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Forsiden
Det går lystigt til, når Stenhus Kostskoles kinesiske lærer 
forsøger at banke nye kinesiske ord ind i elevernes ho-
veder. Eleverne forlader klasselokalet for en stund, bliver 
delt i to hold og dyster så om, hvem der kan trække flest 
af det modsatte hold over på sin side. Kinesiske slagord 
bliver råbt højt i kor, mens det ene hold løber hen mod 
det andet. Billedet i midten er en kalender, der hænger 
uden for klasselokalet, så man ikke er i tvivl om, at her 
foregår det på kinesisk. Kalenderen er en hilsen fra det 
kontor i Beijing, der tager sig af undervisning i kinesisk i 
udlandet. Læs artiklen „At lære kinesisk –“ side 4.
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ÅR 1958
Digt af Song Xiaoxian
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AT LæRE KINESISK SKAL VæRE EN LEG
EN TIME MED 5. KLASSE PÅ STENHUS KOSTSKOLE

Leg eller ikke leg – der er også noget der hedder 
hjemmearbejde, og det hedder altså jia ting zuo 
ye, som det fremgår af Liao Dongs hjemmelave-
de lærebog i kinesisk.

 „Når børn skal lære noget er det 
vigtigt, at det sker gennem leg. Der-
for bør musik, kunst, teater og andre 
former for kreative udfoldelser være 
en væsentlig del af undervisningen i 
sprog, det er alt sammen redskaber til 
at lære børnene kinesisk“, siger de to 
5. klassers lærer i kinesisk, den 35-
årige Liao Dong, der har en kinesisk 
lærereksamen og er ved at afslutte 
sin uddannelse til pædagog på Frø-
belseminariet. 
 Hun har selv udformet sit undervis-
ningssystem og selv lavet en lærebog
til eleverne i 5.a og 5.b. Heri har hun 
omsat teori til praksis. Dansk pæda-
gogik er det overordnede grundlag 
for undervisningen, men de danske 
undervisningsprincipper kombineres 
med lidt fra kinesisk pædagogik, der 
har læreren, tavlen og disciplin som 
hovedbestanddele.
 Siden august 2006 har 5.a og 5.b 
hver onsdag formiddag haft kinesisk 
i to timer. Så mødes klassernes 36 
elever i 11-12 års alderen – 18 i 
hver klasse – med Liao Dong for at 
få mere at vide om kinesisk sprog og 
kultur.   
 Kinesisk er et obligatorisk fag for 
eleverne i 5.a og 5.b, for det er et 
svært fag, der kræver megen disci-
plin, hvis eleverne skal have noget  
ud af det, fortæller Liao Dong. „Men 
det skal på den anden side ikke være 
hårdt arbejde. Der er opgaver, der 
skal løses, og ord der skal læres, men 
vi er ikke ude på at gøre eleverne i 5. 
klasse til eksperter i kinesisk. Det er 
ikke noget med, at de skal have 1000 
kinesiske tegn terpet ind i hovedet“. 
 Men kravene bliver senere mere og 
mere krævende. „For 5. og 6. klasse 
er det vigtigt, at skolen åbner døren 
for faget og giver børnene nogle gode 
sproglige og kulturelle oplevelser. På 
den måde stimulerer undervisningen 
børnenes interesse for faget og skaber 
grundlag for et eventuel videre studi-
um i kinesisk“.
 I 5. klasse har eleverne også en-
gelsk og tysk.
 „I skolen, helt op til universitetsni-
veau, lærer eleverne kun vestlige  – 
latinbaserede – sprog. Det, at de har 
mulighed for at lære et helt andet  
sprog og stifte bekendtskab med en 

helt anden kultur, åbner nye mulig-
heder for eleverne, det er med til at 
åbne verden for dem. De får en bed-
re forståelse af, hvad verden med de 
forskellige kulturer og sprog har at til-
byde. Skulle en skole ønske at indfø-
re undervisning i arabisk eller indisk 
ville det også være en god ide“. 
 De kinesiske ord læres gennem leg 
og fortællinger. Fx gennemgås traditi-
oner og fester, der knytter sig til årsti-
derne. Eleverne lærer de ord og ven-
dinger, der hører til de forskellige be-
givenheder, og Liao Dong supplerer 
med fx at fortælle, hvordan nytårsfe-
sten foregår i Kina. 
 Hvis klasserne har emnet haver på 
programmet, lærer eleverne noget 
om de forskellige typer haver, der 
findes rundt om i Kina med tilknyt-
ning til bestemte byer. På den måde 
stifter eleverne bekendtskab med 
navne på nogle af Kinas mest kendte 
byer – Beijing, Hangzhou, Kunming, 
Suzhou osv. – og lærer om planter 
og andet, der hører til de gamle kul-
turhaver. På den måde læres ordene 
hurtigere og sidder bedre fast.   
 „Jeg sørger også for, at eleverne til 
emnet haver bruger deres kreative 
evner til at lave en lille model af en 
have. Det sker ved hjælp af papma-
che og karton, de kan lave en pago-
de eller en pavillon, og de kan også 
plante lidt bambus i haven“.
 Det er en af de metoder Liao Dong 
bruger til at lære eleverne kinesisk 
gennem en kulturoplevelse. 
  Eleverne lærer også at synge kine-
siske sange – Liao Dong leverer mu-
sikken.
 Foreløbig lærer eleverne at udtale 
ordene og lære deres betydning. De 
tilhørende skrifttegn venter de med, 
men de skal dog det første år kunne 
genkende 50–100 skrifttegn. Elever-
ne kan fortælle på kinesisk hvad de 
hedder, hvor de bor, at de går i skole 
på Stenhus Kostskole, hvor gamle de 
er, hvad deres forældre og søskende 
hedder og andre dagligdags udtryk.
 Hvis de ellers har fulgt godt med i 
timerne er der grund til at tro, at Kina 
efter et års undervisning ikke mere er 
et fjernt, ukendt land for dem.
 Har eleverne svært ved at lære ki-
nesisk?

Interessen for alt hvad der har 
med Kina at gøre er vokset 
stærkt de seneste år, her-
hjemme som i mange andre 
lande. Derfor er behovet for 
og lysten til at lære kinesisk 
også steget. Enkelte skoler 
har kinesisk undervisning på
skoleskemaet. Kinabladet har 
fulgt en time i kinesisk i en 
af de to 5. klasser på Stenhus 
kostskole ved Holbæk, der 
har kinesisk på timeplanen. 

Af Flemming Poulsen
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 „De har i hvert fald nogle fordele, 
som de voksne ikke har. De har lette-
re ved at lære korrekt udtale, og de 
betragter det at lære et nyt sprog og 
stifte bekendtskab med en ny kultur 
som noget helt naturligt, hvorimod 
voksne er mere målrettede, fordi de 
af den ene eller anden grund har 
brug for at lære kinesisk. Mine elever 
betragter kinesisk som et kreativt fag. 
Men som i andre fag er der naturlig-
vis elever, der har lettere ved at lære 
sprog, eller som går mere op i det, 
end andre“.
 Hvad har 11–12-årige elever ud af 
at lære kinesisk?
 „Jeg synes, det er nyttigt, at børne-
ne får muligheder for at lære en an-
den kultur og et andet sprog at ken-
de. Udgangspunktet er, at vi her i 
Danmark som i andre lande oplever 
en voksende interesse for at følge 
med i, hvad der sker i Kina. Dansker-
ne interesserer sig mere og mere for 
alt, hvad der er kinesisk. Vil elever-
ne gå videre med kinesisk, har de et 
godt grundlag for at fortsætte med 
dette sprog i gymnasiet eller på uni-
versitetet, og bliver det ikke til mere 
end det, de lærer her, føler jeg ikke, 
at det er spildt. De har fået indsigt i 
kinesisk kultur, og det kan de altid 
have gavn af“.  
 Nogle forældre har været lidt skep-
tiske og spurgt, hvad deres børn har 
ud af at lære kinesisk.
 „Jeg har fortalt forældrene, at det 
giver deres børn en oplevelse og gi-
ver dem nye muligheder som voksne. 
Det er vigtigt, at forældrene åbner 
døren for børnene og guider dem et 
stykke vej videre, for at de kan finde 
ud af om det er noget for dem. Kina 
fylder mere og mere på verdenskor-
tet, så det kan aldrig være spild af tid 
og kræfter at lære noget om Kina“. 
 Liao Dong tager efter sommerferien 
2007 et halvt års orlov fra Stenhus 
Kostskole for at gøre sin uddannelse 
til pædagog færdig.  
 Hun kom til Danmark fra Yunnan-
provinsens hovedstad Kunming i det 
sydvestlige Kina, hvor hun er født. 
Hendes mor var revisor, faderen far-
maceut i vestlig medicin. Liao Dong 
tog en femårig uddannelse som lærer 
med særlig interesse for kunst, musik 

Liao Dong har en kinesisk lærereksamen og 
mangler kun lidt i at have en dansk uddannelse 
som pædagog. Hun kom til Danmark i 2000 
sammen med sin danske mand og deres nu ni-
årige datter. (Foto: Flemming Poulsen).  

og kinesisk sprog (tre år på lærerse-
minarium + to års overbygning på 
college for læreruddannelse). Hun 
kunne nu undervise i 1.–10. klasse. 
 Uddannelsen var hun færdig med i 
1993. Hun begyndte at undervise i 
en skole for 1.-6. klasses elever, 
men opgav det, fordi lønnen var rin-
ge  (119 yuan om måneden). Så blev 
hun ansat i en virksomhed, der solgte 
urtemedicin. Hun startede som kas-
sedame, men fik efterhånden admi-
nistrativt arbejde, og lønnen steg til 
1200 yuan om måneden. Virksom-
heden havde 400 ansatte, der dan-
nede et lille samfund med egne in-
stitutioner, boliger, forretninger osv. 
I sin fritid underviste hun (for en be-
skeden løn) personalets børn i musik 
og kunst og stod i spidsen for mange 
kulturelle aktiviteter. 
 Som led i sit arbejde tog hun en 
uddannelse som farmaceut i urteme-
dicin. 
 At hun kom til Danmark skyldes en 
dansker, der studerede akupunktur 
i Yunnan-proinsen. Han henvendte 
sig en dag i 1995 i Liao Dongs me-
dicinske firma for at købe ting, han 
havde brug for i sin uddannese, og 
blev henvist til Liao Dong, fordi hun 
var den eneste, der talte engelsk (det 
havde hun lært i skolen, hvor man 
havde engelsk fra 7. klasse). Hun 
hjalp ham med at finde, hvad han 
havde brug for, og det endte altså 
med, at de blev gift og fik et barn. 
 Efter at have boet fire år i Yunnan 
rejste de til Danmark, for at manden 
kunne fortsætte sin uddannelse til 
læge. 
 Det var en stor omvæltning at kom-
me til Danmark fra Kina. Liao Dong 
fortæller, at hun havde ét stort ønske, 
nemlig at genoptage sin lærerger-
ning.
 „At være lærer har jeg ønsket lige 
siden jeg var lille. Jeg har altid været 
glad for at arbejde som lærer“.
 Hun gik på sprogskoler og bestod 
den såkaldte studieprøve i dansk, 
som er nødvendig for en udlænding 
der vil have en videregående uddan-
nelse i Danmark. 
 Hun havde gennemført de første 
tre år af studiet, da hun ad omveje fik 
tilbudt stillingen som lærer i kinesisk 

Lederen af Stenhus Kostskoles, Knud E. Schack 
Madsen, fik ideen til at fejre skolens 100 års 
jubilæum ved at gøre kinesisk til et nyt fag i 
grundskolen. (Foto: Flemming Poulsen). 
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på Stenhus Kostskole. Det var en øn-
skestilling, så hun sagde ja og fik et 
års orlov fra seminariet. 
  
Jubilæumsgaven:
Et nyt sprog
I 2006 havde Stenhus Kostskole 100 
års jubilæum. Skolen består af en 
grundskole og en kostskole-afdeling. 
Det samlede elevtal er 420. Skolens 
leder, Knud E. Schack Madsen, spe-
kulerede på, hvordan jubilæet kunne 
fejres, og han fik ideen til en jubilæ-
umsgave: at indføre et nyt sprog i un-
dervisningen i grundskolen. 
 „Vi skolefolk bliver altid skældt 
ud for ikke at forholde os til verden 
udenfor. Det har jeg tænkt over i åre-
nes løb, og derfor dukkede ideen om 
at indføre et nyt sprog op, da jeg be-
gyndte at tænke på, hvordan 100 
års jubilæet kunne fejres“, fortæller 
Knud E. Schack Madsen. 
 Men hvad for et nyt sprog?
 „Det blev kinesisk, der blev valgt, 
for verden har i dag øjnene rettet 
mod Kina, det er Kina og kinesisk, 
der dominerer på blandt andet det
samfundsmæssige og handelsmæssi-
ge plan“.
 Skolens bestyrelse tog ideen til sig, 

så kinesisk kom på skoleskemaet for 
de to femteklasser efter sommerferi-
en 2006. 
 Der er  et par andre skoler, der har 
kinesisk i grundskolen, men Sten-
hus Kostskole er den første, der har 
indført kinesisk allerede i 5. klasse. 
Skolen optager først elever fra femte 
klasse. 
 „Hvis vi havde en 3. klasse, var vi 
begyndt der med kinesisk, for jo yng-
re eleverne er, jo lettere har de ved 
at lære sprog. De har mere fleksible 
sind, de er mere åbne over for noget 
nyt og har større glæde af at lære det. 
Den umiddelbarhed, børn har over 
for leg, er større, jo yngre de er, og 
Kina og kinesisk er også spændende 
for børn, fordi det er så meget ander-
ledes end det, de er vant til“.
 „Jeg har indtryk af, at børnene sy-
nes, det er sjovt at lære kinesisk. Det 
er vigtigt, at børnene synes det er
sjovt at gå i skole, for så er de mere 
opsat på at lære noget. Jeg er helt sik-
ker på, at selv om de ikke bliver per-
fekte til at tale kinesisk, så lærer de 
så meget, at de kan klare sig, lige 
som vi kunne klare os med den por-
tion tysk eller engelsk, vi lærte i 
grundskolen. Men derudover får ele-

verne en dyb indsigt kinesisk kultur. 
Det er lige så meget værd som at 
kunne sproget, for manglende ind-
sigt i kinesisk kultur er en barriere 
for kontakten med kinesere, også når 
en virksomhed skal forhandle en stor 
kontrakt hjem fra Kina“.
 Kinesisk vil også stå på skemaet de 
kommende år.
 Knud E. Schack Madsen er begej-
stret for Liao Dong som lærer i kine-
sisk, netop fordi hun kombinerer un-
dervisning i sproget med lærdom om 
kinesisk kultur, traditioner og sam-
fundsforhold.
 Forældrene har taget godt imod det 
nye sprog på skoleskemaet. Der har 
ikke være en eneste negativ reaktion, 
siger Knud E. Schack Madsen. Det er 
muligt, at kinesisk også bliver fag i 
skolens nabo, Stenhus Gymnasium.
 Han forudser, at der kan blive tale 
om udvekslingsaftaler af forskellig art 
med Kina, ligesom skolen allerede 
har det med Celle i Tyskland og for-
bereder det med Ukraine i 2008/09.
 Spørger man eleverne i 5. klasse,  
hvad de mener om at lære kinesisk, 
er svaret entydigt: Det er sjovt! En 
synes, det er spændende at lære et 
sprog, som andre ikke lærer, og et 
par håber på, at de engang kan rejse 
til Kina, og så er det rart at kunne 
gøre sig forståeligt på kinesisk. 
 En enkelt elev har en lille bekym-
ring: Hvis han har besvær med det 
kinesiske hjemmearbejde, nytter det 
ikke at spørge forældrene til råds.  

En time i kinesisk byder ud over leg også på alvor. Her er to elever optaget af at studere et 
par sider i Liao Dongs hjemmelavede lærebog i form af et springbind, som hver elev har et 
eksemplar af. (Foto: Flemming Poulsen).

Skoler med kinesisk
Der findes ikke en samlet oversigt 
over skoler med kinesisk på pro-
grammet, men i 2007 har blandt 
andet følgende uddannelsessteder 
udbudt undervisning i kinesisk: Kø-
benhavns Åbne Gymnasium, Esper-
gærde Gymnasium, Viby Gymna-
sium og HF, Viborg Katedralskole, 
Niels Brock, Tietgenskolen, Han-
delsskolen Sjælland Syd, Roskilde 
Handelsskole og VUC Vestsjæl-
land. Om der bliver oprettet hold i 
år vides ikke.
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2556 år efter sin fødsel i får Kinas 
store filosof, tænker og statsmand 
Confucius (eller Kongfutse som han 
også skrives på dansk) genopfyldt sit 
store mål om at „besøge forskellige 
kongeriger”. Denne gang er han gået 
uden for Kina og har lagt navn til 
Confucius Institutter, der skal udbre-
de kendskabet til kinesisk sprog og 
kultur hele verden.
 Ifølge den britiske sprogforsker Da-
vid Gaddol er det ikke længere en 
opgave for den store filosofs disciple   
at kunne hans læresætninger udenad, 
men at lære „det nødvendige sprog”, 
mandarin kinesisk, Kinas „rigssprog“.  
 Xu Lin, der leder det kinesiske kon-
tor for undervisning i kinesisk som 
fremmedsprog (National Office for 
Teaching Chinese as a Foreign Lan-
guage) siger at „Mandarin er på 
mode globalt, og oprettelsen af Con-
fucius Institutter er et naturligt svar 
på behovet for at lære kinesisk.
 Statistikker fra det kinesiske Under-
visningsministerium viser, at i 2006 
studerede 30 mio. udlændinge kine-
sisk rundt om i verden. Mere end 
2500 læreanstalter og universiteter 
i mere end 100 lande har undervis-
ning i kinesisk på læseplanen.
 Samtidig var antallet af udenland-
ske studerende i Kina vokset fra 8000 
i midten af 1980’erne til 110.800 i 
2005. 
 Mange observatører tilskriver Kinas 
blomstrende økonomi denne begej-
string for kinesisk. Som den fjerde-
største økonomi i verden har Kina 
haft en årlig vækstrate på gennem-
snitlig ti procent i de seneste to årti-
er. 
 I dag er det at tale mandarin nøg-
len til at kunne øse af Dragens øko-
nomiske muligheder.
 „Der er et kæmpemarked. Hver 
måned får vi mere end 2800 nye stu-
derende”, siger Wang Renhua, fra 
sprogskolen Bridge School i Beijing. 
„Tre fjerdedele ønsker et kursus i ki-
nesisk, fordi mandarin opfattes som 
et vigtigt værktøj i deres fremtidige 
arbejde”, forklarer Wang.
 For at ride med på bølgen beslutte-
de den kinesiske regering at udbygge 
undervisningen i mandarin i udlan-
det. I november 2004 blev det første 

Confucius Institut grundlagt i Seoul i 
Sydkorea.
 I løbet af to år voksede antallet til 
81 fordelt over Asien, Afrika, Europa, 
Nordamerika, Sydamerika og Ocea-
nien. 
 Som følge af succesen udarbejdede 
Kina en endnu mere ambitiøs plan: 
at etablere 100 Confucius Institutter 
inden udgangen af 2006 og 1000 før 
2020. 
 Yao Ying, professor i kinesisk sprog 
ved Fudan Universitet i Shanghai, er 
overbevist om, at Confucius Institut-
terne ikke vil begrænse sig til at un-
dervise i sprog.
 „Fordi vi kan se fordele ved det, 
regner vi med at udbygge undervis-
ningen i kinesisk med kulturelle ud-
vekslinger, uddannelse af lærere og 
udbredelse af nye former for kinesisk 
kultur”, siger hun.
 Nogle Confucius Institutterne har 
allerede givet plads til disse funktio-
ner.
 „Jeg værdsætter Kongfutses ideolo- 
gi om fredelige forhold og respekt for 
mennesker – den er blevet en del af 
vores undervisning”, siger Koh Hock 
Kiat, direktør for Confucius Instituttet 
ved Singapores Nanyang tekniske 
Universitet. Koh fortæller, at da han 
engang underviste i et gammelt kine-
sisk digt, „Respekt for landbruget”, 
bad han hver elev om at tage en pak-
ke ris med hjemmefra. Da timen var 
forbi, tog han eleverne med til kanti-
nen, hvor de fik et måltid, hvori rise-
ne indgik. „Det er en effektiv måde at 
lære eleverne beskedenhed og frem-
me kinesisk kultur”, siger han.
 Confucius Institutter når ud til flere 
og flere: Instituttet ved Universitetet i 
Maryland, USA, skal i 2007 arrange-
re den største Kongfutseudstilling no-
gen sinde. Det kommende Confuci-
us Institut i Thailand vil appellere til 
thaiernes interesse for traditionel ki-
nesisk medicin.
 Confucius Institutterne virker også 
som kinesiske ambassadører i udlan-
det. For eksempel forventes Confu-
cius Instituttet ved det japanske Ho-
kuriki Universitet i følge dekanen at 
„fremme japanernes rette forståelse 
af Kina og kineserne”.
 Imidlertid er mangelen på kvalifi-

KINAS BLøDE MAGT: SPROG OG KULTUR
NU SKAL HELE VERDEN LæRE KINESISK

Kina har de seneste år fået 
solidt fodfæste på verdens-
kortet: To taikonauter har 
været rundt om Jorden i en 
kinesisk satellit, og alles øjne 
vil i 2008 være rettet mod 
Kina, når Beijing bliver værts- 
by for De Olympiske Lege. 
Nu er Kina i fuld gang med 
at lægge grunden til endnu 
en triumf: Hele verden skal 
stifte bekendtskab med Kinas 
„bløde magt”– sprog og 
kultur. Det skal ske ved at 
oprette kulturinstitutter rundt 
om i verden. Her er en offici-
el kinesisk udlægning af de 
nye mål.

Af Pan Letian
China Features
Beijing

Logoet for Confucius Institutes er syn-
ligt i over 50 lande i Nord- og Sydame-
rika, Asien, Europa, Afrika og Austra-
lien.
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cerede lærere en af forhindringerne 
for at udbrede kendskabet til man-
darin i udlandet. Kontoret for under-
visning i kinesisk som fremmedsprog 
vurderer, at der skal bruges fem mil-
lioner lærere i 2020 til at undervise 
i kinesisk rundt om i verden. Alene 
i USA er der behov for mindst 5000 
lærere på 2400 gymnasier til at un-
dervise i kinesisk. I øjeblikket er der 
mindre end 5000 lærere i Kina, der 
er uddannet til at undervise udlæn-
dinge i kinesisk.
 „Der bør sættes ind på at skaffe de 
manglende ressourcer, som opgaven 
kræver” siger Xu Lin.
 Derfor begyndte Kina i 2004 at 
sende frivillige til udlandet for at un-
dervise i kinesisk. De fleste af dem 
har en uddannelse som underviser i 
kinesisk.
 Ai Dandan er med i dette „freds-
korps”. Efter at have taget eksamen 
fra Universitetet for Sprog og Kultur i 
Beijing blev hun i 2005 sendt til Pon-
tianak i Indonesien som lærer i kine-
sisk.
 „Jeg var imponeret over indone-
sernes iver efter at lære kinesisk”, si-
ger hun. „Trods fuldtidsarbejde del-

tog nogle i et fire timers aftenkursus 
to gange om ugen“.
 Ud over at undervise i sprog prøve-
de hun at lære eleverne om kinesisk 
kultur. I samarbejde med sine kolle-
ger tilrettelagde hun mange special-
kurser: kalligrafi, kinesiske sange og  
skyggeboksning samt seminarer om 
kinesisk kultur.
  Zhou Qingan, forsker ved Center 
For Internationale Kommunikations-
studier ved Qinghua Universitet i  
Beijing, mener, at Confucius Institut-
terne er et vigtigt symbol på Kinas 
„bløde magt”. Kina har dog langt 
igen, før det effektivt kan udbrede 
„blød magt” i verden, siger han.
 „Kina er stadig bagud med hensyn 
til at kunne konkurrere på det kultu-
relle område. Confucius Institutterne 
bør tilføje dybere og mere dynamiske 
elementer for at skabe opmærksom-
hed i udlandet, snarere end at blive 
hængende i overfladiske eller stereo-
type kulturelle ikoner”, sagde han i 
2006.

En kinesisk kalligrafilærer underviser studerende på Confucius Instituttet ved Nairobi Uni-
versitet i Kenya i, hvordan man skal holde på en kalligrafipensel. De studerende lærer ikke 
blot kinesisk sprog, men får også et indblik i kinesisk kultur. (Foto: China Features).

Oversættelse: Bjørn Runge

„Kinas charmeoffensiv“
Der er oprettet eller truffet aftaler 
om at oprette 140 Confucius Insti-
tutter i over 50 lande i Asien, Euro-
pa, Nordamerika, Latinamerika, 
Afrika og Oceanien, lød en officiel 
kinesisk opgørelse på i april 2007. 
I løbet af 2007 skal der oprettes 
yderligere 60 institutter.
   Det er meget få kritiske røster der 
høres, når der forhandles om op-
rettelse af et Confucius Institut i et 
land.
   I en artikel om sagen skriver den 
amerikanske avis The Christian 
Science Monitor, at mange ameri-
kanere er ivrige efter at lære kine-
sisk ved et Confucius Institut, men 
at nogle sætter spørgsmsålstegn ved 
Kinas motiver:      
   „Analytikere siger, at Confucius 
Institutter er en del af en storstilet 
charmeoffensiv, som Kina har ind-
ledt i de seneste år. Uddannelse, 
kultur, udenlandsk bistand, olym-
piske lege – alle disse redskaber til 
at demonstrere „blød magt“ har til 
formål at få folk til at erkende Kinas 
voksende status snarere end at gøre 
dem bange“.
   Der findes foreløbig 12 Confucius 
Institutter i USA.   
   Et Confucius Institut oprettes i 
reglen ved et samarbejde mellem et 
kinesisk og et udenlandsk universi- 
tet. Det udenlandske universitet 
sørger for lokaler og administrativt 
personale, det kinesiske og ledelsen 
af Confucius Institutterne for lærere 
og undervisningsmateriale. Des-
uden yder den kinesiske stat i man-
ge tilfælde økonomisk tilskud til 
driften af Confucius Instituttet. 
   Værtslandene lægger almindelig-
vis vægt på, at Kina optager mere 
og mere plads på verdenskortet, og 
at det derfor er nødvendigt at ud-
danne landets unge til at sætte sig 
ind i kinesiske forhold. Et Confuci-
us Institut ses som et middel til at 
gavne ikke blot  kulturelt samarbej-
de med Kina, men også som en ge-
vinst for erhvervslivet. I 2010 vil 
der være 500 Confucius Institutter i 
hele verden, siger kineserne.
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Kinas restriktive familie-
planlægning er på vej til at få 
konsekvenser, som er vel-
kendte fra nogle af de gamle 
industrilande i Europa – med- 
mindre velstanden får den 
utilsigtede konsekvens, at 
mange kinesiske familier 
bryder med den officielle 
fødselskontrolpolitik. 

menteringen varierer fra land til by 
og fra region til region. 
 I størsteparten af landdistrikterne 
har familier mulighed for at få barn 
nr. 2, hvis den førstefødte er en pige 
eller er en handicappet dreng. Barn 
nr. 2 skal helst først komme til ver-
den tre til fire år efter første barn. Bli-
ver det til barn nr. 3, vanker der bø-
der. Med disse betydelige variationer 
har denne familieplanlægningspolitik 
været i kraft siden 1979. 
 „Kun-et-barn-per-familie“-politik-
ken er overvejende et storbyfæno-
men. Det er også her man kender det 
sociale fænomen „de små kejsere“– 
en populær betegnelse for de over-
forkælede enebørn, som i takt med 
Kinas voksende velstand ikke har 
lært sig ansvarsfølelse for andre end 
sig selv. Kina har således fået nogle 
millioner af de mig-generationer, 
som er velkendte i den vestlige ver-
den. Velkommen til moderniteten.

Tab eller gevinst
Vil dette sociale og kulturelle opbrud 
på sigt være et tab eller en gevinst for 
klodens hurtigst voksende økonomi? 
 Om en generations tid vil den re-
striktive familieplanlægning begynde 
at gøre ondt i det kinesiske samfund. 
Når den tid kommer, vil en yngre 
voksen kineser skulle forsørge sine to 
forældre og fire bedsteforældre, idet 
vi må gå ud fra, at de betydelige me-
dicinske fremskridt til den tid har gi-
vet gennemsnitskineseren en levetid, 
der ikke ligger langt fra europæerens. 
Konsekvenserne ser vi allerede nu i 
flere europæiske lande og Japan: den 
ældste generation er økonomisk ud-
sat og marginaliseret, og samfundet 
trækkes med en pensions- og forsør-
gerbyrde, som forårsager et stort pres 
på ressourcer. Dermed kan det kine-
siske væksteventyr komme i fare.
 Professor Peng Zizhe, der er demo-
graf og leder af Instituttet for Befolk-
ningsforskning på Fudan Universite-
tet i Shanghai, er fuldt ud klar over 
problemet og dets kompleksitet. Han 
bor og arbejder i en megaby, for hvil-
ken konsekvenserne af familiepolitik-
ken kan blive smertelige.
 „Her i Shanghai er spørgsmålet 
ikke, om disse børn og unge en skøn-

ne dag får to eller tre børn, men om 
de overhovedet vil have børn“, siger 
professoren. Han forklarer i et inter-
view med den britiske avis The Guar-
dian, at mange unge i Shanghai sta-
dig lever hjemme hos forældrene, 
når de er i slutningen af 20’erne. 
 „Den kærlighed, de får fra deres 
mødre, betyder, at de ikke har det 
helt store behov for at skabe deres 
egen familie“, pointerer han.
 Så hører det med til billedet af nu-
tidens og fremtidens familie i Shang-
hai, at ethvert par, der ønsker mere 
end ét barn, skal aflevere en skriftlig 
ansøgning til myndighederne. Her 
skal de motivere deres valg. Det fler-
tal af familier, der følger regeringens 
anbefalinger og begrænser sig til et 
enkelt barn, modtager et certifikat, og 
der udbetales et engangsbeløb, når 
de går på pension.
 Det kræver således både mod og  
en god bankkonto at give sig i kast 
med barn nr. 2. 

Ego-samfundet
Sikke et egotrip, der er på vej! Det er 
ikke vanskeligt at forestille sig de mil-
lionskarer af enebørn i kinesiske fol-
keskoler og gymnasier, som vil have 
vanskeligt ved at opbygge menings-
fyldte sociale relationer indbyrdes, 
fordi stort set alle behov er opfyldt 
hjemmefra. Risikoen for at få et sam-
fund af hyperegoister er håndgribelig. 
 Tilgængelige beskrivelser af, hvor-
ledes disse børn opfatter sig selv, vi-
ser et billede af en ungdom, hvor 
konkurrencen mellem individerne er 
intensiv, presset frem af forventnings-
krav fra ambitiøse forældre, som ger-
ne ser deres afkom opfylde de drøm-
me, som de ikke selv fik realiseret. 
 „I et voksende antal lande over 
hele verden kommer der flere og fle-
re enebørn til“, siger professor Peng 
Zizhe og peger på Japan med sine 
1,2 børn per kvinde og Spanien og 
Italien med en fødselsrate på 1,3. Ki-
nas fødselsrate blev i 2006 opgjort til 
1,73. „Hvis konsekvenserne af ene-
børn ikke vækker bekymring i Euro-
pa, hvorfor skulle de så vække be-
kymring i Kina“, siger Peng.
 Professoren glemmer tilsyneladen-
de, at de ændrede demografiske be-

KøNSULIGHEDENS LAND
RISIKO FOR ET SAMFUND AF HYPEREGOISTER

Af Flemming Ytzen
journalist, internetavisen Politiken.dk

De små kejsere kan en skønne dag 
blive en lige stor forbandelse for 
Kina, som nogle af de store var det 
i fordums tider. I et land, hvor sam-
fundslivet var kollektivt med stort K 
for kun en generation siden, vil man-
ge af de borgere, der nu har nået den 
yngre voksenalder (og som for længst 
er blevet reproduktive og har fundet 
ægtefæller), være produkter af en po-
litik, der snart har været i kraft i tre 
årtier. Verden kender den som et-
barnspolitikken.
 Kinesiske embedsmænd knurrer, 
når de hører betegnelsen „etbarnspo-
litik“. Officielt hedder det „fødselspo-
litikken“, og der er langtfra tale om, 
at alle familier i riget er underlagt 
samme regler og restriktioner. Imple- 

Ung mand i legevogn i park i Beijing. 
Fremtidens hyperegoist?
(Foto: Flemming Poulsen)
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tingelser er en hovedårsag til den 
stagnation, der har ramt store gam-
le industrilande som Italien og Tysk-
land. Begge var engang økonomiske 
dynamoer i et Europa, der skulle gen-
opbygges efter krigen, men er i dag 
tynget af stagnation og forsørgerbyr-
der som følge af en hastigt voksende 
ældrebefolkning og et underskud af 
borgere i den reproduktive alder. 

Den japanske erfaring
Kineserne behøver slet ikke at se 
langt væk: den historiske arvefjende 
mod øst bragte sig efter 1945 i en 
enestående position som landet med 
Asiens økonomiske førertrøje på, 
men er i dag det land i regionen, 
hvor der sker den hurtigste aldring af 
befolkningen. I kombination med 
kulturelle faktorer, de manglende re-
former af industristrukturen og det 
politisk-administrative system har 
dette vist sig at være en dødsensfarlig 
cocktail for Japan, som nu på 17. år 
kæmper med lavvækst. 
 I modsætning til Italien og Tysk-

land har Japan ikke tradition for stor 
indvandring og dermed tilførsel af 
unge til arbejdsstyrken. Som højt ud-
viklet og etnisk homogent land har 
Japan heller ikke adgang til en mobil 
og tilpasningsdygtig arbejdsstyrke, 
som det er tilfældet i Kina.
 Andre fremskrivninger peger på, at 
Kina vil kunne skubbe sin demografi-
ske kurve foran sig, fordi der er skabt 
mobilitet i arbejdsstyrken qua de 
mange migrantarbejdere, som er ble-
vet sluppet løs på det kinesiske ar-
bejdsmarked under reformpolitikken. 
 Med andre ord kan det stagneren-
de befolkningstal og den ændrede al-
derssammensætning i Kinas storbyer 
kompenseres på arbejdsmarkedet via 
de mange, der vandrer fra land til by 
og vælger service- og industrijobs
frem for beskæftigelse i landbrugs-
sektoren. Det relative børneoverskud, 
Kina har i sine landdistrikter takket 
være den mere lempelige implemen-
tering af fødselsbegrænsningspoliti-
ken, kan således eksporteres til de 
storbycentre, der er under udvikling.

Velstandens børn
Men migration alene gør det ikke. En 
anden vigtig faktor er økonomien. El-
ler rettere: den voksende velstand. 
God latin i al udviklingspolitik har i 
mange år været, at jo rigere en given 
befolkning i et udviklingsland bliver, 
jo mere er den tilbøjelig til at få færre 
børn. Men Kina vil sandsynligvis op-
leve eksempler på lokale samfund, 
hvor den modsatte tendens vil gøre 
sig gældende: at når familierne får 
penge nok mellem hænderne (og i 
banken!), så vil de blæse højt og flot 
på den officielle familieplanlæg-
ningspolitik.
 Beijing Review fortæller som et ek-
sempel historien om fru Chen i det 
relativt velstående Dongshan distrikt 
uden for Guangzhou i Guangdong-
provinsen. Hun vækker opsigt på ga-
den med sine to børn, fordi hun er et 
eksempel på en familie, der går imod 
strømmen.
 „Det er bare et spørgsmål om at 
betale. Når barnet er født, betaler vi 
bøden, og så er det i orden“, siger
hun til bladet (15. febr. 2007). 
 Sammesteds bekræfter familieplan-
lægningsminister Zhang Weiqing
tendensen til, at velhavende familier 
og „kendte“ etablerer større familier. 
 Kinas Ungdomsavis offentliggjorde 
i januar i år en undersøgelse blandt 
7917 personer, der viser, at 68 pct. 
anser de velhavende familiers brud 
på familieplanlægningspolitikken 
som et problem. „Vi taler om et fæ-
nomen, der er ved at være landsdæk-
kende, og det er kritisk“, siger Yuan 
Weiguo, der leder Familieplanlæg-
ningskommissionen i Jiangxi-provin-
sen, til Beijing Review. 
 I 2006 publicerede Familieplan-
lægningskommissionen i Shenyang 
opgørelser, der viste, at husstande 
med høj indkomst i stigende grad er 
indstillet på at betale de nødvendige 
bøder for at kunne etablere større fa-
milier. 
 „De rige og kendte har magten og 
midlerne til at overtræde reglerne for
familieplanlægning“, siger Mu Gu-
angzong, professor ved Beijing Uni-
versitets Institut for Befolkningsforsk-
ning. „Så snart de har muligheden, 
finder de en måde, hvorpå de kan

Drengene i denne børnehave – på udflugt til Tiananmen-pladsen i Beijing – vil måske få 
svært ved at finde sig en kone. Kinas familiepolitik har medført, at der allerede om 15 år vil 
der mangle 30 mio. brude i Kina. (Foto: Flemming Poulsen).
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opfylde deres individuelle behov for 
at få flere børn“, siger Mu Guang-
zong til Beijing Review.

118 drenge – 100 piger
Kinas demografiske politik gennem 
snart 30 år har vist at have sin effekt, 
da landet formentlig har forhindret 
fødslen af 400 mio. børn. Men der 
tegner sig alligevel et foruroligende 
billede, idet balancen mellem køn-
nene på nyfødte børn bliver mere og 
mere skæv i retning af mange flere 
drengefødsler. 
 En nylig rapport fra de kinesiske 
myndigheder har tydeliggjort denne 
ubalance for nyfødte i 2005 i klare 
tal. Der blev født 118 drengebørn for 
hver 100 pigebørn. I nogle regioner i 
Kina er tallet helt oppe på 130 dren-
gebørn for hver 100 pigebørn. Talle-
ne fra 2005 er en stigning i forhold til 
2000, hvor der blev født 110 drenge-
børn for hver 100 pigebørn. 
 Grunden til denne ubalance ligger 
i kinesernes historiske favorisering af 
drenge, da det er drengen og hans 
kommende familie, der skal tage sig 
af forældrene i alderdommen. Det 
er derfor både mest gavnligt og også 
mere prestigefyldt at få en dreng. 
Denne historik kombineret med da-
gens moderne teknologiske redska-
ber, der eksempelvis kan screene fo-
stre, har medført en situation i Kina, 
hvor kvinder i større grad end tidlige-

re vælger at få foretaget en abort, 
hvis de bærer på et pigefoster.  
 Der er andre problemer end frygten 
for social ustabilitet forbundet med 
den skæve kønsfordeling. Forbedrin-
ger af levestandard og livsstil for et
stadig større antal kinesere har bety-
det, at der lurer et fedmeproblem 
blandt unge i kulissen. En måling i 
2004 viste, at ni pct. af børnene i 
Kina er overvægtige, og at der er støt 
stigning i fedmerelaterede sygdomme 
blandt drenge.   
 Den skæve balance mellem kønne-
ne betyder også, at der vil mangle i 
omegnen af 30 mio. brude inden for
de næste 15 år. Det er anslået, at 
hver tiende mand mellem 20 og 45 
år vil være ude af stand til at få en 
kone. Der er desuden meldt om de 
første tilfælde, hvor piger er blevet 
bortført af desperate familier, der har 
forsøgt at få en kone til en giftefærdig 
singlemand. 
 Men denne mangel på kvinder kan 
meget vel udmønte sig som en blom-
strende forretning for nogle af Kinas 
nabolande. I Vietnam har såkaldte 
ægteskabsmæglere gjort det til en 
forretning at arrangere ægteskaber 
mellem vietnamesiske kvinder og 
mænd fra især Sydkorea. Mangelen 
på kvinder i Kina kan få de mange ki-
nesiske singlemænd til at søge hjælp 
hos ægteskabsmæglerne i regionen. 
 Uanset om Kina lykkes med at få 
balanceret kønsfordelingen af de ny-
fødte i de kommende år, vil de nu-
værende problemer have effekt et 
godt stykke ind i fremtiden. Hertil 
kommer, at Kina har en aldrende be-
folkning, hvor antallet af folk over 60 
år vil stige fra det nuværende niveau 
på 143 mio. til 430 mio. i 2040.  

Én procent om året
Danskeren Sven Burmester, der i en 
årrække var leder af FNs befolknings-
kontrolprogram (UNFPA) i Kina, har 
sagt og skrevet, at Kina med sin be-
folkningspolitik har gjort menneske-
heden en tjeneste uden sidestykke. 
 Hvor Kinas befolkningstilvækst i 
dag er på én procent om året, har 
den for de øvrige udviklingslande 
været på det dobbelte. Det betyder,
at Kinas befolkning stadig vokser 

med 13 mio. om året, men antallet af 
fødsler for en gennemsnitlig kinesisk 
kvinde er stadig under to, og dermed 
vil Kinas befolkning også på det læn-
gere sigt stabiliseres.
 Det bør vi være Kina taknemlig for, 
mener Burmester. Hvis antallet af 
børn per kinesisk kvinde var forble-
vet på 1970-nivauet, ville der i dag 
have været 800 mio. flere kinesere, 
end der rent faktisk er, har han regnet 
ud. Kinas befolkning ville have været 
to mia. i stedet for de nuværende 1,3 
mia. 
 Kinas befolkning ville, såfremt fer-
tiliteten ikke var blevet formindsket, 
være nået op på det astronomiske tal 
af 13 mia. mennesker i år 2049. Men 
længe inden Kinas befolkning havde 
nået, hvad der ville svare til mere 
end det dobbelte af hele klodens nu-
værende befolkning, ville hungers-
nød, krig og sygdom have gjort sit 
indhug, ikke bare i Kinas, men i hele 
klodens befolkning.
 Burmesters pointe er, at de kinesi-
ske par, der har undladt at få mere 
end ét barn, dermed har ofret sig for 
verdens skyld. Men der har skullet 
hårde og til tider hensynsløse midler 
til for at nå til den nuværende til-
stand, hvor Kinas befolkning vil være 
stabiliseret på omkring 1,5 mia. i 
2049. 
 Halvanden milliard, når den kine-
siske revolution runder de 100 år! Til 
den tid vil der være sket alvorlige for-
skydninger i den globale befolknings-
fordeling. Nyligt offentliggjorte tal fra 
FNs Befolkningsenhed viser, at Ja-
pans folketal vil være faldet til 102 
mio. mod i dag 128 mio. En anelse 
mindre end Rusland, der vil være 
skrumpet fra nuværende 143 mio. til 
108 mio. 
 Til den tid kan Kinas samlede øko-
nomiske volumen være større end 
USAs, viser fremskrivninger foretaget 
af en tænketank under de amerikan-
ske efterretningstjenester. Målt per 
indbygger vil Kina være et mellem-
indkomstland, sandsynligvis med 
markante indkomstforskelle. Prisen 
for en restriktiv fødselspolitik har en 
gevinst.

27 års familiepolitik
• Kampagner for fødselskontrol og 
familieplanlægning blev iværksat 
allerede i 1950erne. I 1970erne 
førtes en politik under sloganet „Ét 
barn er godt, to er i orden, men tre 
er for mange“. 
• 1979 påbegyndtes den såkaldte 
fødselsplanlægningspolitik som en 
del af den økonomiske reformpo-
litik.  
• Den nuværende politik bygger 
på at byfamilier må få ét barn, 
landbofamilier to, mens etniske 
mindretal og ægtepar i dårligt ud-
viklede områder kan få tre. 
• I de senere år har fertilitetsraten 
været på 1,8 barn per familie. I 
2006 faldt den til 1,73.
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En udstilling af den største 
samling af kinesisk samtids-
kunst, der nogen sinde er 
vist i Skandinavien, åbnede 
på kunstmuseet Louisiana i 
Nordsjælland fredag den 16.
marts 2007. Udstillingen 
hedder Made in China og er 
åben indtil 5. august 2007. 

eneste egentlige fællesnævner for ki-
nesisk kunst, at den er lavet af kine-
siske kunstnere. Eller sagt på en an-
den måde: den nationale kategori er 
som sådan vilkårlig, fordi traditionelt 
kinesiske såvel som vestlige elemen-
ter omdannes til et sammensurium af 
former og betydninger. Det giver så-
ledes ikke mening at fremstille kun-
sten som noget nationalt afgrænset, 
og det undgår Louisiana-udstillingen 
også ved at informere om de forskel-
lige kunstneres formmæssige påvirk-
ninger.

Udstillingens røde tråd
Udstillingen er inddelt i syv temaer:
„Formand Mao og os”, „Landskabet 
som kultur”, „Krop: ritual og eksi-
stens”, „Tegn og handling”, „Para-
noia”, „Hjemme hos...” og „Kina i 
bevægelse”. Dette giver udstillingen 
en rød tråd og fremhæver nogle cen-
trale tendenser, der ellers kunne gå 
tabt i den store variation af udtryk.
Hensigten med temaerne er at bely-
se, hvorledes det distinkt kinesiske 
stadig figurerer i samtidskunsten, en-
ten på det tematiske plan i forhold til 
historie eller på valg af motiv. Et
 eksempel på sidstnævtne er temaet 
„Landskabet som kultur”, som henty-

der til, at man i klassisk kinesisk ma-
lerkunst har komponeret bjergland-
skaber med mange detaljer. Flere af 
udstillingens kunstnere sætter denne 
motivtype ind i en samtidig form. Et 
eksempel herpå er Su-En Wong, som 
maler stenskulpturer, der kan min-
de om traditionelle bjergmalerier, 
men med et utraditionelt snit: kunst-
neren selv er malet ind i stenhaven i 
forskellige kloninger, som er næsten 
nøgne, kun iklædt et par Superman-
trusser. 
 Udstillingens tilrettelægger, muse-
umsinspektør Anders Kold, fortæller, 
at netop ideen om et „kulturland-
skab” er vigtig for den kinesiske iden-
titet: „Landskabet som kunstmotiv 
skiller sig ud fra fremstilling af vild 
natur, fordi det er nøje udvalgt og 
æstetiseret. Su-En Wongs billeder 
går i dialog med de traditionelle na-
turfremstillinger ved at placere sig 
selv deri, sådan at det samtidigt bli-
ver et selvportræt”.
 Andre kunstnere er ligeledes opta-
get af at vise de blandede kulturelle 
kontekster, hvori deres kunst er 
skabt. Xing Danwen, en kunstner 
fra Xi’an og Beijing, som var med 
ved åbningen af udstillingen, fortæl-
ler om sit værk Søvnvandring, en vi-
deoinstallation:
 „Når man vandrer i søvne, eksiste-
rer man to steder på samme tid, et 
mentalt og et fysisk sted. At befinde 
sig i udlændighed giver en lignende 
dualitet. I værket Søvnvandring har 
jeg hentet lyd fra Kina, hvor jeg vok-
sede op, og billeder fra New York, 
hvor jeg har uddannet mig“.

Kommercialisering
På mit spørgsmål om hendes syn på   
798–Dashanzi, et område uden for 
Beijing, hvor der laves og udstilles 
kunst i et utal af gallerier, fortæller 
Xing Danwei, at kunstdistriktet er 
blevet meget kommercialiseret:
 „Der foregår stadigvæk spændende 
ting i Dashanzi, og området har væ-
ret utrolig vigtigt for udviklingen af 
kunstmiljøet i hovedstaden. Men 
mange af de udøvende kunstnere fø-
ler nu, at der er for megen hype om-
kring Dashanzis aktiviteter og events. 
Desuden er det blevet dyrt at arbejde 

Af Magnus Jorem

Udstillingen består af værker fra 
Estella-kollektionen, der har hjemme 
i USA og regnes for at være verdens 
flotteste samling af kinesisk samtids-
kunst. På Louisiana vises cremen af 
kollektionens værker med henblik på 
at præsentere den store spændvidde i 
både kunstens tematik og teknik. Ki-
nesisk kunst er for tiden meget hot på 
det internationale kunstmarked, og 
udstillingen giver et indblik i det bre-
de spekter af kunst, der laves af ki-
nesere.
 Som Louisianas direktør, Poul Erik 
Tøjner, skriver i bogen China On-
ward, der er udgivet i forbindelse
med udstillingens åbning, er den 

NUTIDENS KINA SET MED KINESISKE KUNSTNERøJNE

MADE IN CHINA: KINESISK SAMTIDSKUNST

Der har været stor interesse for udstillingen. I de første fem uger har der ifølge Lou-
isianas opgørelse været 51.500 besøgende. Her er det 28 medlemmer af Dansk-Ki-
nesisk Forening, der vises rundt af kunsthistorikeren Helle Søndergaard søndag den 
22. april 2007. (Foto: Flemming Poulsen).
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der, og mange har valgt at flytte til 
Chao Chang Di, et andet område, 
men ikke nær så kendt, for at skabe 
kunst.”
 Miao Xiaochun, en anden kunst-
ner, som besøgte Louisiana i forbin-
delse med Made in China, er enig 
med Xing Danwei og tilføjer: 
 „Mange, der besøger Dashanzi og 
ser kinesisk kunst for første gang, 
konkluderer, at „dette er Kina”. Men 
der foregår så meget andet også, og 
det, den enkelte kunstner vælger at 
fremstille, er kun en version af, hvad 
Kina er“. 
 Begge kunstnere finder, at Made 
in China-udstillingen er enestående, 
både i sin bredde og opstilling. 
 „Ofte bliver kvaliteten ujævn, når 
udstillinger samler så mange forskel-
lige kunstnere. Det har Louisiana  
undgået ved at vælge det bedste fra 
Estella-kollektionen. Og så er opsæt-
ningen af billederne gjort på en så-
dan måde, at de går op i en større 
enhed – og det er ikke nemt visuelt 
med så mange forskellige udtryksfor-
mer”, siger Miao Xiaochun, som selv 
er repræsenteret med et manipuleret 
fotografi, der viser en gruppe aber og 
nogle mennesker, der kigger på.

Den indirekte censur
For det danske publikum kan det vir-
ke mærkeligt, at en autoritær stat 
som Kina tillader kunstnere at skabe 
udfordrende samtidskunst. Udstil-
lingen bryder med nogle fordomme, 
som danskerne måske har og som 
bygger på indtrykkene fra massak-
ren på Den Himmelske Freds Plads 
i 1989. Titlen „Made in China” spil-
ler også på den almindelige opfattel-
se af, at Kina primært er en produkti-
onsmaskine, hvor det er tilladt at tje-
ne penge, men ikke forholde sig kri-
tisk til samfundet.
 Som man kan forstå fra de informa-
tioner, der gives på udstillingen, og 
hvad kinesiske kunstnere har sagt 
ved forskellige lejligheder, har kom-
munistpartiet et ambivalent forhold 
til samtidskunsten. Partilederne går 
en slags balancegang mellem libera-
lisering og et autoritært styre: tillader 
de for meget, vil det udfordre deres 
autoritet, og hvis de benytter sig di-

rekte af censur, kan det skabe gro-
bund for utilfredshed og protester.
 „Den mest effektive og udbredte 
censur i Kina i dag er selvcensur”, si-
ger Anders Kold. „Grænserne mellem 
hvad der er tilladt og hvad der kan 
sende en kunstner i fængsel, er me-
get utydelige. Derfor er det klart, at 
mange kinesiske kunstnere må være 
subtile, hvis de vil kritisere samfun-
det“.
 Hvis man vil vide noget om, hvor 
grænserne går for kritisk tematik i 
kunsten, bør man være opmærksom 
på, hvad der ikke vises. Mao, som er 
omdrejningspunktet for et af de syv 
temaer, er repræsenteret i flere bille-
der, og selv om han selvfølgelig er
vigtig for partiet og folket, er han i 
dag primært en historisk skikkelse.    
 Leder man i stedet efter kritiske 
fremstillinger af dagens ledere, for 
eksempel af Hu Jintao og Wen Jia-
bao, er der mindre at finde, fordi en 
kritik af dem er mere aktuel og der-
med kontroversiel. Censuren i da-
gens Kina kan således forstås som en 
indirekte kulturel mekanisme, hvor 
kunstnere undgår kontroversielle te-
maer.

Ingen ultimativ sandhed
Når man vandrer igennem udstilling-
en, er der en del informationsplaka-
ter, der giver kunstværkerne en sam-
fundsmæssig tilknytning med henvis-
ning til historiske hændelser og skik-
kelser. Selv om dette kan være en 
hjælp for mange besøgende, er det 
vigtigt, at man ikke læser sig blind på 
den faktiske udstilling – ikke al kunst 
er „meningskunst”, der kritiserer par-
tiet og Kinas historie. Og som Miao 
Xiaochun fortæller om sine egne bil-
leder: 
 „Jeg ønsker ikke at lave reportage 
fra, eller dokumentere noget ved, det 
kinesiske samfund. Som kunstnere 
alle andre steder har jeg personlige 
motivationer og ideer, som jeg om-
danner til et billede – uden at frem-
stille det som den ultimative sandhed 
om Kina”.

Kunstnernes egne gallerier i Beijing kommercia-
liseres, siger disse to kinesiske kunstnere til Ki-
nabladet. De var i Danmark ved åbningen af 
udstillingen „Made in China“. øverst Miao  
Xianchun, nederst Xing Danwei. 
                                        (Foto: Magnus Jorem).

Mere om udstillingen på 
de næste sider.
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Made in China 
(Fortsat fra foregående side)

At tolke den kinesiske 
samtidskunst
Her er seks af kunstværkerne fra 
Estella-samlingen, som er med på 
Louisianas udstilling. Udover Maote-
matikken i det ene maleri og nogle 
kinesiske tegn i de to af billederne, 
kan det umiddelbart være svært at få 
øje på, hvad der er specielt kinesisk 
ved denne udstilling, men det er et 
naturligt spørgsmål, da den jo præ-
senteres som en udstilling af kine-
sisk kunst. 
 Ifølge Britta Erickson,  en af ver-
dens ledende eksperter inden for ki-
nesisk samtidskunst, har vesterlæn-
dinge en tendens til at læse en offer-
diskurs ind i den kinesiske samtids-
kunst. 
 „En almindelig, vestlig tolkning af 
kinesisk kunst er, at den blot er et op-
gør med censuren af fattige kunstne-
re, der ligger i  strid med myndighe-
derne. Denne tolkning er særligt far-
vet af to historiske hændelser, nem-
lig kulturrevolutionen og massak-
ren på Den Himmelske Freds Plads“, 
sagde Britta Erickson, som holdt fore-
drag på Louisiana nogle dage efter 
åbningen. Kunstneren som rebel og 
samfundskritiker bliver af det vestlige 
publikum ophøjet som et særligt ide-
al, hvilket også er en del af årsagen 
til, at kinesisk kunst for tiden sælger 
så godt på det internationale kunst-
marked. 
 Britta Erickson forstår Feng Meng-
bos kunst som et opgør med denne 
vestlige fascination af partikritisk 
kunst. Hans billede Det Grå Hav Gi-
ver Hånd er blot et af fl ere hundre-
de Maobilleder, han har malet. De er 
alle sammen baseret på en 3-D mo-
del, han tegnede på sin computer. 
Når Feng vil sælge et nyt Maobille-
de, må køberen selv bestemme Maos 
positur og hvilken baggrund der skal 
være, og så tager billedet kort tid at 
male. Han har dermed tjent gode 
penge på at parodiere kunstkøbernes 
idealiserede tolkning af kampen mod 
censuren. 
 Dog kan man også se, at denne 
tolkningstype ikke er helt uden fod-

Qiu Zhijie – Tattoo II, 1994

Wei Dong – En Soldats Dans, 2001

Feng Mengbo – Det Grå Hav Giver 
Hånd, 2006

Zhang Huan – Familietræ, 2006
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fæste. Videokunstneren Wang Jian- 
weis fi lm Edderkop tematiserer magt-
strukturer og individets anonymitet. 
Filmen viser en række maskerede 
personer, som opfører sig som tanke-
løse robotter i mørkelagte, dystopiske 
kontorlokaler. Effekten er lige så dy-
ster som den er hypnotisk og viser et 
Kina, hvor Partiets økonomiske impe-
rativer sejrer over individets værdi. 
 En anden kunstner, der tematiserer 
undertrykkelse af individet, er Zhang 
Huan. Han er særlig kendt for at bru-
ge sin egen krop som materiale i 
kunsten. Her ses fotoserien Familie-
træet, hvor tre kalligrafi kere gradvis 
overmaler kunstnerens ansigt med 
fortællinger, som til sidst dækker 
hans identitet. Kroppen bruges også 
af Qiu Zhijie, hvis krop er overmalet 
med tegnet †», som betyder „ikke“, 
hvilket også giver anledning til en 
slags „offertolkning“. 
 Nogle af de deltagende kunstnere 
er endnu mere tvetydige i deres bud-
skab, hvis man overhovedet kan sige, 
at de formidler et. Et eksempel er 
Wei Dongs maleri En Soldats Dans. 
Wei er trænet i både vestlige og kine-
siske klassiske teknikker og laver sur-
realistiske billeder med et snæv af 
noget grotesk. Hans malerier kan må-
ske bedst forstås som en pastiche af 
populærkultur og klassisk kunst, øst 
og vest, vold og seksualitet. 
 Fotokunstneren Yang Yong kon-
centrerer sig heller ikke om at for-
midle et bestemt budskab, men viser 
snarere det moderne Kinas „land-
skaber“ – byggepladser, skyskrabere, 
busstationer – og de unge mennesker 
der befi nder sig i dem. I modsætning 
til traditionelle malerier er disse ikke 
idealiserede landskaber, men snarere 
socialrealistiske fotoserier. I billedet 
ses en ung kvinde i Shenzhen, en by, 
der på få år er skudt op fra ingenting.
 At prøve at forstå kunsten er ikke 
altid så vigtigt for mange af de nyrige 
kinesiske investorer, fastslog Britta 
Erickson. „Kunsten sælges og købes 
som valuta. Ofte har en investor ikke 
engang set værket inden købet – og 
nogle gange heller ikke efter – fordi 
det straks bliver solgt videre“. 

Yang Yong – Ungdommens Grusomme Dagbog, Gudernes Formørkelse nr. 56, 2000

Wang Jianwei – Edderkop, 2004
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BAMBUSFLøJTEN OG GUITAREN
ET DANSK-KINESISK MUSIKALSK EKSPERIMENT

Et samarbejde mellem en 
dansk guitarist og en kinesisk  
musiker, hvis instrument er 
en bambusfløjte, er foreløbig 
resulteret i en cd, og der er 
konkrete planer om at udvide 
denne dansk-kinesiske 
„musikalske dialog” til  et 
møde mellem vestlig og kine-
sisk musikkultur. 

Af Flemming Poulsen

Guitaristen Lars Hannibal besøgte 
Shanghai i 2004. Han og Michala 
Petri var, som de første danskere, in-
viteret til at spille på Shanghai Inter-
national Festival of Arts året efter. Nu 
gjaldt det forberedelserne, efter at der 
var skrevet kontrakt om hans og Mi-
chala Petris deltagelse i festivalen. 
 „Jeg begyndte at undersøge, hvad 
det var jeg gerne ville spille på den 
festival. Jeg hørte en masse musik, så 
nogle forestillinger, knyttede kontak-
ter til kinesiske komponister og musi-
kere. Jeg var taget derover for at lære 
noget af kineserne, jeg var åben og 
nysgerrig. Jeg skulle møde en anden 
kultur“.

Mødet med vestlige 
„musikkøbmænd“
Samværet med de vestlige deltagere  
var „en lidt negativ oplevelse“, for-
tæller Lars Hannibal. De fleste var, 
viste det sig, kommet som „musik-
købmænd“. Englændere, tyskere,  
amerikanere, canadiere overvære-
de operaer, lyttede til musik, så bal-
letter, men de var dybest set ikke in-
teresseret i ret meget andet end at få 
solgt deres egne produkter. De var 
kommet som købmænd. Når de hør-
te fremragende kinesiske musikere 
spille, nikkede de anerkendende og
roste den artistiske præstation, men 
tilføjede, at de kinesiske musike-
re spillede uden sjæl, der manglede 
noget, forklarede de, nemlig det der 
kendetegner europæisk kulturopfat-
telse. De gav udtryk for et kunstbe-
greb, der var helt anderledes end den 
kinesiske måde at betragte kunst på. 
 „Inde i mit hoved var der uvilkår-
ligt en stemme, der sagde: kulturim-
perialisme“. 
 Det kunne også mærkes, at kine-
serne savnede lydhørhed og åben-
hed hos mange af de vestlige musi-
kere, og så holdt kineserne sig tilba-
ge. Kineserne var ret irriterede over 
den manglende åbenhed, som man-
ge vestlige musikere lagde for dagen.  
 „Kineserne ville gerne høre, hvad 
vi kom med, men de ville også gerne 
fortælle, hvad de selv havde at byde 
på“, og det kneb det med at få lejlig-
hed til.
 Denne forskel mellem vestlig og 

kinesisk kulturopfattelse fandt Lars 
Hannibal spændende, og den bidrog 
til, at tanken om et møde mellem de 
to kulturer, en musikalsk dialog, duk-
kede op.  
 
Et had-kærlighedsforhold 
til Kina
Besøget i Shanghai i 2004 var første 
gang, Lars Hannibal var i Kina, men 
hans optagethed af det store og en-
gang så mystiske land går helt tilbage 
til sidst i 60’erne, da han gik på mu-
sikkonservatoriet i Århus.
 Han var stærkt optaget af det, man 
hørte og læste om kinesernes måde 
at indrette samfundet på, fx kollekti-
vismen. 
 „Jeg delte denne fascination af Kina 
med mange andre, men der var hele 
tiden mange problemer at tage stil-
ling til, det var næsten et had-kærlig-
hedsforhold til det, der foregik i Kina. 
Jeg havde en kammerat, en lægestu-
derende, der i Kina havde overværet 
en hjerteoperation. Patienten var ikke 
i narkose, der blev brugt akupunktur 
for at holde smerterne nede. At kine-
serne kunne det, syntes jeg var dybt 
fascinerende“. 
 Lars Hannibal begyndte at under-
søge, hvad kineserne ellers kunne. 
Han blev optaget af konfutsianismen 
og interesserede sig også for, hvad 
der skete i Tibet, hvorfor Deng Xiao- 
ping snart var inde og snart ude, 
hvad Firebanden foretog sig, hvorfor 
Zhou Enlai klarede sig igennem alle 
omskiftelserne osv.
 „Jeg syntes, det var spændende. 
På konservatoriet fik vi en lærer, der 
delte pjecer fra den kinesiske ambas-
sade ud. Dem læste jeg somme ti-
der og diskuterede dem med læreren, 
der var ret dogmatisk indstillet over 
for Kina. Vi var absolut ikke enige 
om alt, men vi var optaget af at finde 
ud af, hvad der foregik i Kina, hvad 
der var propaganda, og hvad der var 
kendsgerninger. Jeg stiftede også be-
kendtskab med kinesisk musik, det 
mystiske fænomen Peking Opera, 
hvor de optrædende brugte deres 
stemmer på en mærkelig måde. Også 
det optog mig meget“.
 Midt i 70’erne begyndte Lars Han-
nibals stærke interesse for Kina at 

Et dansk-kinesisk eksperiment: Lars Hannibals 
guitar og Chen Yues bambusfløjte i en dialog 
mellem to musikkulturer. (Foto: Hanna Liv 
Leanderdal).
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tage af. Men det kinesiske „lå og sim-
rede“ i tankerne og dukkede fx op, 
da han begyndte at give koncerter i 
Japan og stiftede bekendtskab med 
japansk musik, der jo har sine rødder 
i kinesisk musik. Han tænkte, at det 
kunne være spændende at få lidt 
mere klarhed over, hvad der skete i 
Kina, men mere blev det ikke til. De 
kommende år var helliget koncerttur-
neer herhjemme og i udlandet, sam-
arbejde med andre musikere og fra 
begyndelsen af 1990’erne sammen 
med fløjtenisten Michala Petri, som 
han var blevet gift med. 

Inviteret til te
Først i 2004 blev Lars Hannibal igen 
for alvor mindet om Kinas eksistens, 
da den kinesiske ambassadør i Kø-
benhavn, Zhen Jianguo, pludselig 
ringede og inviterede ham og Micha-
la Petri til te. Det var en overraskelse, 
for de havde ikke haft kontakt med 
ambassaden. Ambassadøren ville 
høre, om parret ville spille på Shang-
hai International Festival of Arts i 
2005, og det ville de gerne. 
 Sådan gik det til, at Lars Hannibal 
kom til Shanghai, hvor tanken om et 
musikalsk møde mellem to kulturer 
dukkede op. Han fik også kontakt 
med en kinesisk musiker og et pro-
duktionsselskab, der gerne ville være 
med til eksperimentet, men det viste 
sig, fortæller Lars Hannibal, at pro-
duktionsselskabet lagde mest vægt på 
den kommercielle side af sagen, eks-
perimentet skulle indrettes efter, hvor 
meget man kunne tjene på det, og så 
sagde han nej tak til samarbejdet.
 „Jeg er musiker, ikke musikkøb-
mand“.

Samarbejde med bambus-
fløjtenist
Der kom hjælp fra lederen af det 
danske kulturinstitut i Beijing, Eric 
Messerschmidt. Han anbefalede Lars 
Hannibal at tage kontakt med en me-
get talentfuld ung kinesisk fløjtenist, 
Chen Yue, der var kendt som en af 
Kinas bedste fløjtenister. 
 Hun sagde ja til at deltage i det 
musikalske eksperiment, der i marts 
2007 resulterede i udgivelsen af 
cd’en „Spirits – East Meets West“. (På 

næste side har Hanna Liv Leanderdal 
et interview med Chen Yue, og side 
9 anmelder Vivi Kjær cd’en).
 Optagelsen fandt sted i Beijing i 
oktober 2006 uden de store forbere-
delser og uden problemer.
 „Chen Yue er en fantastisk dygtig 
musiker, hun er virkelig en af de al-
lerfineste musikere i Kina, hun står i 
forreste geled og bliver brugt ved sto-
re officielle begivenheder“, fortæller 
Lars Hannibal. 
 „Hun har en fin udddannelse, det 
betyder at hun rent teknisk befinder 
sig på et meget højt niveau. Og hun 
er den første kineser, der har specia-
liseret sig i bambusfløjten – xiao på 
kinesisk – og fik solisteksamen fra 
musikkonservatoriet i Beijing med 
xiao’en som speciale. Hun har en fin 
intuitiv fornemmelse for musik. Når 
hun spiller er hun meget kommuni-
kativ, hun lytter hele tiden, der er
hele tiden respons, det er faktisk en 
dialog“.

Keltiske toner på kinesisk
Om cd’en siger Lars Hannibal, at for-

uden værker af Bach og Vivaldi har 
han taget irske folkemelodier med, 
fordi den keltiske tone, der findes i 
irsk folkemusik, minder meget i sit 
sprog om den femtoneskala, der er i 
kinesisk musik, så der er en sammen-
hæng mellem keltisk og kinesisk mu-
sik. Han lavede så et europæisk ar-
rangement af keltisk musik spillet af 
en kineser.                                                                     
 „Vi kunne mærke, da vi gik i gang 
med at spille, at det ikke var svært for 
os at spille sammen. Vi lyttede bare 
til hinanden. Chen Yue spillede rent 
kinesisk, jeg spillede rent europæisk, 
men dog med en vis inspiration af 
den måde, hun spiller på. Fx bruger 
hun meget med at glide fra tone til 
tone og „farve“ tonerne ved at „vri-
de“ dem på forskellige måder og lave 
nogle triller, nogle små sjove lyde, 
som hun så anvender i sin måde at 
frasere på. Og jeg lytter naturligvis 
og prøver at efterligne noget af det 
hun gør, så vi får noget ping-pong ud 
af det“.
 Chen Yue var i Danmark i en uge 
i marts og gav koncerter rundt om i 

Som afslutning på en uges turne i Danmark holdt den dansk-kinesiske duo en kon-
cert søndag den 1. april 2007 i Ny Carlsberg Glyptoteket i København. Der var 
over 400 tilhørere. (Foto: Hanna Liv Leanderdal).
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landet sammen med Lars Hannibal.
 Om udbyttet af den musikalske  
dialog siger Lars Hannibal, at den vi-
ser, at selv om der er store forskelle 
i musiktraditioner og kultur mellem 
Europa og Kina, er der meget, man er 
fælles om. 
 „Det er blevet tydeliggjort i dette 
dansk-kinesiske samarbejde, at vi 
godt kan være fælles om det væsent-
ligste indhold i musikken og komme 
ind til musikkens kerne, som dybest 
set handler om at kommunikere føl-
elser ud til publikum. Det kan være 
tristesse, og det kan også være glæ-
de, følelserne går på tværs af traditi-
oner og kulturer, det er alt det funda-
mentalt menneskelige der kommer 
frem i musikken“.

International musikdialog
Samarbejdet med Chen Yue skal fort-
sættes og udbygges. Det er meningen 
at lave en kvartet med Chen Yue og 
en pipa-spiller, som hun arbejder 
sammen med. Fra dansk side skal 
Lars Hannibal og Michala Petri med-
virke, altså et strengeinstrument og 
en fløjte på hver side.
 Og der er konkrete planer om end-
nu en udvidelse af den musikalske 
dialog mellem forskellige kulturer.                    
Det dansk-kinesiske samarbejde skal 
udvikles til en vestlig-kinesisk musi-
kalsk dialog. De kinesiske komponi-
ster, man gerne vil have til at levere 
kompositioner, bor i USA og Frank-
rig og Kina. Blandt de europæiske 
komponister, man har i kikkerten, er 
der en amerikaner, en englænder og 
en tysker.   
 Dette internationale projekt er end-
nu på tegnebrættet, men alle, der er 
indblandet i det, er indstillet på, at 
det skal virkeliggøres.
 „Nogle er i gang med at udforme 
konceptet, der skal blandt andet sø-
ges om midler til at få komponister til 
at levere melodier, men er vi heldige,
skulle vi kunne begynde projektet i 
2008“.
 Michala Petri og Lars Hannibal 
skal forøvrigt på turne i Kina i okto-
ber 2007.
      

 
  

MUSIKKEN SKAL FOLDE SIG UD 

Chen Yue, den kinesiske del 
af duoen bag cd’en „Spirits 
– East Meets West”, venter 
sig meget af dette dansk-kine-
siske musiksamarbejde. Kina-
bladet mødte hende, lige før 
hun rejste tilbage til Kina 
efter fem dages turne i Dan-
mark sammen med Lars 
Hannibal. 

zhou – hovedstaden i Zhejiang-pro-
vinsen, som af kineserne anses for at 
være „et af de smukkeste steder un-
der himlen“, og et sted som Chen 
Yue gerne vender tilbage til, når kar-
rieren engang er overstået og hendes 
tilstedeværelse ikke længere kræves i 
Beijing.     
„Jeg startede med at spille dizi (bam-
bus tværfløjte. Red.) som 6-årig. Det 
var ikke et valg, jeg selv traf. Min far 
spiller dizi, og han var min første læ-
rer. Dengang var der ikke mange pi-
ger, der spillede på dizi, og en ven 
af min far spurgte ham, hvorfor han 
ikke underviste sin datter. Det var så-
dan det startede“. 
 „Mens jeg stadig boede i Hang-
zhou blev jeg undervist af den be-
rømte kinesiske fløjtespiller og kom-
ponist Zhao Songting. Det var ham, 
som lærte mig at spille xiao (vertikal 
bambusfløjte. Red.). På cd’en har vi 
to numre med, som han har kompo-
neret“. Chen Yue var elev hos Zhao 
Songtian i tre år, inden hun som 15-
årig kom ind på musikkonservatoriet. 
Her studerede hun i syv år.
 „Da jeg havde fået min kandidat-
grad var jeg så heldig at få tilbudt en 
stilling som underviser. Jeg har alle-
rede undervist i tre år, og det er et ar-
bejde, som jeg er meget glad for“. 
 Chen Yue turnerer meget, både i 
Kina og i udlandet. Sidste år var hun 
på turne i USA i en måned sammen 
med Kinas Nationale Symfoni Orke-
ster, og hun har også været på turne i 
mange europæiske lande.
 „Når jeg kommer tilbage fra Dan-
mark skal mine elever have ekstra 
undervisning som kompensation for 
den undervisning, de er gået glip af“. 
Hun underviser i øjeblikket 12-13 
elever på konservatoriet, men herud-
over har hun et stort antal private  
elever. 
 Skal hun som en god kinesisk pige 
ikke giftes?
 „Der er jeg slet ikke nået til end-
nu“, griner den unge musiker, som 
uden tvivl har mange bejlere. Det er 
første gang, Chen Yue er i udlandet 
på egen hånd, og hun har derfor sin 
mor med. Da talen falder på mænd 
og giftermål bryder moderen ind og 
slår på datterens vegne fast, at gifter-

Af Hanna Liv Leanderdal

Vi sidder på en bænk i Glyptotekets 
have i København og snakker om 
den 28-årige Chen Yues første møde  
med Danmark og den danske hoved-
stad. 
 „København er en smuk by”, si-
ger ger hun og tilføjer, at København 
jo efter kinesiske forhold er temme-
lig lille, men at  byen har en dejlig 
atmosfære. Som et ekstra plus er her 
ikke forurenet.
 „Beijing er et frygteligt forurenet 
sted”, siger Chen Yue.  
 Hun er født og opvokset i Hang-

Cd’en har givet mig muligheden for vir-
kelig at synke ned i vestlig musik“, si-
ger Chen Yue om sin og Lars Hannibals 
cd. (Foto: Flemming Poulsen).  

FLøJTENISTEN CHEN YUE OM CD- MUSIKSAMARBEJDET
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EN MUSIKALSK OPDAGELSESREJSE  

Spirits – East Meets West (cd)
Bambusfløjte (xiao): Chen Yue
Guitar: Lars Hannibal
OUR Recordings 2007 

Af Vivi Kjær
cand.phil. i Kinesisk Kunst og Kultur

Ved et lykkeligt tilfælde kom guitari-
sten Lars Hannibal i forbindelse med 
den internationalt kendte xiao-musi-
ker Chen Yue under et besøg i Kina 
for få år siden. Det har resulteret i 
dette meget charmerende musikalske 
møde mellem de to musikere og to 
kulturer. Chen Yue er kendt for sit 
fremragende spil på bambusfløjterne 
xiao og dizi. Hendes uddannelse in-
den for den klassiske, kinesiske mu-
sik er særdeles omfattende både i te-
ori og praksis, og hun er dybt forank-
ret i traditionen.
 Som bekendt er interessen for alt 
vestligt meget stor i Kina, og det gæl-
der også musikken. Men den anden 
vej står det sørgeligt til, ikke mindst 
i Danmark. Der har traditionelt ikke 
været nogen forventning om, at kine-
sisk musik havde noget at byde på, 
og erfaringerne med den har været 
få. Her i Danmark har det som regel 
været i forbindelse med „kinesisk 
opera”-gæstespil, og alt andet lige: 
Den musik er ikke let tilgængelig for 
os.
 Men her kommer Lars Hannibal så 
og lægger alle forudfattede meninger 
bag sig i et ønske om at møde den ki-
nesiske musik på dens egne præmis-
ser. Sammen med Chen Yue tager 
han på en gensidig opdagelsesrejse i 
det musikalske landskab. De spiller 

kinesisk musik, hvor Lars Hannibal 
spontant glider ind i sammenspillet, 
og europæisk musik, hvor Chen Yue 
uden forudgående kendskab til vær-
kerne fortolker dem på fløjte, ledsag-
et af guitaren. For Lars Hannibal stod 
det klart, at han her oplevede noget, 
som han gerne ville formidle til sine 
landsmænd. Han arbejdede videre 
med ideen, og det foreløbige resultat 
er denne smukke cd. 
 Repertoiret består først og fremmest 
af kinesiske og europæiske folkeme-
lodier, men også af lidt barokmusik. 
Selvfølgelig har cd´en sin egenart, 
ikke mindst takket være de kinesiske 
melodier, men der er intet provoke-
rende fremmed over musikken, og 
xiao’en, der kan have en lidt tør 
klang, formår Chen Yue at bibringe 
både varme, fylde og stor spændstig-
hed.
 Det er interessant at høre hendes 
fortolkning af blandt andet „I skovens 
dybe, stille ro”. Den får undervejs en 
lille pudsig drejning, der i hvert fald 
hos anmelderen afstedkom et lille 
mentalt „glædeshop”, og i „Wonder-
ful Night” får Lars Hannibal (bevidst) 
guitaren til at lyde som det kinesiske 
strengeinstrument guzheng både i 
tone og spillemåde.
 Alt i alt er denne cd et fint bekendt-
skab, fuld af smuk musik, velkendt 
som ukendt, og med en velsignet ro 
over sig. Her kan alle være med og 
få en god oplevelse, for: „Jo, kinesisk 
musik har noget at byde på!”  
 At Lars Hannibal og Chen Yue selv 
har haft glæde af at indspille den, er 
åbenbart og en yderligere kvalitet.

– – –
Vivi Kjær har specialiseret sig i kinesisk 
musik set under en kulturhistorisk syns-
vinkel. Hun udgav i 2003 bogen „Kine-
sisk musik – en kulturhistorisk intro-
duktion“ med musikeksempler på cd.

mål slet ikke kan komme på tale lige 
nu. Mor og datter nikker samstem-
mende, og så er der ikke mere at sige 
om den sag.
 Om sin vej til den dansk-kinesiske 
cd fortæller hun, at lederen af det 
danske kulturinstitut i Beijing havde 
givet hende en cd med Lars Hanni-
bals musik.
 „Jeg syntes vældig godt om musik-
ken, så da Hannibal foreslog et sam-
arbejde, var jeg straks meget begej-
tret. Jeg anede jo ikke, hvordan vores 
instrumenter ville fungere sammen, 
men jeg følte mig overbevist om, at 
resultatet ville blive godt. Og det sy-
nes jeg bestemt, at det er blevet. Det 
har været et interessant projekt, som 
har givet mig muligheden for virkelig 
at synke ned i vestlig musik. Og dette 
er bare starten, jeg tror, vi kan lave 
endnu bedre projekter i fremtiden“.
 Har Lars Hannibal været i stand til 
at nå ind til kernen af de kinesiske 
numre og fange den rette stemning? 
 „Det synes jeg – det er klart, at det 
er meget lettere for mig at gå til et ki-
nesisk musikstykke end det er for 
Hannibal. Hvor skal man holde pau-
ser og den slags? Det har jeg så for-
talt ham, og det har han med det 
samme lyttet sig frem til. Omvendt 
har jeg jo ikke de samme forudsæt-
ninger hvad den vestlige musik an-
går“. 
 „Jeg er meget glad for at have mødt 
en musiker som Lars Hannibal. Han 
er på ingen måde afvisende over for 
andre kulturer, og han er meget op-
sat på at forstå for at komme frem 
til et bedre resultat. Til koncerterne 
ne har Hannibals kone, Michala Pe-
tri, som jo også er fløjtespiller, spillet 
sammen med os på et par af numre-
ne, og det har jeg været meget begej-
stret for. Det er som om man i Vesten 
lægger mere  vægt på harmonien, 
mens vi i Kina lægger vægt på melo-
dien. Det synes jeg er spændende, og 
der kan jeg lære noget om, hvordan 
man får musikken til at løfte sig og 
folde sig endnu mere ud“.
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Når Kinas landboere tager til 
byen for at arbejde, er det 
især for børnenes skyld, men 
mens forældrene tjener 
penge til skolegang, går deres 
børn ofte for lud og koldt 
vand.

Af Claus Seiden

Kinas økonomiske mirakel har skabt 
velstand i mange byer – men også en 
ny og skræmmende proletarisering 
ude på landet, en forarmelse, som 
først og fremmest rammer børnene. 
De får godt nok sendt lidt penge en 
gang imellem – men de må undvære 
deres forældre, der er taget til byerne 
for at få arbejde.
 Det er 23 millioner børn, der er 
blevet efterladt ude i landsbyerne, 
nogle hos bedsteforældrene, andre 
hos fjernere slægtninge. Og så er der 
andre 20 millioner, som er kommet 
med ind til byerne, men som fx kan 
få svært ved at komme i skole, fordi
de ikke er registreret officielt som by-
boere.
 I alt er 22,5 pct. af kineserne under 
under 14 år – og det svarer til om-
kring 290 millioner. Så det er en ikke 
ubetydelig del af børnene, der i vari-
erende grad bliver ramt af de omfat-
tende, indre folkevandringer fra land 
til by – sådan omkring hvert syvende.
 Børnene er kommet i klemme på 
grund af de regler, der skulle bremse 
en helt uhæmmet vandring fra land 
til by. Oprindeligt var det sådan, at 
ingen landboer kunne få bolig eller 
arbejde i byerne, hvis de ikke havde 
en korrekt hukou – en opholdstilla-
delse.  Systemet blev på papiret op-
retholdt indtil for to år siden, men 
ikke i praksis: På det tidspunkt var 
der i hvert fald 150 millioner kinese-
re, der levede som en slags „illegale 
indvandrere” i byerne, fordi de var 
kommet dertil og havde fået arbejde, 
men ikke fulde borgerrettigheder, da 
de manglede en hukou. Arbejdsgiv-
erne udnyttede dem ved at give dår-
lige arbejdsforhold og ved at under-
betale i en grad, så de ikke kunne er-
nære familien i byerne, og bykom-
munerne diskriminerede ved at reser-
vere både sociale og undervisnings-
mæssige goder for „deres egne” regi-
strerede indbyggere.
 
De lukkede skoler
En af de lokale myndigheders meto-
der til at hindre tilvandrerfamilierne 
i at slå sig permanent ned i byerne, 
er at gøre det umuligt eller vanske-
ligt for deres børn at komme i skole. 
I Shanghai mødte 300 kommunale 

embedsmænd og politifolk op på en 
skole for indvandrere kort efter nyt-
år 2007, beordrede børnene til at gå 
hjem og erklærede skolen for lukket, 
„fordi dens bygninger var uegnede 
og dens lærere ukvalificerede”.  For-
ældrene protesterede, men blev mødt 
af politiet, skriver avisen „Xinan Af-
tennyheder”, som udkommer i An-
hui, den provins, hvorfra de fleste til-
vandrere til Shanghai kommer.
   I det hele taget er kinesisk presse 
ved at blive opmærksom på tilvan-
drerbørnenes klemte situation.  
   Ungdomsdagbladet i Beijing for-
tæller, hvordan en mønsterskole for 
indvandrerbørn har måttet gå i beta-
lingsstandsning, fordi den de sidste 
tre måneder ikke havde haft penge til 
lærerlønningerne.  
   Skolen Xingzhi, der ligger i byde-
len Daxing, havde ellers opnået of-
ficiel status. Den blev grundlagt for 
seks år siden, og dens eksistens uden 
for loven førte blandt andet til, at 
den måtte flytte fem gange på tre år.  
Femte gang kom der offentlige prote-
ster. Det var da skolen påny stod på 
gaden, fordi den ikke kunne skaffe de 
50.000 kr, den skyldte i husleje. 
   Så fulgte en officiel godkendelse, 
så skolen kunne fungere videre med 
efterhånden 1200 tilvandrerbørn som 
elever og med rosende omtale, både 
i pressen og fra officiel side. Rosen 
gjaldt ikke alene pædagogikken, men 
også skolens insisteren på, at den 
også ville optage børn, hvis forældre 
var for fattige til at betale skolepenge.
 Kinesiske kilder siger, at tilvandrer-
familierne i reglen må betale dobbelt 
så høje skolepenge som byernes „rig-
tige” indbyggere, og at det også gæl-
der de steder, hvor man optager de-
res børn i kommunale skoler. Mange 
skoler afviser tilvandrerbørn med den 
begrundelse, at man ikke har plads.
   Skolelukningen i Shanghai ser ikke 
ud til at være noget lokalt fænomen. 
Allerede sidste år lukkede myndighe-
derne i bydelen Haidian i Beijing 37 
indvandrerskoler med næsten samme 
begrundelse: At bygningerne var ueg-
nede og lærerne for dårlige.
   Skolepenge i de kinesiske byer va-
rierer meget, og selv om man i 1986 
indførte et generelt forbud mod at 

MOR OG FAR ER PÅ ARBEJDE – I ÅREVIS
MILLIONER AF LANDSBYBøRN HAR DET SVæRT   

Nytårsmødre
I provinsen Anhui, som 50.000 landsbybo-
ere har forladt for at søge arbejde i byerne, 
bliver der nu gjort en indsats for de mange 
børn, der er „midlertidigt forældreløse”. På 
officiel opfordring har kvinder meldt sig 
som „nytårsmødre”. Nytårsferien plejer at 
samle delte familier, men i Anhui blev i alt 
329 børn, som ikke en gang fik forældrene 
hjem i nytåret, i år inviteret til at holde fe-
rien og festen hos „nytårsmødrene” og de-
res familier.  
   Også i Beijing blev der gjort noget for de 
forladte børn. En indsamling skaffede om-
kring 110.000 børnebøger, som tilvandrede 
arbejdere fik gratis med hjem som gaver til 
børnene – eller kunne sende til dem, hvis 
de ikke selv kunne besøge dem.  
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tage sig betalt for undervisningen, 
har det bare ført til, at der er afgifter 
på alt muligt andet – fra lærebøger 
til benyttelsen af en skolepult. En ki-
nesisk kilde siger, at 500 kr. om året 
er det normale, og dertil kommer så 
den særlige „midlertidige undervis-
ningsafgift”, der blev indført i 1998 
specielt for tilvandrerbørn med den 
begrundelse, at da deres forældre 
ikke var permanente borgere i byer- 
ne, var der heller ikke budgetteret  
med undervisning til dem. Der er in-
gen statistik – men i en by som

Chengdu er „den midlertidige afgift” 
oppe omkring 300 kr. om året, så til-
vandrerbørnene betaler i hvert fald 
halvanden gang så meget som de lo-
kale børn.
 Centralregeringen har dekreteret, 
at der skal være gratis undervisning 
til alle børn i den skolepligtige alder, 
men lokalt fortolkes kravet sådan, at 
det kun gælder „registrerede tilvan-
drere”, hvad de færreste fortsat er 
blevet. En ofte anvendt praksis er at 
forlange, at børnene møder op med 
„de fem dokumenter”, nemlig en hu-

kou, altså et dokument, der fastslår 
forældrenes hjemsted, plus deres lo-
kale opholdstilladelse, arbejdstillael-
se, boligtilladelse – og endelig en at-
test fra forældrenes hjemkommune 
på, at man ikke dér kan finde en pas-
sende værge for barnet. De allerfær-
reste kan præstere så mange doku-
menter, og så er der endda en del 
kommuner, der har endnu flere bu-
reaukratiske regler, før et tilvandrer-
barn kan komme i skole.
   Resultatet er da også, at et meget 
stort antal landboere, der søger ind til 

En kinesisk lærer forsøger at undervise børn uden for deres skole i Daxing-distriktet i Beijing. Skolen, der er privat ejet og beregnet for 
børn af forældre, der er flyttet fra landsbyen til hovedstaden for at få arbejde, er som mange andre af den slags skoler blevet lukket af 
myndighederne. Forældrene har taget deres børn med sig, men er ofte ude af stand til at betale skolepenge og får ingen offentlig støtte. 
(Foto: Polfoto).
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byerne, ikke tager deres børn med, 
men lader dem blive hjemme i lands-
byen, hvor de i hvert fald er garante-
ret en uddannelse. Som nævnt er der 
tale om 23 millioner børn, et tal, der 
stammer fra en undersøgelse, foreta-
get af Folkets Universitet i Beijing – 
mens andre kilder, nemlig de kine-
siske kvindeorganisationer, taler om 
20 millioner. 
   Og noget bliver der da også gjort. I 
år er der sendt „inspektionshold” ud 
for at tjekke, at skolerne ikke tager 
ublu afgifter.  Men kun seks hold. Og   
samtidig er der nedsat en arbejds-
gruppe, der skal analysere de erkend-
te problemer med tilvandrer-børne-
ne. Den har medlemmer fra 12 mini-
sterier og kommissioner – men har 
foreløbig ikke præsteret andet end et 
forslag om offentlig støtte til, at foræl-
dre og børn kan ringe sammen.
 Hvad de 23 millioner børn ude på

landet angår, så har de også proble-
mer.

Mor tjener mine skolepenge
Xiao Yuan har fortalt sin historie til 
en Xinhua-korrespondent, der besøg-
te hende i landsbyen Yindian i Hu-
bei. Da hun var 11, rejste hendes for
ældre til byen og efterlod hende hos 
en onkel. Kun en måned efter blev 
hun voldtaget af en anden slægtning, 
og hun bad forældrene om at vende
tilbage. Det gjorde de først, da der
var gået to år, og de havde sparet lidt 
sammen.
 Men de rejste igen – denne gang
for at skrabe penge sammen til at rej-
se sag mod gerningsmanden. Xiao
Yuan er aldrig blevet den samme 
igen – hun er blevet frygtsom og et 
offer for drillerier i skolen. Til Xinhua 
siger den lokale dommer, at ud af de 
30.000 mennesker i hendes landsby 

er  10.000 taget af sted for at søge ar-
bejde. Der er stadige problemer med 
deres efterladte børn, og udvandrin-
gen har ført til mange skilsmissesa-
ger, hvor børn i fem–ti års alderen så 
bliver helt afskåret fra den ene af for-
ældrene.
 Det ironiske i udviklingen er, at ud-
vandrerne som regel beslutter sig til
at søge væk, netop for at skabe bedre 
forhold for deres børn. En undersø-
gelse blandt tilvandrere i byerne Bei-
jing, Shenzhen og Guangzhou viser, 
at 83 pct. forklarer deres beslutning 
om at tage til byen med, at de vil tje-
ne penge til børnenes uddannelse.  
79 pct. siger, at de meget nødigt ville 
efterlade børnene, men at de ikke så 
andre muligheder. 
   I Xinhua-artiklen citeres en børne-
psykolog, professor Zhou Zongkui fra
Det Pædagogiske Universitet i Wu-
han, for, at børn, som efterlades af 
forældrene, bliver usikre på omver-
denen og får en negativ holdning til 
samfundet. 
 Og i Beijing Review fortælles der 
om lærerinden i en landsbyskole i 
Shandong: Det var, siger hun, et
chok for mig, da det gik op for mig, 
at af de 43 børn i klassen var der 23, 
hvis forældre var rejst fra dem.  
Næstformanden for Det kinesiske 
selskab for Ungdoms- og Børneforsk-
ning, Lu Shizhen, siger det rent ud: 
Børnene har utallige problemer. For 
det første er der mange bedstefor-
ældre eller fjernere slægtninge, som 
på grund af alder eller pengemangel 
ikke kan sørge ordentligt for dem. For 
det andet lider børnene under den
manglende kontakt med deres far og 
mor – forskning har vist, at 60 pct. af 
tilvandrer-forældrene kun har kon-
takt med deres børn én gang om må-
neden, og yderligere 10 pct. kommer 
måske kun hjem én gang om året. 
   Ude på landet bliver børnene tit 
overladt til sig selv, siger eksperterne, 
men i byerne går det heller ikke for 
godt. Tilvandrerbørn udgør en væ-
sentlig del af de kinesiske gadebørn, 
der flakker hjemløst omkring. Og 
dem menes der at være 150.000 af. 

Guizhou Metropols Dagblad var en af de første aviser i Kina, der beskæftigede sig 
med de efterladte børn i landsbyerne. Bladets artikel blev citeret vidt og bred i de 
kinesiske medier.18 børn er stillet op til fotografering i en landsby i Ziyun Miao og 
Buyi Autonome Amt i Guiszhou provinsen. 12 af børnenes forældre havde forladt 
landsbyen for at arbejde i byerne i kystområdet. (Foto: Zhao Hui/Guizhou Metro-
pols Dagblad via Internet).
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HILLARY CLINTON HJALP 8O-ÅRIG AIDS-AKTIVIST 

En 80-årig pensioneret læge, 
der er kendt i hele Kina for 
sit arbejde med at bekæmpe 
hiv- og aids-smitte, blev sat i 
husarrest, da hun skulle til 
USA for at modtage en  
hæderspris. Hun fik først lov 
til at rejse, da den amerikan-
ske præsidentkandidat 
Hillary Clinton skrev et brev 
til præsident Hu Jintao om 
sagen.

Af Flemming Poulsen

FRA HUSARREST I KINA TIL HæDERSPRIS I USA

Aids-aktivisten Gao Yaojie fortalte fra 
sit hjem i Zhengzhou gennem sin blog 
på internettet, at myndighederne havde 
sat hende i husarrest for at hindre hen-
de i at rejse til USA. Hendes blog gav 
genlyd verden over og blev omtalt af 
medier i mange lande, ikke mindst i 
USA.

Søndag den 4. februar 2007 meddel-
te den 80-årige læge Gao Yaojie i sin 
blog på internettet, at de lokale myn-
digheder holdt hende som fange i 
hendes hjem i Henan-provinsens ho-
vedstad Zhengzhou. Budskabet blev 
læst af en kinesisk journalist i Bei-
jing. Han gengav meddelelsen i sin 
egen blog mandag morgen, og sene-
re på dagen supplerede den 80-årige 
med en kort situationsrapport i sin 
blog. Den er blevet viderebragt i en-
gelsk oversættelse af en amerikansk 
freelance-journalist i Beijing:
 „Lige nu er der civilklædte politi-
folk uden for mit hjem. De holder øje 
med mig og vil ikke lade mig forlade 
huset. De vil ikke lade mig rejse til 
Beijing, hvor jeg skulle ordne visum 
og andet i forbindelse med min rejse. 
Min telefon er afbrudt. Alt det viser, 
at de er bange! Når de er bange, bur-
de de erkende, at de er på gale veje, 
og så burde de sørge for at gøre fej-
len god igen! Og ikke overvåge mig, 
en ældre og syg dame“. 
 Hædersprisen, som den pensione-
rede læge skulle modtage i Washing-
ton, uddeles af en privat amerikansk 
organisation, Vital Voices Global 
Partnership. Den gives hvert år til 
„modige kvinder, der har gjort sig be-
mærket på ledende poster i samfun-
det“. I år var der fire kinesiske kvin-
der blandt prismodtagerne. De øvrige 
kom fra Indien, Guatemala og Sudan. 
Prismodtagerne belønnes, fordi de 
har „virket for demokrati på græsrod-
splan, arbejdet for retsreformer og 
menneskerettigheder, givet fattige 
økonomiske muligheder og kæmpet 
mod folkemord i Dafur“. De har, 
med Vital Voices ord „været med til 
at forandre verden“. 

17 dage i husarrest
Da det rygtedes i Washington, at 
Gao Yaojie sad i husarrest, tog den 
demokatiske præsidentkandidat, se-
nator Hillary Clinton, der er med i le-
delsen af Vital Voices, affære. Hun 
skrev et brev til den kinesiske præsi-
dent Hu Jintao og bad ham sørge for, 
at aids-aktivisten i Zhengzhou fik lov 
til at rejse til USA.
 Den 17. februar 2007 fik hun be-
søg af et par højtstående repræsen-

tanter for provinsregeringen. De  
meddelte, at hun havde tilladelse til 
at rejse til USA. Politiet uden for hu-
set forsvandt, Gao Yaojie kunne atter 
bevæge sig ud i Zhengzhou efter at 
have været i husarrest i 17 dage. 
 Hendes omgivelser var ikke i tvivl 
om, at det var brevet fra Hillary Clin-
ton, der havde fået myndighederne 
til at skifte mening. Hun havde ellers 
flere gange haft besøg af folk fra pro-
vinsregeringen, som forsøgte at over-
tale hende til at meddele, at hun på 
grund af dårligt helbred ikke var i 
stand til at rejse til prisoverrækkel- 
sen. I interviews i USA har hun for-
talt, at da hendes familie bad hende 
opgive rejsen var hun indstillet på at 
blive hjemme af frygt for, at politiet 
ville chikanere hendes børn og øvri-
ge familie, men hun nægtede at an-
give dårligt helbred som begrundel-
se. Hun ville fortælle sandheden – at 
myndighederne forbød hende at rej-
se. Så det endte med, at hun som 80-
årig tog på sit livs første udlandsrejse 
for at deltage i prisoverrækkelsen i 
Washington den 14. marts 2007. 
  
Løgnere og spillefugle
Om grunden til, at myndighederne i 
Henan forsøgte at skræmme hende til 
ikke at tage imod prisen, er der enig-
hed i hendes omgivelser: Hun har 
lagt sig ud med ledende personer i 
Henan, specielt inden for sundheds-
væsenet, fordi hun i tale og skrift har 
beskyldt dem for at være indblandet 
i lyssky drift af blodbanker, der købte 
blod af fattige bønder og brugte uhy-
giejniske instrumenter til blodtransfu-
sioner med det resultat, at tusinder af 
bønder fik hiv og aids. 
 Den trafik er nu, på papiret, stand-
set, men Gao Yaojie hævder, at den 
fortsætter i uformindsket omfang, 
ikke blot i Henan-provinsen, men og-
så andre steder i Kina. Hun har i in-
terview med avisen Washington Post 
og det britiske nyhedsbureau Reuters 
og andre medier kaldt de ansvarlige 
for „løgnere og spillefugle“, der er li-
geglade med almindelige menne-
skers liv og død og kun er optaget af 
at beholde deres magt, stillinger og 
løn. De er lige glade med landets ry 
og rygte og burde være spærret inde, 
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men ingen af de ansvarlige for blod-
salgs-skandalen er blevet straffet eller 
retsforfulgt, har hun fortalt. 

Det første tilfælde
Hun begyndte sin kamp mod spred-
ning af hiv- og aids-smitten, efter at 
hun i 1996 – helt nøjagtigt den 7. 
april, en skelsættende dato i Kinas 
sundhedstjenestes historie – havde 
konstateret det første tilfælde af aids 
i Henan. Hun var netop blevet pen-
sioneret fra sit arbejde som gynæko-
log og fødselslæge på et hospital i 
Zhengzhou. En dag fik man på hospi-
talet en patient med tegn på en syg-
dom, som man ikke kunne diagnosti-
cere. Gao Yaojie blev tilkaldt og kun-
ne fastslå, at den 42-årige kvinde fra 
en fattig landsby havde aids.
 Gao Yaojie standsede ikke her. Pa-
tienten var, har hun fortalt i et inter-
view i Washington, en pæn og or-
dentlig kvinde, vellidt af sine omgi-
velser. Hun kunne umuligt være en

 prostitueret – den gang hed det sig, 
at kun prostituerede blev smittet, og 
kun når de havde været sammen 
med udlændinge.    
 Gao Yaojie fandt ud af, at mange 
i landsbyen havde aids. Hun fik kort-
lagt patienternes færden og kunne 
konstatere, at de alle havde givet 
blod til en lokal blodbank, hvor hy-
giejnen var under al kritik. De fattige 
bønder solgte blod for et beløb sva-
rende til 30 kr. per portion.
 Der blev brugt gamle nåle, og når 
det værdifulde blodplasma var blev 
skilt fra blodet, fik bloddonorerne   
blod tilbage i årerne, hentet fra et kar 
fyldt med blod fra mange aftapnin-
ger. På den måde fik mange hiv/aids. 
En del af blodplasmaet blev solgt til 
medicinalfabrikker og andre med en 
stor fortjeneste til blandt andet kor-
rupte embedsmænd. 

I unåde hos de ansvarlige
Da Gao Yaojie havde fundet frem til 

„Fuldstændig ansvarsløst“
New York Times bragte den 22. fe-
bruar 2007 følgende indlæg fra den 
kinesiske ambassade i Washington 
som svar på to artikler i bladet:
 „Vedrørende „China Covers Up 
AIDS Doctor’s Detention“ og „Chi-
na Relents, Allowing AIDS Doctor 
to Visit U.S.“: Hvad angår hiv/aids 
har dr. Gao Yaojie længe arbejdet 
med forebyggelse, behandling og 
hjælp. Påstanden om, at dr. Gao 
var „i husarrest“ er fuldstændig an-
svarsløs. Hvad angår dr. Gaos be-
søg i USA for at modtage den på-
gældende pris, respekterer den ki-
nesiske regering fuldt ud hendes 
personlige vilje“.

Gao Yaojie, 80 år, fotograferet i Washington dagen før hun den 14. marts 2007 modtog en 
hæderspris for sin indsats mod hiv- og aids-smitte i Kina. Hun havde 11 søskende og blev 
opdraget hos en onkel og tante. Fra hun var fem til hun var 11 år gik hun med snørede fød-
der. Under Kulturrevolutionen blev hun jagtet af rødgardister. Hun lå skjult i sit hospitals lig-
hus i otte måneder og levede af  boller, som en sygepasser bragte om natten. 
(Foto: Scanpix).

sammenhængen mellem den mere 
eller mindre ulovlige handel med 
blod og udbredelsen af hiv/aids, be-
sluttede hun at undersøge omfanget 
af smitten i hele provinsen. Hun rej-
ste – alene og for egne midler, har 
hun fortalt – fra landsby til landsby, 
talte med beboerne, undersøgte per-
soner, der kunne være smittede, og 
gik til de lokale myndigheder med 
sin viden om smittens veje.   
 Hun gik også til provinsens sund-
hedsmyndigheder i sin hjemby med 
klager over deres manglende indsats 
for at bekæmpe sygdommen. Hun 
blev forfulgt af myndighederne, ef-
ter hende egen mening, fordi de an-
svarlige var bange for at blive udsat 
for offentlig kritik, som kunne svække 
deres mulighed for forfremmelse og 
standse en god indtægtskilde fra salg 
af blodplasma. 

Ros i medierne
I befolkningen og medierne blev hun 
efterhånden berømmet for sit arbejde 
som aids-aktivist og sin hjælp til of-
rene. Hun har iværksat et omfattende 
oplysningsarbejde rundt om i landet 
og ydet hjælp til børn, der er blevet 
forældreløse, fordi forældrene er 
døde af aids.
 De kinesiske medier (i hvert fald 
den progressive del af dem, skriver 
en kinesisk blogger) har omtalt hen-
des arbejde med rosende ord. Det of-
ficielle nyhedsbureau Xinhua har 
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bragt en anmeldelse i Shenzhen Dag-
blad af en af hendes bøger om aids, 
hvor hun har gengivet 200 af over 
10.000 breve, som hun i årenes løb 
har modtaget fra aids-patienter. 
„Hun er faktisk den, der slog alarm til 
de kinesiske medicinske myndig-
heder om den alvorlige situation, der 
har spredt sorg og lidelser på grund 
af den ulovlige blod- og plasmahan-
del i Henan“, hedder det i anmeldel-
sen. „Bogen giver et gribende, men
sandfærdigt billede af hiv/aids-situati-
onen på landet i Kina“.

Et frit land?
Kinesiske medier har, ifølge vestlige 
korrespondenter i Beijing, ikke be-
skæftiget sig med Gao Yaojies be-
svær med at få lov til at rejse til USA. 
En undtagelse er et dagblad i Guang-
zhou, Southern Metropolis Daily. En 
medarbejder ved bladet skriver den 
26. februar 2007: 
 „Disse embedsmænds optræden 
(forsøget på at overtale hende til ikke 
at rejse til Washington. red.) får os til 
at tvivle på, om Gao Yaojie lever i et 
frit land, og det kan ikke andet end 
skabe tvivl om, hvordan det forhol-
der sig med den aktuelle situation 
vedrørende aids-epidemien i Kina.  
GaoYaojie har hele tiden været for-
rest i arbejdet med at undersøge og 
tage affære for at bekæmpe aids.   
 Man må sige, at hun taler med stør-
re autoritet end nogen anden om den 
nuværende aids-situation i Kina. Af 
den grund tror jeg i bund og grund, 
at alt, hvad Gao Yaojie siger om aids, 
er sandt. Som hun selv udtrykker det: 
Til hver en tid, på hver et sted, under 
ligegyldigt hvilket pres, vil jeg aldrig 
lyve. Jeg kan ikke føre verdens folk 
bag lyset“. 
 Om aids-situationen i Kina har Gao 
Yaojie sagt i interview til amerikan-
ske medier, at aids-problemet langt 
fra er løst. Til radiostationen Radio 
Free Asia siger hun, at „statens blod-
banker er blevet lukket, men blod-
banker på det sorte marked er ikke 
blot ikke blevet lukket, der er blevet 
flere af dem. Situationen for kvinder 
er værst, fordi de ofte får aids gen-
nem blodtransfusioner under føds-
ler“. 

Fire kinesiske kvinder hædret
Gao Yaojie var ikke den eneste kine-
siske kvinde, der blev hædret af Vital 
Voices-organisationen i Washington 
den 14. marts 2007, men i medierne 
overskyggede den 80-årige på grund 
af historien om sin husarrest tre an-
dre, der blev belønnet for deres ind-
sats som „kvinder der forandrer ver-
den“. De tre er med Vital Voices be-
grundelse:
 Gua Jianmei: Hun grundlagde Ki-
nas første lovlige institution til at yde 
juridisk bistand til kvinder, nemlig 
„Center for kvinders jurastudier og 
juridisk bistand“ ved Beijing Univer-
sitet. Centret hjælper kvinder med at 
beskytte deres rettigheder, udarbej-
der udkast til lovforslag til regerin-
gen og offentliggør sager, hvor kvin-
der bliver misbrugt af deres mænd, 
arbejdsgivere eller regeringer.
 Wang Xingjuan: Da Kina i 1980-
erne begyndte at åbne sin økonomi
mod omverdenen, blev Wang Xing-
juan i stigende grad klar over kvin-
ders kamp for at få indført forandrin-
ger. Efter sin pensionering i 1988 

dannede Wang Xingjuan et ikke-
statsligt institut for kvinder og opret-
tede i 1992 Kinas første hotline, hvor 
kvinder kunne få hjælp.  
 Xie Lihua: Som grundlægger og re-
daktør af et blad for landbokvinder 
(Rural Women Knowing All) og som 
generalsekretær for et udviklingscen-
ter i Beijing for landbokvinder, er Xie 
Lihua en magtfuld rådgiver for milli-
oner af landbokvinder. Hun hjælper 
dem med at erhverve kundskaber og 
redskaber til at opbygge en succesrig 
og uafhængig tilværelse. 
 En af lederne af Vital Voices gav 
prismodtagerne et ord med på vejen:
 „Vi er sikre på, at disse hæderspri-
ser vil give dem den politiske beskyt-
telse, som de behøver for at kunne 
fortsætte deres vigtige arbejde“.
  

Fire kinesiske prismodtagere. Fra venstre Guo Jianmei (på talerstolen), Xie Lihua, Wang 
Xingjuan og Guo Yaojie. De tre studerer hæderprisen, som hver af dem fik, en hånd-
drejet keramikskål, lavet og skænket af kunstneren Carol Berman. Hver prismodtager 
får en skål, hvor kunsteren maler et motiv, der symboliserer kvindernes visionære ide-
er. (Foto: Sharon Farmer/sfphotoworks).

I husarrest igen
Ifølge den britiske radio BBC blev Gao Yao-
jie sat i huasarrest igen, da hun vendte hjem 
fra USA. Hendes venner oplyser, at al tele-
fonforbindelse med hende er afbrudt.
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ri chang – hverdag

                                           OM HVERDAG OG TILVæRELSE, SAMLET AF CLAUS SEIDEN

RI CHANG SHENG HUO

Langsom modning
Der kommer demokrati i Kina, skri-
ver ministerpræsident Wen Jiabao i 
„Folkets Dagblad”, men det forud-
sætter, at der først skabes et modent, 
socialistisk system, og derfor bliver 
partiet nødt til foreløbig at lade den 
økonomiske udvikling have forrang 
for den politiske reform.  Og Wens 
konklusion er, at der godt kan gå 100 
år, før demokratiet kan indføres.

Hurtig tilbagevenden
Det er efterhånden en snes år siden, 
Kinas myndigheder ændrede hold-
ning til religionsudøvelse, og nu ven-
der kineserne tilbage til religionen.  
Det officielle tal på troende ligger 
ganske vist kun på 100 mio., men for 
første gang er der foretaget en større  
videnskabelig undersøgelse af,  hvor-
dan det forholder sig med religioner-
ne, og den tyder på en markant til-
strømning, både til de traditionelle 
kinesiske religioner, buddhismen, ta-
oismen og islam, og til kristendom-
men.
   Undersøgelsen tyder på, at der er 
300 mio. troende i Kina – blandt 
dem 40 mio. kristne. Den officielle 
statistik har hidtil talt om 16 mio. til-
hængere af kristendommen. Det er 
forskere fra Shanghai, der står for un-
dersøgelsen, og de siger, at der er 
endnu en overraskelse i den, bortset 
fra det stærkt øgede antal troende: 
Det er især de unge, der siger, at de 
er religøse, mens det hidtil især har 
været de over fyrre-årige.  

Flere og flere biler
Velstanden i Kina kan ikke alene 
mærkes på valutareserverne, men 
også på landevejene. Japan er ikke 
bare blevet overhalet som finans-
magt, men har også måttet opgive 
positionen som verdens næststørste 

marked for automobiler. Den plads 
har Kina overtaget efter en stigning 
på 25 pct. i bilsalget, som steg til 7,8 
mio. køretøjer i fjor – deraf 3,8 mio. 
personbiler. En ekspert siger, at Kina 
meget vel kan komme til at overhale 
det amerikanske marked allerede i 
2015. 

Flere og flere blogger 
120 kroner om måneden er en be-
tragtelig sum for en kineser – 8-9 pct. 
af månedslønnen i byerne. Alligevel 
er det, hvad Kinas internetbrugere of-
rer i gennemsnit for at være på net-
tet. De er der ikke alene for at spille 
og søge oplysning og underholdning, 
men også for at komme til at ytre sig. 
På ganske få år er antallet af kinesi-
ske bloggere, der offentliggør deres 
tanker og betragtninger på nettet, 
nået op på 20,8 mio.  Myndigheder-
ne er lidt bekymrede – de overvejer 
at forlange, at man kun må skrive 
netdagbog under fuldt navn.

Og flere får syfilis
Kinesiske læger har i det britiske 
„The Lancet” skrevet, at de er be-
kymrede over, at kønssygdommen 
syfilis breder sig mere og mere i 
Kina. Vi har, skriver de, ikke helt væ-
ret opmærksomme på denne syg-
dom, fordi den var så godt som ud-
ryddet i Kina. Nu har en kombination 
af dårlig sundhedskontrol, øget pro-
stitution og tiltagende mobilitet i be-
folkningen fået sygdommen til at 
blusse op.  Mens der i 1993 kun var 
ét syfilistilfælde for hver halve mio. 
kinesere, er der nu i hvert fald 28 til-
fælde i en tilsvarende befolknings-
gruppe – og det kan, skriver de kine-
siske læger selv, endda være en grov 
undervurdering. 

Barske udsigter
Minister Tian Chengping er en be-
kymret mand. Han er minister både 
for indre sikkerhed og beskæftigelse, 
og han mener, at af de 24 mio. men-
nesker, der kommer ud på arbejds-
markedet i år, vil der kun være job til 
halvdelen. For det første kommer der 
fem mio. unge ud fra uddannelsesste-
derne, for det andet foregår der sta-
dig omfattende rationaliseringer og 

fyringer fra de statsejede virksomhe-
der, og for det tredje strømmer der 
nye mio. af mennesker fra landom-
råderne og ind til byerne på jagt ef-
ter arbejde.

Oprør mod miljøkrav
Kina er blevet miljøbevidst. Det har 
blandt andet vist sig i centralregerin-
gens udviklingsplanlægning, der med 
Reformkommissionens ord har det 
mål at få firedoblet nationalproduktet 
fra år 2000 til år 2020, men gøre det 
på baggrund af et energiforbrug, der 
kun stiger til det dobbelte.
   Nu har Det Socialvidenskabelige 
Akademi set på, hvordan planer-
ne føres ud i livet, og det viser sig, 
at de lokale myndigheder i provin-
ser og storbyer ikke gør som central-
regeringen vil. Når man lægger de-
res femårsplaner for perioden frem til 
2010 sammen, forudser de, at ener-
giforbruget allerede da vil være oppe 
på det dobbelte af, hvad det var ti 
år tidligere. Produktionen er ganske 
vist også tredoblet i samme periode,  
men de centrale planlæggeres ener-
gisparekrav bliver altså ikke opfyldt i 
praksis, ja ikke en gang i den lokale 
planlægning.

Dyre traditioner
Traditioner kan blive for bekostelige,
selv for de traditionsbevidste kinese-
re. Et tiltagende antal har opgivet at 
tage hjem til nytårsfesten – årets store 
familiebegivenhed –, fordi det bliver 
for dyrt. Sagen er, at traditionen med 
at forældrene gav deres børn små 
røde konvolutter med (små) lykke-
bringende pengesedler i, er mute-
ret, så det nu forventes, at det er bør-
nene, der kommer med en rød kon-
volut, ikke bare til forældrene, men 
også til nære og fjerne slægtninge.   
 Der skal væsentligt større penge-
sedler i, mener modtagerne, som op-
fatter byboerne som umådeligt rige 
uden at tænke på de væsentligt stør-
re omkostninger i byerne.  Til Xin-
hua fortæller unge fra Shanghai, at 
det koster dem en hel månedsløn for-
delt i portioner på 500 og 1000 yuan 
(720 kr.) at komme hjem til familien 
i landsbyen, og det er så meget, at de 
foretrækker at opgive hjemrejsen.
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shenghuo – tilværelse

Olympisk antal
Interessen for næste års Olympiske 
Lege i Beijing er så stor blandt kine-
serne, at organisatorerne næsten er 
druknet i tilbud om frivillige hjælpe-
re.  Der skal bruges omkring 100.000 
frivillige til alt fra trafikregulering 
til omsorg for sportsfolkene – og 
350.000 har allerede meldt, at de er 
parate til at gøre en gratis indsats.

Olympisk velopdragenhed
Beijing gør en kraftig indsats for at 
lære sine beboere at opføre sig or-
dentligt forud for det olympiske år. 
Sociologer fra Folkets Universitet har 
konstrueret et særligt „borgersinds-
indeks”, baseret på antallet af  regel-
brud.  Det er gået op fra 65 til 69 i 
løbet af 2006, men målsætningen er 
at det skal op på i hvert fald 72 inden 
næste år. 
   Med i beregningerne er statistikker 
over, hvor mange der spytter på ga-
den (et fald fra 8,4 pct. til 4,9 pct.), 
og hvor mange der smider papir og 
affald – fem pct. mod ni pct. for to år 
siden.  Man  har også fået beregnet 
køkulturen: Selv om det nu kun er 
seks pct., der springer over, mod tid-

ligere ni pct., har byrådet indført sær
lige „køkulturdage”.  De finder sted 
den 11. i hver måned.  
   Dertil kommer en propagandaind-
sats, hvor fire mio. familier har fået 
en  trykt kommunal vejledning i god
opførsel, og 870.000 mennesker i 
servicefagene – taxachauffører, bus-
konduktører osv. – har været på kur-
sus i høflighed. 

Flygtninge
Kinesisk politi er på jagt efter de an-
svarlige for svindel og underslæb 
til en samlet sum af 50 mia. kroner.  
Der er 800 sigtede, og håbet om at 
fange dem er ikke stort – de er alle 
flygtet til udlandet, især USA, Thai-
land og Rusland.  
   Omkring halvdelen af de flygtede 
er tidligere topchefer i statsejede 
virksomheder, der  har udnyttet fir-
maernes økonomiske forbindelser  
eller filialer til at komme ud af Kina, 
medbringende meget betragtelige 
summer i udenlandsk valuta.

Mange er få
Det kinesiske kommunistparti har 
meddelt, at i alt 97.260 af dets med-

lemmer er blevet straffet  for at tage  
mod bestikkelse, for pligtforsømmel
se og for andre lovovertrædelser i 
fjor.  3530 sager var så alvorlige, at 
der blev rejst tiltale – og blandt de til-
talte var der syv medlemmer af pro-
vinsregeringer. Mest kendt er sagen 
mod Shanghais partichef Chen Lian-
gyu, der i september i fjor blev fjer-
net fra sin post og fik frataget sit med-
lemskab af Politbureauet, fordi han 
blev beskyldt for at have anvendt 
over to mia. kroner fra byens pensi-
onskasser til ejendomsspekulationer.
   Alligevel fastslår partiets disciplin-
myndigheder, at de sådan set kan 
være tilfredse – de allerfleste parti-
medlemmer er gode mennesker, for-
klarer man, for det har trods alt kun 
været nødvendigt at skride ind over-
for 0,14 pct. af dem. 

Socialbedrageri
De kinesiske statsrevisorer har gen-
nemgået de sociale budgetter, og de-
res rapport er ikke opmuntrende. De 
har konstateret, at der er blevet snydt 
og fusket med bevillinger på tilsam-
men godt fem  mia. kroner. Statsrevi-
sorerne har ikke orket at gennemgå 
samtlige områders budgetter, men set 
i forhold til de samlede budgetter i 
den del af landet, som revisionen har 
besøgt, er der tale om, at næsten 23 
pct. af pengene ikke er brugt efter de-
res bestemmelse.

Små guldgrise
Fødeafdelingerne på Kinas hospitaler 
er under tiltagende pres.  I Shanghai 
regner man med, at der vil blive født 
dobbelt så mange børn i år som i 
fjor. Årsagen er, at vi nu ikke bare 
befinder os i Grisens År, men også i 
Den Gyldne Gris’ år – og både guld 
og grise har traditionelt symboliseret 
velstand.

Kinesisk satire
To generationer: Bedstefar og barnebarn fortæller hinanden historier.
Bedstefar: Jeg vil fortælle dig om revolutionshelten Lei Feng, han ....
Barnebarn: Nej, nu skal du høre om en krimi jeg har set i fjernsynet .....            
                                                                          Tegning: Guo Zhong/Newscartoon  
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Dansk-Kinesisk Forening
c/o Poulsen
Fresiavej 3, DK-3450 Allerød

Returneres ved varig adresseændring

Blev Kina aldrig 
en kolonimagt?
Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af 
docent, dr. Leif Littrup
torsdag d. 25. oktober 2007 kl. 19.30 
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, 
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 
1700 København V. 
 Spørgsmålet er stillet som udgangs-
punkt til at belyse en række forhold 
vedrørende Det Kinesiske Riges place-
ring i verden gennem de sidste ca. 600 
år, fra de store sørejser i 1400-tallet 
til den begyndende globale stormagt i 
slutningen af 1900-tallet. 
 Er det rimeligt at tale om Riget I Mid-
ten globalt set, eller har landet alene 
ved sin størrelse fået en central place-
ring i sine nære omgivelser? Har Kina 
været et lukket land eller en ekspansiv 
kolonimagt? 
 Der er mange traditionelle og popu-
lære opfattelser af Kina og kineserne, 
som forskningen gennem de senere år 
tvinger os til at se på med nye øjne, og 
som, hvis vi ikke gør det, måske stiller 
sig hindrende i vejen for, at historisk 
indsigt kan bidrage til vores forståelse 
af nutidens Kina.
 Foredragsholderen er docent i Afde-
ling for Historie, SAXO-Instituttet. Han 
er uddannet ved Københavns Univer-
sitet og Australian National Universi-
ty. Uddannelses- og forskningsophold 
m.v. i Kina, Thailand og Japan. An-
sat ved Københavns Universitet siden 
1978.
Entré: Medl. af Dansk-Kinesisk For-
ening 20 kr., andre 30 kr.

Rejsen til Tibet
Filmforevisning i Dansk-Kinesisk For-
ening af Bent Sørensen og Erik Lunds-
gaard
onsdag den 22. august 2007 kl. 19,30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, 
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 
1700 København V.
 Vi er ikke forvænte med film fra Ti-
bet herhjemme, men nu er chancen 
her: to af deltagerne i Stjernegaard 
Rejsers og Dansk-Kinesisk Forenings 
første rejse til Tibet vil sammen skil-
dre turistens Tibet ved hjælp af video-
optagelser fra den 13 dage lange rej-
se fra 26. maj til 7. juni 2007. Det bli-
ver  spændende optagelser fra togrej-
sen Beijing–Lhasa, en del af stræknin-
gen i 5000 meters højde, og glimt fra 
besøg i templer og andre seværdighe-
der og mødet med en storslået natur. 
 Entré: Medlemmer af Dansk-Knie-
sisk Forening 20 kr., andre 30 kr. 
 
 
 

Husk hjemmesiden
Dansk-Kinesisk Forening har planer om flere arrangementer til efteråret. De vil 
blive meddelt på foreningens hjemmeside, www.dansk-kinesisk.dk, og i et ny-
hedsbrev, efterhånden som planerne bliver til virkelighed.
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