
en tendens til – og dette er min egen hjem-
mestrikkede og helt uakademiske teori – at 
myndigheder på lavere niveauer af frygt for 
at skuffe myndigheder på højere niveauer 
enten underrapporterer eller overreagerer. 

Og det bringer os tilbage til mit personlige 
møde med de (uhyre) strenge indrejse- og 
karantæneregler, Beijing har implementeret 
i løbet af det seneste års tid, og – mere in-
teressant – den om muligt endnu strengere 
håndhævelse af disse regler.

En af de grupper, der betaler prisen for, 
at dem inden for hovedstadens bymure kan 
leve et bekymringsfrit liv, er dem, som står 
ude på den anden side og ikke kan få lov at 
komme ind. Selv med job, adresse, lejlighed, 
arbejds- og opholdstilladelse i Beijing tog det 
mig næsten et halvt år at få lov til at vende 
tilbage til Kina. At få indsamlet de rette papi-
rer var en ørkenvandring, en evighedsmarch, 

Vi skal ikke slippe de gode vaner og forholdsregler, vi har etableret under pandemien. 
Oversættelse: Epidemibekæmpelse er en naturlig del af en ny, sund tilværelse. 
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og hver gang jeg var lige ved at nå i mål, kom 
der nye krav, og målstregen, som havde væ-
ret lige for næsen af mig, forsvandt op i luften 
som et fatamorgana.

Vi spoler lidt i fortællingen. Jeg er lige 
landet i Beijing efter cirka ti timers flyvning 
fra Kastrup. Jeg er ret sulten, for maden i flyet 
bestod kun af en lille pakke kiks, en vakuum-
pakket majspølse og en lille pakke med sylte-
de grøntsager. Igennem lufthavnen bliver vi 
ført fra den ene skranke til den anden, hvor 
vi skal registreres og testes. 

Til sidst bliver vi gelejdet ind i en række 
minibusser, som holder ved udgangen til en 
af gatene. Vi vidste ikke, hvor vi ville blive 
kørt hen, og hvor lang tid der ville gå, før vi 
var fremme. Jeg havde en naiv forestilling 
om, at vi nok ville blive indkvarteret på et 
hotel i nærheden af lufthavnen, da den i for-
vejen ligger ret langt væk fra byen. Men efter 
en time i bussen, var vi ikke blevet klogere: 
Vi holdt stadig i lufthavnen, og vi anede sta-
dig ikke, hvor vi skulle hen. Chaufføren, som 
sad på den anden side af en tyk, forseglet pla-
stikrude, ville (eller måtte?) ikke sige noget. 

varme og indelukkede bus, men chaufføren 
råbte skarpt, at de skulle se og få lukket det 
igen. Andre spurgte, om de ikke snart kunne 
komme på toilettet, men de fik at vide, at de 
skulle holde sig – ingen kom ud af bussen, før 
det blev deres tur.
 De efterfølgende 21 dage, hvor vi var fuld-
stændigt isolerede på vores karantænevæ-
relser, var noget af en mental øvelse. Jeg blev 
glædeligt overrasket, da jeg kom ind på mit 
værelse og så, at der var en altan – så havde 
jeg da mulighed for at komme ud og få lidt 
frisk luft hver dag. Men glæden varede ikke 
længe, for jeg skulle snart erfare, at døren 
ikke kunne åbnes mere end nogle få centi-
meter, da den var blokeret af en træklods, 
som var blevet skruet ned i træet på yder-
siden. Mad og pakker udefra var forbudt. Vi 
fik den samme kedelige menu hver dag, som 
tre gange om dagen blev sat uden for vores 
værelser, efter at gangen var blevet sprøjtet 
med noget kras desinfektion. Efter relativt 
kort tid i isolation kan man – på nærmest 

Vi sidder i bussen foran karantænehotellet og venter på, at det bliver vores tur til at komme ud. 
Imens bliver bagagen desinficeret. 

Da bussen endelig begyndte at rulle, var 
det i kortege med omkring ti andre minibus-
ser og politieskorte. Udmattede og uvidende 
om destinationen kørte vi længere og længe-
re væk fra byen. Efter to timers kørsel nåede 
vi frem til karantænehotellet. Der var drøn-
varmt i bussen, folk sad svedige og døsige; 

sultne og tørstige; tissetrængende. 
Men nu var vi endelig fremme 

og kunne komme ud. Troede vi. 
Men vi måtte vente en time end-
nu, før vi kunne forlade den uli-
deligt varme bus, for de mange 
busser blev tømt én passager ad 
gangen, én bus ad gangen. Hver 
eneste person skulle registreres 
og have taget temperatur, før 
vedkommende fik lov at forla-
de bussen. Derudover skulle al 
bagagen desinficeres. Nogle af 
passagererne bag mig forsøg-
te at åbne et lille vindue for 
at få noget frisk luft ind i den 

Testoversigt:
  Dagen før flyvning: svælgtest og antistoftest (blodprøve)
  Ankomst i lufthavnen: svælgtest og næsetest
  Karantænedag 3: næsetest
  Karantænedag 7: næsetest
  Karantænedag 14: næsetest og rektaltest
  Karantænedag 21:  næsetest i begge næsebor, rektaltest  

og podninger i lejligheden
  Karantænedag 27: svælgtest
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BERETNINGER FRA ET CORONAFRIT BEIJING

stockholmsyndromagtig vis – tage sig selv 
i at nyde de daglige sundhedstjek, da de er 
ens eneste mulighed for menneskelig kon-
takt, well, så menneskeligt det nu kan blive at 
aflæse et termometer og gennemgå en liste 
med symptomer sammen med en fremmed i 
rumdragt og med dykkerbriller.

Særligt i karantænens første tid var det 
umuligt ikke at blive meget, meget opmærk-
som på selv de mindste ændringer i kroppens 
tilstand: Hvorfor har jeg det varmt? Er jeg ved 
at få feber? Tager de mig med, næste gang de 
måler min temperatur? Hvad irriterer min 
hals – er det den kolde luft fra flyet og luft-
forureningen, eller er jeg blevet smittet på 
flyet? Der sad jo nogle foran mig i flyet, som 
fik taget deres temperatur en del gange, før 
den nåede under den accepterede grænse ... 

Det er svært ikke at få sådanne tanker, når 
man sidder i isolation i et system, der først 
og fremmest betragter og behandler en som 
en mulig smitterisiko, og først i anden ræk-
ke som et menneske; og man ikke ved, hvad 
sådan et system kan finde på. Eller rettere: 
Det er svært ikke at få sådanne tanker, når 
man netop ved, hvad sådan et system, kan 
finde på: Alt. Så længe det forebygger eller 
nedbringer smitte, er intet middel for skrapt. 
Sat på spidsen: Myndighedernes primære 
opgave er ikke at skåne individet, men at 
forebygge og nedkæmpe smitte, så resten af 
samfundet kan holdes frit.

Men livet går videre – og selvom det ikke 
altid føles sådan, særligt ikke i en isolation, så 
kan tiden ikke ikke gå; og selv i et drakonisk 
testregime, som det Beijing har implemente-

ret, er det muligt at indrette en hverdag, om-
end en forkrøblet én af slagsen. For hvert ne-
gative testsvar, jeg modtog, kunne jeg slappe 
mere af. Og dem var der mange af, for vi fik 
taget mange flere tests, end retningslinjerne 
foreskrev, da de altid indeholder den kat-
telem, at man til enhver tid skal følge de loka-
le myndigheders anvisninger. Jeg fik blandt 
andet æren af den skrækkelige ”anal swab” 
(rektalpodning) ikke én, men hele to gange. 

Efter mine 21 dage i såkaldt centralka-
rantæne manglede jeg egentligt kun 7 dages 
sundhedsopsyn i min egen lejlighed, men 
min lokale boligadministration nægtede mig 
at vende tilbage, før jeg havde et certifikat på, 
at den sidste uge også var afholdt i central-
karantæne (dvs. på et statsstyret ”karantæ-
ne-hotel”). 

De divergerende karantænekrav nåede 
kafkaske højder, da jeg en af de sidste dage 
i den fjerde karantæneuge blev bedt af dem, 
der skulle udstede mit karantænecertifikat 
(bevis på fuldendt karantæne uden smit-
te), om at tage hen til et testcenter og blive 
testet, samtidig med at dem, der stod for at 
”håndhæve” min isolation, ikke ville lade mig 
forlade området, før jeg havde fået udstedt et 
karantænecertifikat ... 

Karantænetiden og livet i det nedlukkede 
Danmark føles allerede som falmede drøm-
me fra en fjern fortid. Det er både fascineren-
de og skræmmende, hvad den menneskelige 
psyke kan tilvænnes. Stilstanden i det coro-
naplagede Danmark, vakuummet i den mare-
ridtsagtige isolation og bekymringsfriheden 
i det åbne Beijing er tre så forskellige tilvæ-
relser, at det synes uvirkeligt, at de er del af 
samme virkelighed. 

Virussen er fordrevet for nu, og vi nyder 
livet, som vi gjorde før alle verdens virkelig-
heder blev vendt på hovedet.

Den nye testmetode var et stort emne på de sociale medier, hvor den blev behandlet 
med lige dele skræk og humor. 

Oversættelse: Idéen bag rektalpodningen er at give folk en god start på året. 

Et ordspil på homonymerne 开局 kāijú 'start, åbning' (åbne + situation) og 开菊 kāijú 
'åbne blomsten' (åbne + krysantemum), hvor blomsten selvfølgelig er en eufemisme for 
et vist sted på kroppen ... Altså et ordspil på, om det er tilværelsen eller "blomsten", der 
skal åbnes godt op for i 2021.

Danskholdet på BFSU årgang 2020 og en meget glad underviser, der endelig har fået lov at 
møde sine studerende efter at have undervist dem online fra Danmark indtil da.

Første middag med kollegerne 
fra danskafdelingen: Katrine (Wang Yuchen) 
og Doris (Su Shiyue).
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Kulturelle bånd og social adskillelse

 KINA TAIWAN

AF EMIL BJØRN

I september 2019 ankom jeg efter tre timers 
flyrejse fra Folkerepublikken Kina til Repu-
blikken Kinas hovedstad, Taipei. Jeg ankom 
til et sted, der på mange måder var en for-
længelse af, hvad jeg havde oplevet i min 
ungdom, som jeg har tilbragt i Kina. Sproget 
er det samme, skikke og tankegange ligele-
des. Men forskellene kunne mærkes, straks 
efter jeg ankom til byen. 

Det første, jeg observerede, var, at det var 
motorcykler, man kørte på. Hondaer af den 
slags, der bruges i Thailand (i modsætning til 
de lokalt producerede el-cykler, man typisk 
bruger på fastlandet), og at tempoet var no-
get mere afslappet, end man finder i kinesi-
ske metropoler. Jeg var så heldig at finde et 
sted at bo i Xinyi Distriktet, kun én kilometer 
væk fra Taipei 101, hvor jeg så boede og op-
levede landet de næste ni måneder. 

Jeg var blevet optaget på et sprogstudium 
på National Taiwan University (NTU eller Tai 
Da), hvor jeg ville forbedre og videreudvik-
le mit kinesiske undervejs, mens jeg var på 
småture rundt om i landet. I modsætning til 
fastlandet er alt på Taiwan færdigbygget, og 
de fleste bygninger er faktisk fra firserne, da 
øen havde et økonomisk opsving. 

Jeg fandt på første dag en hyggelig lille 
café drevet af tre brødre, hvor jeg de fleste 
dage brugte nogle timer på at lave lektier og 
tale lidt med nogle andre kunder. Bekymrin-
gerne er nogle, mange hurtigt vil genkende: 
dårlig økonomi og klager over for høje hus-
priser i Taipeis indre by. 

Taipei er øens politiske og økonomiske 
centrum og betegnes negativt blandt resten 
af befolkningen som tou long guo (頭龍國) 
”dragehovedlandet”. Det refererer til, at by-
boerne anses for at være noget prætentiøse. 
Trods det fandt jeg, at de fleste taipeiren var 
meget nede på jorden, og for en københav-
ner var prisniveauet for at spise ude så imø-
dekommende, at jeg – som de fleste andre – 

spiste udendørs eller fik takeaway nærmest 
hver dag. 

VALG, KRISE OG IDENTITET
Under mit ophold indtraf der tre bemær-
kelsesværdige begivenheder: Protesterne i 
Hongkong nåede deres mest voldelige punkt 
nogensinde, Tsai Ing-wen genvandt præsi-
dentembedet, og til sidst kom coronakrisen. 
Hongkong var især noget, der fyldte meget 
i begyndelsen, i den forstand at Taiwan mu-
ligvis vil kunne blive underlagt den samme 
slags ordning, nemlig et land, to systemer. 

Da jeg spurgte en af mine bofæller om det, 
en fyr fra Taizhong, sagde han, at den prin-
cipielle bekymring var omkring fa zhi (法制) 
eller på dansk, retssamfundet. Generelt følte 
jeg, at det, der var i gang med at ske i Hong-
kong, var en stærk påmindelse til taiwanere 
om noget, der kunne ske for dem, og om vær-
dien af deres eget selvstyre. 

Taiwan er kun lidt større end Jylland. En stejl 
bjergkæde i øens indre betyder, at langt de 
fleste af øens 23 million indbyggere bor på 
vestkysten. Trods sin enorme befolkning – 
set fra et dansk perspektiv – er fastlandet, 
kaldet Da Lu i de lokale medier (altså Fol-
kerepublikken Kina), stadigvæk 268 gange 
større og 60 gange mere befolkningsrigt. 
Derfor fylder forholdet ganske meget både 
politisk og sikkerhedsmæssigt. 

Halvvejs igennem mit ophold blev der af-
holdt præsidentvalg, hvor Kuomintang-kan-
didaten (Guo min dang, 國民黨) Han Kuo-yu, 
en borgmester fra landets andenstørste by 
Gaoxiong, stillede op imod den siddende 
præsident Tsai Ing-wen fra det Demokrati-
ske Progressive Parti (Min zhu jin bu dang, 民
主進步黨, på engelsk betegnet DPP). 

Kuomintangpartiet, som kom fra fastlan-
det efter borgerkrigens afslutning i 1949, 
hentede oprindeligt de fleste af sine stem-

mer fra waishengren (dem født på eller med 
forældre fra fastlandet), men fremstiller nu 
til dags sig selv mere som partiet, der i firser-
ne og halvfemserne sikrede høj økonomisk 
vækst under Chiang Kai-Sheks søn, Chiang 
Ching-kuo. 

Demokraterne på den anden side er stif-
tet af såkaldt lokale Taiyu, de etniske Han-ki-
nesere, som har boet der længst og taler med 
deres egen dialekt. De indfødte Taiyu var 
længe marginaliseret under den lange Kuo-
mintang-dominerede undtagelsestilstand, 
som varede fra 1949 til 1987, og er typisk 
meget mere Kina-skeptiske og Taiwan-pa-
triotiske og har således også deres egne flag 
med Taiwanøen i centrum.

Kombinationen af Hongkong-protesterne 
samtidig med, at Kuomintang, sidst de var 
ved magten, arbejdede for tættere bånd til 
Kina, gjorde det nemmere for DPP. Deres fo-
kus lå på at bevare Taiwans selvstændighed 
fra fastlandet, og det førte til den anden jord-
skredssejr til Tsai Ing-wen.

Båndene til Kina er dog trods alt mange, sær-
ligt økonomiske. Arbejdstiden på øen er lang, 
og lønvilkårene er dårlige. Udover at tage til 
Europa og USA er der omkring 400.000 tai-
wanere, som arbejder på fastlandet, og man-
ge flere, som er interesseret i det på grund af 
den højere løn og en lignende kultur. 

I den forbindelse kan jeg berette om en 
særlig bemærkelsesværdig oplevelse: På vej 
tilbage til øen fra Shanghai kom jeg i samtale 
med en taiwansk skolelærer, som også var 
på vej hjem. Naturligvis spurgte jeg, hvordan 
det var at undervise kinesiske børn som en, 
der er fra Taiwan, men han fortalte, at han 
kun havde undervist taiwanske børn, og det 
i Shanghai! 

Jeg tror, det er et ret indlysende eksempel 
på, hvor hurtigt, på trods af en grundlæggen-
de ens kultur, et samfund kan adskille sig so-



DANMARK-KINA NR. 116 2021 9

cialt. For mig at se var det klart, at de fleste 
fastlandskinesere ikke så nogen forskel mel-
lem dem selv og folk bosat på Taiwan. Det syn 
er dog ikke helt gensidigt. 

På besøg hos National Palace Museum, 
der huser nogle af de mest pragtfulde kine-
siske kunstværker, overhørte jeg en samtale i 
billetsalget. En fastlandsturist var i gang med 
at købe billetter til museet, og billetsælgeren 
oplyste, at prisen var forskellig for taiwanren 
og andre, hvorefter turisten, med latter og 
foragt, fremvist sit fastlands ID-kort, mens 
sælgeren blot kiggede resigneret. 

Den manglende anerkendelse af det tai-
wanske samfund som unikt og adskilt fra 
fastlandet virker til at være noget, der irrite-
rer mange på øen, og i nogle tilfælde er med 

til at forstærke den taiwanske selvforståelse 
og ønsket om at erklære øen selvstændig. 

FREMTIDEN
Den sidste store begivenhed, som jeg var vid-
ne til, var selvfølgelig coronakrisen, som ind-
traf lidt tidligere end i Europa, i januar 2020. 
Med viden fra tidligere udbrud af smitsom-
me sygdomme oprettede landet et centralt 
epidemiråd, hvilket førte til hurtig og hand-
lekraftig respons fra starten. 

Den imponerende respons betød, at jeg 
kunne komme i skole og spise på restau-
rant, mens resten af verden lukkede ned, og 
udover en maske for munden nød jeg ellers 
mine sidste måneders ophold uden andre 
foranstaltninger. 

Nu hvor krisen er ved at aftage, er spørgs-
målet om Taiwans politiske indlemmelse 
i fastlandet igen blusset op. Taiwan bliver 
mere og mere en brik mellem USA og Kina, 
både på grund af øens geografiske position, 
men også grundet værdien af mikrochip, 
der produceres af Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Corporation (TSMC), da det 
nemlig er nogle af de mest avancerede i ver-
den. Alt tyder derfor på, at Taiwan vil forblive 
et smukt og vigtigt men også truet sted på 
verdenskortet. 

Blandt de unge er bekymringerne stadig-
væk mest, om det lykkes at finde godt løn-
nede jobs til at tilfredsstille deres forældre, 
mange gange på bekostning af deres egne 
drømme, og det kan være svært at leve op til 
sine forældres forventninger. Mange sender 
deres børn til buxiban (補習班), en slags eks-
traundervisning, som foregår efter skoletid 
næsten hver dag. Presset kan nogle gange 
være for meget, og de fleste vil i virkelighe-
den hellere lave musik eller åbne deres egen 
café. 

For mig er oplevelsen en, jeg husker mest for 
god og billig mad og for et venligt og imø-
dekommende samfund, som desværre bare 
virker fanget af både sin historie og nutidens 
geopolitiske realitet. 

Man holder ordentligt og pænt – og lader  
fodgængere passere i fred og ro. Kinesisk  
trafikkultur er ikke genetisk betinget.

 Hvad der kan, og måske ikke kan, læres fra en ø i Østasien

 EPIDEMIKONTROL Á LA TAIWAN 
I januar af 2020 fløj jeg til Taipei fra Shanghai efter at havde fejret ki-
nesisk nytår sammen med min mor og mormor. Mens vi var i Shang-
hai, fik vi nyheden om, at en SARS-lignende virus var blevet fundet i 
Wuhan. I løbet af de to uger vi befandt os i Shanghai, blev byen gradvist 
men også hurtigt lukket ned. På blot to ugers tid gik det kinesiske sam-
fund fra at være fuldstændig åbent til at være strengt begrænset, og da 

jeg ankom til lufthavnen i Pudong, var jeg i tvivl, om jeg overhovedet 
kunne komme tilbage til Taiwan, hvor jeg var sprogstudent.

I lufthavnen blev vi mødt af dragt- og visirklædt personale, der 
hektisk kiggede det spørgeskema igennem, som alle var blevet bedt 
om at udfylde. Spørgsmål som “Har du været i Wuhan?” og ”Har du 
haft feber eller åndedrætsbesvær?” som jeg heldigvis kunne svare nej 

KINA TAIWAN
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til. Min mor fløj hjem til Danmark, og jeg tilbage til Taiwan. Her 
udfyldte jeg igen en sundhedserklæring og tænkte ikke over det 
resten af dagen.

Først nogle dage senere fik jeg besked igennem min skole 
om, at Taiwans epidemistyrelse nu krævede, at alle indrejsende 
fra Kina skulle i karantæne. Min skole sendte herefter besked ud 
om, at hvis nogle havde været ud at rejse, så skulle man melde sig. 
Efter at jeg havde svaret bekræftende, blev jeg bedt om at tage 
fjorten dages karantæne i min lejlighed. 

Senere i marts, da jeg forestillede mig, at alt var under kontrol, 
tog jeg til Japan for at besøge en kammerat, og her var livet på 
lignende vis stadig åbent. Ved min anden tilbagekomst til Taiwan 
behøvede jeg denne gang ikke at komme i karantæne og måtte 
komme i skole, så længe jeg bare målte min temperatur en gang 
morgen og aften. 

DEN TAIWANSKE STRATEGI
I modsætning til i Vesten var brugen af masker aldrig kontrover-
siel på Taiwan. Regeringen iværksatte hurtigt et rationeringssy-
stem, og der kom hurtigt maskeringspåbud i tog, busser og også 
i klasselokalet. Det skete allerede i februar 2020. Til sammenlig-
ning lykkedes det herhjemme først i oktober 2020. Der er selvføl-
gelig kulturelle forklaringer på hvorfor. I Østasien bruges masker 
ofte, når man er syg. Men alligevel tog det alt for lang tid, før et så 
klart effektivt middel mod smittespredning blev påbudt herhjem-
me. Håbet er selvfølgelig nu, at maskebrug ikke forkastes, efter at 
krisen er aftaget. 

Taiwan blev også hjulpet af Beijings forbud mod turistbesøg 
fra fastlandet, der blev vedtaget som straf imod det proselvstæn-
dige Demokratiske Progressive Parti (DPP) og Taiwans præsident, 
Tsai Ing-wen. Turistforbuddet betød nemlig, at der var mindre be-
vægelse mellem fastlandet og øen end før, og som konsekvens kun 
få smittetilfælde i begyndelsen af pandemien.

Trods geografien kom den største trussel faktisk fra Europa, 
da en bølge i midten af marts risikerede at omkalfatre epide-
mikontrollen. Heldigvis lykkedes det Taiwan at overvinde denne 
bølge, og i skrivende stund er der kun 12 døde [maj 2021, dødstal-
let er steget siden. Red.] blandt øens 23 millioner indbyggere (et 
nyttigt overblik over importeret smitte og lokalsmittede kan ses 
på hjemmesiden for Taiwans sundhedsstyrelse: https://www.
cdc.gov.tw/en). 

Spørgsmålet er så, hvordan en tætbefolket ø med fire gange det 
danske indbyggertal bosat på et areal lidt mindre end Jylland har 
klaret sig bedre end så mange andre lande? Svaret er en kombina-
tion af teknologi og tidligere erfaringer.

Smitteopsporing var særdeles effektiv ved hjælp af triangule-
ringen af mobiler, sådan at borgere, der befandt sig inden for det 
samme geografiske område som en smittet, fik besked om at lade 
sig teste og gå i karantæne. Samtidig var karantæne, enten i eget 
hjem eller på coronahotel, obligatorisk fra begyndelsen af krisen. 

Gennem mobilen bliver ens lokation delt med autoriteterne, og 
hvis mobilen skulle dø, får man hurtigt besøg af politiet for at sik-
re, at man ikke har brudt sin karantæne.

Disse tiltag er blevet udviklet pga. Taiwans tidligere erfarin-
ger med dødelig virus, der stammede fra fastlandet. Ligesom de 
andre asiatiske nabolande var Taiwan udsat for en række andre 
virussygdomme, der dukkede op i 1990’erne, og for SARS i 2003. 
Disse kostede mange livet, og i 2004 valgte regeringen at oprette 
et centralt epidemikontrolcenter, hvor man kombinerer overvåg-
ning og koordinering af regeringsindsatsen. Taiwans covid-19 
strategi var derfor på plads flere år forinden den nuværende krise. 

KAN DANMARK LÆRE NOGET?

Måske. Spørgsmålene om en større mobilopsporing, strengere 
karantæne og en centraliseret beslutningsproces er alle kontro-
versielle emner, der modsiger vores nuværende opfattelse af indi-
viduelle rettigheder og den demokratiske proces. Men Taiwan har 
vist, hvordan en kombination af alle tre kan skåne samfundet for 
både dødsfald og økonomisk krise, og derfor burde diskussionen 
om grænsen mellem borger og samfund tages. 

Selvfølgelig skal det ikke glemmes, at det er første gang i hund-
rede år, at Danmark har stået over for en pandemi som den nuvæ-
rende, men det er ikke ensbetydende med, at der går lige så lang 
tid før den næste, og forhåbentligt husker vi konsekvenserne af 
den haltende respons i mange år.

Siden jeg kom hjem i maj 2020, har Taiwan fortsat været en smit-
tefri oase i en verden, som stadig hærges af covid-19. De kriterier, 
som har defineret Taiwans succes, nemlig en mere varsom kultur, 
kyndig og omfattende brug af teknolog, og traumer fra tidligere 
erfaringer, er noget, vi burde tage ved lære af.  

Vil vores kulturvaner ændre sig? Nok ikke, men teknologien 
har vist sit potentiale, og den nuværende krise bliver nok noget, 
vi får svært ved at glemme.

KINA TAIWAN



Nǐ hǎo Zhōngguó
– Kinesisk sprog og kultur for begyndere

Indlæring sker via videooptagelser af dialoger og tekster, 
suppleret med relevant kultur- og samfundsstof, interaktive 
opgaver, omfattende billedmateriale, grammatik og gloser.

Der er tilknyttet Pinyin-tekstværktøj samt et lydpanel.

Kina
– en ny supermagt?

For ti år siden stod Kina for én procent af verdens 
e-handel. I dag står Kina for 40 %. Inden for udviklingen af 
højhastighedstog, robotter og kunstig intelligens er Kina 
også med helt fremme og satser på at blive førende i de 
kommende år.

Kina er et spændende emne til Kultur- og samfundsfag-
gruppen. Kinas økonomiske vækst og voksende betyd-
ning i international handel og politik gør samtidig landet til 
et oplagt fokus, fx ifm. med globalisering på B-niveau. 

Af Kåre Blinkenberg og Jens Breindahl

iBog® kinasupermagt.systime.dk
Bog  101 sider

Kina
– Temaer i moderne kinesisk historie

Overblik over Kinas historie med fokus på de kulturelle, 
politiske og økonomiske forandringer, der kendetegner 
Kina i nyere tid. Xi Jinpings kinesiske drøm og Den Nye 
Silkevej er blandt temaerne, der sammen med cases, 
kilder, illustrationer og opgaver leverer et stærkt materiale 
til historieundervisningen i gymnasiet. Kan også bruges i 
samfundsfag og kinesisk samt af alle med interesse for 
det moderne Kina. 

Af Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen og Signe Lang Holmgaard

iBog® kinatemaerimodernekinesiskhistorie.systime.dk
Bog Kommer også som trykt bog

Af Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen

 Se mere på systime.dk

Komplet 
begynder-

system

På vej

Systemet består af fire iBøger®:  
Modul 1: nihao1.systime.dk 
Modul 2: nihao2.systime.dk 
Modul 3: nihao3.systime.dk 
Modul 4: nihao4.systime.dk
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AF JAN ØBERG

Både Trump/Pompeo- og Biden/Blinken-ad-
ministrationen har besluttet, at Kinas re-
gering er ansvarlig for folkemord mod det 
muslimske mindretal, uighurerne, i Xin-
jiang-provinsen. Det er ungefär det værste, 
man kan anklage et andet land for, og gør 
man det, så skal der findes en særdeles so-
lid dokumentation – data fra kilder, der kan 
tjekkes af andre, oplysninger, der støtter det 
specielle ved folkemord, og et materiale, der 
er fri for mistanken om, at der kunne være 
sekundære motiver bag en sådan ”bestem-
melse” eller beskyldning.

Og hvad er det specielle ved folkemord – i 
forhold til massemord, massakre og diverse, 
mere ”normale” krænkelser af menneskeret-
tigheder?

Ifølge FN’s Folkemordskonvention af 
1948 skal der være tale om en hensigt: at 
”ødelægge en gruppe som gruppe helt eller 
delvist.” Forbryderen behøver ikke de fac-
to at have udryddet hele gruppen efter sin 
hensigt; det er nok at bevise, at han eller hun 
havde til hensigt at udrydde gruppen – og at 
gruppen udryddes som gruppe, fordi den har 
visse egenskaber såsom status som minori-
tet, race eller tilhørende en bestemt religion.

Med dette sagt, skal man altid være på 
vagt, når man hører folk – som f.eks. politike-
re og journalister eller ofre for menneskeret-
tighedskrænkelser – slynge omkring sig med 
folkemords-ordet. For det må der aldrig gå 
inflation i – specielt ikke eftersom en sådan 
inflation underminerer alvoren i historiske 

folkemord som Hitlers på jøderne og USA’s 
på indianerne.

Der er en anden grund til, at man bør 
være forsigtig, tjekke kilder og gøre sig sine 
egne vurderinger om disse beskyldninger. 
Desværre er det blevet sådan, at meget – 
principielt gedigent og humanistisk – arbej-
de til fordel for menneskerettighederne en-
ten har solgt sig selv til politiske formål eller 
bliver misbrugt af andre dertil. 

Det er rimeligt at tale om en politiseret 
menneskerettigheds-industri, der bruger an-
dres krænkelser til dels selv at fremstå som 
renfærdig og dels tilrane sig retten til at dæ-
monisere, moralsk nedvurdere, politisk ude-
lukke, vedtage sanktioner, starte kolde eller 
varme krige for at ”redde” krænkede menne-
sker hos ”de andre.” 

Med krisen i 1990’erne i Jugoslavien 
opfandt man ”humanitær intervention” og, 
senere, FN-resolutionen om ”Pligten til at In-
tervenere” – Responsibility to Protest (R2P), 
der åbner op for en sådan brug af menneske-
rettighederne. Ingen af disse politikker er 
dog blevet anvendt i tilfælde, hvor der kun-
ne være ægte brug for dem – de har snarere 
fungeret som legitimering for andre, mere 
realpolitiske og strategiske, interesser og in-
timidering.

Hvorom alting er, så var det sidste, den tid-
ligere amerikanske udenrigsminister, Mike 
Pompeo, gjorde, inden han forlod sit embede 
19. januar 2021, at deklarere, at Xinjiang var 
et folkemord. Han refererede desuden eks-

plicit til Hitler og Holocaust. Problemet er, 
at State Department ikke har leveret nogen 
dokumentation, og at dets juridiske afdeling 
forinden havde udtalt, at proceduren for be-
stemmelse af folkemord ikke var blevet fulgt. 
Man kan sige, at State Department ikke synes 
at vide, hvad det er, man véd. 

Pompeo er kendt som kristen funda-
mentalist og Kina-hader og forhenværen-
de CIA-chef. Han er også kendt (dog ikke i 
vestlige medier) for den noget særprægede 
kommentar, at det er en del af det store ame-
rikanske eksperiment, at CIA under ham hav-
de ”hele træningskurser i, hvordan man skul-
le lyve, snyde og stjæle.” (Se det selv 29:15 
minutter inde i denne samtale med ham: 
https://www.youtube.com/watch?v=x6wb-
fjspVww.)

Der gik så kun en god måneds tid, før der 
8. marts fra en tænketank i Washington, The 
Newlines Institute for Strategy and Policy – 
i samarbejde med Raoul Wallenberg Center 
for Menneskerettigheder i Montreal – blev 
udsendt en analyserapport til dokumenta-
tion for, at der er tale om folkemord, ”The 
Uyghur Genocide: An Examination of China’s 
Breaches of the 1948 Genocide Convention.”

Det ligner jo lidt en tanke.
Rapporten giver sig ud for at være produ-

ceret med input fra en lang række af verdens 
ledende eksperter, og at de to udgivende in-
stitutioner er uafhængige, samt at den er den 
første helt uafhængigt producerede og mest 
autoritative dokumentation for folkemordet. 
Newslines fortæller desuden om sig selv, at 
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det vil bidrage til fred og samarbejde i verden 
og baserer sit virke på forskning.

Danmarks Radio og stort set alle andre 
mainstream-medier – f.eks. CNN, BBC, The 
Guardian, Sveriges Radio, Reuter, Al Jazeera 
etc. refererede dens konklusioner uden ét 
eneste tjek af kilder. Og dét i sig selv er be-
klageligt – men vækker også spørgsmålet 
om, hvad det egentlig er, vi får serveret med 
denne rapport.

Den passer jo nok så godt ind i det gene-
relle vestlige billede af Kina, som for mindst 
90 %s vedkommende er udelukkende nega-
tivt og handler om 7-8 gentagne historier: 
Hongkong, Tibet, Taiwan, diktatur, oprust-
ning/trusler, Huawei, undertrykkelse – og 
altså folkemord i Xinjiang. 

   

Den Transnationale Stiftelse for Freds- og 
Fremtidsforskning, TFF, som jeg er medstifter 
af og direktør for, besluttede sig for at se den 
omtalte rapport nærmere efter i sømmene. Vi 
undersøgte institutternes baggrund, finansie-
ring og personkreds – kiggede nærmere på 
de kilder, der henvises til – er de pålidelige, 
verificerbare, offentligt tilgængelige? Er de 
valgt forudsætningsløst eller med en tendens, 
og har man udeladt materialer, der taler imod 
hypotesen om folkemord eller for, at der kun-
ne være tale om noget andet end folkemord?

Det fine ved internettet er jo, at man kan 
finde svar på den slags spørgsmål med en vis 
fingerfærdighed. Man kan sige, at vi er gået 
nok så grundigt til værks, men for så vidt har 
vi ikke gjort noget, som enhver – gravende – 
journalist ikke også kunne have gjort.

HER ER VOR ANALYSES – NOK SÅ CHOKERENDE  
– KONKLUSIONER I KORT FORM:

1.  Rapporten og institutterne er ikke ”uafhængige”, som det påstås. Organisa-
tionerne selv er Near-government snarere end Non-governmental og om-
fatter individer, der tilhører mindst seks mere eller mindre sammenfiltrede 
interessegrupper: Kristen fundamentalisme + høgeagtig, konservativ ameri-
kansk udenrigspolitik + det Muslimske Broderskab + ekstrem anti-kommu-
nisme + pro-Israel lobby + den politiserende menneskerettighedsindustri. 

2.  Det er rimeligt at antage, at Newlines Instituttets rapport er blevet til for at 
bakke Pompeos ”beslutning” op. Den giver indtryk af at være hastigt smidt 
sammen af forskellige dele, og indholdsfortegnelsen er forvirrende. Der er 
desuden bidragende eksperter, der tilsyneladende ikke har ønsket at blive 
nævnt ved navn – hvilket er helt utilstedeligt i akademisk produktion.

3.  Rapporten indeholder nok så meget ”fake” eller tvivlsomt materiale og har 
en systematisk tendens i sit valg af kilder; den udelader fundamentalt vigti-
ge emner og specielt perspektiver, der kunne forklare forholdene i Xinjiang, 
som nok alvorlige men ikke som folkemord. Der er tale om ringe videnska-
belighed hele vejen igennem.
 Vi påviser desuden, at størstedelen af bevismaterialet kommer fra en ano-
nym database, fra et til New York Times’ ”lækket” dokument, hvis oprindelse 
forbliver ufortalt, samt at langt den overvejende dokumentation i rappor-
tens fodnoter består i journalistiske rapporter i amerikanske og andre vest-
lige mainstream-medier. Intet af det kan bære som bevis for anklagen om 
folkemord, og det er vel også derfor, at USA’s regering ikke har tilvejebragt 
nogen dokumentation for sin officielle påstand.

4.  Rapporten fremstår som støttende en interventionistisk amerikansk uden-
rigspolitik og udnytter menneskerettigheds-hensynet til at argumentere, i 
det mindste indirekte, for en hård linje mod Kina (uden for rapporten har 
nok så mange af bidragyderne argumenteret herfor i ledende amerikanske 
udenrigspolitiske tidsskrifter, også før rapporten kom ud). 

5.  Rapporten bygger ikke på en konflikt-analyse eller på nogen form for be-
vidsthed om, at Kina ikke blot er en uafhængig variabel, men også fører 
politik i forhold til USA’s og det øvrige Vestens gøren og laden. Der findes 
ingen sammenligninger mellem amerikansk/vestlig opfattelse af og politik 
for menneskerettigheder og Kinas ditto. Kina og kun Kina er, med andre ord, 
problemet, og der er kun brug for vestlige begreber for at forholde sig til 
Kina. Der er heller ingen sammenligninger med andre historiske tilfælde af 
folkemord. 
 Desuden undervurderes hele terrorproblematikken – den omstændighed, 
at et fåtal uighurer har udført serier af terrorangreb til fordel for løsrivelse 
og skabelsen af et Østturkmenistan (også udenfor Kina som for eksempel 
i Afghanistan og Syrien). På den måde formidler man mere klart, at Kina 
udrydder dette folkeslag, fordi de er muslimer, og at Kinas politik i Xinjiang 
netop ikke skal kunne tolkes som terrorbekæmpelse. 

6.  Vi konstaterer endelig, at det må vække bekymring, at ingen ledende vestli-
ge mainstream-medier har gjort andet end at formidle denne rapport som 
sandheden om Xinjiang og derfor Kina som kriminel og løgner. Kildekritik og 
research lyser med sit fravær. 
 Vi mere end antyder, at hele historien om Xinjiang kan være af samme 
type som f.eks. påstanden om Milosevics folkemord i Kosovo og Saddams 
masseødelæggelsesvåben. Kort sagt – et påskud for kold eller varm krig.  

Find rapporten her: 
https://transnational.live/ 

2021/05/19/%f0%9f%9f%a5-breaking-the- 
xinjiang-genocide-determination-as-agenda/
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Vores analyser understreger, at vi ikke ta-
ger stilling til, hvorvidt der er foregået eller 
foregår et folkemord i Xinjiang. For at kunne 
fastslå dét måtte vi have besøgt provinsen og 
frit talt med mennesker af forskellig slags, 
som vi har gjort i så mange andre områder 
i verden. Men hvad vi faktisk siger, er, at hvis 
Newsline/Wallenberg-rapporten er det bed-
ste, der er tilvejebragt som dokumentation 
for folkemord i Xinjiang – ja, så er der sand-
synligvis ikke tale om et folkemord, omend 
nok om undertrykkelse af visse menneskers 
rettigheder.

Vi har endeligt kunnet konkludere, at 
rapporten er endnu et rimeligt illustrativt 
eksempel på, hvordan det, vi kalder det Mi-
litær-Industrielle-Medie-Akademiske Kom-
pleks, MIMAK, opererer og skaber sin egen 
politik, fjendebilleder og – implicit, i det 
mindste – argumenter for mere oprustning. 

Man skal jo ikke glemme, at folke-
mordsanklagen kommer samtidig med, at 
USA i sine officielle trusselsanalyser udpeger 
Rusland og Kina som de største trusler, og 
desuden kommer den lidt sent i forhold til, 
hvad Kina fortæller verden – nemlig at man 
ved at bekæmpe separatismen og terroris-
men i Xinjiang med omskoling på særligt 
indrettede centre (som i parentes delvist har 
været finansieret af Verdensbanken, JØ) og 
økonomisk udvikling har fået bugt med pro-
blemet i en sådan grad, at der ikke har været 
én eneste terrorhandling siden 2016.

   

Vi må stå fast på princippet om, at den uhy-
re alvorlige anklage om folkemord aldrig 
må fremsættes uden helt og aldeles over-
bevisende empirisk materiale. Alt andet er 
uansvarligt. Dels fordi det er moralsk forka-
steligt, dels fordi det skaber spændinger og 
konfrontation, der – ikke mindst i tilfældet 
med de to giganter USA og Kina – vil have 
stærkt negative eller direkte farlige konse-
kvenser for hele verden.

Den konflikt, som USA tilsyneladende 
med djævelens vold og magt vil have med 
Kina, er uden tvivl den, der mere end nogen 
anden vil påvirke menneskehedens fremtid. 
Vi står overfor gigantiske problemer, der skal 
løses snarest og med fælles samling af kræf-
terne: miljø/klima, ulighed, underudvikling, 
militarisme og krig, atomvåbnenes afskaffel-
se (i henhold til den nye internationale lov 

om, at de skal afskaffes fra januar i år) – og vi 
skal ud på den anden side til en ny post-coro-
na verden.

Der er rigeligt med holdbar dokumenta-
tion for, at vi kun har få år til at vende den 
globale skude og sætte menneskeheden på 
en anden kurs. 

At man i denne situation spænder ben for 
det helt nødvendige forandringsarbejde ved 
at bruge tid, penge, energi og kreativitet på 
noget så modproduktivt – og vel at mærke 
selv-ødelæggende – som en mangeårig kold 
krig med Kina, er så uansvarligt og egoistisk, 
at alle burde rejse sig imod det – verbalt, po-
litisk og med ikkevoldelige handlinger, inklu-
sive sanktioner og samarbejdsnægtelse med 
USA og andre, der følger denne kolde krig. En 
global gandhiansk civil ulydighedskampagne, 
kort og godt. Eller med Martin Luther King 
Jr.s ord: ”Amerika, du er blevet for arrogant.”

Det må vi sige også, selvom der faktisk skulle 
foregå et folkemord i Kina. En kold krig æn-
drer ikke en tøddel på de i så fald lidende 
menneskers situation. I en sådan situation 

er der brug for samtale, diplomatisk pres, 
FN-forhandlinger og alt andet end trusler, 
der kun gør en modpart mere sikker på, at 
han/hun ikke vil lade sig intimidere. 

Desuden er USA’s egen menneskerettig-
heds-status på hjemmebane såvel som i dets 
krige rundt om i verden ikke egnet til, at USA 
gør sig til dommer over andre. Til dét måtte 
man have renere hænder.

Denne arrogance, der også betyder, at USA 
insisterer på at forblive verdens leder – som 
Biden udtrykte det i sin første tale til Kon-
gressen – uden at spørge verden, er selv-de-
struktiv. 

USA har længe været i krise, og coronaen 
har gjort den værre. USA synes ude af stand 
til at reformere sig selv i forhold til en verden 
i meget hastig forandring – med både posi-
tive og negative elementer – og det bruger 
siden den første kolde krigs afslutning i sti-
gende grad militær magt og exceptionalisme 
til at styre med, fordi den diplomatiske, øko-
nomiske, kulturelle og folkeretlige magt er 
for nedadgående i USA. 

Som man søger, så finder man. På internettet er der også en del om vesterlændinge, 
der selv har rejst rundt i Xinjiang. Det nuancerer det ensidige billede, vi præsenteres for.
Jerry Grey bor for tiden i Kina, men har arbejdet som politimand i London og kender til 
terrorbekæmpelse. Han har cyklet 5000 km rundt i Xinjiang for at samle penge ind til 
velgørenhed i 2019. Han har ikke set koncentrationslejre på sin vej. 

Jerry Grey: ”No policeman has ever said to me, ’Can I see your camera, can I see what 
pictures you’ve got.’ In other words, they are not afraid of me taking photographs of 
anything that I see. If they were afraid, they would stop me going there first; if I did go 
there without permission, they would want to see my photographs, nobody ever did. 
That tells they are not trying to hide anything.” 
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Og måske værst af alt: Den nærmest 
konstante afhængighed af våbenproduktion, 
militærmagt, 630 baser i over 130 lande, 
CIA-operationer og alligevel den ene tabte 
krig efter den anden har ikke bare skadet 
verden men USA selv. Det har ikke længere et 
MIMAK – det er et MIMAK.

Dette MIMAK har naturligvis brug for 
fjender. Det er derfor, vi ser, hvordan USA’s 
hovedbidrag til verden i stigende grad er 
destruktivt: Man revser, truer, dæmoniserer, 
indfører sanktioner, taler ilde om allierede 
og fortæller andre, at de ikke kan gøre eller 
have, hvad man selv gør og har i langt stør-
re omfang – Iran skal ikke have atomvåben, 
men det skal Israel og USA og alle de andre; 
Rusland er farlig og skal lukkes inde – skønt 
dets militærudgifter kun udgør 8 % af NATOs 
29 medlemmers udgifter!

Den slags kaldes psyko-politisk projektion: 
Mine egne mørke sider, som jeg ikke vil ved-
gå, overføres på andre, så disse mine mørke 
sider nu tilhører de andre, som jeg så må for-
svare mig imod!

Den nye kolde krig mod Kina er ganske for-
skellig fra den mod Rusland, fordi Kina ikke 
kan forstås som vestligt, men er fundamen-
talt anderledes, østligt, ”orientalsk” – noget 
som Vesten ikke kan genkende elementer 
af sig selv i. Kina er på mange planer – også 
langt mere end økonomi og Huawei-telefo-
ner – en gigantisk udfordring. 

JEG TROR, DEN HAR MINDST DISSE OTTE ELEMENTER:

1.  USA’s egen nedgang og dets imperiums og NATOs sammenbrud (som i sin 
tid Sovjetunionen). Alle imperier går ned før eller siden. Følelsen af relativt 
svigtende magt, af svaghed er, omend den fornægtes, uundgåelig.

2.  Kina har skabt en samfundsmodel og -udvikling, der er fundamentalt for-
skellig fra Vestens og også fra Ruslands, og – modsat den oprindelige naive 
antagelse – er Kina ikke på vej til at blive som Vesten. Det er eklektisk og 
siger både/og, hvor man i Vesten altid siger enten/eller.

3.  Kinas politiske system er ikke vestligt demokratisk og heller ikke et diktatur 
– det er noget mere ubegribeligt med en slags kontrakt mellem et parti (og 
nogle mindre partier) med 90 millioner medlemmer og 1,4 milliarder med-
borgere – og med gigantiske dialoger på kryds og tværs. Og en enorm stor 
majoritet trækker på samme hammel, og omkring 90 % af folket udtrykker 
(ifølge vestlige opinionsundersøgelser), at de har tillid til deres ledere. Ve-
sten er naturligt nok grøn af misundelse!

4.  Der er tale om en kollektiv, familie-lignende selvforståelse, der er diametralt 
modsat Vestens ekstreme individualisme – og tidens navleskuende identi-
tetspolitik og om en form for frihed, der ikke så let rummes i vestlig tanke-
gang.

5.  Kina tænker langsigtet. Vesten har svært ved at tænke så langt som fire år 
fra et valg til det næste; langsigtede visioner og reformer og idéer om, hvor 
Vesten skal være om bare 10-40 år, eksisterer ikke. I Kina styrer den slags 
næsten alt, fem år ad gangen. 

6.  Og – med reference til Xinjiang – Kina har måske håndteret sin anti-ter-
ror-politik bedre end den USA-ledede Globale Krig Mod Terror, der kun har 
øget antallet af terrorangreb på årsbasis og samtidig forårsaget ødelæggelse 
af hele lande og millioner af menneskers liv.

7.  Kina har løftet 600-800 millioner op af fattigdommens helvede på rekordtid 
– nok så flot for menneskerettighederne! Vesten har ikke løst de fundamen-
tale udviklingsproblemer men ført en politik, der i ekstrem grad har begun-
stiget ”the 1 % on the top”.

8.  Kina opererer hver dag på ikke-materielle principper som taoisme, konfu-
cianisme og buddhisme. Nok er det blevet tilpasset til udviklingen – men 
i Vesten bruger vi missionsvirksomhed til at – med en bibel eller et sværd 
– fremme frihed, demokrati, menneskerettigheder, neo-liberal økonomi etc. 
– mens de dag for dag synes at smuldre hos os selv.

 
Der er sikkert mange andre elementer i Vestverdens genbrug af ”den gule fare.” 
Men konklusionen må være, at fremtiden er til for dem, der vil samarbejde (og 
mindre vold på alle planer), fælles global problemløsning, enhed i mangfoldig-
hed, og som er nysgerrige og villige til at lære af andre i stedet for at belære og 
dømme dem.

Denne kolde krig må standses nu. Der er ikke én dag at spilde.

Jan Øberg er fil.dr., Den Transnationale Stiftelse for  
Freds- og Fremtidsforskning, TFF, Lund, https://transnational.live

XINJIANG ligger i det nordvestlige hjørne af Kina. 
Hovedstaden er Urumqi. Det er et ud af fem selv-
styrende områder. Det dækker 1,6 mio. km2 og 
har ca. 25 mio. indbyggere. Der er ca. 40 forskelli-
ge etniske grupper, hvoraf over halvdelen er uig-
hurer, og antallet er uighurer vokser, da fødselsra-
ten for den gruppe er høj. Man lever af landbrug, 
bl.a. bomuld og tomater, og petrokemisk industri.
Geografisk er det et område med store bjergkæ-
der og ørkenområder og spænder fra bjerge over 
7000 m til Turfanbækkenet, hvis laveste punkt 
ligger 154 m under havet. Den traditionelle  
silkevejs hovedrute gik igennem Xinjiang. 
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“ DU VIL ÆDE STØV  
RESTEN AF LIVET”

vand, den anden et produkt af ulovligt gen-
brugt stegefedt, fuldt af hormoner og med et 
usædvanligt højt niveau af klor.” Det er skarp 
samfundskritik kogt ned til urinprøver. 

Det er også en fin oversætterpræstation 
på den måde at ramme Dong Xis sproglige 
stil, som hans mere berømte forfatterkolle-
ga, Yu Hua, ifølge flappen på omslaget har 
kaldt ”livligt summende”. Romanen summer 
i hvert fald af bondevisdom som: ”En mulig-
hed er som en prut, man kan kun lugte den i 
kort tid.”

 
Ved at følge Changchis rejse frem og tilba-
ge mellem landsbyen og storbyen udstil-
ler Dong Xi med stor præcision nogle af de 
ømmeste punkter i det kinesiske samfund. 
Myndighederne bekymrer sig ikke om de fat-
tiges skæbne, korruptionen er allestedsnær-
værende, og penge og rå magt er det eneste, 
der tæller. Den billige arbejdskraft fra landet 
bliver udnyttet på det groveste, og højere 
moralske principper er for tabere. Romanen 
er på den måde samfundskritisk i en grad, 
som vi for øjeblikket meget sjældent finder 
i den kinesiske samfundsforskning eller i de 
stramt kontrollerede nyhedsmedier. 

Det betyder ikke, at Skæbnens lov ude-
lukkende er et socialrealistisk katalog over 
de uligheder og uretfærdigheder, der holder 
landsbyboere og migrantarbejdere fast i et 
jerngreb. Den er også en psykologisk for-
tælling om, hvordan individet forsøger at 
navigere i den nye, materialistiske verden 
og samtidig holde fast i en af de helt grund-
læggende kinesiske værdier: respekten for 
forfædrene og drømmen om at gøre slægten 
ære og sikre dens fremtid. Changchi, hans far 
Wang Huai og hans kone Xiaowen er mere 

Allerede i prologen får vi at vide, at roma-
nens hovedpersonen, Wang Changchi, går en 
grum skæbne i møde. Vi møder ham midt på 
en bro, hvor han gør sig parat til at kaste sig 
ud. Et sted i baggrunden er der en person, 
der skjult holder øje med, at han fuldfører 
opgaven.

Resten af romanen forklarer, hvordan 
Changchi er blevet presset ud i den situati-
on. Hans nedtur starter, da han bliver snydt 
for den plads på universitetet, som hans ek-
samensresultat egentlig berettiger ham til. 
Hans far, Wang Huai, har store drømme om 
sønnens og dermed slægtens fremtid, og da 
han hører, at Changchi ikke er blevet optaget, 
tager han ind til byen og protesterer foran det 
lokale uddannelsesbureau, hvor han ender 
med at falde ned fra en bygning og blive lam i 
benene. Som Wang Huai senere opsummerer 
situationen: ”Der findes ikke retfærdighed. 
Fra vi fødes til vi dør, lider vi nederlag. Vi har 
tabt allerede på startlinjen.”

Vi følger Changchis kamp for alligevel at 
blive til noget her i verden. Han tager til stor-
byen, hvor han pukler i byggeindustrien. Han 
afsoner en fængselsstraf som ”vikar” for en 
magtfuld person og har også en kort karriere 
som håndlanger for nogle lyssky typer. Fami-
lien introducerer ham for Xiaowen, en sød 
og smuk ung kvinde uden nogen form for 
uddannelse, som han gifter sig og får et barn 
med. Den lille familie kæmper for at opnå en 
acceptabel tilværelse i storbyen, men byen 
er en jungle, og man kan ikke stole på nogen. 
Xiaowen finder et job som fodmassør med 
ekstraydelser, der er betydeligt mere ind-
bringende end Changchis arbejde på bygge-
pladsen, og ægteskabet falder fra hinanden.

Storbyen er hjerteløs, men den lille lands-
by, som familien Wang bor i, er heller ikke 
nogen tryg og solidarisk idyl. Man kan godt 
hjælpe hinanden med et lån, men når gælden 
ikke kan betales tilbage, drager udlåneren 
nådesløst af sted med de ting, der er blevet 
sat i pant, om det så er den kiste, som gamle 

Wang Huai havde regnet med, at han skulle 
begraves i. Sladderen løber hurtigt i det lille 
samfund, så alle ved alt om alle, og især om 
deres ulykker. 

Der er dog også sammenhold, særligt når 
man står over for repræsentanter for myn-
dighederne inde fra byen. Da to korrupte be-
tjente kommer ud for at arrestere Changchi, 
tropper hele landsbyen op, afvæbner lovens 
suspekte håndhævere og smider dem ud, så 
de rasende må drage hjem til stationen med 
uforrettet sag.

Bagefter indser bønderne, hvad de har 
gjort, og hvilke konsekvenser det kan få. En 
berusende sejr kan snart blive til et skæb-
nesvangert nederlag. Myndighederne kan 
ramme dig når og hvor de vil, og kan de 
ikke få ram på dig selv, kan de gå efter dine 
slægtninge og venner. Én har en søster, der 
er massøse i byen, og måske masserer nog-
le ikke helt anstændige steder på kroppen. 
En anden har fået sine to børn på gymnasiet 
gennem bestikkelse. Hvad nu hvis politiet får 
lyst til at kigge nærmere på det? Som en af 
bønderne siger: ”… hvis først de får lyst til at 
nakke én, er der utallige måde at gøre det på.” 
Hele landsbyen ligger søvnløs af frygt for den 
hævn, som de er sikre på, vil ramme dem ef-
ter deres opsætsighed.

Romanen er fuld af den slags i grunden tragi-
ske scener, der får et galgenhumoristisk eller 
endda absurd tvist gennem karakterernes 
fantasifulde forsøg på at rode sig ud af de 
problemer, de løber ind i og ikke mindst gen-
nem det malende billedsprog. 

Da Changchi kommer ud for en arbejds-
ulykke, får vi at vide at ”murstenene havde 
banket hans forplantningsorgan til agur-
kesalat og hamret den venstre testikel til 
hvidløgsmos”, og en sammenligning af urin 
fra Changchi og hans velhavende fjende be-
skrives således: ”Det var urin fra to forskel-
lige verdener: Den ene gylden og klar, den 
anden mørk og mudret; den ene et produkt 
af dyre, økologiske madvarer og friskt kilde-
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end sociale skabeloner. De er levende og nu-
anceret beskrevet som mennesker, der træf-
fer vanskelige valg på en umulig baggrund og 
med alle odds imod sig, og det gør romanen 
til en fin læseoplevelse. 

Forfatternavnet Dong Xi (ja, det er faktisk 
tegnene 东 og 西 for øst og vest) er et pseu-
donym for Tian Dailin, en meget anerkendt 
forfatter født i 1966 i Guangxi-provinsen. Det 
er første gang et af hans værker oversættes 
til dansk, og Forlaget Sand og Jern fortjener 
stor ros for at præsentere ham med denne 
smukt producerede roman.

Dong Xi

Skæbnens lod

Oversat fra kinesisk 
af Peter Damgaard og Frederik 
Kitchell Gaub (kinesisk 2015)

Forlaget Sand & Jern 2021
440 sider. 290 kr.

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

HVORFOR DIT?
Simon Gjerøs bog har undertitlen A memoir of Marriage and Mixed Babies in the Middle 
Kingdom. Det lyder hyggeligt, det lyder lidt privat, – men bogen er meget mere end det.

Der er ganske vist en vis progression fra ”dansker møder kinesisk pige”, via færdig-
uddannelse, til ”at gøre noget ved det”, blive gift, blive gravid, få et barn, og endnu et 
barn. Og bo i Kina.

Selv om vi her i Danmark også læser om kulturel og praktisk tilpasning ved at have 
eller være udenlandsk ægtefælle, så er det peanuts, peanuts, ved siden af Kina. 

Det hele udspiller sig i en række relationer. Inderst findes ægteskabet, der hos Gjerø 
synes helt i harmoni. Med en gensidig vilje, forståelse og afstemning af baggrund klarer 
de forhindringsløb af jægersoldatmæssigt niveau. I relationerne til den kinesiske fami-
lie, til naboerne, til ALLE, til institutioner, embedsmænd, systemet, historien, kulturen, 
traditionen. En stor sammenhængende organisme, som kineseren smidigt bevæger sig 
rundt i, – eller i hvert fald kender og kan forholde sig til – men hvor man som udlænding 
uvægerligt vil føle sig slynget rundt i en tørretumbler! Selv Gjerø, med sit dybe kend-
skab til Kina, sin kærlighed til Kina, – selv han.

Forløbet tumler lystigt af sted med lidt spring frem og tilbage, muntert, aldrig sati-
risk, selv ikke i mødet med skrankepaver, korrumperende gaver, stigende leveomkost-
ninger, – indtil, indtil de MÅ tage det valg, der hele tiden har ligget der: Bo i Kina, bo i 
Danmark? Børnene bliver det afgørende. I hvilken opdragelseskultur skal de ind, i hvil-
ke former for skoleforløb, i hvilken kulturel ramme? Det blev Danmark.

Hvorfor dit, og hvorfor dat?
Som guide i Kina falder spørgsmålene som haglbyger. Hvad koster børnehaver? 

Hvorfor er der split i børnenes bukser? Hvad betyder hukou? Er der noget om, at kine-
sere ikke tåler spiritus? Fortæl noget om navneskik! Er der noget om, at kineserne har 
en anden slags ørevoks??!! Osv., osv.

Gjerø giver svarene. Det er indsigtsfuldt og i mange tilfælde oplevet på egen krop. 
Jeg vil lave mig et indeks til alle de gode beskrivelser, – eller bedre: I næste udgave af 
bogen skal Gjerø selv lave det. Tak.

Jeg kan ikke slutte uden at omtale Min kone spiser med pinde udgivet af Karl Eskelund 
i 1946. I slutningen af bogen skriver han: ”Vi flyttede til en lille ø flere mil ude i Atlan-
terhavet [fra USA]. Jeg havde ikke i sinde at bestille et lod, for selv synet af en skrive-
maskine gav mig kvalme, men da jeg havde drevet den af i en uge, begyndte jeg at blive 
træt af det. Du skulle skrive en bog, foreslog Chi-yun. Men jeg har da ikke noget at skrive 
om. – Det har du vel nok – skriv om dig selv og Mei-mei og mig”. 

Historien endte trist for Eskelund, men bogen om mødet er en klassiker.

Historien tegner lys for Gjerø. Vi har fået en bog, som er lystlæsning og samtidig pligt-
læsning for enhver, som vover at mene at forstå Kina og kineserne.

Og så er Danmark endda blevet beriget med endnu en klog kinesisk kvinde og to 
(nej tre) børn, som har de bedste forudsætninger. 

Hans Jørgen Hinrup er forh. forskningsbibliotekar  
på Statsbiblioteket med speciale i Kina.

ANMELDELSE VED HANS JØRGEN HINRUP

Simon Gjeroe

Made in China
Earnshaw Books 2021, 208 sider. 230 kr., ISBN 978-988-8552-85-6
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OMKRING 
DET KOLDE BJERG
Hanshan (寒山) i medrivende 
dansk oversættelse

1. LIVSGÅDEN

Jeg var en ung mand, ja, næsten kun en stor 
dreng, da jeg første gang stødte på digte fra 
Tangtidens Kina (618-907). Og det er ganske 
sigende, at det skete ad så at sige indirekte 
kanaler. For digtene fra den tid har på mange 
måder været inspiration for mange forskelli-
ge vestlige kunstarter og kunstnere, så vi tit 
støder på dem gennem deres formidling eller 
brug af dem.

Jeg var, efter ved et tilfælde at have hørt 
Gustav Mahlers 1. symfoni, blevet aldeles 
indfanget af hans musik som helhed og endte 
så med at komme frem til hans symfoniske 
sangcyklus Das Lied von der Erde, kompone-
ret til og med sanglig fremførelse af digte fra 
Tangtiden i Hans Bethges tyske oversættelse, 
der enkelte steder var revideret af Mahler 
selv.

Som al Gustav Mahlers musik er også Das 
Lied von der Erde både i tekst og musik på én 
gang lidenskabeligt livselskende og lidelses-
fuldt sørgende i smerten over, at det smukke 
i livet hele tiden forsvinder bagud og kun kan 
tilegnes i dødens skygge.

”Dunkel ist das Leben, ist der Tod!“ er ka-
rakteristisk nok de udklingende ord på før-
ste sang. Og ordet „ewig … ewig …“ afslutter 
sidste sang på en måde, så det gentages igen 
og igen og bliver fjernere og fjernere for så 
at slutte med en synkopedissonans som en 
gåde, der ikke bliver løst.

2. DET ABSOLUTTE NU
Hanshans digte i Susanne Jorns pragtfulde 
gendigtning indeholder alle disse elementer 
af sansefuld livsglæde og dødserkendelsens 
smerte – alt, hvad der er, bliver det, der var. 
Og det, der var, lever videre i det nu, der alle-

rede selv er forbi. ”Evigt ejes kun det tabte”, 
som det siges i Henrik Ibsens dramatiske digt 
Brand.

Et af Hanshans digte, der umiddelbart 
kan opfattes som selvbiografisk, slutter med 
disse vidunderlige ord om at bringe proble-
matikken om liv og død til tavshed:

Er allerede så gammel i dag
at tilbageblevet liv skal forties

Tilbage er opgåelsen i det absolutte nu.

3. UD AF INTET
Der er i verdenslitteraturen tekster, der tro-
ligt nok udspringer af menneskers liv og 
historiens gang, men som samtidig træder 
frem på historiens scene som ud af intet i den 
forstand, at der ikke findes en kendt forfatter 
af dem. Det er samtidig nogle af de stærkeste 
tekster i verdenshistorien, uudtømmelige i 
udtrykskraft og eksistentiel dybde. Til denne 
kategori hører blandt andet den kinesiske 
klassiker Sangenes bog, de danske folkeviser 
– og Hanshans digte.

For ingen ved, hvem Hanshan var, og in-
gen ved, om han rent faktisk har skrevet de 
digte, navnet Hanshan forbindes med. Susan-
ne Jorn gør i sit efterord rede for de mange 
gisninger, der findes omkring, om Hanshan 
overhovedet var, og hvem han i bekræftende 
fald var. Men man mener, at han levede om-
kring 712-793. Nogle mener, at de digte, der 
tilskrives ham, er hans. Andre mener, at to 
eller flere har leveret digte til Hanshan-sam-

lingen. Nogle udlægger hans digte som bud-
dhistiske lærestykker, andre fremhæver dem 
som daoistiske og chanprægede, mens atter 
andre primært læser dem som selvbiografi-
ske.

  
Ét er sikkert: Hanshan (寒山) betyder ”Det 
Kolde Bjerg” og bruges i digtene både som 
betegnelse for det skrivende jeg og for det 
bjerg, han har trukket sig tilbage til.

Hanshan-digtene har især stor udbredel-
se i Japan. Men de slog også ned i beatgenera-
tionen og får en fremtrædende plads i blandt 
andet Gary Snyders og Jack Kerouacs forfat-
terskaber og hele virke.
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4. ET FILMPORTRÆT

Er man interesseret i dette beat-aspekt om-
kring Hanshan, kan jeg anbefale, at man 
supplerer Susanne Jorns fine redegørelse i 
efterordet med at se dokumentarfilmen Cold 
Mountain, produceret af Mike Hazard i 2009. 
Filmen præsenteres på cultureunplugged.
com med disse ord:

”Cold Mountain er et filmportræt af den ki-
nesiske digter Hanshan fra Tang-dynastiet, aka 
Cold Mountain. Den er optaget i Kina, Ameri-
ka og Japan. Burton Watson, Red Pine og den 
legendariske Gary Snyder beskriver digterens 
liv og læser digte op. Hanshan var en gavtyv, 
der skrev digte til alle, ikke kun den uddanne-
de elite. En mand fri af fastlåste doktriner. Det 
er uvist, om han var munk eller ej, om han var 
buddhist eller taoist eller begge dele. Det er 
ikke engang sikkert, at han nogensinde har le-
vet, men digtene lever.” 

(Min oversættelse).

5. ENKLE, PRÆGNANTE DIGTE
Ganske ulærd har forfatteren/forfatterne af 
Hanshan-digtene ikke været. Med fryd ser jeg 
Sangenes bog indirekte citeret i nogle af dig-
tene, så den tid med studeringer og embede, 
som nogle af digtene beskriver, står til troen-
de, idet også reminiscenser fra Daode jing og 
buddhistiske skrifter dukker op. Alt sammen 
i enkle, prægnante, klare og samtidig nuance-
rende digte med et glimt i øjet.

Der er gennemgående fokus på livets gang, 
aldringen, forgængeligheden og evigheden og 
det at trække sig tilbage til det kolde bjerg for 
at være et intetsteds, som ingen kan finde og 
som samtidig er alt – erindring og nutid i ét.

At sprænge verdens snærende bånd for at 
mødes i fri eksistens:

6. OVERSÆTTELSEN

I sit informative efterord gør Susanne Jorn 
rede for sine principper for oversættelsen. 
Dem skal jeg ikke opregne her, blot konsta-
tere, at de fører til, at oversættelsen på kvali-
tativ fin vis i form og diktion lægger sig i den 
vestlige modernistiske digttraditions spor. 
Det er gjort så smukt, at digtene fremstår med 
en medrivende enkelhed og sanselighed.

Hun har brugt rent ud moderne sprogud-
tryk som ”alert”, ”oldtimer”, ”opdateret”, ”non-
stop”, ”stresset hjerte”. Det er slet ikke så me-
get ude af synk med disse klassiske digte, som 
man skulle tro. For det første har det en opli-
vende verfremdungseffekt i Bertolt Brechtsk 
forstand, for det andet er udtryk, som vi måtte 
opfatte som mere traditionsbundne, ofte me-
get nyere, end vi tror.

Hvem kan springe over verdens bånd
og sidde sammen i hvide skyer

Og prøv at se, hvor sanseligt selv et så refererende digt som følgende er:

Sidder vendt mod Hanshan
blev her i tredive lange år
Besøgte venner og familie i går
men over halvdelen er taget til De Gule Kilder
eller brænder langsomt ud som dryppende 
 vokslys
eller flyder evigt afsted som forbipasserende 
 floder
Konfronterede den ensomme skygge i morges
pludselig løb tårerne ned i to strømme

Så det er blevet virkelig gode digte på dansk, 
og i og med efterordet forankres de klargø-
rende i den kinesiske tradition og i deres ind-
tog i Vesten i nyere tid.

7. ILD OG VAND
Hvor jeg i min ungdom gennem Gustav Mah-
ler og hans musikalske iscenesættelse af nog-
le digte fra Tangtiden gennemlevede livets 
sødmefyldte skønhed og brændende smerter, 
møder jeg nu som ældre mand her i Han -
shan-teksterne, at:

År og måneder flyder som vand
På et øjeblik alderdom

Hanshan

Jeg bor på et bjerg

Digte. Udvalgt, oversat fra kinesisk og 
med efterord af Susanne Jorn
Hoff & Poulsen 2020
125 sider. 200 kr.

Hugo Hørlych Karlsen er forfatter,  
oversætter og forlægger med Forlaget  
Nordøsten. Han har en langvarig og 
stor interesse for kinesisk medicin,  
akupunktur, sprog og kultur. 
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SOCIALISTISKE  
PERSPEKTIVER PÅ  
KONFLIKTEN MELLEM  
KINA OG USA
Denne righoldige bog har fem hovedafsnit 
– Kinas vej til verdensscenen med 25 afsnit, 
Marxismen kort fortalt med 7, Økonomiske og 
politiske ideologier med 20, En verden i krise, 
men uden ledelse med 4 afsnit og endelig På 
vej mod en multilateral verdensorden, som 
står alene.

Forfatteren er – som det fortælles på bag-
siden – pensioneret civilingeniør, aktiv på 
venstrefløjen siden ungdommen, har været 
bosat i Afrika (ikke præciseret hvor) i 25 år 
og sidder i Ruderdals kommunalbestyrelse 
for Enhedslisten. Desværre får man ikke no-
get at vide om Jensens personlige relationer 
til Kina, f.eks. om han har besøgt eller boet i 
landet.

Lad mig indledningsvis sige, at jeg har stor 
respekt for bøger, der skrives på basis af 
mange års personlig interesse, samfundsen-
gagement, livserfaring, vidensopbygning, og 
fordi forfatteren har noget på hjerte – ja, helt 
enkelt ikke kan lade være med at sammen-
fatte sine tanker, som har taget form over 
årtier. 

Jensens bog er en af slagsen, og det er 
sådan, jeg har læst den. For bogen er ikke 
en specialists eller samfundsforskers værk, 
der er klart struktureret, bygger på nogle 
velbeskrevne grundbegreber eller teorier og 
bygger en analyse op til en slags forklarende 
crescendo, som får læseren til at udbryde: 
Aha, det er sådan, det hele hænger sammen, 
nu forstår jeg bedre!

Jeg kalder bogen righoldig ovenfor, og 
det er den. Jacob Jensen er et meget viden-
de menneske, der generøst giver os et væld 
af fakta om især Kina, dets baggrund og im-
ponerende udvikling. Han baserer sig på en 

mængde relevante og ”tunge” vestlige analy-
ser af Kina og henviser – for mig overrasken-
de – typisk til f.eks. The Economist, New York 
Times og andre konservative, vestlige kilder.

Det er værd at hæfte sig ved ’og’et’ i un-
dertitlen. For Jensen giver sig ikke ind på et 
projekt, der handler om at analysere mod-
sætningerne (i dialektisk forstand) og kon-
flikterne i et internationalt politikperspektiv 
– nej, han fortæller om Kina og har så nogle 
ret omfattende betragtninger om marxisme, 
politiske ideologer og en serie underafsnit 
om f.eks. udvalgte lande i Afrika, om Indi-
en, Jugoslaviens sammenbrud, nogle korte 
betragtninger om Rusland samt en serie un-
derafsnit om økonomisk teori – den unge og 
gamle Adam Smith, Keynes, Marx naturligvis, 
neoliberalismen etc. Igennem disse afsnit si-
ges der ikke et ord om Kina-USA konflikten.

Faktisk er det en forbløffende stor del af 
bogen, der ikke handler om denne konflikt 
men om mange andre temaer – som i sig selv 
absolut er læseværdige men ikke behandles 
som elementer af – eller knyttes til – en for-
ståelse af Kina-USA som sådan. 

På den måde får bogen lidt en karakter 
af antologi, omend forfatteren altså er den 
samme gode Jensen. 

Man kan sagtens blive skuffet over, at bo-
gen ikke hele vejen igennem behandler det, 
der er dens titel. Men man kan lige så godt 
sige, at her får man en solid ”journalistisk” 
information om Kinas baggrund og politiske 
økonomi (eller økonomiske politik) og ”vej 
til verdensscenen” – og hvordan denne scene 
domineres af USA og det øvrige Vesten, der 
modarbejder denne ny skuespiller på deres 
scene – og så får man altså alt det andet med 
i købet. Det udgør cirka halvdelen af bogen.

Jacob Jensen

Kina udfordrer USA
Stormagtskonflikt og det 
socialistiske perspektiv

Eget forlag 2020

I kommission hos 
Forlaget Underskoven ApS

Eller via forfatteren: 
jjensen4@hotmail.com

 
359 sider. 250 kr.
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Lad mig gøre nogle få nedslag i Jensens tour d’horizon:

1.  Jacob Jensen skriver godt om baggrunden til det dagsaktuelle Xinjiang, som 
USA og andre regeringer jo hævder, er stedet, hvor uighurerne forfølges, for-
di de er muslimer, og Kina begår folkemord (s. 314-321).

2.  Jeg lærte meget af afsnittene om demokrati, tænketanke og ytringsfrihed (s. 
286-301). Her tager Jensen fat på centrale begreber, som i den grad forenk-
les og forvrides i Vesten à la ”eftersom Kina ikke er et vestligt parlamentarisk 
demokrati, så må det være et diktatur.” Her referer han Daniel Bells, Nicolas 
Berggruen og Nathan Gardels bøger – der blandt andet præsenterer den in-
teressante hypotese, at Kina er et demokrati i bunden og et meritokrati på 
toppen, der tillader/opmuntrer stor kreativitet i midten. (Meritokrati kan 
kort defineres som forfremmelse på grund af særlige evner og uddannelse 
vægtet sammen med iøjnefaldende præstationer i karrieren og en uplettet 
moralsk adfærd). 
 Det hér er en vigtig diskussion, fordi vi aldrig vil kunne forstå Kina, hvis 
vi vedbliver med kun at bruge vestlige begreber til at forstå det og nægter at 
indse, at Kina er fundamentalt anderledes end vi selv. 

3.  Kina startede det, som kaldes Belt And Road Initiative, BRI, i 2013 med en 
kæmpeinvestering på US$ 1000 milliarder. Det er de nye Silkeveje, der hand-
ler om at skabe hurtige kommunikationsveje mellem Kina og hele Central-
asien over til Europa og ned gennem Mellemøsten, Afrika og over til Syd-
amerika. Omkring 80 lande deltager på en eller anden måde i det, og det kan 
i dag betegnes som verdens største samarbejdsprojekt med en langsigtet 
vision om win-win for alle og med den grundlæggende filosofi, at hvis vi 
har fælles projekter, der binder os sammen med nogenlunde ligeligt fordelt 
gevinst, så minimerer vi også risikoen for krig. 
 BRI udvikles således ikke med en Bibel – Kina forsøger ikke at sælge sin 
model eller filosofi til parterne – og heller ikke med Sværdet, ingen baser, 
regimeskift, militære interventioner etc. à la USA/NATO-landene.
 BRI er åbent for alle, og der er nu på en eller anden vis 139 lande tilknyt-
tet BRI, også blandt især østeuropæiske lande men inklusive Grækenland 
og Italien. USA hader åbenbart projektet, for man har lige gennemført en 
lov i kongressen – S.1169 – der afsætter hundredvis af millioner dollar til 
at påvirke amerikanske og andre vestlige medier til udelukkende at skrive 
negativt om BRI. (Så meget om den frie presses frihed).
 Når man tænker på, hvor banebrydende BRI faktisk er, og i hvor høj grad 
det peger frem mod en helt ny verden, så er det yderst mærkeligt, at det 
fylder så lidt i denne bog. 

4.  Mod slutningen er det lidt, som om Jensen bliver træt. Der kommer ikke 
nogen grand finale i de to afsluttende afdelinger – En verden i krise men uden 
ledelse og På vej mod en multilateral verdensorden. Og der gøres ingen brug 
af marxismen eller anden samfundsteori; det bliver rent journalistisk og 
med nogle gisninger i den ene og den anden retning. 
 Jensen beskriver verdens krise som om den i hovedsagen handler om 
amerikanske og den globale uligheds enorme vækst, især baseret på Tho-
mas Pikettys moderne klassiker. Det er helt o.k., men det kan ikke, sammen 
med klimakrisen, stå alene som hovedelementer af den globale krise. 
 Og på de allersidste sider bruger Jensen nok så meget en bog af Nigel 
Ashton om Kennedy, Macmillan og den Kolde Krig fra 2002. I og for sig inte-
ressant – men lidt af en fuser som vinkel på fremtidens multi-polære (som 
Jensen lidt mystisk kalder multi-laterale) verden. 

Man kan sige, at bogen – naturligt nok – spej-
ler den humanistiske civilingeniørs nok så 
”materialistiske” virkelighedsopfattelse – 
masser af fakta, teknologi, økonomi, politik – 
begivenheder og udtalelser. Og sådan tænker 
jo mange i den vestlige verden.

Men spørgsmålet er, om ikke der skal noget 
mere til for at sige noget essentielt om ver-
den anno 2021 og Kinas og Vestens roller i 
det store spil – noget med kultur, samfunds-
filosofi, måder at tænke på – eller social kos-
mologi: Hvorfor tænker vi, som vi gør, og de, 
som de gør? 

Den slags hører til i det, der kaldes over-
bygningen i marxistisk teori, alt det ikke-ma-
terielle.

Hvis folk som Jacob Jensen gik sammen 
med andre typer af ekspertise, kunne de 
sikkert levere en mere spændende ”dialek-
tik” ved at inddrage overbygningen i stedet 
for at lade, som om den ikke findes. Denne 
glimrende bog holder sig hele tiden i basen 
og savner overbygningen – og dermed også 
muligheden for at sige noget virkeligt spæn-
dende om fremtidens verden. 

Men på den berømte anden side skal man 
jo ikke skælde ud på en giraf, fordi den ikke 
er en zebra … 

Jan Øberg er fil.dr., 
Den Transnationale Stiftelse 

for Freds- og Fremtidsforskning, 
TFF, Lund

https://transnational.live
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ANMELDELSE VED LENE BECH OG CHRISTIAN NIELSEN

 MESTERVÆRK
til konfucianismens rolle og betydning i Kina 
i moderne tid. Endelig er der også fundet 
plads til en glimrende oversættelse af Sima 
Qians biografi om Konfucius, som er den tid-
ligst kendte levnedsbeskrivelse. 

Samlede samtaler fremstår derfor både 
som en velskrevet introduktion til Kinas 
største tænker men også som en forsknings-
mæssig relevant og opdateret udgivelse, der 
sagligt og overbevisende præsenterer nye til-
gange til studiet af den mest indflydelsesrige 
tekst i Kinas historie.

Det eneste man kunne efterlyse, er den kine-
siske originaltekst til Samlede samtaler. Bent 
Nielsen henviser læseren til en hjemmeside, 
men det havde været befordrende at have 
den kinesiske tekst sammen med den danske 
oversættelse, ikke mindst fordi han flere ste-
der udfordrer den traditionelle oversættel-
se og forståelse af teksten. ”En oversættelse 
af en klassisk kinesisk tekst vil altid være en 
fortolkning, hvor der både tabes og tilføjes”, 
skriver Bent Nielsen i indledningen og tilfø-
jer, at ”oversættelsen er en række valg og fra-
valg”. Det gælder i høj grad for de tvetydige 
klassiske kinesiske tekster, hvor det ofte er 
en udfordring at finde nøjagtige og holdba-
re sproglige ækvivalenter i oversættelsen. 
De tidligste oversættelser af Lunyu blev 
foretaget af missionerende jesuitter i Kina i 
slutningen af 1600-tallet. Deres oversættel-
ser havde utilsigtede (og tilsigtede) associ-
ationer til kristen morallære, og den tilgang 
og det lidt forældede sprogbrug har præget 
mange senere oversættelser, fx James Legges 
Analects fra 1861. 

Velvidende, at det sjældent giver mening 
at tale om en ”korrekt” oversættelse, tilstræ-
ber Bent Nielsen at fange alle betydninger og 
nuancer i sin oversættelse. Det lykkes han 
overbevisende med, ikke mindst når det gæl-
der de væsentligste begreber i konfucianis-
men og kinesisk kultur. Med inddragelse af et 
væld af relevante kilder bliver hvert begrebs 
etymologiske, filosofiske og historiske betyd-
ning udførligt diskuteret, og det giver tyngde 
og troværdighed til Bent Nielsens ”nye” over-
sættelser. 

Her følger et par eksempler:

Konfucius (551-479 fvt.) er ubetinget den 
person, der har haft størst indflydelse på det 
kinesiske samfund gennem tiderne. Hans 
lære var statsideologi i mere end 2.000 år, 
blev læst og lært udenad af hver eneste sko-
leelev og havde kolossal betydning for indivi-
det, familien og samfundet. 

Efter at have været persona non grata i 
det meste af det 20. århundrede, er Konfuci-
us igen kommet til ære og værdighed i Kina. 
I skolerne er hans lære pensum igen, temp-
lerne til hans ære bliver restaureret, og selv 
Kommunistpartiet og Xi Jinping promoverer 
udvalgte dele af hans tanker. Konfucius er 
ikke til at komme udenom, hvis man vil for-
stå det kinesiske samfund og dets kultur før 
og nu. 

Alligevel skulle der gå 2.500 år, før vi 
fik den første fulde danske oversættelse af 
Lunyu (论语 – traditionelt oversat til Ana-
lekterne), som Konfucius’ elever skrev ned 
en generation eller to efter hans død og som 
især består af samtaler mellem Konfucius og 
hans elever. Lektor Bent Nielsen fra Køben-
havns Universitet har nu gjort denne vigtige 
tekst tilgængelig i en moderne og kommente-
ret dansk oversættelse med titlen Konfucius 
– Samlede samtaler.

Konfucius levede i en tid, hvor Riget i Midten 
var i opløsning, og mange uafhængige stater 
kæmpede om magten. Som andre samtidige 
filosoffer var han bekymret over det kaos, 
der herskede i landet og søgte en vej tilbage 
til en gylden fortid præget af fred og harmoni. 
Konfucius ville genoprette de ritualer og ce-
remonier, der havde kendetegnet det tidlige 
Zhou-dynasti (ca. 1046-256 fvt.) og sikre, at 
alle i handling levede op til de titler, de besad.

Konfucius gjorde familien, og især sønlig 
ærbødighed, til grundlaget for samfundets 
indretning. Alle familiemedlemmer skal have 
bestemte roller at leve op til. Et barn skal 
være ærbødigt og loyalt overfor sine foræl-
dre, som til gengæld skal være omsorgsful-
de og kærlige overfor barnet. Det vil skabe 
harmoni i familien. Den samme hierarkiske 
orden skal genoprettes i samfundet, hvor 
borgerne skal vise respekt for samfundets 
autoriteter, som til gengæld skal være om-
sorgsfulde overfor befolkningen. 

Når alle lever op til deres roller, både i 
familierne og i samfundet, vil der, ifølge Kon-
fucius, atter herske fred og harmoni i Kina. 
For at sikre de bedst egnede på posterne i 
samfundet skal alle have mulighed for at bli-
ve uddannet. Målet med uddannelse er ikke 
blot at blive lærd, men også at blive et mo-
ralsk dannet og socialt ansvarligt menneske, 
der uden begærlig skelen til profit og magt 
handler til gavn for sin næste, sin familie og 
sit land og fremstår som et positivt eksempel 
til efterlevelse for andre. 

Bent Nielsens kommenterede oversættel-
se af Samlede samtaler bygger på et væld af 
relevante og velvalgte kilder. Tidlige manu-
skripter, historiske kilder, klassiske kinesiske 
kommentarer og den nyeste vestlige forsk-
ning inddrages til at kaste lys over vanskelige 
passager og oversættelser, samtidig med at 
de giver historisk og kulturel forståelse for 
værket og dets samtid. 

Ud over oversættelsen indeholder Samle-
de samtaler en fyldig introduktion og et efter-
skrift, hvor Bent Nielsen forklarer den histo-
riske baggrund for værket og perspektiverer 
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PIGER KAN GODT!
En lille pige ligger i sin seng og drømmer. I drømmen er hun en kriger. Og 
den kriger er Hua Mulan. Takket være Disney ved vi nu også i den vestlige 
verden, at Mulan er af hunkøn, og dermed, at man også som lille kinesisk 
pige kan have et forbillede som kriger. Faktisk har man det også i nogle af 
figurerne fra pekingoperaens historier, hvor de kvindelige generaler er 
nok så seje. 

Historien om Mulan går tilbage til en folkesang fra Nordlige Wei (386-
534), og den er kendt af alle kinesere. Den handler om en pige, der meldte 
sig som soldat i stedet for sin far, der ikke var rask. Mulan ikke bare kla-
rede det, hun klarede det fremragende, for hun var en dygtig kriger. Ikke 
alene fordi hun var stærk og modig, men hun var også klog og forudse-
ende. Hun havde øvet sig med spyd og læst bøger om taktik. Mulan er en 
rollemodel ud over det sædvanlige. At hun også er køn og omsorgsfuld 
over for familien kan man da lige tage med for fuldstændighedens skyld. 

Det er jo en fortælling, ikke realisme, men det er en fortælling, der fan-
ger og inspirerer. Når vi her i bogen ser en tegning af en lille nutidig pige i 
fuld galop på en gyngehest med sværd i hånd, ja, så må man sige, at Mulan 
også her har gjort fyldest. Det er godt at have forbilleder.

Bogen er en meget smuk og gedigen sag. Lækkerheden er i top, med sider 
til at folde ud og nyde. Tegninger, der er en kombination af stor detalje-
rigdom og mere papirklipsagtige. Man kan mærke, at også illustrator har 
haft noget på hjerte. 

Og så er det jo en særlig glæde, at bogen foreligger på lydefrit dansk, 
oversat direkte fra kinesisk af Susanne Posborg.

Jeg håber, at mange danske børn – drenge og piger og alt derimellem – 
vil nyde historien om Jeg er Hua Mulan!

Derfor til sidst et citat fra Balladen om Hua Mulan fra Antologi over Yuefu 
Poesi, udgivet af Guo Maoqian, der levede i Song-dynastiet (960-1279):

Hanharen har kraftige forpoter. Hunharen kniber sine øjne sammen. 
Men nårde løber side om side, hvem kan da skelne mellem han og hun?

Qin Wenjun

Jeg er Hua Mulan!

Illustreret af Yu Rong
Oversat fra kinesisk af  
Susanne Posborg
Hjulet 2021
66 sider. Børnebog. 
258 kroner

Julie Brink er historiker 
og formand for Danmark-Kina.

ANMELDELSE VED JULIE BRINK
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”Xiao” (孝) er et nøglebegreb i kinesisk kultur og 
handler om, at børn skal vise respekt for deres 
forældre. Begrebet oversættes traditionelt til ”fili-
al piety”, og på dansk til ”sønlig kærlighed”, ”sønlig 
ærbødighed” eller ”sønlig fromhed”. Bent Nielsen 
vælger i stedet det mere konkrete og nutidige ”at 
vise omsorg for sine forældre” (men oversætter dog 
begrebet til ”sønnens ærbødighed” i kap. 4.20).

”Junzi” (君子) var oprindeligt en fyrstesøn, men 
Konfucius – som ellers kalder sig ”en viderefører, 
der ikke opfinder nyt” – bruger i stedet betegnel-
sen om en person, der efter endt uddannelse er 
lærd og moralsk dannet. Både på engelsk og dansk 
oversættes begrebet oftest til ”gentleman”, men 
Bent Nielsens ”det kultiverede menneske” favner 
bedre den uddannelse, der ligger bag betegnelsen.

”Det kultiverede menneske” besidder en række 
kvaliteter eller dyder. Den vigtigste er ”ren” (仁), 
som traditionelt oversættes til ”næstekærlighed” 
eller ”medmenneskelighed”. Social ansvarlighed 
er et centralt tema for Konfucius, og det inddra-
ger Bent Nielsen i sin oversættelse af begrebet til 
”medmenneskeligt ansvar”. ”Ren” anvendes på for-
skellig vis af Konfucius, men Bent Nielsens over-
sættelse er dækkende og meningsfuld. 

Det samme gælder oversættelsen af en anden 
vigtig menneskelig kvalitet, ”yi” (义), som traditi-
onelt oversættes til ”retfærdighed” eller ”retsin-
dighed”, men som Bent Nielsen gør mere klart og 
nutidigt med ”pligtfølelse”.

I introduktionen skriver Bent Nielsen: ”Hensig-
ten med denne oversættelse af en af de vigtigste 
og mest betydningsrige tekster i Kinas historie er 
at vise, hvordan teksten på én gang er forankret i 
en historisk kontekst og samtidig kan fungere som 
en kilde til visdom og indsigt for kinesere i det 21. 
århundrede. Det vil sige, at jeg læser teksten som et 
historisk dokument, der indeholder nogle alment 
menneskelige erfaringer, som netop kan transcen-
dere tid og sted, så teksten også kan sige noget me-
ningsfuldt til det moderne menneske i vesten.” 

Den hensigt bliver til fulde indfriet. Oversæt-
telsen af Konfucius – Samlede samtaler er blæn-
dende god. Sproget er let, flydende og nutidigt, og 
de mange noter og kommentarer er velvalgte og 
befordrende for forståelsen. Vi kan kun give vores 
varmeste anbefalinger til dette imponerende me-
sterværk af og om mester Konfucius.

Lene Bech og Christian Nielsen er lektorer og  
sinologer. De er forfattere til et omfattende  
kinesisk lærebogssystem på dansk, Kinesisk 1-3.

Få Jeg er Hua Mulan til særlig medlemspris 
– se hvordan på s. 47.
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DE TUSIND BÆSTERS NAT
”Kun begyndelse og slutning stod tilbage, hoved og hale løb sammen i ét og lå 
som en bizar, deform fisk foran hende. Midten var skåret væk, hugget af, revet 
ud. – Hun kunne se bundter af blodrøde nerver dunke i kroppens bortskårne del. 
Nerverne fik det døde stykke til at stråle som en ferskenblomst. Og dog forstod 
hun, at det allerede var dødt, at det rådnede op, og forrådnelsen var skarpere og 
mere farvestrålende end døden selv.”

Det er ikke billedsproget og metaforerne, det skorter på, i Sun Pins De tu-
sind bæsters nat. 

Hovedpersonen i fortællingen er Li Chengjing, en ung kvinde. Mens hun er 
bortrejst til en fjern del af landet for at arbejde i flere år, slår hendes kæreste, 
der underviser i vestlig filosofi, op med hende over telefonen. 

Da Li er langt væk fra alt, hvad hun kender, bliver tanken om kæresten et 
fiksérpunkt, og hun planlægger at vinde ham tilbage, koste hvad det vil. Hun 
vil købe sig til hans kærlighed og sender ham dyre gaver, chokolade, skjorter 
og i sidste ende en jakke, som hun beslutter at overrække ham personligt. 

Beslutningen om at overrække ham jakken sender hende ud på en togrejse, 
der ender i kafkaske proportioner i et mærkeligt ramponeret boligkompleks, 
sammen med en pige, der af mystiske grunde ikke vil være alene nytårsaften. 

Både i Uendelig lidelse og De tusind bæsters nat er det den altopofrende kvin-
de, der forsøger at bedre sin egen position eller situation, der er omdrejnings-
punktet. Desperation og afmægtighed tvinger dem ud i ubehagelige situatio-
ner, der ofte er selvfornedrende.

Hvis man har læst Sun Pins novelle Uendelig lidelse, vil man nok – og des-
værre, bør det indskydes – komme til at sidestille De tusind bæsters nat med 
denne, hvilket måske ikke er helt fair.  

Som læser mærker man tydeligt desperationen hos hovedpersonerne, 
mens man føres ind i de mange tanker og overvejelser, de begge gør sig. Men 
hvor hovedpersonen i Uendelig lidelse udstår meget men samtidig formår at 
bevare sin værdighed, alt imens hun fremstår så meget desto mere ægte over 
for læseren, er det modsatte tilfældet i De Tusind bæsters nat. 

Her optræder en hovedperson, der har svært ved at vække sympati og til-
lid, da hun mest af alt fremstår sølle i sin totale afhængighed af (eks)-kæresten 
og sine forkrøblede forsøg på at vinde ham tilbage, med pinagtige telefonop-
kald og sørgelige gaver, der bestilles på afstand. Dette overskygger desværre 
fortællingen som helhed. 

Derudover – og som nævnt i indledningen – skorter det ikke på metaforer i hi-
storien, hvad der til tider kan synes en smule kvælende for selve oplevelsen af 
værket. Eksempelvis tillægges ovennævnte jakke for megen betydning, og en 
for overdreven symbolik, der medfører, at man som læser kan have svært ved 
at blive overbevist om selve historien, fordi man føler det tvunget fra forfatte-
rens side at føle den samme symbolik, som forfatteren tænker, er intenderet, 
i stedet for blot at lade genstanden(e) stå for sig selv, og derved selv tillægge 
den en betydning – eller ej.

Denne betydningsmæssige insisteren kan man som læser også let føle sig 
tvunget til at skulle udlægge i en masse forskellige kulturelle fortolkninger i 
historien, hvor det også til tider kan synes en smule forceret. 

Skal kæresten med sin uddannelse i vestlig filosofi, der slår op med Li, ek-
sempelvis repræsentere en vestlig tankegang, der korrumperer en kinesisk 
kultur og tvinger den til at fornedre sig selv i et spinkelt forsøg på at finde sin 
egen identitet?

Og skal opholdet på en KFC-restaurant en sen nattetime med alt, hvad der 
udspiller sig på stedet, og derefter, symbolisere en indtrængende vestlig kul-

NICHEFORLAG SÆTTER  
FOKUS PÅ ASIATISK LITTERATUR 

Forlaget Korridors novellasamling har knopskudt 
med endnu to kinesiske udgivelser, Sun Pins De 
tusind bæsters nat, og Wang Xiaobos Så blødt som 
vand og Guldalder, der er samlet i samme udgivelse. 

Med Novellaserien fokuserer Korridor bl.a. på 
værker fra Japan og Kina, hvor novellaformatet har 
en lang og stærk tradition. Korridor vælger med 
omhu både etablerede og debuterende forfattere. 
Der er flere kinesiske udgivelser på vej.

Med de to udgivelser præsenteres publikum 
for en forholdsvis ny forfatterinde, nemlig Sun Pin 
(1983), der allerede har høstet anerkendelse fra Su 
Tong og Yan Lianke, med flere litterære udmærkel-
ser. I Korridors novellaserie er tidligere udkommet 
Uendelig lidelse.

Samtidig præsenteres publikum for Wang Xiao-
bo (1952-1997), der betragtes som en af det 20. 
århundredes centrale kinesiske forfattere. Han var 
gift med Li Yinhe, der længe har været fortaler for 
LGBT-personers rettigheder i Kina, og med sine 
skildringer af seksualiteten i forskellige afskygnin-
ger løfter han ikke bare sløret men viser tværtimod 
ganske eksplicit, hvad der længe har været betrag-
tet som tabu i Kina. 

ANERKENDELSE AF OVERSÆTTEREN
I Sidse Laugesen har vi en oversætter, der formår 
at oversætte så overbevisende, at man tydeligt 
fornemmer den enkelte forfatter bag værket. Det 
bliver endnu mere tydeligt, når man sidder med og 
skifter mellem Sun Pins De tusind bæsters nat og 
Wang Xiaobos Så blødt som vand og Guldalder. Så 
træder forfatteren virkelig i karakter. 

Når man læser en oversættelse fra et andet 
sprog til ens eget, foregår der en mediering, hvor 
oversætteren bliver afsenderen. Det ville derfor 
være forventeligt, hvis enhver oversættelse var en 
spejling af oversætterens eget sprog, hvor kun ind-
holdet divergerede. Men det formår Sidse Laugesen 
fint at undgå. 

I Laugesens oversættelse træder der to vidt 
forskellige forfattere frem, med hver deres unikke 
sprog, tematik og helt klare dagsorden. At tænke 
dem ens, blot fordi de deler samme sprog og natio-
nalitet, ville være en graverende fejl. Det bliver man 
som læser – heldigvis – tydeligt mindet om, i Sidse 
Laugesens oversættelse. Sun Pin fremstår som Sun 
Pin, med sit sprog, og Wang Xiabo står tydeligt frem 
som Wang Xiaobo. Det er en ikke helt lille bedrift. 
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tur med dens fastfood-joints, der igen efter-
lader kineserne i kulturel armod og fortviv-
lelse? Det er plausibelt, men det forstyrrer 
desværre oplevelsen.

Hvis man kan se ud over denne forcerede 
symbolik, er det en udmærket fortælling, og 
som fortællingen langsomt går over i en kaf-
kask fortælling, som både bliver mærkværdig, 
mystisk og besnærende på samme tid, gør det 
derfor værket anderledes ægte og oprigtigt. 
Forudsat, at man altså køber præmissen.

Sun Pin

De tusind bæsters nat
Oversat fra kinesisk af Sidse Laugesen

Korridor Novella 2020
104 sider. 150 kr.

SÅ BLØDT SOM VAND
Wang Xiaobo (1952-1997) døde samme år som homoseksualitet ophørte med at være ulov-
ligt i Kina. Med sine ærlige – og til tider groteske – fortællinger og skildringer af seksualitet og 
udstilling af den undertrykkelse og ufrihed, som samfundsnormerne fører med sig, indskrev 
han sig som en af det 20. århundredes centrale kinesiske forfattere. 

I novellaen Så blødt som vand, der er en af de første nutidige, skønlitterære tekster i Kina, 
der eksplicit omhandler homoseksualitet, får læseren et usløret, oprigtigt indblik i en ellers 
skjult verden omgivet af tabu. 

Historien handler om den smukke betjent, Shi, der patruljerer i en park, hvor der efter 
mørkets frembrud forekommer seksuelle eskapader mand og mand imellem. Shi og hans 
kollegers funktion er at sikre en nogenlunde ro og orden i parken. For at fordrive kedsomhe-
den ud på de sene aftenvagter anholder Shi fra tid til anden mænd for utugt. 

Man fornemmer de blandede følelser i Shi, der er formet af samfundsnormer, som også 
undertrykker Shis egne drifter. Det kommer til udtryk ved, at han ofte sviner sine anholdte til, 
mens han samtidig ophidses af at udspørge dem om deres eskapader. En dag anholder han 
den unge A-Lan, en mandlig forfatter, som ender med at forføre Shi, og de indleder et intenst 
SM-orienteret forhold. 

Fortællingen er enkelt og ærligt sat op, i en smukt orkestreret fortælling, der elegant giver 
sine læsere et indblik i, hvordan det er at leve i et samfund, der med blandede normer, enten 
fordømmer kærlighed til sit eget køn, er flintrende ligeglad eller anser homoseksualitet for 
psykisk sygdom, der kræver hjælp og som fordrer medlidenhed.

Homoseksualitet som forskningsmæssigt omdrejningspunkt er interessant i Kina: Fra at 
have været en fuldtud accepteret del af kulturen, hvor flere kejsere og højtstående embeds-
mænd gennem dynastierne havde offentligt kendte homoseksuelle relationer, blev selvsam-
me forbudt med dødsstraf ved oprettelsen af Republikken Kina.

Selvom Kina på overfladen siger, at homoseksuelle nyder flere rettigheder nu, fornemmer 
man, at ikke meget har ændret sig, siden Wang var aktiv, og man forstår sagtens, hvorfor 
Wang stadig i dag læses i stor stil. I Kina har han efterhånden opnået kultstatus, og det er 
samtidig let at forestille sig, at Wangs værker har tjent til at tale de homoseksuelles sag, da 
de giver et ærligt indblik i deres liv og situation. En sag hans kone i øvrigt stadig kæmper. 

GULDALDER 
Guldalder, der ofte nævnes som et af Wang Xiabos hovedværker, er, på overfladen, en mere 
klassisk historie. Den handler om en ung storbystudent, som under kulturrevolutionen sen-
des på genopdragelses-/arbejdslejr på landet, hvor han indleder et forhold til en ung, smuk, 
kvindelig læge. 

Livet på landet og opdragelseslejren udgør de overordnede rammer i fortællingen. Læse-
ren får præsenteret skildringen gennem den unge intellektuelle hovedperson, der nøgternt 
og filosofisk beskriver forholdet mellem hovedpersonen og den kvindelige læge. 

Fortællingen er ligesom Blødt som vand ærlig i sin skildring, men der er et mere alsidigt 
persongalleri. Situationen under kulturrevolutionen skildres også og giver derfor den kinain-
teresserede et spændende indblik i en tidslomme, om end man har hørt disse beretninger før. 

Værket, der her omhandler forholdet mellem en mand og kvinde, belyser det tabu, der ek-
sisterer om, at mennesker kan have lyst til sex og at det ikke kun er en praktisk foranstaltning 
for at sikre efterkommere i et monogamt forhold mellem mand og kvinde. 

Samtidig er fortællingen fint krydret med Laugesens humoristiske oversættelser af kine-
siske slangudtryk, som eksempelvis ’lillemunken’ for mandens kønsorgan, eller udtrykket at 
’slide skoen’ om kvinder, der har sex med mange, for at nævne et par eksempler. 

Både Guldalder og Så blødt som vand er ikke før oversat til dansk og giver et interessant 
indblik i et seksuelt Kina, der forsøger at finde og forstå sig selv. Hvordan samfundet, normer-
ne, kulturen, borgerne og staten undertrykker sig selv og hinanden. Netop derfor er de begge 
ganske anbefalelsesværdige.

ANMELDELSER

Morten Bech Jensen er cand.mag. i Ki-
nastudier fra Københavns Universitet 
og Beijing International Studies Uni-
versity. Han er formand for Forenin-
gen Forlaget Kaperen, der formidler 
kultur mellem Danmark og Kina.

Wang Xiaobo

Så blødt som vand 
Guldalder

Oversat fra kinesisk af Sidse Laugesen
Korridor Novella 2020

171 sider. 200 kr.
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 UTOPI I KINA
ønsker løsrivelse eller et nyt system – men 
arbejder mod en form for ’co-existence’: ”He 
does not want to replace a system, but to 
create a community outside of any previous 
or present systems.” 

Startskuddet til Bishankommunen var en 
storstilet kunstfestival – Bishan høstfest – 
med deltagelse af kunstnere fra hele Kina. 

Og det er i mødet mellem idealisme og 
realiteter, at de mest interessante proble-
matikker dukker op til overfladen. For hvor 
kunstnerne måske nok ønskede at skabe et 
idealistisk, anarkistisk funderet fællesskab, 
så har den lokale regering tilsyneladende al-
lerede fra begyndelsen været bevidst om, at 
den kreative klasses tilstedeværelse i lands-
byen kunne tiltrække turister fra byerne og 
dermed blive en vigtig drivkraft, der kunne 
sætte skub i en stagneret økonomi. Dermed 
bliver kunsten langt mere et brand, og ikke 
et ideologisk utopisk projekt, sådan som Ou 
Ning oprindelig havde forestillet sig. 

Mai Corlin pointerer da også, at man i den-
ne periode ser et skift i Ou Nings retorik – han 
fokuserer på, at projektet kan skabe økono-
miske udvikling. Det ændrede fokus opstår i 
mødet mellem kunstnerne og lokalbefolkning 
og -regering, og man fornemmer, at det mu-
ligvis har været mere vanskeligt end forven-
tet at etablere et kunstnerisk funderet anarki 
i en autoritær, kapitalistisk virkelighed. 

Mai Corlin giver en grundig indføring i 
den bagvedliggende teori om anarkistiske 
samfund og socialt engageret kunst og en 
interessant gennemgang af Ou Ning og Zuo 
Jings visioner om det utopiske samfund. Hun 
viser samtidig, hvordan disse visioner æn-
drede form, da ideerne skulle realiseres. 

Det er uklart, hvorfor Bishankommunen 
pludselig blev lukket ned i 2016, men Mai 
Corlin får flettet nogle tråde, der viser, hvil-
ke mulige konflikter der kan have ligget til 
grund for beslutningen. Det var ikke bare 
politiske bevæggrunde, men også – og måske 
i højere grad – det økonomiske – manglende 
turister – der kan have kostet projektet livet. 

Bogens epilog taler sit tydelige sprog om, 
at Bishankommunen alligevel lever videre i 

ANMELDELSE VED SIDSE LAUGESEN

Tilbage i 2010 udstillede den kinesiske 
kunstner og kurator Ou Ning sin skitsebog: 
Bishan Commune – How to start your own 
Utopia på Moleskin-udstillingen i Shanghai. 
Skitsebogen rummer tanker og ideer om, 
hvordan man kan etablere et utopisk anar-
kistisk-kommunistisk samfund på landet i 
Kina. Her finder man skitser til alternative 
boliger, logoer, klædedragter m.m. Ou Ning 
realiserede sit utopiske samfund i landsbyen 
Bishan i Anhui i årene 2011-16, og Mai Corlin 
udførte i den forbindelse et helt unikt feltar-
bejde i Bishan. 

Ou Nings skitsebog blev siden udgivet 
som faksimile sammen med et hæfte med 
tilhørende oversættelser af Mai Corlin (OVO 
press, 2016). Nu er Mai Corlins ph.d.-afhan-
dling: The Bishan Commune and the Practice 
of Socially Engaged Art in Rural China så ud-
kommet hos Palgrave Macmillan. Her får man 
en grundig indføring i tankerne bag det idea-
listiske projekt, fra de første skitser og ideer 
tog form, til projektet blev virkelighed, og ide-
alistiske idealer skulle realiseres i et politisk 
socialt historisk landskab på landet i Kina. 

Ou Ning og hans samarbejdspartner Zuo 
Jing ønskede at skabe et alternativt samfund 
i Kina, et sted hvor kunstnere og lokalbefolk-
ning sammen kunne etablere et anarkistisk 
funderet lokalt demokrati uden egentlige le-
dere, altså en blanding af anarkisme og rura-
lisme. Skitsebogen udgjorde det idealistiske, 
utopiske grundlag for projektet, og her ser 
man, hvordan kunstnerne ønskede at distan-
cere sig fra det stærkt kapitalistiske Kina og 
udviklingen i byerne og skabe et fællesskab, 
hvor kunst, traditionelt landbrug, alternativ 
arkitektur og samliv var i hovedsædet. 

Ou Nings tanker er stærkt inspireret af 
Pariserkommunen og Peter Kropotkins ideer 
om anarkistisk kommunisme – tanker, der 
også havde stor indflydelse på tænkere i Kina 
i begyndelsen af det tyvende århundrede. 
Mai Corlin leverer en grundig gennemgang af 
de historiske forudsætninger for de idealisti-
ske samfund og kommer rundt om begreber 
som ’radical rural intellectuals’ og socialt en-
gageret kunst. Hun beskriver også, hvordan 
Ou Nings anarkisme bevidst distancerer sig 
fra vold og oprør og pointerer, at man ikke 

dag som et turistprojekt overtaget af de lo-
kale borgere og myndigheder men afkoblet 
sine mere politiske og idealistiske visioner, 
og således har kunstnerne været med til at 
kickstarte en turistindustri, hvor byens ældre 
huse og forskønnelse af området i turistøje-
med er kommet i fokus. Den lokale boghandel 
er stadig centrum, nu blot ikke som møde-
sted for ideer men som et sted, hvor turister 
kan købe postkort og kaffe. Kunstnerne lagde 
grunden til opsvinget, men projektet blev si-
den overtaget af den lokale regering. 

I den henseende er det en interessant for-
tælling om, hvordan anarkisme, idealisme og 
kunst ender med at blive omsat til turisme og 
penge og medieomtale. Et spændende dyk 
ned i feltet mellem kunst, autonomi og enga-
gement i et land, hvor magt, forbindelser og 
økonomi er og bliver de vigtigste drivkræfter 
på den lange bane. 

Mai Corlin

The Bishan Commune  
and the Practice of Socially 
Engaged Art in Rural China

Palgrave Macmillan 2020
225 sider. Illustreret.

Sidse Laugesen er magister i litteraturhisto-
rie med speciale inden for moderne kinesisk 
litteratur. Hun har oversat bl.a. Yu Hua fra 
kinesisk.
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AF KASPER HESSELBJERG

JI KANG I EN  
OPLØSNINGSTID

forlængelse af ens liv gennem indtagelse af 
medicinske urter.

AFSKED MED SHAN TAO
Ji Kang og Shan Tao skulle efter sigende (iføl-
ge Nye beretninger om verdens gang, Shih-
shuo hsin-yü, samlet af Liu I-ch’ing (403-
444)) være blevet “svorne brødre” allerede 
første gang, de mødtes. Da Shan Tao senere 
accepterede et officielt embede, brød han 
ifølge Ji Kang sit løfte om ikke at kompro-
mittere sin egen integritet. At han ydermere 
vovede at foreslå, at Ji Kang skulle assistere 
ham, faldt heller ikke i god jord. 

Ji Kang forfattede et stærkt indigneret 
svar, Afskedsbrevet, hvor han redegjorde for, 
hvorfor han måtte takke nej til den stilling, 
Shan Tao påtænkte ham, og hvorfor han i 
samme ombæring måtte afbryde deres for-
bindelse. 

Ji Kangs afskedsbrev til Shan Tao kan læses 
som et forsvar for individuel frihed. Gen-
nem en humoristisk selviscenesættelse og 
flabede anekdoter optegner han et filosofisk 
perspektiv, der lægger sig i et taoistisk spor, 
men også overskrider det. Ønsket om at søge 
mening i naturen og afstå fra verdslige sager 
havde tydelige forbindelser til Daode jing og 
Zhuangzi, men Ji Kang udtrykte åbenhed over 
for en lang række ideer, selv fra konfucianis-
men, som han ellers kritiserede åbenlyst.

Lu Xun (1881-1936) — det moderne Ki-
nas litterære fadder og en forfatter med et 
vist åndeligt slægtskab med Ji Kang — argu-
menterede for, at han og De syv vismænds 
oprør var konfuciansk i sin orientering, i den 
forstand at det forudsatte aktiv modstand 
mod alle former for illegitim monopolisering 
af magt. 

Samtidig var Ji Kangs tanker om musik 
grundlæggende uforenelige med det konfu-
cianske ideal, der havde som centralt bud-
skab, at den æstetiske sammensætning af 
toner var i stand til at kommunikere et di-
daktisk budskab. Ji Kang hævdede, at musik 
ikke var muligt at intellektualisere, ikke vide-

Ji Kang (også skrevet Xi Kang, 嵆 康) var en 
kinesisk digter, musiker og taoistisk filosof, 
der levede fra 223–262. I en periode med 
politiske uroligheder trak han sig tilbage fra 
samfundet og opholdt sig i bjergene i det, der 
i dag er Anhui-provinsen. 

Kina i det tredje århundrede var præget 
af opbrud og nytænkning. Han-dynastiets 
fald i 220 indvarslede en periode med usta-
bilitet og fragmentering, der skulle vare hele 
Ji Kangs levetid (“De tre kongedømmer”: Wei, 
Shu og Wu, 220-280) og de næste tre hund-
rede år, indtil Sui-dynastiet samlede riget i 
581. Samtidig signalerede det en kunstnerisk 
og filosofisk vækkelse, som tydeligt drog næ-
ring fra det ideologiske tomrum.

Ji Kang omtales ofte i forbindelse med en 
gruppe fritænkende og udsvævende filosof-
fer, digtere og kunstnere, kendt som “De syv 
vismænd fra bambuslunden” (竹林七贤). Ji 
Kang var den yngste i gruppen, som bl.a. tal-
te hans nære ven Ruan Ji (阮籍, 210-263) og 
det lidt nyere bekendtskab Shan Tao (山濤, 
205-283). 

I ly af naturen skrev de digte, filosoferede, 
drak risvin og spillede musik. I deres tilbage-
trækning lå et ønske om at slippe for intriger, 
korruption og lignende, men også en form 
for åndelig opposition til den herskende ide-
ologi. 

Hvorvidt der rent faktisk var tale om en 
gruppe på syv vismænd, er omdiskuteret 
blandt historikere, men de syv var uden tvivl 
samtidige, og i det mindste flere af dem var 
nære venner. De udmærkede sig ved bl.a. at 
tage afstand fra sociale normer og etiket-
te, som de anså for at være en trussel mod 
menneskets naturlige potentiale. En kendt 
anekdote beretter om, hvordan Ruan Ji ublu-
færdigt og stik imod normerne spiste kød og 
drak vin under sørgeperioden for sin mor. 

Ji Kang kritiserede ligeledes konfucianis-
men og mange af tidens konventioner, hvil-
ket i sidste ende resulterede i, at han blev 
henrettet. Inden da nåede han at skrive flere 
filosofiske essays om bl.a. følelser i musik og 

Ji Kang 
– Afskedsbrev til Shan Tao 

Udgives i 2021 på Forlaget  
emancipa(t/ss)ionsfrugten

Oversat fra kinesisk af Peter Damgaard
Støtte fra S.C. Van Fonden 

og Statens Kunstfond

Med oversættelsen af Ji Kang 
indledes en udgivelsesserie 
bestående af kortere, kinesiske 
prosaværker, hvis overordnede 
tema er individets forhold til 
det samfund, det befinder sig i. 

Kasper Hesselbjerg er forlægger 
(emancipa(t/ss)ionsfrugten). 
Han er uddannet fra Det Konge-
lige Danske Kunstakademi, og 
hans kunstneriske praksis ud-
folder sig i krydsfeltet mellem  
skulptur, billede og tekst. 
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rebragte nogen betydning i sig selv, 
men var i stand til at vække latente 
følelser i lytteren. Dette autono-
miserende syn på musik gjorde sig 
ligeledes gældende for hans litte-
rære og filosofiske virke, der havde 
anti-utilitarisme som fællesnævner.

Trods den store afstand i tid og geo-
grafi, fremstår brevet overraskende 
nutidigt, hvilket ikke kun skyldes det 
“moderne” indhold og dyrkelsen af 
individets frihed. Det stilistiske over-
skud, humoren og den underfundige 
tone gør, at brevet ikke blot kan læses 
som en historisk kilde, men også som 
et stykke gennemført litteratur. 

Derfor er det ikke nødvendigt med 
et kendskab til den historiske periode 
eller kinesisk filosofi, for at brevet kan 
vække resonans i en læser i nutidens 
Danmark, hvor det ligeledes er relevant 
at spørge til, hvordan man forholder sig 
til samfundsordenen samt til, hvad man 
som individ kan og ikke kan acceptere. 

 

Uddrag fra Ji Kang

AFSKEDSBREV TIL SHAN TAO

De syv vismænd fra bambuslunden samt 
Rong Qiqi (fra venstre mod højre): Rong Qiqi, 
Ruan Xian, Liu Ling, Xiang Xiu, Ji Kang, 
Ruan Ji, Shan Tao og Wang Rong. Rong Qiqi 
er en mytologisk folkehelt.

Illustrationen er en kalkering af et murstens-
relief fra Det østlige Jin-dynasti (317-420) 
fundet i en grav nær nutidens Nanjing.

De roste mig engang over for Deres on-

kel, magistraten af Yingchuan, og jeg 

har altid ment, at Deres ord illustrerede 

dyb indsigt. Jeg har dog også undret 

mig over, hvordan De var nået frem til 

Deres forståelse, eftersom De jo ikke hav-

de noget indgående kendskab til mine 

principper. Da jeg forrige år vendte til-

bage fra Hedong, berettede Gongsun 

Chong og Lü An, at De påtænkte mig 

som Deres afløser, når De blev forfrem-

met. Skønt det aldrig blev til noget, så 

afslørede episoden, at De grundlæggen-

de ikke forstår mig. 

De er en mand med mange talenter. 

De accepterer meget og forkaster kun 

lidt. Selv er jeg frembusende og snæ-

versynet, og der er en masse, jeg ikke 

kan udstå. I den forstand var det et rent 

tilfælde, at vi lærte hinanden at kende. 

Da jeg for nylig hørte om Deres for-

fremmelse, blev jeg både ærgerlig og på 

vagt. For jeg frygtede, at kokken ville 

skamme sig over at partere dyret ale-

ne og bede ceremonimesteren om hjælp 

— at De med andre ord ville overrække 

mig slagtekniven, indsølet i en ram 

stank af råt kød. Af den grund ønsker 

jeg hermed at gøre det klart for Dem, 

hvad der kan og ikke kan lade sig gøre.

[…]

Ligesom menneskelige relationer er om-

gærdet af etikette, er hoffet omgærdet 

af regler. Så efter grundige overvejelser 

er jeg kommet frem til syv ting, som jeg 

aldrig ville kunne holde ud, og to ting 

som under ingen omstændigheder ville 

gå an. 

Jeg holder af at blive liggende længe 

i sengen om morgenen, men ved hoffet 

ville portvagtens kald konstant vække 

mig. Det er den første ting, som jeg al-

drig ville kunne holde ud. 

Jeg nyder at vandre formålsløst om-

kring med min lut, mens jeg nynner 

en melodi, eller at søge dybt ind i sko-

vene for at jage vildt med min slynge. 

Men hvordan skulle jeg uhindret kunne 

følge mine lyster, hvis jeg konstant var 

omgivet af funktionærer og underord-

nede? Det er den anden ting, som jeg al-

drig ville kunne holde ud. 
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Når jeg sidder på knæ med ret ryg 

i længere tid, bliver jeg stiv og følel-

sesløs i hele kroppen. Desuden har jeg 

lus og må klø mig konstant. Men ved 

hoffet ville jeg være tvunget til at bære 

stramtsiddende, formelle klæder og 

bukke dybt for de høje ministre. Det 

er den tredje ting, som jeg aldrig ville 

kunne holde ud. 

Jeg er ikke ferm til at skrive breve, og 

jeg bryder mig heller ikke om det. Men 

i embedsværket ville skrivelser hobe sig 

op på mit bord. Undlod jeg at svare, ville 

det være at ringeagte både pligt og eti-

kette. Om så jeg tvang mig selv, ville 

jeg bukke under inden for kort tid. Det 

er den fjerde ting, som jeg aldrig ville 

kunne holde ud. 

Jeg holder ikke af kondolencebesøg, 

men det er en skik, som man tager me-

get alvorligt. Det ville påkalde sig dyb 

foragt hos dem, som allerede har et horn 

i siden på mig, og de kunne endda fin-

de på at bruge det til at klandre mig. 

Selv hvis jeg ændrede adfærd af frygt 

for repressalier, ville jeg aldrig kun-

ne ændre min natur. Jeg kunne gå på 

kompromis med mine følelser og følge 

strømmen, men det ville være påtaget 

og uærligt over for mig selv. Skønt 

det i sidste ende kunne fritage mig for 

kritik, ville det stadig ikke vinde mig 

hæder. Det er den femte ting, som jeg 

aldrig ville kunne holde ud. 

Jeg bryder mig ikke om jævne men-

nesker, men jeg ville være tvunget til at 

arbejde sammen med disse og sidde til 

bords ved fulde banketter, hvor gæster-

ne skriger og skråler, sviner og stinker 

og laver deres fordækte underhånds-

aftaler foran alle og enhver. Det er den 

sjette ting, som jeg aldrig ville kunne 

holde ud. 

Mit sind tåler ikke anstrengelse, og 

et officielt embede er udmattende. Det 

indhyller tankerne i vigtige gøremål og 

tynger humøret med verdslige affærer. 

Det er den syvende ting, som jeg aldrig 

ville kunne holde ud. 

I tillæg hertil kritiserer jeg ofte kong 

Tang af Shang og kong Wu af Zhou, 

jeg ringeagter fyrsten af Zhou og Kon-

fucius. Den tilbøjelighed ville jeg have 

svært ved at undertrykke blandt andre 

mennesker, og den vil gøre det klart for 

enhver, at jeg er ude af trit med den her-

skende samfundsnorm. Det er den før-

ste ting, som under ingen omstændig-

heder ville gå an.

Jeg har en fast karakter og er ubarm-

hjertig i min fordømmelse af ondskab. 

Jeg påpeger det, så snart jeg ser det, og 

lægger ikke fingrene imellem — uan-

set konsekvenserne. Det er den anden 

ting, som under ingen omstændighe-

der ville gå an. 

Med disse ni onder i tillæg til min sva-

ge karakter, ville jeg lide indre kvaler 

selv i fraværet af ydre skade – og man 

må spørge sig selv, hvor længe jeg så 

ville overleve blandt menneskene? 

I overleveringerne fra de taoistiske 

mestre har jeg læst, at man kan for-

længe sit liv betragteligt ved indtagelse 

af Bai Zhu og seglurt. Det tror jeg fuldt 

og fast på. Det som bringer mig dyb 

lykke, er at vandre mellem bjerge og 

langs floder og iagttage fugle og fisk. 

Som embedsmand ville jeg være tvun-

get til at opgive alt dette. 

Hvorfor skulle jeg opgive noget, som 

gør mig lykkelig, for noget, som fylder 

mig med rædsel? 
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AF BERTEL HEULIN

USA og Kina:

KAMPEN OM 

MENNESKERETTIGHEDERNE
I 1948 besluttede verdenssamfundet gen-
nem FN at stå sammen om en verdenser-
klæring om menneskerettigheder. Den fik 
tilslutning fra alle lande. Baggrunden var 
anden verdenskrig. Krigens bagvedliggende 
ideologi set fra sejrherrerne var den globale 
bekæmpelse af nazisme, fascisme og japansk 
hypernationalisme, som det blev markeret 
ved internationale domstole. På sin vis var 
anden verdenskrig en krig om menneskeret-
tighederne. I alt fald hævdede krigens sejr-
herrer at være på menneskerettighedernes 
side. 

Man skal bemærke, at krig imidlertid 
stadigvæk – ifølge FN – er legitim, når der er 
tale om selvforsvar. Men brud på enkeltmen-
neskets fundamentale rettigheder kan ikke 
tolereres. Det var 1948-erklæringens epoke-
gørende indhold.

Den første erklærerede globale ”kamp på 
menneskerettigheder” opstod under den 
kolde krig. Udtrykt med datidens populære 
forsimpling var verden delt op i to dele: den 
kommunistiske verden og den frie. Ifølge 
vestlig opfattelse forsvarede Vesten men-
neskerettighederne, og den kommunistiske 
verden forbrød sig imod dem. Realiteterne 
var, at Øst koncentrerede sig om de sociale 
og kollektive dele af menneskerettighederne, 

Første møde 9. juni 1947 i komiteen, der skal udarbejde menneskerettighedserklæringen. 
P.C. Chang, der var næstformand, hilser på Eleanor Roosevelt, der var formand.

ikke mindst i forbindelse med afkoloniserin-
gen – og Vest lagde vægten på de politiske og 
individuelle dele.

Nu er menneskerettighedsproblematikken 
igen blevet politiseret og internationaliseret. 
Denne gang som en del af det, der er blevet 
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kaldt den nye kolde krig. Begge parter, Kina 
og USA bruger indimellem betegnelsen. 

En nærmere analyse vil vise, at ligheden 
mellem den kolde krig mellem USA og USSR 
og den kinesisk-amerikanske rivalisering er 
misvisende. Fx har præsident Biden udtalt, at 
der ikke er konflikt mellem Kina og USA. At 
han ikke fører anti-kinesisk politik men klart 
har en kæmpe konkurrent i Kina. Og Kina 
fastholder hele tiden samarbejde som løs-
ningen på rivaliseringen. Ingen amerikansk 
præsident ville under den kolde krig have 
udtalt, at han ikke var i konflikt med USSR, el-
ler at han ikke førte en anti-sovjetisk politik.

Den centrale forskel mellem nu og den-
gang er, at verden ikke er delt op i to dele, og 
at der ikke er nogen overordnet balance. Der 
er derimod et asymmetrisk forhold mellem 
en supermagt USA og en stormagt Kina, som 
fortsat ser sig selv som et udviklingsland.

EN NY KOLD KRIG?
Men ligner det ikke en kold krig? Man skulle 
tro, at der var tilstrækkeligt med modsætnin-
ger: Gensidige beskyldninger om indflydel-
ses- og indblandingsaktiviteter, eksistensen 
af en gedigen handelskrig, en kamp om den 
teknologiske førertrøje, gensidige beskyld-
ninger om undergravende civilt-militære 
relationer og ikke mindst nærgående mili-
tær-strategiske udfordringer. 

Men menneskerettighederne er begyndt 
at tårne sig op. USA er for alvor igen blevet 
menneskerettighedsforkæmper.

Præsident Biden har sagt det før. Men nu 
er tonen benhård: Dette er Bidens ord til Xi 
Jinping: ”Så længe du og dit land så åbenlyst 
fortsætter med at krænke menneskerettig-
hederne, så vil vi gøre hele verden opmærk-
som på, hvad der sker. Ingen præsident vil 
nogensinde undlade at råbe op om, hvad der 
sker med uighurerne, hvad der sker i Hong-
kong og i landet selv”. Ordene faldt under 
Bidens to timer lange telefonsamtale med Xi, 
som havde ringet Biden op for at lykønske 
ham med valgsejren. Offentliggørelsen kom 
først under Bidens første pressekonference 
25. marts. 

Biden har videreført tidligere udenrigs-
minister Pompeos anti-kinesiske politik, 
som stempler Xinjiang-overgrebene som 
folkedrab. Dog erklærer han, at ”Der er en 
ekstrem konkurrence, men vi behøver ikke 
at have en konflikt”. Men Biden lægger ikke 
skjul på målet for USA: at forhindre Kina i at 
udfordre USA, at styrke kinakritiske alliancer 

og fremme demokrati og dermed menneske-
rettigheder.

Hvad er det, der sker med menneskerettig-
hederne? Hvordan skal vi forstå processen 
i Kampen om Menneskerettighederne? Vi 
bliver nødt til at se på kernen i det ameri-
kansk-kinesiske forhold. Forsimplet udtrykt: 
USA ser sig selv som verdens stærkeste og 
mest udviklede land. Kina ser sig selv som 
det største udviklingsland og dermed stadig-
væk et land, der skal udvikles. 

USA er landet på toppen af magtpyrami-
den, fuldt udviklet. Det er landet, der leder 
verden, der påvirker og dominerer internati-
onalt, der er globalt til stede økonomisk, poli-
tisk, militært, kulturelt. Landet, hvis sprog er 
verdenssproget. Det er det land, hvis værdier 
fremhæves, det land, der sætter de interna-
tionale regler, normer, konventioner. Det er 
landet, som intervenerer globalt. Det er lan-
det, der leder den teknologiske udvikling, 
der er udgangspunktet for globale videnska-
belige revolutioner. Landet, der dominerer 
militært og økonomisk.

USA er landet, som i 130 år har klaret sig 
bedst. Har det fortsat fremgang? Det kan ikke 
afvises, siger selv Kina. Og hidtil har USA vist 
vejen frem, selv om mange hævder, at det 
snart er slut. Men for Kina har vejen til frem-
gang ligget lige for. Derfor har Kina – efter at 
have snublet i starten under Mao – prøvet sig 
frem med at imitere, efterligne USA. Åbnet 
landet op for markedsøkonomi. For demo-
krati. For frihed. For menneskerettigheder. 
For globalt samarbejde. For international lov 
og orden. For teknologiudvikling, for avance-
rede militære revolutioner.

Men alt sammen med forbehold. 
Og alt sammen fordi USA har givet Kina 

plads til det.

KINESISKE FORBEHOLD
Hvilke forbehold? USA har afprøvet vejen til 
fremgangsrig udvikling og dermed demon-
streret dens effekter og virkemidler. USA har 
gjort værdier som markedsøkonomi, demo-
krati, personlig frihed, menneskerettigheder 
til universelle værdier. Det kan Kina ikke gøre 
efter.

Derfor kommer forbeholdene ind: De 
”amerikanske” værdier kan alle sammen 
genbruges, men det skal gøres med kinesiske 
karakteristika. Her trækker Kina sit stærke-
ste kort: 5000 års civilisation! Et Kina i mid-
ten af verden med skiftende dynastier med 
socialismen som kronen på værket. 

Det, vi ser, er en ældgammel civilisation 
og kultur, som kombineret med socialismens 
første fase bliver til et autokratisk-hierarkisk 
styre, som legitimeres nationalt med beteg-
nelsen ”med kinesiske karakteristika”. En ud-
vikling, som fjerner sig mere og mere fra de 
amerikansk inspirerede universelle værdier.

Hvorfor har USA givet plads til denne ki-
nesiske udvikling? Fordi man har forestillet 
sig, at Kina i længden ville blive knyttet til de 
universelle værdier og dermed kunne indgå 
i den amerikanske verdensorden. Kinas ud-
vikling ville kunne have styrket international 
fred og sikkerhed. Sådan blev det imidlertid 
ikke. 

Lad os se på menneskerettighederne som 
eksempel på, hvordan USA-Kina kampen er 
forløbet.

I de amerikansk-kinesiske relationer har 
menneskerettighederne fyldt mere og mere. 
Human Rights er blevet et effektivt kamp-
middel. USA har gennem tiden følt sig kaldet 
til at være overdommeren, som har givet 
karakterer til verden. Følger man det ameri-
kanske udenrigsministeriums daglige erklæ-
ringer, er de fulde af kritiske vurderinger af 
en række landes omgang med menneskeret-
tigheder og opmuntringer til lande, der frem-
mer demokrati og menneskerettigheder. 

Men er det alene USA og den vestlige ver-
den, der definerer de universelle menneske-
rettigheder? Hvor står Kina som en 5000 år 
gammel civilisation?

HISTORISK TILBAGEBLIK
Hvad nu, hvis Kina har en historisk, kulturel, 
civilisatorisk baggrund, som viser sig på en 

Xi Jinping møder jurastuderende. En hjør-
nesten i hans tankegang er et udbygget 
lovbaseret system – the rule of law – hvor 
man ved, hvad man har at rette sig efter, 
og hvor der er konsekvens. Derfor bliver 
lovkomplekser diskuteret bredt og revide-
ret løbende, og her er ikke mindst civillov-
givningen vigtig ift. menneskerettigheder.
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række punkter at tegne et billede af et sam-
fund, som har omfattet menneskerettigheder 
med stor forståelse og veneration? Hvad nu, 
hvis det kan påvises, at Kina ikke alene hi-
storisk har haft et menneskesyn, hvor men-
neskerettigheder har indgået, men også at 
Kina rent faktisk har haft reel indflydelse på 
FN-verdenserklæringen om menneskerettig-
heder? Det sidste først. 

Den kinesiske filosof P.C. Chang, som se-
nere blev præsident for det berømte kine-
siske Nankai Universitet, havde den leden-
de rolle i den komite, som skulle udforme 
udkastet til verdenserklæringen. Professor 
Chang fremhævede det afgørende i at kom-
binere etik, kultur og rettigheder. Han var af 
den opfattelse, at der er store ligheder mel-
lem de græske filosoffer fra omkring 500-
400 f.Kr. og kinesiske tænkere fra samme 
periode. Ikke mindst, at mennesket lærer 
fortrin og dyder fra rollemodeller i samfun-
det som forældre, lærere, vismænd og helli-
ge personer. 

Både mange græske og mange kinesiske 
filosoffer opfattede mennesket som et socialt 
væsen, som kun trives, når der udvikles mod, 
retfærdighed, gavmildhed. De kinesiske tæn-
kere fremhævede – mere end grækerne – at 

det var balancen mellem de mere individu-
elle fortrin som mod, tålmodighed og hand-
lekraft og så de mere socialt betingede som 
retfærdighed, generøsitet og medlidenhed, 
som skabte sammenholdskraft i familien og 
i samfundet.

 Professor Changs spillede en stor rolle i 
forbindelse med alle verdenserklæringens 
30 artikler. I den afgørende diskussion om 
art. 29 lykkedes det Chang at skabe en ba-
lance mellem de individuelle rettigheder og 
pligterne over for samfundet.

Det er den balance, som fortsat diskute-
res og som af Kina nu i visse sammenhænge 
søges formuleret som en modsætning mel-
lem den asiatiske socialt og samfundsmæs-
sigt betonede menneskerettighedstænkning 
og den vestlige stærkt individualistisk præ-
gede tænkning. Betydningen af den asiatiske 
tænkning styrkes selv sagt af Asiens fortsatte 
opstigning som verdens absolut stærkeste 
kontinent.

At Kina går tilbage til Konfucius – og kalder 
sine mange kulturinstitutioner verden over 
for Konfuciusinstitutter – er ingen tilfældig-
hed. Hvor Mao så Konfucius som sit mod-
stykke, en feudalistisk, hierarkisk, uligheds-

baseret, antirevoutionær tænker, som skulle 
udryddes, så opfordrer Xi Jinping sin befolk-
ning til at læse Konfucius’ skrifter.

Konfucius, som levede for 2500 år siden, 
ville genskabe tidligere tiders harmoniske 
samfund. I dagens Kina er han vendt tilbage 
som den store lærer, der tænker harmoni, 
balance, sammenhængskraft, pligt, dyder og 
moral. Der er statuer af ham overalt i Kina.

Det, der kendetegner Konfuciustænknin-
gen, er traditioner, ritualer, gensidig korrekt 
adfærd, respekt og ikke mindst uddannelse. 
Det gode samfund udfoldes bedst i en hierar-
kisk, legitim, harmonisk, gensidigt forplig-
tende menneskelig organisation, hvor der 
er respekt for ældre, familier og autoriteter. 
Gode menneskelige egenskaber udvikles pri-
mært i samvær med andre. 

Noget, der direkte refererer til menne-
skerettigheder er, at der lægges særlig vægt 
på uddannelse og ikke mindst på forholdet 
mellem hersker og befolkning. Konfucius 
fremhæver herskerens særlige forpligtelse 
over for folket. Følger han ikke befolkningens 
forestilling om et retfærdigt og folkeligt til-
fredsstillende styre, skal han kunne fjernes. 
Der er en legitim ret for folket til oprør. Den-
ne rettighed skal sikre herskerens tilhørsfor-

Analyseinstitutionen Dalias 
spørgeskemaundersøgelse 
fra 2020 viste, at 73 % af 
kineserne mente, deres land 
var et demokrati, mens det kun 
gjaldt for 49 % af amerikanerne.

Undersøgelsen er en af de 
mest omfattende i verden.
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hold til befolkningen. Herskeren skal tage sig 
af sit folk.

Det er nok denne ret til oprør, frigørelse 
fra herskeren, der kommer nærmest til en 
mere almen og universel opfattelse af men-
neskerettigheder.

Det er indlysende, at Kina finder centrale ci-
vilisatoriske tendenser hos Konfucius. Det er 
også indlysende, at Kina udnytter det forhold, 
at Konfuciustænkningen er udbredt over sto-
re dele af Asien med henblik på at fremhæve, 
at menneskerettigheder skal afspejle histori-
ske, kulturelle og regionale forhold. Begrun-
delsen er, at relationerne mellem universelle 
og kulturelt betingede menneskerettigheder 
skal inddrages, og at den unikke kultur skal 
fremhæves og understøttes.

Et modsvar til fremhævelsen af de unikke 
kulturelt-historiske dimensioner over for de 
påståede universelle vil være følgende be-
tragtninger: Vel findes der i mange kulturer 

særlige rettigheder for individer og samfund. 
Men det, der skete i 1700-tallets oplysnings-
tid i Europa med erklæringen om, at menne-
sket er født frit, og individet har indlysende 
rettigheder, er en enestående omvæltning af 
synet på enkeltmennesket. 

Det er en milepæl i menneskehedens ud-
vikling. Det var ikke alene en filosofisk erken-
delse. Det var en ny menneskelig indsigt, som 
blev fastslået gennem politiske beslutninger 
og lovgivninger. Enkeltmennesket over alt på 
jorden blev til en uantastelig juridisk og poli-
tisk person med rettigheder. Tidligere tiders 
samfund havde alle være bygget på eksisten-
sen af accepterede eller ligefrem legitime 
grupper af mennesker, som var slaver, trælle, 
som levede i fundamental ufrihed, som ik-
ke-mennesker, som personlig ejendom.

Men debatterne om menneskerettighe-
derne mellem på den ene side de påståede 
universelle rettigheder og de kulturelt unik-
ke, specifikke fortsætter.

Set fra Kina.

KINA I FN

FN-verdenserklæringen af 1948 består af 
30 afsnit, som dels behandler borgerlige og 
politiske rettigheder som retten til liv, frihed, 
retfærdig rettergang, ytrings- og forsamlings-
frihed, frihed til at vælge ledelse og religions-
frihed, dels økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder, fx ret til dækning af de funda-
mentale levevilkår som frihed for sult og so-
cial tryghed, ret til uddannelse og arbejde. 

Her er hovedforskellen, at USA priorite-
rer de individuelle friheder og rettigheder og 
Kina de økonomiske og sociale rettigheder. 
Det giver sig udtryk i gentagne diskussioner i 
FN’s menneskerettighedsråd.

 I oktober 2020 blev Kina genvalgt til det 
47-lande store råd. Det var midt i den store 
kinesisk-amerikanske menneskerettigheds-
fejde. Kina fremhævede, at man altid har lagt 
stor vægt på udbredelsen og beskyttelsen af 
menneskerettigheder. Og – i det man fulgte 
fremgangsmåden med ”kinesiske karakteri-
stika” – at Kina har gjort store fremskridt. Til 
gengæld hævdede den kinesiske talsmand, 
”at USA har et frygteligt renomme, hvad an-
går menneskerettigheder og religiøs frihed”. 
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I avisen Global Times, som er tæt på partiet, 
hedder det, at ”amerikansk kritik af Kina er 
arrogant og ondskabsfuld. Både USA og Kina 
har begge problemer med menneskerettig-
heder”.

En sådan indrømmelse af Kinas problemer 
er ikke overraskende. Kina har længe påpe-
get – netop i forbindelse med fremhævelsen 
af fortsat at være et udviklingsland – at jo 
mere fremskreden udvikling des bedre over-
holdelse af menneskerettigheder. Kina hæv-
der imidlertid, at USA som fuldt udviklet land 
selv burde være kommet videre. 

Kina hævder at gøre, hvad det kan for at 
fremme menneskerettigheder. Argumenta-
tionen kan ikke afvises. Kina har i den grad 
efter kejserrigets fald i 1911 været udsat 
for ufattelige prøvelser. Ud over at have en 
enorm befolkning, hvor størstedelen leve-
de i ekstrem fattigdom, var landet udsat for 
borgerkrig, vekslende krigsherresystemer, 
omfattende, dybtgående japanske angreb, 
deltagelse i anden verdenskrig, fortsat bor-
gerkrig, der afsluttedes med oprettelsen af 
folkerepublikken i 1949. 

Derefter gennemgik landet en omfatten-
de udvikling afbrudt af store ødelæggende 
tilbagefald og en langvarig kulturrevolution, 
som på mange måder havde mindelser om 
borgerkrigslignende tilstande. Maos død i 
1976 medførte stor uro. Med Deng-perio-
dens åbningspolitik fra 1978 begyndte en 
solid og varig økonomisk og social udvikling, 
som imidlertid fik en kortvarig afbrydelse ef-
ter Tiananmenoprøret i 1989. 

Så det, der historisk og også nu for Kina 
var den afgørende prioritet, var at etablere 
en sammenhængende enhed og en levedyg-
tig nation. Det mål var afgørende, og mid-
lerne kunne være brutale og voldelige og 
resultere i fattigdom og sult. I det perspektiv 
havde menneskerettighederne selvsagt ikke 
den store gennemslagskraft.

KINAS VÆGT  
PÅ MENNESKERETTIGHEDER
Men dermed ikke være sagt, at der ikke er 
interesse for menneskerettigheder i Kina. 
Kigger man på Kinas forsknings- og under-
visningsmæssige landskab, så dukker der 
mange universiteter, institutioner og tæn-
ketanke op, som har institutter for studiet af 
menneskerettigheder. Der findes kinesiske 
engelsksprogede videnskabelige tidsskrifter, 
som udelukkende har fokus på menneskeret-

tigheder, ikke mindst menneskerettigheder-
ne i Kina. Der er professorater i menneske-
rettigheder. Jeg har besøgt en række af disse 
professorer, inviteret dem til Danmark, hvor 
de har forelæst og deltaget i seminarer.

I de seneste år er der sket en skærpelse af 
uenigheden om tolkningen af menneskeret-
tigheder. USA har skærpet kritikken af Kinas 
manglende overholdelse, og Kina har mere og 
mere fremhævet, at i den konkrete vurdering 
skal kulturelle og udviklingsmæssige forhold 
inddrages for at kunne forstå Kinas politiske 
fremfærd. I den sammenhæng fremhæves 
det også, at ikke mindst verdens udviklings-
lande forstår Kinas menneskerettighedspo-

litik, fordi den netop er i overensstemmelse 
med landets virkelighed og kultur.

Det hedder i den kinesiske hvidbog 70 
Years Progress on Human Rights in China fra 
2019, at ”kulturelle og historiske betingelser 
skal inddrages og derfor, på trods af menne-
skerettighedernes internationale aspekt, fal-
der disse rettigheder i det store og hele inden 
for hvert lands suverænitet”. 

Det er klare ord. Hermed har Kina sagt 
farvel til menneskerettighedernes univer-
selle placering. Statens suverænitet vil altid 
overtrumfe bindinger til menneskerettighe-
der. Det er vel egentlig – når det kommer til 
stykket – også tilfældet i visse vestlige stater. 

I Kina mener man ikke, man er i mål med menneskerettighederne. Også for den del lægges der en 
plan, og et af de vigtigste målepunkter er fattigdomsbekæmpelse, både totalt og relativt. Mantraet 
er: Ingen må lades tilbage.
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Menneskerettigheder, som formuleret i den 
internationale erklæring, er ikke på samme 
måde folkeretligt bindende som fx internati-
onale konventioner og internationale aftaler 
registreret i FN-regi. 

Menneskerettighederne kan snarere 
sammenlignes med FN-aftalen om R2P, Re-
sponsibility to Protect fra 2005, som pålæg-
ger staterne ansvar for at beskytte deres 
befolkning mod folkedrab, krigsforbrydelser, 
forbrydelser mod menneskeheden og etnisk 
udrensning. Udover at beskytte egen befolk-
ning skal landene bistå andre lande, som har 
problemer med denne beskyttelse, og ende-
lig skal det internationale samfund gribe ind 
via FN. Reaktioner mod overtrædelse, som vil 
kunne indebære internationale sanktioner 
og interventioner, er imidlertid vanskelige at 
se gennemført.

I realiteten har USA – på trods af, at USA i 
udpræget grad fremhæver vigtigheden af et 
internationalt samfund baseret på internati-
onal lov og orden – de samme overordnede 
holdninger til statssuverænitet som Kina, ja 
endog holdninger, som overgår Kina. USA 
har som den globalt tilstedeværende ene-
supermagt demonstreret en position, hvor 
man har en overordnet suverænitet i forhold 
til andre lande. Det giver sig udtryk i ikke 
at være bundet af en række internationale 
domstole, forhold som fx hindrer amerikan-
ske soldater i at være undergivet internatio-
nale retsinstanser.

Kina har ikke demonstreret tilsvarende 
unilateralisme på samme markante måde 
som USA. Og med henblik på menneske-
rettigheder er det karakteristisk, at når 
Kina i den grad bruger politiske kræfter på 
at forklare og uddybe sin menneskerettig-
hedspolitik og på at imødegå den heftige og 
vedvarende kritik ikke mindst fra USA, men 
i stigende grad også fra de vestlige allierede, 
så må det betyde, at Beijing erkender vigtig-
heden af disse rettigheder. Det kunne antyde, 
at Kina ikke i civilisatorisk henseende vil stå 
tilbage for rettigheder, som har en vis univer-
sel forankring og udbredelse. 

Tilbage står imidlertid, at Kina aldrig vil 
give køb på sin hårdt tilkæmpede internati-
onale suverænitet og territorielle integritet 
efter i over 100 år at være til fals for indtræn-
gende suverænitetskrænkende koloniseren-
de stormagter. Og Kinas indre anliggender 
bliver kun styret et sted fra: Fra Kinas Kom-
munistiske Parti, som var det parti, der egen-

hændigt etablerede Folkerepublikken Kina 
efter årtiers borgerkrig og krig mod aggres-
sive japanere.

Det falder helt i tråd med Kinas øgede 
vægt på sit ømtålelige suverænitetsprincip 
i forbindelse med de nationale klenodier 
Hongkong, Xinjiang, Tibet, Indre Mongoli og 
ikke mindst Taiwan.

RIVALISERINGEN SKÆRPES
Men hvad er det, der er på spil i disse om-
råder? Hvor står USA og Kina over for hin-
anden? Det drejer sig alt sammen om suve-
rænitet: udgangspunktet, forløbet og den 
nuværende status. 

Lad os se på det seneste forløb. Interes-
sant nok er udgangspunktet en påstået ki-
nesisk krænkelse af amerikansk suverænitet 
og territoriel integritet. USA udgiver løbende 
et væld af rapporter om Kina udarbejdet af 
ministerier, officielle komiteer og kommissi-
oner, tænketanke og forskningsinstitutioner. 
En rapport slog afgørende igennem i efter-
året 2018. Detailleret fastslog den, at Kina 
udøvede gennemtrængende indflydelses- 
og indblandingspolitik på det amerikanske 
samfund. Den var også rettet mod mange 
andre lande. Den blev betragtet som en al-
vorlig indblanding i interne amerikanske 
anliggende.

 Daværende vicepræsident Pence brug-
te denne rapport som udgangspunkt for en 
storstilet amerikansk anti-kinesisk kampag-
ne. Den blev søsat oktober 2018. Maj 2019 
videreførte daværende udenrigsminister 
Pompeo kampagnen med et angreb på Kina 
for at ville påvirke situationen i Arktis. 

Derefter blev alle sluser åbnet. En igang-
værende handelskrig med Kina blev inten-
siveret. En kampagne mod Kinas påståede 
teknologiske og infrastrukturorienterede 
påvirknings- og overgrebsagtige aktiviteter 
overalt i verden blev stadig heftigere. Dertil 
kom kampagnen rettet mod Kinas sammen-
blanding af civile og militære projekter, som 
åbnede op for ”dual use” af nye produkter. 

Mens disse kampagner står på – heftigt 
imødegået af kinesiske benægtelser og til-
svarende angreb – tilspidses det sino-ame-
rikanske sikkerhedspolitiske modsætnings-
forhold ikke mindst, hvad angår Det 
sydkinesiske Hav, Taiwan og USA’s styrkelse 
af sine alliancer bl.a. gennem øget institutio-
nalisering af the Quad, samarbejdet mellem 
USA, Japan, Australien og Indien.

Et område bliver gang på gang bragt på ba-
nen i rivaliseringsrelationerne: menneske-
rettighederne.

USA svinger med menneskerettighedsfa-
nen næsten på linje med markeringen under 
den kolde krig. Det sker, efter at Trump-ad-
ministrationen spillede dobbeltspil – med en 
præsident, som kun sjældent nævnte men-
neskerettigheder men med en udenrigsmini-
ster, som kom med heftige angreb, kulmine-
rende i at angribe med prædikatet folkemord 
i forbindelse med Kinas adfærd over for uig-
huerne i Xinjiang.

Biden-administrationen har i den grad 
taget bolden op. Dels har præsident Biden – i 
modsætning til andre tidligere amerikanske 
præsidenter, udsendt sin National Security 
Strategy stort set umiddelbart efter indsæt-
telsen. Formålet har været klart at markere, 
at nu er der sket et markant skift i den måde, 
amerikansk sikkerhed skal varetages på. Et 
af de store skift er, at USA er verdenslederen, 
og at strategien skal understøtte amerikan-
ske værdier. Menneskerettighederne har fået 
en central placering. Strategien siger: ”We 
will stand up for democracy, human rights, 
and human dignity, including in Hong Kong, 
Xinjiang, and Tibet”. 

Disse synspunkter giver genlyd i de man-
ge, mange amerikanske rapporter om Kina 
og USA’s forhold til Kina. En af de afgørende 
markeringer er den næsten 300 sider lange 
lovgivning om Kina, som er ved at blive ved-
taget i kongressen. Et underudvalg har god-
kendt teksten næsten enstemmigt. 

Det, vi har at gøre med, er det hårdeste, 
mest omfattende og mest detaljerede ame-
rikanske angreb på Kina. Loven indeholder 
både en klar strategi og konkrete foranstalt-
ninger, som skal påbegyndes. Den kræver 
investering i universelle værdier, iværksæt-
telse af en bred vifte af foranstaltninger til 
fremme af menneskerettigheder, herunder 
ikke mindst økonomisk at understøtte de-
mokrati i Hongkong og indføring af sankti-
oner vedrørende brug af tvangsarbejde og 
tvangsmæssig sterilisering og andre former 
for misbrug i Xinjiang. 

USA er særlig på vagt overfor Hongkong og 
Xinjiang. Man vedtog i juli 2020 en Hong 
Kong Autonomy Act rettet mod indførelsen af 
en kinesisk sikkerhedslov med vidtrækken-
de beføjelser i Hongkong, som man hævdede 
krænkede aftalen om ”et land – to systemer”. 
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Ligeledes gennemførtes sanktioner mod 24 
embedsmænd fra Kina og Hongkong i marts 
2021 – umiddelbart før det første face-to-fa-
ce amerikansk-kinesiske udenrigsminister-
møde i Alaska. Baggrunden var en reaktion 
på beslutningen om en bemærkelsesværdig 
indskrænkning af valgretten, som blev for-
beholdt ”patrioter”, dvs. kinavenlige Hong-
kong-borgere.

Xinjiang er imidlertid hovedmålet. Her 
følger Biden-administrationen tæt Trump/
Pompeo-linjen. Få dage før indsættelsen af 
den nye administration foretog Trump to 
markante tiltag. 14. januar 2021 erklære-
de den amerikanske regering forbud mod 
alle bomulds- og tomatprodukter fra Xin-
jiang-provinsen. Et par dage efter anklagede 
USA Kina for at begå folkemord og forbrydel-
ser mod menneskeheden i Xinjiang. 

Biden har været tilbageholdende med at 
bruge betegnelsen folkemord. Udenrigsmi-
nister Blinken har været mindre forsigtig. 
Tilbage står imidlertid, at det store menne-
skerettighedsskyts er trukket frem, og at 
den nye administration ikke vil stå tilbage 
i forhold til Trump. Forsøget på at skabe en 
forenet front til bekæmpelse af kinesiske 
menneskerettighedskrænkelser er fortsat et 
vigtigt amerikansk mål. Retorikken er hård, 
og de konkrete foranstaltninger i form af 
sanktioner er en vigtig og tydelig del af de 
politiske kampagner.

KINESISKE REAKTIONER  
PÅ AMERIKANSKE ANKLAGER
Hvordan reagerer Kina? 

Kina er krænket. Ikke så snart er USA 
fremkommet med sin årlige meget detal-
jerede rapport om Kinas menneskerettig-
hedskrænkelser, før Kina svarer igen med 
sin tilsvarende rapport om de amerikanske 
krænkelser. Mønsteret er ikke til at tage fejl 
af. USA’s anklager er rettet mod de individuel-
le rettigheder, frihedsrettighederne, ytrings-
frihed, fri forsamlingsret, fri bevægelighed, 
religionsfrihed, fri kulturudøvelse. 

Kina refererer til social ulighed, økono-
misk ulighed, ulighed i forhold til de politiske 
valgprocesser, som skaber ulighed gennem 
korruption, bureaukratiske kampe og øko-
nomisk kriminalitet. Dertil kommer ulighed 
i uddannelsessystemet, i sygdomsbekæm-
pelse. Racerelaterede uligheder. I det ameri-
kanske samfund står det skidt til med men-
neskerettigheder.

Der er imidlertid et forhold, hvor de to 

parter – af gode grunde – undlader gensidig 
kritik: dødsstraf.

En interessant og vigtig forskel er, at Kina 
stilfærdigt forsøger at gøre opmærksom på 
to forhold, der er umiddelbart modsætnings-
fyldte: For det første, at Kina i princippet 
bestræber sig på at følge alle menneskeret-
tigheder – både de frihedsrelaterede indivi-
dualistiske og de kollektive samfundsrelate-
rede – men at man indrømmer, at der dels 
fortsat sker fejl og dels at Kina fortsat – som 
udviklingsland – er under udvikling, men at 
man i 2049 vil opnå målet om at være stærkt, 
harmonisk, velhavende og smukt – og ikke 
mindst civilisatorisk og demokratisk. Menne-
skerettigheder er ikke direkte nævnt – men 
må formodes at indgå i civilisationsmålet.

 For det andet – og heri ligger modsætnin-
gen – at Kina – ikke mindst efter introdukti-
onen af ”Den kinesiske drøm” i 2012 og vi-
sionen om en genfødsel og fornyelse af Kina 
med sin sammenhængende historiske 5000 
år gamle civilisation som Riget i Midten – for-
søger at italesætte en verden med kinesisk 
særpræg, karakteristika som en modsætning 
til vestlige normer og rettigheder, som har 
været betragtet som universelle. 

Kina kæmper fortsat med at forlige på 
den ene side vestligt prægede værdisyste-
mer, som Kina nyder godt af og har efterlig-
net: nationalstat, suverænitet, kommunisme, 
socialisme, personlig frihed og demokrati og 
så på den anden side at se disse vestlige vær-
disystemers hegemoniske udfoldelsesmåde. 

Et hegemoni, som forsøges forhindret 
ved netop at fremhæve særlige kinesiske/
asiatiske normer og særtræk ikke mindst ved 
genlanceringen af Konfucius-tankesættet. En 
central del af Konfuciuslæren er ikke mindst 
vægten på forpligtelsen til harmoniske rela-
tioner til omgivelserne baseret på accepten 
af pligten til at adlyde et hierarkisk socialt 
system. Pligt frem for ret.

Forsøget på at forene de nævnte mod-
sætninger mellem de universelle rettigheder 
og de særlige ved lanceringen af begrebet 
”a common future for mankind” virker ikke 
overbevisende. 

Derimod støtter den kinesiske politik 
sig igen til fremhævelsen af det globale skel 
mellem udviklingslande og udviklede lande. 
Politikken har båret frugt. Netop fremhæ-
velsen af det generelle udviklingsaspekt i 
forbindelse med menneskerettigheder og 
sammenkoblingen med de enkelte landes 
særprægede og historisk betingede kultur 
har vundet tilslutning, fx i menneskerettig-
hedskommissionen. 

Grundlæggende har Kina på mange måder 
strammet skruen i forhold til USA. Ved en 
pressekonference i marts 2021 på den kine-
siske ambassade i Washington tog talsper-
sonen håndfast fat på spørgsmål om boykot 
mod store brands som Nike, Adidas og H&M 
efter at USA – i januar 2021 under Trump – 
havde forbudt import af bomuld fra Xinjiang. 

Ikke overraskende sagde talspersonen, at 
”tvangsarbejde i forbindelse med bomulds-

Set fra Kina.
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produktion i Xinjiang er lodret løgn. Her er 
billeder af sorte slaver tvunget til at arbejde 
i bomuldsmarkerne i USA”, viste han. ”Og her 
er billeder af bomuldsmarker i Xinjiang, hvor 
70 % af markerne høstes med maskine”. Han 
udbyggede: ”Nogen forbinder jobmuligheder 
med tvangsarbejde og undertrykkelse, fordi 
de har gjort det samme gennem hundreder 
af år. De forestiller sig andres adfærd baseret 
på egen erfaring”. Også den heftige politise-
ring af ”Black Lives Matter” er et meget brugt 
eksempel fra kinesisk side i den markante 
debat. 

KINESISKE MENNESKERETTIGHEDER 
OG DANSKE VALGMULIGHEDER
Menneskerettigheder er et globalt problem, 
ikke mindst fordi menneskerettigheder er 
et centralt amerikansk-kinesisk bilateralt 
anliggende. Småstaterne går ikke ram forbi. 
Ikke mindst Danmark har et problem, pri-
mært fordi der er et internt og eksternt pres 
på Danmark for at markere en værdipolitisk 
holdning. USA fremhæver værdipolitikken. 
Ikke overraskende styrker Danmark sin vær-
dipolitik. Ikke mindst i forhold til menneske-
rettigheder. 

For Danmark er problemet: Hvor er den 
røde linje for, hvornår landet seriøst skal ge-
noverveje relationerne til lande, som man – i 
Kinas tilfælde – har et omfattende strategisk 
partnerskab med – eller – som man i USA’s 
tilfælde har det tættest mulige alliancefor-
hold til? Lad os se på de to lande.

Der er umiddelbart to muligheder: 1. at se 
snævert på graden af krænkelser af menne-
skerettigheder, 2. at koble det sammen med 
fordele og ulemper i relation til andre mere 
vitale relationer.

Ved den første mulighed skal der tages 
stilling til Kinas krænkelser. De er omfatten-
de, og Kina indrømmer det. Kina har også en 
forklaring på dem. Det er der indgående gjort 
opmærksom på. 

Men hvordan står det til med amerikan-
ske menneskerettighedskrænkelser? Dem 
er der mange af, men de bliver sjældent 
fremhævet. USA kritiseres i den uafhængige 
Human Rights Report 2021, en 16 siders re-
degørelse (svarende til en 16 siders redegø-
relse for kinesiske krænkelser), for alvorlige 
krænkelser, som ikke mindst drejer sig om 
raceundertrykkelse (Black Lives Matter), sti-
gende vold, omfattende masseskyderier og 
manglende sikkerhed pga. våbenbesiddelse. 

For Danmarks vedkommende må Trumps 
tilbud til Danmark om køb af Grønland også 
kunne opfattes som en eklatant krænkelse af 
menneskerettighederne. Ud fra grundlæg-
gende internationale frihedsrettigheder vil 
ingen kunne acceptere eksistensen af et mar-
ked for køb og salg af lande og mennesker. 

Men USA bliver i Danmark ikke anklaget 
for menneskerettighedskrænkelser. Kina og 
USA står – af indlysende grunde – ikke lige i 
relation til Danmark.

Ulemperne for Danmark ved at kritisere 
USA er enorme. Danmarks vitale sikkerhed 
står på spil. Vi er som et lille land med vo-
res geografiske placering i Europa og med 
Grønlands på det amerikanske kontinent i 
den grad bundet. USA er tilmed vores største 
handelspartner. 

Fordelen ved kritik ville være overfor 
resten af verden at kunne flage med danske 
værdier. Resultatet for Danmarks nuværende 
gunstige økonomiske globale placering ville 
næppe være gavnligt.

Fordelene ved at angribe Kina for kræn-
kelser kan styrke vores tilknytning til de 
vestlige lande.

Ulemperne ved at angribe Kina i en sådan 
grad, at afkobling er en mulighed, kan blive 
dybt problematisk. Danmark er som udpræ-
get eksportland med sine begrænsede mate-
rielle ressourcer stærkt afhængig af globali-
seringen. Vi skal være globalt til stede for at 
udnytte det kinesiske og de stadigt voksende 

10. april 2021 blev 50-året for pingpongdiplomatiet markeret i Shanghai. Dengang brød 
det isen mellem USA og Kina efter 22 år. Forholdet mellem USA og Kina er nu koldere, 
end det har været i mange år, men nogle kan stadigvæk mødes om fælles fodslag.

asiatiske markeder. Vi skal kunne udnytte og 
facilitere globale vare- og tjenesteydelser. Vi 
skal også vise, at vi værdsætter globaliserin-
gen ved at støtte fastholdelsen af en global 
orden, bl.a. ved ulandshjælp, globale miljø- 
og klimaforanstaltninger og ved internatio-
nale militære og humanitære interventioner. 

Derfor må vi ikke afvise Kina som en stor 
og afgørende global spiller. Vi kan gemme 
os trygt bag EU og en vekslende koalition af 
demokratiske stater. Men vi må omhyggeligt 
gennemtænke nye mulige scenarier og der-
med flere udviklingsmuligheder. De må også 
omfatte faren for et i stigende grad stivnet, 
usmidigt kinesisk hyperautokrati.

Kina kæmper med et menneskerettigheds-
problem. Danmark kæmper med, hvorledes 
vi skal forholde os til Kinas problem. Måske 
burde vi af og til kigge indad og se, om vi må-
ske kan sige os helt fri for også selv at have 
menneskerettighedsproblemer.

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

Dele af denne artikel har tidligere  
været offentliggjort i en kronik  
i Jyllands-Posten 9. april 2021.
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Din bucketliste

DE 11 
VIGTIGSTE  

KINESISKE TEER

Når man køber te, kan man nogle 
gange falde ind i en rutine med at 
købe den samme igen og igen. Man 
ved jo godt, hvad man kan lide, og er 
måske mindre tilbøjelig til at opsøge 
nye teer. Det gælder især, hvis de vir-
ker som en større investering. 

Som en hjælp er her en liste over 
navnene på de 11 mest anerkendte 
kinesiske teer, som man bør unde sig 
selv at smage (eller endda drikke re-
gelmæssigt). I Dansk Tesammenslut-
ning har vi udvidet listen fra 10 til 11, 
fordi der ikke er enighed om nr. 10. 

Heldigvis er teerne i dag til at få 
fat på over nettet, endda hos (ganske 
få) danske forhandlere af special-
te. Der er også mange udenlandske 
webshops, hvor man kan få fingre i 
dem.

Listen er ikke godkendt af nogle of-
ficielle organer eller myndigheder 
men består af teer, der erfarings-
mæssigt går igen i diverse optegnel-
ser, og den kan ses som et udtryk for 
en almen opfattelse inden for tebran-
chen og hos te-entusiaster verden 
over. 

I Kina drikker man ofte selv den 
lokale te, og nogle teer er således 
mere populære i nogle dele af landet 
end andre. Det er heller ikke alle ki-
nesere, der drikker den her slags te, 
da den er forholdsvis dyr. Men de 
fleste kinesere vil alligevel kende til 
dem og deres omdømme. 

De er alle håndplukkede, hånd-
bearbejdede og uden nogen form for 
tilsætning, og de betragtes som spe-
cialte (modsat dem man køber i su-
permarkedet eller hos ”forhandlere 
af ananas-te”). De er med andre ord 
et håndværk, og i disse år gøres der 
heldigvis en del i Kina for at bevare 
det gamle kinesiske tehåndværk.

1: LONG JING 

(Dragebrønds-te eller  
på kinesisk 龙井)

Type: Grøn te

Oprindelse: 
Xi Hu (West Lake) i byen Hangzhou, 
Zhejiang-provinsen (østkysten).

Beskrivelse: 
Mild med en let sødme og en lettere nødde- 
og ærteagtig rund smag. Bladene er vissen-
grønne. Teen påskønnes ofte for sine fire 
karakteristika: Den grønne jadeagtige farve, 
den grøntsagsagtige aroma, den blide kastan-
jeagtige smag og den ensartede form på bla-
det. Mange kinesere foretrækker en version, 
der er ristet en ekstra omgang, hvilket gør 
den mere gul og nøddeagtig end ellers.

Teen er ikonisk for byen Hangzhou og 
den store sø, Xi Hu, der er omgivet af tehaver, 
pagoder og naturskønne scenerier. Teen er 
sandsynligvis Kinas mest berømte te og bli-
ver i dag produceret i andre provinser (efter 
nogenlunde samme metode), hvilket giver en 
bred vifte af kvaliteter.

Teen ristes i en wok, indtil bladene er fla-
de, hvilket gør, at de står lodret og ’danser’ i 
vandet, når det hældes på. Teen drikkes ofte 
i såkaldt grandpa-style, hvor den brygges i et 
højt glas, så man kan nyde synet, og bladene 
forbliver i glasset. Teen har ikke tilbøjelighed 
til at blive bitter, og den er derfor nem at have 
med at gøre.

Navnet Dragebrønd kommer fra en lokal 
kilde, og det siges, at teen smager bedst, når 
den brygges med dette vand. Det er en gam-
mel tribut-te, det vil sige en særlig te, som 
området engang gav til kejseren som gave. 
Det var også Long Jing, som præsident Nixon 
drak under sit berømte møde med Formand 
Mao i 1972. 

2:  BILUOCHUN/ 
PI LO CHUN 

(På engelsk ofte kaldet  
Green Snail Spring,  
på kinesisk 碧螺春)

Type: Grøn te

Oprindelse: 
Dong Ting-bjerget, Taihu, Jiangsu-provinsen. 
Teen dyrkes også i provinserne Sichuan og 

Zhejiang (hvor den bliver mere rund og nød-
deagtig og bladene større), men anses for 
bedst, når den er fra Jiangsu.

Beskrivelse: 
En grøn te med en kraftig floral aroma, spinat 
med smør, kammusling, hvide dun. 

Teen kan inddeles i syv kvaliteter:  Supre-
me (højeste kvalitet), Supreme Ⅰ, Grade Ⅰ, 
Grade Ⅱ, Grade Ⅲ, Chao QingⅠog Chao Qing 
Ⅱ. Spørg efter en høj kvalitet, så du er sikker 
på at få det.

Teen rulles til en tæt spiral, som får den 
til at ligne en snegl. Den plukkes i det tidlige 
forår.

3: TIEGUANYIN 

(Barmhjertighedens 
gudinde, på engelsk og 
kinesisk: Iron Goddess of Mercy, 铁观音)

Type: Oolongte

Oprindelse: Anxi County, Fujian-provin-
sen (men nu også andre provinser). 

Beskrivelse: 
Let frugtagtig, syrenagtig blomsteraroma, ci-
trus. Som en forårsblomsterbuket.

Man begyndte at dyrke teen i 1800-tallet, 
og den smager forskelligt, alt efter hvor den 
er fra i Anxi. Teen er opkaldt efter den kinesi-
ske buddhistiske gudinde Guanyin, som ofte 
anses for at være mere folkeligt tilgængelig 
end Buddha selv (og derfor ofte er mere po-
pulær). Hun er den kvindelige udgave af Ava-
lokiteśvara Bodhisattva.

Fremstillingen af Tieguanyin er meget 
omstændelig. Bladene skal være nøje udvalg-
te og plukket på det ideelle tidspunkt. Nogle 
gange bliver de ristet til sidst, andre gange 
ikke.

Som te-novice er det en ideel te at starte 
med, da den med sin imponerende og karak-
teristiske aroma er umiddelbart tiltalende 
for de fleste.

4:  HUANGSHAN  
MAOFENG 

(på engelsk og kinesisk:  
Yellow Mountain Fur Peak,  
黄山毛峰)

Type: Grøn te
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Oprindelse: Huang Shan (Yellow Mountain), 
Anhui-provinsen.

Beskrivelse: 
Nåleformet te, der ligner små bjergtoppe 
dækket af dun. Let floral overtone, fed og 
fyldig, taro, ærter, let men samtidig dyb (hvis 
den kommer fra bjergene, frem for lavlan-
det). 

Denne te bør plukkes i det tidligste forår 
inden Qingming-festivalen. Den er lavet på et 
skud og det nærmeste blad. Yellow Mountain 
er et område med spektakulære bjergforma-
tioner, som er kendt for sine grønne teer. 

Teen egner sig godt til grandpa style-bryg-
ning.

5:  JUNSHAN  
YINZHEN 

(på engelsk:  
Mount Jun Silver Needle,  
君山银针)

Type: Gul te

Oprindelse: Øen Junshan, Hunan-provinsen. 
Teen produceres også rundt om søen Dong-
ting, hvori Junshan ligger.

Beskrivelse: 
Smør, asparges, sommerblomster. 

Junshan-øen er meget lille, og der produ-
ceres kun meget lidt te derfra. Vær opmærk-
som på påstande om teens oprindelse, når 
du handler: Hvis teen er fra Junshan, er den 
meget dyr, og den er som regel forbeholdt 
statspersoner og deslige. 

Man kan få en rigtig fin Junshan Yinzhen 
fra nærliggende områder. Som gul te udsæt-
tes den for en særlig udvikling under varme 
og høj fugtighed, så den undergår en såkaldt 
ikke-enzymatisk brunfarvning, hvilket kræ-
ver et særligt håndelag.

6: KEEMUN 

(på engelsk og kinesisk: 
Qimen Black Tea, 祁门红茶)

Teen går også nogle gang under navne, der er 
variationer af teen: Keemun Mao Feng (lette-
re og sødere), Keemun Xin Ya eller Keemun 
Gongfu/Congou (topskud, egnet til gong fu 
cha), Keemun Hao Ya (kraftigere te til vest-

lige markeder), Hubei Keemun (strengt taget 
ikke Keemun) eller bare Qimen Hong Cha.

Type: Sort te (i Kina kaldet ”rød te”, da kine-
serne mener, det er teens farve)

Oprindelse: Qimen, Anhui-provinsen.

Beskrivelse: 
Frugtagtig blomme (stenfrugt), let røget med 
noter af nåletræ, malt, ikke-sødet kakao, or-
kide, non-astringerende (får ikke munden 
til at snerpe sammen). Keemun har naturli-
ge noter af bergamotte, og Earl Grey (sort te 
med tilsat bergamotte-olie) er et forsøg på at 
efterligne den. 

Keemun er en ung te, som blev ’opfundet’ 
i sidste del af 1800-tallet. Der før blev der kun 
lavet grøn te i Anhui. Teen blev hurtigt po-
pulær i engelsk Breakfast Tea, og den bliver 
stadig brugt i klassiske blandinger. Keemun 
er lavet med samme kultivar som Huangshan 
Maofeng, der er nævnt foroven, og forarbej-
det med teknikker fra Fujian. 

Teen bliver oksyderet langsommere end 
andre sorte teer, hvilket gør den mere rund. 
Den er svær at gøre bitter, så den er god for 
begyndere.

7: DA HONG PAO 

(Stor Rød Kappe eller 
(på engelsk og kinesisk): 
Big Red Robe, 大红袍)

Type: Oolongte 

Oprindelse: Wuyi Bjerget, Fujian-provinsen.

Beskrivelse: 
Sødme, mineraler, nødder, frugter, krydret, 
fløde, ristet.

Den mest berømte af teerne fra Wuyi. Hi-
storien lyder, at moderen til en kejser under 
Ming-dynastiet havde brug for te for at kure-
re en sygdom, og teen fra Wuyi hjalp. Som tak 
sendte kongen tre sjaler for at beskytte bu-
skene mod vinterens barske vejrlig. 

Der er stadig tre moderbuske tilbage på 
Wuyi-bjerget fra Song-dynastiet, og den helt 
ægte Da Hong Pao indeholder blade plukket 
fra dem. Det siger sig selv, at den derfor er ra-
sende dyr. Efterkommere af disse buske blev 
plantet i 1980’erne. 

Da Hong Pao er ofte en blandings-te (lavet 
på flere slags kultivarer eller busk-typer), – 
ofte lavet af den sjældne kultivar Qi Dan, som 

bliver blandet sammen med andre eksklu-
sive kultivarer såsom Rou Gui og Shui Xian. 
Der anvendes også nogle gange kultivaren 
Bei Dou. 

8: LU’AN GUA PIAN 

(på engelsk og kinesisk: 
Lu’an Melon Seed, 
六安瓜片)

Type: Grøn te

Oprindelse: Lu’an City, Anhui-provinsen

Beskrivelse: 
Lidt sødme og let bitter, bouillon, småkager, 
bagekartofler.

En mindre kendt te end de andre. Bladene 
er lange og ovale og minder lidt om frøene fra 
en melon. Ulig andre grønne teer, der bruger 
de første blade på busken, anvendes det an-
det mere modne blad til Lu’an Melon Seed, 
– lidt a la oolong. Derfor kan den heller ikke 
plukkes for tidligt.

Teen anvendtes oprindeligt som beskyt-
telse mod solstik. Den er fired (bagt, – hvilket 
er særegent for en grøn te) og derefter ristet 
hurtigt over kul.

9: BAIHAO YINZHEN 

(på engelsk og kinesisk: 
White Hair Silver Needle, 
白毫银针)

Type: Hvid te 

Oprindelse: Amterne Fuding og Zhenghe, 
Fujian-provinsen, men teen laves også i Gu-
angxi og Yunnan, hvor de typisk er fyldigere 
på grund af vækst under mere sydligere him-
melstrøg.

Beskrivelse: 
Fed og lys samt dækket af små fine dun. De-
likat, let, frisk, sød, græs, hør, vilde blomster.

Baihao Yinzhen er den dyreste af de hvi-
de teer, og kun topskuddene anvendes. Teen 
plukkes fra sidst i marts til først i april, og 
helst en solrig morgen. Den soltørres og tør-
res derefter ved en lav temperatur. Teen fra 
Zhenghe er som regel mørkere end den fra 
Fuding, fordi den får lov at ligge længere og 
oksydere en smule, mens den soltørrer.
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10: PUERH 

(Pu-erh eller på kinesisk 
普洱)

Type: Mørk te (fermenteret)

Oprindelse: Pu’er amt, Yunnan-provinsen

Beskrivelse: 
Sød, frugtagtig, champignon, musk, træ, 
skovbund. Nogle puer-teer er mere runde og 
træagtige, mens andre er mere astringente. 
Smagen bliver blødere med alderen.

Puerh er en helt te-type for sig selv. Det er 
en såkaldt mørk te, det vil sige, at den er fer-
menteret og egnet til lagring i mange år. Den 
laves ofte til sammenpressede kager, der er 
pakket ind i fint papir. Såkaldt Shu puerh er 
undergået en accelereret post-fermentering, 
mens Sheng puerh udvikler sig selv over tid i 
interaktion med omgivelserne. Den kan der-
for stå på en egnet hylde og blive bedre med 
tiden. 

Puerh kommer fra provinsen Yunnan og 
anses for en områdespecialitet. Det er en te 
udviklet af Kinas etniske mindretal, der er 
mangfoldige i netop Yunnan. Buskene, der 
bruges til puerh, har større blade, end de 
buske, der bruges til andre teer i Kina. Nogle 
gange anvender man endda vilde træer frem-
for tebuske dyrket ved monokultur med de 
velkendte snorlige rækker. Nogle tedrikkere 
går kun op i puerh, og det er ofte ikke dér, 
man starter.
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ET DANSK TEEVENTYR TAGER FORM
Simply Tea er rykket ud til Molbo Tea Garden og Tea Retreat, hvor vi i samarbejde med Aarhus Universitet i Foulum skal  
dyrke egen økologisk te af den kinesiske variant Camellia sinensis. 

Den findes i to versioner: en småbladet variant, som hedder sinensis og en storbladet variant, som hedder assamica.  
Begge varianter bruges til te, men den småbladede variant egner sig bedre til det danske klima. 

Vi får de første 200 stk. to-årige planter i disse dage fra vores økologiske samarbejdspartner i Bretagne i Nordfrankrig  
og yderligere 1000 planter til efteråret. Desuden har jeg selv sået 500 planter fra frø modtaget fra haven i Bretagne  
i november 2020. Vi er gået i gang med at plante ud, men de seks måneder gamle teplanter kan først plantes  
ud i efteråret 2022. 

Vi håber på at have tehuset færdig i juli, og vores Retreat har allerede været benyttet som overnatningssted for B&B  
af flere ægtepar, som søger en stille weekend i de smukke Mols Bjerge. 

Alexis

11: TAIPING HOUKUI 

(på engelsk og kinesisk: 
Monkey King og 太平猴魁)

Type: Grøn te

Oprindelse: Anhui-provinsen.

Beskrivelse: 
Spinat, orkide, frisk græs, græskar og grønne 
kastanjer. En delikat te, der er sårbar over for 
påvirkning fra stærke aromaer.

Teen er dyrket for foden af de Gule Bjer-
ge i det tidligere Taiping-præfektur. Den 
har været produceret siden begyndelsen af 
1900-tallet. Nogle gange er den med på listen 
fremfor puerh, andre gange ikke. 

Teen er berømt for sin form, der minder 
om lange knivblade. Bladene fra kultivaren 
Shi Da er da også usædvanligt lange og spid-
se. Et-to blade og et skud presses sammen 
mellem stofstykker og bages derpå. Bladene 
er dybgrønne. 

Denne te forfalskes ofte, så pas på, hvis du 
køber fra udenlandske butikker. Sørg for at 
tjekke, om de har et godt omdømme.

Dansk Tesammenslutning, som nu også hedder European Speciality Tea Association  
Denmark, ønsker god fornøjelse med teerne!

Benedicte Funck Christensen er næstformand i European Speciality Tea Association  
Denmark

Du finder Molbo Tea Garden her:
Skovvangsvej 25

Krakær, 8400 Ebeltoft
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AF CAMILLA GLIEMANN

 AKUPUNKTUR 
OG KINESISK 
 MEDICIN
Kinesisk medicin er en samlebetegnelse for et større diagnose- 
og behandlingssystem, hvor ”akupunktur” er det redskab, der i 
den vestlige verden har vundet størst indpas. En veluddannet 
akupunktør er udlært i at diagnosticere ud fra den kinesiske 
medicinske tankegang og er, udover arbejdet med nålene, be-
kendt med behandlingsredskaber som ”cupping”, ”gua sha”, 
”tui na” og ”moxa”. 

Den kinesiske medicins oprindelse kan spores omkring 4.000 
år tilbage. I Shang-dynastiet så man ofte sygdom som forfædre-
nes straf eller som onde ånder, der besatte kroppen. En shaman 
kunne kommunikere med de afdøde gennem ”orakelknogler”, 
som oftest var lavet af skildpaddeskjold eller skulderblade. 

Fra shamanisme begynder filosofi og videnskab at tage over, 
og i Qin-dynastiet går man for alvor i gang med at indsamle og 
organisere medicinske tekster mere systematisk. En af de mest 
kendte er Huangdi Neijing 黄帝内经, (Den gule Kejsers Klassi-
ker om indre medicin), som er skrevet som en samtale mellem 
kejseren og hans livlæge Qí-Bó 岐伯. 

I det 19. århundrede skete der et skift. Samtidig med den sti-
gende interesse for og popularitet af den vestlige medicin, faldt 
brugen af den kinesiske medicin drastisk, og i 1929 blev det helt 
forbudt at udføre akupunktur i Kina. 

Først i 1949 tillod den kinesiske regering igen akupunktur 
og andre traditionelle behandlingsformer. På det tidspunkt var 
der stor lægemangel i Kina, og formand Mao ønskede at gøre en 
effektiv indsats for folkesundheden og dermed arbejdsevnen. 
Han forlangte derfor, at et korps af ”barfodslæger” blev uddan-
net til at kunne behandle de fleste bevægeapparatslidelser og 
smertetilstande. Det blev startskuddet til det, vi i dag kender 
som ”TCM” – Traditional Chinese Medicine.

I Vesten tog interessen rigtig fart i 1971. En journalist fra 
New York Times, James Reston fik en akupunkturbehandling i 
forbindelse med en operation for blindtarmsbetændelse i Kina. 
Han var i Kina for at dække Henry Kissingers besøg i 1971, og 
han fik behov for en akut operation. Tilbage i New York var 
Reston så imponeret og begejstret, at han skrev en artikel om, 
hvordan han blev smertelindret med akupunktur og moxa nat-
ten efter operationen.

Anerkendelsen af effekten ikke bare ifm. smertelindring er 
siden vokset, og hos mange er der kommet en forståelse af det 
generelle potentiale i kinesisk medicin. 
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ET MIDTPUNKT FOR KINESISK MEDICIN I DANMARK

I 2021 kan AkupunkturAkademiet fejre sit 20-års jubilæ-
um. Akupunkturuddannelsen har undergået en rivende ud-
vikling siden starten i 2001 og er i dag en niveauvurderet 
uddannelse svarende til en professionsbachelor. Akupunk-
turAkademiet er en uddannelsesinstitution, der udbyder 
en uddannelse til akupunktør samt efteruddannelse for 
allerede uddannede akupunktører. 

I 2001 tog Joachim Hauser initiativ til AkupunkturAka-
demiet, og i 2006 overgik skolen til at blive en forening. 
Mange dygtige mennesker har arbejdet målrettet på at høj-
ne uddannelsesniveauet.

Ud over uddannelse og efteruddannelse indenfor aku-
punktur, kinesisk urtemedicin, cupping, gua sha, moxa, 
el-akupunktur, auriculoterapi og tuina, tilbyder Akupunk-
turAkademiet også åbne kurser for alle interesserede, for 
eksempel introduktionskurser i kinesisk medicinsk filosofi, 
akupressur, meridianmassage og qi gong. 

針灸學院
Det kinesiske skrifttegn for AkupunkturAkademiet 
(”Akupunktur og Moxa Akademiet”. Tegnene  
針 (akupunktur) og 灸 (moxa) bruges altid  
sammen på kinesisk og 針灸學院, vil derfor være  
mere korrekt end 針學院, ”Akupunktur  
Akademiet”).

Uddannelsesansvarlig Camilla Gliemann viser punkter.
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STUDIETURE TIL KINA

At opleve akupunkturfaget side om side med 
den medicinske tilgang, vi kender i Vesten, 
sådan som Reston oplevede det i 1971, er 
noget ganske særligt. Derfor arrangerer Aku-
punkturAkademiet studierejser til Kina for 
studerende, tidligere studerende, undervise-
re og andre akupunktører. Gennem årene er 
det blevet til i alt 17 ugers klinisk praksis og 
undervisning på Chengdu University of Tra-
ditional Chinese Medicine.

Netop det at se, opleve, praktisere – og 
mærke på egen krop, hvordan akupunktur 
og kinesisk medicin praktiseres i oprindel-
seslandet i en moderne storby med over 13 
millioner indbyggere, er utroligt givende for 
forståelsen af sammenhængen mellem syg-
dom og sundhed, og de misforståelser, der 
kan opstå, når man – i bedste mening – for-
søger at oversætte eller integrere medicin-
ske begreber ind i en helt anden historisk og 
kulturel kontekst.

Det var på sådan en studierejse, vi mødte 
Zhang Hui, som dengang tolkede for os, når vi 
stod – nærmest hjælpeløse – på en hospitals-
afdeling i Kina og forsøgte at forstå, hvilke 
problematikker patienterne kom med, hvad 
behandlingsstrategien var, og om der var an-
dre undersøgelser eller behandlinger i spil 
end de traditionelt kinesiske. 

Hospitalet er et helt igennem moderne 
hospital, som både tilbyder vestlig medicinsk 
behandling, operationer, genoptræning osv., 
som vi kender det herhjemme fra, og sam-
tidig tilbyder behandling med kinesisk ur-
temedicin, tuina og akupunktur (herunder 
cupping, gua sha, moxa m.m.). 

Mødet med Hui blev skelsættende for for-
midlingen af den kinesiske medicin på Aku-
punkturAkademiet. Det skulle nemlig vise 
sig, at Hui var særligt god til at forstå vores 
vestlige tankegang og præsentere filosofien 
og akupunkturen på en måde, som er til at 
gå til for en dansker. At han så også har et 
utroligt godt sprogøre og har lært dansk på 
rekordtid, er kun et plus for forståelsen. 

HVAD HAR DEN KINESISKE  
MEDICIN AT BYDE PÅ I DANMARK?
Der er blevet ført statistik over den danske 
befolknings brug af alternativ behandling 
siden 1987 via de såkaldte Sundheds- og 
sygelighedsundersøgelser (SUSY-undersø-
gelserne). I 1987 benyttede 10 procent af 
befolkningen sig af alternativ behandling, 

mens tallet 20 år senere i 2017 var knap 28 
procent. 

”Alternativ behandling” defineres i un-
dersøgelsen som brug af behandlere, der er 
udenfor det offentlige sundhedsvæsen og 
uden offentligt tilskud. Afgrænsningen æn-
drer sig over tid, og tidligere blev f.eks. kiro-
praktik betragtet som alternativ behandling.

Kigger vi på, hvordan akupunktur og kinesisk 
medicin bliver anvendt i dagens Danmark, 
må vi acceptere at tage stort set alt andet end 
akupunkturen ud af den kinesiske medicin. 

Til gengæld er netop akupunktur generelt 
en stadig hyppigere anvendt behandlings-
form, både hos privatpraktiserende aku-
punktører men også i stadigt stigende grad 
i sundhedsvæsenet; hos fysioterapeuter, læ-
ger, jordemødre og på de danske hospitaler. 
Det er især områder som fertilitet, gravidi-
tet og fødsler, post-operationelle gener som 
kvalme, smerter og forstoppelse samt bivirk-
ninger af kemoterapi, der behandles med 
akupunktur. 

Her bør også nævnes NADA, som anven-
des på mange psykiatriske afdelinger, både 
i forbindelse med indlæggelse og ambulant 
behandling. NADA står for National Acupun-

cture Detoxification Association og anvendes 
på mange misbrugscentre samt i fængsler og 
døgninstitutioner i hele landet. Metoden er 
en enkel øreakupunktur-teknik, som bygger 
på den kinesisk medicinske lære om yin og 
yang og de fem faser.

Ifølge SUSY-undersøgelsen fra 2017 er 
akupunktur den næstmest anvendte alter-
native behandlingsform (efter manipulative 
behandlingsformer som massage og osteo-
pati): Over en fjerdedel af befolkningen har 
fået akupunkturbehandling i deres liv, og 
knap 8 procent havde benyttet sig af behand-
lingsformen indenfor det seneste år. Tenden-
sen er, at interessen for akupunktur er støt 
stigende. 

AKUPUNKTUR DELER VANDENE 
Akupunkturfaget er et kontroversielt emne, 
der kan dele vandene mellem sundhedsfag-
lige i Danmark og mange andre vestlige lan-
de. Nogle hævder, at der er tale om det rene 
kvaksalveri, andre vil gerne skære den tradi-
tionelle tilgang fra og udelukkende anvende 
intramuskulær nåling, mens andre igen er 
åbne overfor anderledes tilgange til sundhed 
og sygdom end den konventionelle behand-
ling. I nogle lande, som f.eks. Norge og Eng-
land, er akupunkturuddannelsen en statsligt 
anerkendt bacheloruddannelse på linje med 
andre sundhedsfaglige grunduddannelser, 
mens faget i Danmark anses for at være et 
alternativ.

På AkupunkturAkademiet er vi opmærk-
somme på, at akupunkturfaget bør og skal 
være i konstant udvikling. De studerende 
skal holdes ajour med den nyeste forskning 
og samtidig have respekt for det grundlæg-
gende anderledes filosofiske og videnska-
belige paradigme, faget bygger på. Adskiller 
man akupunkturen helt fra dens ophav – det 
sprog og den kultur, hvori den er grundlagt – 
risikerer man et afstumpet og fattigt fag. 

En veluddannet akupunktør kan hjælpe 
mange mennesker med en række udvalgte 
sundhedsproblematikker. AkupunkturAka-
demiets mission er at højne uddannelses-
standarden for landets akupunktører og 
bidrage til, at faget gøres til et seriøst og an-
erkendelsesværdigt fag, der kan og bør inte-
greres i vores sundhedsvæsen. 

Camilla Gliemann er uddannelsesansvarlig  
på AkupunkturAkademiet.
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Studerende øver Master Tungs punkter.
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NIVEAUVURDERET  
AF DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION  
– HVAD VIL DET SIGE?
I februar 2021 blev akupunkturuddannelsen ved AkupunkturAka-
demiet niveauvurderet for anden gang af Danmarks Akkrediterings-
institution og indplaceret på Niveau 6 på Den Danske Kvalifikati-
onsramme for Livslang Læring. Niveauet, AkupunkturAkademiets 
uddannelse er indplaceret på, svarer til en universitets- eller profes-
sionsbachelor.

Niveauvurderingen skal dog ikke forveksles med en akkreditering, 
som er den formelle anerkendelsesprocedure for uddannelsesudbud 
i Danmark. Niveauvurdering, som foretages af uvildige eksperter, er 
et udtryk for uddannelsens anslåede niveau og indbefatter ikke en 
kvalitetsvurdering eller vurdering af erhvervsrettethed, som bl.a. er 
elementer, der indgår i en akkreditering. 

Når det er sagt, er vi naturligvis stolte af at være Danmarks eneste 
akupunkturuddannelse med så høj en placering i Den Danske Kvalifi-
kationsramme for Livslang Læring.
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ZHANG HUI FORTÆLLER:

Da jeg var barn, var jeg fascineret af kungfu-me-
strenes ”superkræfter”, når de ramte kroppens aku-
punkturpunkter for at kontrollere deres fjender og 
brugte akupunktur til at læge skader og behandle 
giftstoffer. Under min opvækst begyndte jeg at lære 
mere om Traditionel Kinesisk Medicin (TCM), og 
jeg endte med at studere TCM på Universitet i de 
store pandaers hjemland, Chengdu. 

En formel TCM-uddannelse tager fem år i Kina 
og inkluderer fag som urtemedicin, akupunktur 
og vestlig medicin. Når de studerende er færdige, 
kan de tage en eksamen og blive statsautoriserede 
TCM-læger. De fleste TCM-læger vælger herefter at 
arbejde på hospitaler eller i private klinikker. 

Selv fortsatte jeg mine studier og færdiggjorde 
først en master og siden en ph.d. på samme univer-
sitet. For mig var fem års studier ikke nok til at me-
stre TCM med den dybde, jeg ønskede: For mig er 
TCM ikke blot en lægekunst, men også en livskunst.

I 2007 var jeg tolk for en dansk studiegruppe, der 
kom til universitet for at deltage i efteruddannel-
se. Gruppen var ledet af AkupunkturAkademiets 
uddannelsesansvarlige, Camilla Gliemann. Jeg blev 
gode venner med Camilla og begyndte at lære mere 
om akupunkturuddannelsen i Danmark.

I 2014 inviterede Camilla mig til skolen i Dan-
mark for første gang. Jeg lavede en række kurser og 
mødte danske studerende og patienter. I de efter-
følgende år besøgte jeg skolen flere gange og erfa-
rede, at denne uddannelsesinstitution havde etab-
leret en TCM-uddannelse på et højt fagligt niveau 
– men jeg var overbevist om, at jeg kunne bidrage 
med endnu mere! 

Nogle af de oprindelige betydninger i TCM 
er manglende eller fejltolkede i ikke-kinesiske 
TCM-lærebøger på f.eks. dansk, tysk eller engelsk, 
og mange værdifulde teknikker er ikke blevet in-
troduceret til Danmark og Europa. For at sikre 
akupunkturfagets udvikling og anerkendelse i Dan-
mark er det vigtigt, at der leveres uddannelse – og 
dermed i sidste ende behandling – af høj faglig kva-
litet. 

I 2017 blev jeg tilbudt et job som fast underviser 
og behandler på AkupunkturAkademiet. Mange 
kinesere betragter Danmark som et eventyrland. 
Min kone havde det på samme måde, så efter vi 
havde været på ferie sammen i Danmark i somme-
ren 2016, besluttede vi os for at takke ja og tage på 
eventyr i Danmark.

Efter at have arbejdet her i næsten fire år glæ-
der det mig at se skolens store udvikling og høre 
megen positiv feedback fra danske akupunktører, 
der bruger de metoder, jeg lærer fra mig.

Zhang Hui udfører ”buen spændes”.
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AF JACOB HEDEGAARD

NANJING-MASSAKREN 
I KINA OG JAPAN 

Næste år er 85-året for den berygtede 
Nanjing-massakre, hvor japanske sol-

dater plyndrede, voldtog og myrdede civile 
kinesere i et flere måneder langt voldsorgie. 
Minderne om krigen generelt, og begivenhe-
der som Nanjing-massakren i særdeleshed, 
skaber fortsat store spændinger mellem Kina 
og Japan, og der er ingen udsigt til forsoning. 

Fra kinesisk side beskyldes Japan for ikke 
at vedkende sig sin skyld og i stedet forsøge 
at feje massakren ind under tæppet. Fra ja-
pansk side beskyldes Kina for at overdrive 

massakrens omfang og på kynisk vis at ud-
nytte minderne om krigen til at presse Japan 
i internationale forhandlinger. 

NANJING-MASSAKREN I  
KINESISKE OG JAPANSKE MEDIER 
I 2020 skrev jeg speciale om diskurser i ki-
nesiske og japanske avisartikler ifm. fundet 
og udgivelsen af en krigsdagbog skrevet af 
tyskeren John Rabe – en af de få udlændinge, 
der var til stede i Nanjing under massakren. 
Specialet var bygget op omkring en analyse 

af de diskurser, som optrådte i officielle kine-
siske aviser (primært Folkets Dagblad) samt 
Japans fem store omnibusaviser, og det foku-
serede på nogle af de punkter, hvor diskur-
serne kom i konflikt med hinanden. 

Gennem denne proces fik jeg et indblik 
i nogle af de faktorer, som gør det svært for 
Kina og Japan at nå til enighed omkring, hvad 
der skete dengang i Nanjing, og hvordan de 
bør forholde sig til det i dag. I denne artikel 
vil jeg præsentere nogle af de konklusioner, 
jeg nåede frem til. 

Medlem af det Japanske Selskab for Reform af Historiebøgerne sætter et banner op foran 
Yasukuni-helligdommen med budskabet: ”Giv børnene korrekte lærebøger i historie”.
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HVILKE KILDER ER PÅLIDELIGE? 

En af hovedårsagerne til, at det er svært at 
nå til enighed om, hvad der skete dengang i 
Nanjing, er, at der er stor uenighed om, hvilke 
kilder der bør anses for at være troværdige. 
John Rabes krigsdagbog er en af adskillige 
førstehåndsberetninger om massakren. I 
de officielle kinesiske medier blev den be-
skrevet som en bekræftelse af sandheden af 
de mange beretninger fra både kinesere og 
amerikanere, som allerede var tilgængelige. 

John Rabe var tysker, og da Tyskland, 
modsat USA, havde et godt forhold til Japan i 
1937, måtte hans beskrivelser af japanernes 
brutale adfærd jo være sande. I flere forskel-
lige artikler blev dagbogen omtalt som et 
”stensikkert bevis” på, at Kinas udlægning af 
Nanjingmassakren var den skinbarlige sand-
hed. 

Udtryk som ”stensikkert bevis” og ”hi-
storisk sandhed” optrådte igen og igen, og 
sidstnævnte blev endda også brugt om de to 
spillefilm John Rabe og City of Life and Death, 
samt dokumentaren Purple Mountain. 

De to førstnævnte har af kunstneriske 
årsager ændret på visse historiske fakta, og 
sidstnævnte er baseret på Iris Changs kon-
troversielle bog The Rape of Nanking, som er 
blevet kritiseret af både japanske og vestlige 
forskere for at være tendentiøs og indeholde 
mange faktuelle fejl. Rammerne for, hvad der 
blev anset for at være historisk sandhed om-
kring Nanjing-massakren, var således meget 
brede i de kinesiske medier.

I de mere højreorienterede japanske medier 
observerede jeg den stik modsatte tendens, 
nemlig at de ofte forsøgte at gøre rammerne 
for, hvad der kunne anses for at være bevi-
ser, så smalle som overhovedet muligt, for 
således at kunne gøre massakren mindre, 
eller endda anfægte, at den overhovedet 
fandt sted. 

De førstehåndsberetninger, der i Kina 
holdes op som ”stensikre beviser”, kritiseres 
her for at være subjektive, tendentiøse, eller 
endda at være det pure opspind. Rabes dag-
bog fik således også en hård medfart i flere 
artikler og blev bl.a. beskyldt for at indeholde 
”mange rygter og overdrivelser”, eller end-
da for at være ”en fabrikation bestående af 
gætværk og rygter”. 

På et punkt var tendensen dog den mod-
satte, nemlig hvad angik spørgsmålet om 
antallet af ofre, som er et af de største strids-
punkter ift. massakren. I Kina anses spørgs-

målet for allerede at være besvaret, og det 
officielle dødstal – 300.000 – står bogstavelig 
talt skrevet i sten udenfor mindehallen for 
massakrens ofre i Nanjing. 

I Japan er der imidlertid stadig en heftig 
diskussion omkring det, og forskellige for-
skere er nået frem til resultater, som spæn-
der mellem op mod 200.000 i den højeste 
ende og helt ned til så godt som ingen, blandt 
dem der benægter, at der overhovedet var en 
massakre. 

Eftersom John Rabe mente, at antallet af 
ofre var omkring 60.000, bliver vurderin-
gen af hans dagbogs troværdighed pludselig 
vendt på hovedet, når det drejer sig om det 
spørgsmål. De kinesiske medier argumente-
rer, at Rabe slet ikke havde mulighed for at 
vurdere massakrens samlede omfang, hvor-
imod de højreorienterede japanske medier 
ofte bruger dagbogen samt andre kilder, der 
fremsætter forholdsvist lave dødstal, til at 
anfægte Kinas officielle tal. 

SVÆRT AT STÅ I MIDTEN 
Rabes dagbog illustrerer således, hvordan 
begge sider nøje udvælger de dele af kilde-
materialet, som kan bruges til at styrke deres 
egen forståelse af begivenhederne og angri-
be modpartens. De dele, der modsiger eller 
problematiserer deres udlægning, bliver 
enten bortforklaret eller ignoreret. Resulta-
tet er en skyttegravskrig, hvor ingen af de to 
sider er villig til at rokke sig, og de forskere 
og medier, som forsøger at skabe dialog ved 
at udpege problemer i disse yderpositioner, 
ender nemt med at blive fanget i krydsilden 
og kritiseret af begge sider. 

Således fandt jeg i min analyse også en 
tredje diskurs, som var til stede i de mere 
venstreorienterede japanske medier. Her 
forsøgte man ofte at inkludere standpunkter 
fra både Kina og den japanske højrefløj, og 
der blev som regel fokuseret på forsoning og 
gensidig forståelse på det folkelige plan. Ven-
strefløjens diskurs har dog haft svært ved at 
få etableret sig, særligt efterhånden som Ki-
nas øgede magt og indflydelse har forstærket 
opfattelsen af Kina som en trussel i Japan. 

Manglen på nuancer afspejles også i må-
den, hvorpå de officielle kinesiske aviser 
igennem deres retorik har konstrueret to 
japanske stereotyper: de oprigtigt angrende, 
der er fyldt med følelser af skyld og fortry-
delse, og historieforfalskerne, som ønsker at 
vende tilbage til Japans militaristiske fortid. 
En sådan falsk dikotomi giver ikke plads til 

dem, som f.eks. mener, at Nanjing-massak-
ren utvivlsomt fandt sted, og at det er vigtigt 
at den aldrig bliver glemt, men samtidigt er 
kritiske overfor dele af den officielle kinesi-
ske udlægning. Man er enten med eller imod 
Kina. 

En lignende tendens er tydelig i Japan, 
hvor de, som forsøger at udbrede kendska-
bet til begivenheder såsom Nanjing-mas-
sakren blandt befolkningen, bliver anklaget 
af højrefløjen for at være ”masochistiske” og 
upatriotiske. Det bidrager også til at skabe et 
miljø, hvor det er svært at indtage en midter-
position, og man bliver nødt til at vælge side. 

KRIGENS DYBE SPOR
Denne konfrontative atmosfære har til dels 
rod i de smertefulde minder, som krigen har 
efterladt i begge lande. 

I Kina har minderne om 100 års ydmygelse 
– en betegnelse for Kinas historie fra Opi-
umskrigene og op til etableringen af folkere-
publikken i 1949 – sat dybe spor i nationens 
kollektive selvforståelse såvel som i opfattel-
sen af omverdenen. Fra Kinas perspektiv gik 
man fra at være den største og mest avan-
cerede nation i verden til at være et delvist 
koloniseret offer for vestlig og japansk im-
perialisme. Det kollektive minde om disse 
hændelser er en af årsagerne til den til tider 
skingre nationalisme, som vi ser i nutidens 
Kina. Men det er ikke den eneste. 

I sin bog China’s Good War: How World 
War II is Shaping a New Nationalism beskri-
ver Kinaforskeren Rana Mitter bl.a. en util-
fredshed i Kina over, at nationens bidrag til 
de allieredes sejr i Anden Verdenskrig ikke 
har fået den anerkendelse, som den burde. 
Modsat f.eks. USA har Kina ikke været i stand 
til at trække på nationens store indsats og 
mange ofre under krigen til at skabe et bille-
de af at være en moralsk leder på den inter-
nationale scene. 

For Kinas Kommunistiske Parti er det 
derfor politisk vigtigt at udbrede den kine-
siske forståelse af krigen internationalt. Fra 
et udenrigspolitisk synspunkt handler det 
om at forbedre Kinas internationale image 
og opbygge moralsk kapital, der kan fungere 
som soft power. I en tid, hvor Kinas voksende 
magt og indflydelse skaber frygt og antipati 
mange steder i verden, er denne opbygning 
af soft power enormt vigtig. 

Fra et indenrigspolitisk synspunkt hand-
ler det om at vise befolkningen, at Partiet 

NANJING-MASSAKREN I KINA OG JAPAN
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kæmper for, at Kina skal behandles ordent-
ligt og modtage den respekt, som man føler, 
man har krav på.

I Japan er minderne om krigen også dybt 
traumatiske, men her er sagen selvsagt noget 
mere kompliceret, ikke mindst fordi Japan 

var den krigsførende part. På den japanske 
højrefløj hævder man dog, at japansk impe-
rialisme var en nødvendighed i en tid, hvor 
nationen selv var i overhængende fare for at 
blive endnu én i rækken af vestlige kolonier 
i Asien. 

Der er også en udbredt følelse af, at Japan 
på uretfærdig vis er blevet udpeget som kri-
gens store skurk, på trods af at de allierede 
også begik overgreb på civilbefolkninger. Her 
bliver atombombningerne af Hiroshima og 
Nagasaki – hvor mindst 150.000 civile blev 
dræbt – ofte fremhævet som de mest slående 
eksempler. 

Højrefløjen ser således Japan som væren-
de et offer for de allieredes sejrsjustits og har 
længe forsøgt at marginalisere eller fjerne 
emner som Nanjing-massakren fra natio-
nens historie. Samtidig forsøger højrefløjen 
også at bekæmpe den kinesiske indsats for 
at skabe international opmærksomhed om-
kring Nanjing-massakren, bl.a. med engelske 
oversættelser af en række bøger, hvori japan-
ske forskere bestrider den kinesiske udlæg-
ning af sagen. 

Der udspiller sig dermed en kamp mel-
lem disse to parter om, hvem der formår at 
forme den internationale opfattelse af den 
Anden Kinesisk-Japanske Krig. 

PROBLEMERNE  
OMKRING UNDSKYLDNINGER 

En af de problemstillinger, som har fået 
meget opmærksomhed ifm. kinesisk-ja-
panske forhold, handler om, hvorvidt Japan 
skal undskylde for krigen. Siden krigens af-
slutning har japanske statsoverhoveder og 
højtstående politikere givet adskillige und-
skyldninger, hvoraf den mest berømte nok 
er daværende premierminister Murayama 
Tomiichis ”undskyldning fra hjertet” i 1995, 
som overordnet set blev godt modtaget i 
Kina. 

Sidenhen har to andre premierministre, 
Koizumi Junichiro og Abe Shinzo, gentaget 
Murayamas undskyldning i hhv. 2005 og 
2015. Men disse havde ikke den samme ef-
fekt. 

Koizumis årlige besøg til den berygte-
de Yasukuni-helligdom, som hædrer faldne 
militærfolk – herunder også krigsforbryde-
re – skabte stor vrede i Kina. Abes medlem-
skab af den ultranationalistiske organisation 
Nippon Kaigi – som bl.a. har til formål at be-
kæmpe kritiske udlægninger af Japans histo-
rie – fik også hans indrømmelser og udtryk af 
sympati til at virke uoprigtige. 

Det, at de tidligere ofre for japansk im-
perialisme har nægtet at godtage disse und-
skyldninger, har samtidigt gjort, at Japan 
er blevet ramt af ”undskyldningstræthed”: 
En følelse af at de tidligere ofre for japansk 
krigsførelse, herunder særligt Kina og Syd-
korea, er umulige at tilfredsstille. Det gør 
spørgsmålet om undskyldninger endnu 
mere kompliceret.

 Men set ud fra resultaterne af min analy-
se af officielle kinesiske aviser er undskyld-
ninger måske ikke det rigtige sted at fokuse-
re. Det, der blev krævet af Japan, var nemlig 
næsten aldrig undskyldninger men derimod 
en åben erkendelse samt forsikringer om, at 
kommende generationer også ville lære af, 
hvad der skete dengang. 

Vigtigheden af aldrig at glemme disse 
begivenheder og gøre hele verden opmærk-
som på dem, samt harmen over den japanske 
højrefløjs forsøg på at ”lave om på historien”, 
blev understreget i artikel efter artikel, både 
af politikere og af helt almindelige menne-
sker. Et par uger efter Abes tale i 2015, hvori 
han argumenterede for, at den nye generati-
on af japanere ikke burde tvinges til at blive 
ved med at undskylde, understregede Xi Jin-
ping således også i en kommentar, at japa-
nere født efter krigen ”bør have et korrekt 

historisk synspunkt og lægge sig historiens 
lektioner på sinde”, men nævnte intet om 
undskyldninger som sådan. 

LANG VEJ ENDNU 
Der er dog desværre meget, som peger på, at 
en sådan åbenhed, som kunne bidrage til at 
skabe en gensidig forståelse mellem Kina og 
Japan ift. krigen, ikke er umiddelbart forestå-
ende. 

I Japan har der siden 1990’erne været en 
tydelig højredrejning i medielandskabet, og 
venstreorienterede medier, som ofte har væ-
ret kritiske overfor højrefløjens nationalisme 
og idealisering af fortiden, har måttet finde 
sig i at blive anklaget for at være ”tendentiø-
se” og ”anti-japanske”. 

I takt med Kinas voksende indflydelse 
både regionalt og globalt er mange japanere 
blevet mere og mere bekymrede for deres 
fremtid, hvilket har gjort Kina til et endnu 
mere nyttigt skræmmebillede for højrefløjen. 
Men efterhånden har frygten og mistroen 
mod Kina bredt sig på tværs af det politiske 
spektrum, og frygten for at blive anklaget for 
at være anti-japansk eller pro-kinesisk er så-
ledes også blevet større. 

I Kina har det Kommunistiske Parti siden 
folkerepublikkens grundlæggelse i 1949 ført 
stram kontrol med fortællingen af nationens 
historie. For nyligt præsenterede de kinesi-
ske myndigheder endnu et tiltag i bekæm-
pelsen af ”historisk nihilisme” – et ord som 
bruges til at beskrive historiske narrativer, 
som strider imod Partiets. 

Det drejer sig denne gang om en hotline, 
hvor patriotiske internetbrugere kan anmel-
de indhold, som forsøger at ”fordreje histo-
rien”. De, som deler dette indhold, risikerer 
hårde straffe. Det er blot ét i en lang række 
af eksempler, som gør det tydeligt, at Kom-
munistpartiet ikke tillader, at der rejses tvivl 
omkring den officielle udlægning af histori-
en. 

HVAD HAR DET MED OS AT GØRE? 
Som dansker kommer man måske til at tæn-
ke, at uenigheder mellem Kina og Japan om-
kring Nanjing-massakren ikke har noget med 
os at gøre. Men præcis Nanjing-massakren er 
en del af historien om Anden Verdenskrig, 
som Danmark også er en del af. Derudover 
har Danmark også en mere direkte forbin-
delse til massakren. 

NANJING-MASSAKREN I KINA OG JAPAN

Den tidligere japanske premierminister 

Hatoyama Yukio besøger Mindehallen for 

Ofrene i Nanjing-massakren i 2013.
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SKOLEKASSER  
– FÅ KINA I HÆNDERNE
Foreningen Danmark-Kina udlejer skolekasser. I dem er samlet 
forskellige ting, som fortæller om Kina og kineserne. Det er en 
god måde at gøre det store land Kina mere konkret og håndgri-
beligt for børnene. Der er to, én fortrinsvis egnet for børn under 
10 år, og én for børn og unge over.

Skolekasserne udlejes på ugebasis for beskedne 300 kr. plus 
evt. porto begge veje. Man må gerne bruge tingene. Her er nog-
le elever på Skærbæk Realskole i gang med temauge om Kina i 
efteråret 2020.

MEDLEMSTILBUD

JEG ER  
HUA MULAN!
Få den nye børnebog til favørpris.  
Den vejledende udsalgspris er  
258 kr.  Men Forlaget Hjulet  
har giver os mulighed for at tilbyde  
en stor rabat.

Du kan købe bogen gennem Danmark-Kina for 
KUN 160 KR. plus forsendelse 65 kr. 
– i alt 225 kr. Køber du fx to bøger sendt til 
samme adresse er prisen 385 kr.

Send os en mail på vdk@mail.dk med den adresse,  
som vi skal sende bogen til. Beløbet kan sendes på mobile-
pay til foreningens kasserer Torben Brink på 6135 3741 
eller som bankoverførsel til 9004 4575249200.

Bemærk, der kan gå sommer i processen, men 
i begyndelsen af august er vi ajour.

Udover den tyske John Rabe og de ame-
rikanske missionærer valgte den danske 
Bernhard Sindberg nemlig også at blive i 
Nanjing, hvor han arbejdede som vagtmand 
på en cementfabrik i udkanten af byen. 
Sammen med sin tyske kollega beskyttede 
han flere tusinde civile, og med sit kamera 
dokumenterede han følgerne af de japanske 
soldaters overgreb. Nanjing-massakren er 
således også en del af Danmarks historie, og 
vi har derfor en interesse i, at den bliver for-
talt på rigtig vis. 

Der er brug for, at den duopolitiske tendens i 
historiefortællingen om Nanjing-massakren, 
hvor de to sider hver især forsøger at opnå 
diskursivt overherredømme, bliver brudt, 
således at diskussionen kan blive mere nu-
anceret. Det kan selvsagt gå hen at blive en 
utaknemmelig opgave at skulle kaste sig ind 
i diskussionen af et så ømtåleligt emne, hvor 
følelser ofte går forud for fornuft. 

Men forhåbentligt vil det have en positiv 
effekt på den lange bane, hvis det på den ene 
side kan vise kineserne, at vi husker og ærer 
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Kina står urokkeligt fast på 300.000 som det officielle dødstal for massakren.

deres indsats og ofre under krigen, selv hvis 
vi ikke altid er enige om alle detaljerne, og på 
den anden side kan give plads til de japanere, 
som ønsker, at kommende generationer også 
skal lære om krigens rædsler, men samtidigt 
forholder sig kritiske overfor det officielle ki-
nesiske narrativ. 

Forhåbentligt vil det kunne hjælpe til 
at skabe gensidig forståelse og nedtrappe 
spændingerne mellem de to nationer.

Jacob Hedegaard er cand.mag.  
i Globale Områdestudier (Kina)  

og Japanstudier fra Aarhus Universitet.
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AF PEER KJÆR ANDERSEN 

 ET PUST FRA STEPPERNE
Blandt de mange konkurrencer for unge musikere er Schoenfeld International String Competition 
en af de yngste. Den blev grundlagt i 2013 i USA, og ud over at uddele priser til violinister, celli-
ster og kammermusikensembler bestiller den også nye værker hos forskellige komponister over 
hele verden. I 2016 gik en af bestillingerne til kineseren Chengqian Xue, et relativt ukendt navn 
i den vestlige musikverden.

Chengqian Xue var i en årrække tilknyttet operaen i den nordkinesiske by Harbin som vio-
linist og på samme tid gæsteprofessor ved Harbins universitet, hvor han uddannede adskillige 
violinister, som senere har nået stillinger i kulturcentre over hele kloden. 

Siden 1960’erne har han skrevet og arrangeret musik for violin, blandt andet hans mest kend-
te værk Zhongyuan Caprice, som blev spillet ved Den internationale violinkonkurrence i Montreal 
i 1987. Stykket blev senere arrangeret for strygekvartet og blev i den form opført både i Amerika 
og Europa. 

Chengqian Xue har desuden været gæstekomponist ved Schoenfeld-konkurrencen siden 
2013, og en af konkurrencens grundlæggere Alice Schoenfeld omtaler ham således: ”Hans kom-
positioner, udtænkt i hans egen kulturs ånd, vil blive elsket og værdsat ligesom Pablo de Sarasa-
tes kompositioner i deres glade, typisk spanske rytmiske og melodiske stil”.

Til Schoenfeld-konkurrencen i 2016, som fandt sted i Harbin – venskabsby med Aarhus – kom-
ponerede Chengqian Xue et værk for violin og klaver, som han kaldte ”赞歌” zànge, på dansk 
Lovsang. Som udgangspunkt valgte han folkemusik fra de store stepper i Indre Mongoliet. 

Hans interesse koncentrerede sig især om et særligt instrument, den såkaldte hestehovedvio-
lin – Morin Khuur, som af UNESCO er anerkendt som ”et mesterværk af den mundtlige og imma-
terielle arv fra menneskeheden”. Det er et af de vigtigste musikinstrumenter blandt mongolske 
folk og står for mange som et symbol på nationen Mongoliet. 

Kort fortalt består den af et trapezformet klanglegeme, hvorpå der er udspændt to strenge, 
stemt med en kvarts afstand. Gribebrættet ender foroven i et hestehoved – deraf navnet – som 
ofte er udført med stor detaljerigdom. Strengene er lavet af flettede hestehår, den dybe fra en 
hingst, den høje fra en hoppe. Instrumentet holdes mellem knæene, og strengene stryges med en 
bue også med hestehår. 

Trods instrumentets tilsyneladende enkelhed har man udviklet en række komplicerede tek-
nikker, som har givet instrumentet et relativt stort udtryksspektrum, og Chengqian Xue bruger i 
sin Lovsang flere af disse teknikker for at efterligne lyden af Morin Khuur, f.eks. portamento, det 
vil sige at glide fra den ene tone til den anden, og vibrato. 

Værket er på mange måder karakteristisk for nyere kinesisk musik. Det er overvejende bygget 
over en pentatonskala, men dog med en række spændende dissonanser og forsiringer. Efter en 
kort indledning i klaveret spiller violinen et frit afsnit af næsten improvisatorisk karakter som 
en hyldest til Morin Khuur. Vidt udspundne melodilinjer afløses af mere danseagtige afsnit, som 
også afslutter det ca. syv minutter lange stykke. 

Med sit intense spændingsforløb og yndefulde melodik er Lovsang kommet til at stå som et 
udtryk for det mongolske folks vision om en bedre fremtid og et bedre liv, lige som man får et 
næsten visuelt indtryk af steppernes store vidder og overvældende ensomhed.

Man kan høre stykket på følgende adresse: 
https://theviolinchannel.com/chengqian-
xue-song-of-praise-new-music/  

Man kan læse mere om Murin Khuur på: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Morin_khuur 

og høre den på: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ixPZghTW3f8

Tak til Hugo Hørlych Karlsen for 
inspiration og kildemateriale.

Peer Kjær Andersen er  
pensioneret lektor og  
organist. Han har en livslang 
interesse for musikkens 
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