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FORSENDELSE AF ET PAR SKO
Digt af Lo Fu
Oversat fra kinesisk af Signe Overgaard Ptaszynski

Forsendelse af et par sko
Meget langvejs fra
sender jeg dig et par stofsko
et brev
af ord uden bogstaver
i dem er der samlet mere end fyrre års ord
ting jeg gerne ville sige, men aldrig fik sagt
derfor har jeg, sætning for sætning,
syet dem med tætte sting i skosålerne
disse ord har jeg gemt i smug så længe
nogle blev gemt ved brønden
nogle blev gemt i køkkenet
nogle blev gemt under puden
nogle blev gemt i skæret af de mange nætters
flaksende lys
nogle er visnet i vinden
nogle er blevet jordslået
nogle har tabt deres tænder
nogle er der groet mos på
nu har jeg samlet dem alle ord for ord
og syet dem med tætte sting i skosålerne
Skoene er muligvis lidt for små
jeg har målt dem med mit hjerte, med vores barndom
og med de sene nattetimers drømme
Jeg beder dig endelig ikke kaste dem bort
som var de udtrådte tøfler
mere end fyrre års længsel
og mere end fyrre års ensomhed
er alt sammen syet ind i skosålerne
Forfatterens note: Min gode ven Zhang Tuowu blev forlovet med sin kusine Shen Lianzi dengang de var meget unge. Men da de på
grund af krigen måtte tage afsked fra hinanden, havnede de i hver sin afkrog af landet og kunne ikke komme i kontakt med hinanden
i over 40 år. For nylig modtog Tuowu gennem en ven pludselig et par stofsko, som frøken Shen selv havde syet til ham. Han tog imod
dette par sko som var det et brev uden ord, der alligevel havde tusind ting at fortælle. Han græd og var helt ude af sig selv. Tuowu og
frøken Shen er begge blevet gamle, men følelserne mellem dem har end ikke en hel levealder kunnet udslukke. Digtet er skrevet ud fra
frøken Shens udtryksmåde, derfor er sproget holdt i simple og klare vendinger.
Om forfatteren: Lo Fu, f. 1928, Hengyang, Hunan. Gik ind i militæret under krigen mellem Kina og Japan og flyttede til Taiwan i 1949.
Trak sig tilbage fra militæret i 1973 efter en lang karriere og blev samme år bachelor i engelsk fra Tamkang Universitet. Han begyndte
sit virke som forfatter allerede midt i 40’erne og har siden skrevet adskillige digte og novellesamlinger og oversat flere bøger. Hans poesi
har haft stor indflydelse i Taiwan og Kina. I de seneste år er han også blevet berømt for sin kalligrafi, som er blevet udstillet flere steder i
både Nordamerika og Asien. Digtet Forsendelse af et par sko er skrevet i 1987.
Digtet i pinyin: Jìxié / Jiānguān qiānlǐ / jìgěi nǐ yī shuāng bùxié / yī duì / wú zì de xìn / jī le sìshí duō nián de huà / xiǎng shuō wúcóng shuō /
zhǐhǎo yī jù jù / mìmì féng zài xiédǐ / zhèxiē huà wǒ tōutōu cáng le hěn jiǔ / yǒu jǐ jù cáng zài jǐngbiān / yǒu jǐ jù cáng zài chúfáng / yǒu jǐ jù cáng
zài zhěntou xià / yǒu jǐ jù cáng zài qiān yè míngmiè bùdìng de dēnghuǒ lǐ / yǒude fēng gān le / yǒude shēngméi le / yǒude diào le yáchǐ / yǒude
zhǎngchū le qīngtái/xiànzài yīyī shōují qǐlai / mìmì féng zài xiédǐ / xiézi yěxǔ xián xiǎo yīxiē / wǒ shi yǐ xīn cáiliáng, yǐ tóngnián / yǐ wǔgēng de
mèng cáiliáng / qǐng qiānwàn bié qì zhī / ruò bìxǐ /sìshí duō nián de sīniàn / sìshí duō nián de gūjì / quándōu féng zài xiédǐ

Kilde: http://china.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php?obj_id=9238
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MIT MØDE MED HOFASTROLOGEN
Sima Qian var en kinesisk
historiker, der gjorde tjeneste
ved kejserhoffet som astrolog.
For over 2000 år siden beskrev han i „Historiske optegnelser” Kinas historie fra
tidernes morgen på grundlag
af, hvad man dengang havde
af kendsgerninger, sagn,
myter og sælsomme beretninger. En del af dette værk
er nu blevet oversat til dansk
af dr. phil. Gunnar Olaf
Svane. Kinabladet har bedt
ham fortælle om arbejdet
med oversættelsen, som han
begyndte for ti år siden, da
han som 70-årig blev pensioneret fra sin stilling som professor ved Aarhus Universitet.

Min interesse for Kina og kinesisk
kultur går meget langt tilbage – så
langt, at jeg har vanskeligt ved at
pege på, hvornår det hele begyndte. Måske var det allerede i mellemskolen, da jeg havde en geografilærer, som i sin ungdom havde sejlet og hjembragt en mængde glasplader med fotografier, blandt andet fra
Kina, som han så fremviste i sine timer. En historielærer gjorde os opmærksomme på betydningen af de
store oldtidskulturer. Mest hørte vi
naturligvis om den græsk-romeske,
der jo står os nærmest. Et par sider i
historiebøgerne kunne også kortfattet
berette om Mesopotamien og Ægypten, men de gamle amerikanske kulturer eller kinesisk kultur stod der, så
vidt jeg husker, intet om. Det var en
stor fejl, mente min lærer, og pegede på, at specielt den kinesiske var
den eneste af de store oldtidskulturer,
som – med flere afbræk, ganske vist –
har overlevet til moderne tid.
Alt dette gjorde mig efterhånden
nysgerrig, og da jeg sidenhen skulle
til at studere, ville jeg sådan set gerne
have beskæftiget mig med det kinesiske, men det kunne i de første mange
år efter krigen ikke lade sig gøre her i
landet. I stedet kastede jeg mig over
slaviske sprog, men det er en anden
historie, som jeg ikke skal komme
nærmere ind på her. Efterhånden
blev der imidlertid ved universitetet i
København oprettet en lærestol i kinesisk, og jeg fulgte et par år professor Egerods undervisning. I mellemtiden afsluttede jeg mine slaviske studier, og da de i 1965 skaffede mig en
stilling ved Aarhus Universitet, måtte jeg lægge det kinesiske på hylden
– bortset fra, at jeg som en kær sommerferiebeskæftigelse søgte at holde
dét ved lige, som jeg havde annammet. Da jeg så gik på pension, vendte jeg tilbage og meldte mig til Østasiatisk Instituts kinesiskkursus. Jeg
følte det ikke som noget brat kursskifte, men de mellemliggende år havde jo gjort mig tredive år ældre, så
især den praktiske sprogudøvelse
voldte mig kvaler, og som følge deraf blev det ikke til nogen afsluttende
eksamen. Jeg græmmer mig nu ikke
så meget over, at jeg aldrig fik lært at

Af Gunnar Olaf Svane
dr. phil.

Gunnar Olaf Svane fandt i en boghandel i Xian
en kinesisk udgave af „Historiske optegnelser“,
da han var i Kina som turist. Den har været en
del af det store materiale, han har benyttet ved
oversættelsen af Sima Qians historiske værk.
(Foto: Jette Mechlenburg).
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tale sproget – i min alder (snart 80)
skal jeg jo ikke hverken studere eller
gøre karriere ved at arbejde i Kina,
og her i Lystrup nord for Århus har
jeg ikke brug for at kunne pludre på
kinesisk.
I studieplanerne ved Østasiatisk Institut indgik et kursus i klassisk kinesisk sprog, og Dawsons tekstsamling
omfattede blandt andet et par udpluk
fra Sima Qians store historieværk fra
det sidste århundrede f.v.t. Det var
lærerinden, Susanne Juhl, som henledte min opmærksomhed på denne
forfatter, der fangede min interesse,
men som jeg hidtil ikke havde hørt
noget videre om. Stærkt stimuleret
blev jeg samtidig af Søren Clausens
kompetente gennemgang af Kinas historie fra de ældste tider.
En turistrejse til Kina førte mig
blandt andet til Xi’an, hvor jeg naturligvis vandrede på den berømte bymur. Jeg så, hvor Silkevejen tog sin
begyndelse, og hilste på den nu verdensberømte terrakottahær. Tiden
var knap, men i en sidegade lykkedes det mig at finde en lille boghandel, hvor jeg faldt over en udgave af
Sima Qians „Historiske optegnelser”
med både den oprindelige klassiske
ordlyd og en sideløbende moderne
kinesisk oversættelse med indbyggede kommentarer. Vel hjemkommen
forsøgte jeg nu at gnave mig igennem
teksten.
For at vænne mig til forfatterens
sprog og stil lagde jeg ud med at
sammenligne med forskellige deloversættelser af biografierne til
blandt andet engelsk og russisk. Fra
første færd snublede jeg naturligvis over et virvar af person- og stednavne, forskellige embedsmandstitler, sjældne skrifttegn og et sammensurium af efternavne, klannavne og
skiftende fornavne. Heldigvis var der
stor hjælp at hente både i de eksisterende oversættelser og i forskellige
ordbøger og opslagsværker. For min
egen hukommelses skyld lavede jeg
til egen brug en slags råoversættelse,
som efterhånden voksede og voksede. Så tog jeg mod til mig og henvendte mig til mine lærere og spurgte
dem, om „det her” kunne bruges til
noget. De så på det, og til min glæde
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(og overraskelse) blev Søren Clausen
endog så interesseret, at han mente,
min „oversættelse” burde ud på en
eller anden måde. Samtidig gav han
mig værdifulde råd af forskellig art.
Dermed begyndte så et større og
grundigere, egentligt oversættelsesarbejde med parallel læsning af talrige historiske værker og artikler samt
med endeløse opslag i utallige ordbøger og leksika. I flere omgange
blev min hidtidige tekst afkontrolleret og jævnført med allerede eksisterende deloversættelser til andre
sprog. En prøve på min oversættelse
blev forelagt Donald B. Wagner, der
vel er landets førende kender af Sima
Qian, og til min glæde udtalte også
han sig positivt om mine bestræbelser.
Jeg vil ikke påstå, at jeg hver eneste dag har siddet og stirret på Sima
Qian fra morgen til aften. Jeg kan
heller ikke gøre op, hvor mange timer jeg har brugt på arbejdet. Men
indrømmes skal det, at jeg i den sidste halve snes år ikke har beskæftiget mig med stort set andet. Der går
jo sport i at løse de sproglige knuder,
hitte rede i forfatterens utal af titulaturer, person- og stednavne. Men en
sikkert medfødt stædighed har gjort,
at jeg egentlig aldrig har følt trang
til at opgive. Under arbejdet har især
Søren Clausen hele tiden været involveret i processen og har tålmodigt
stået mig bi med moralsk støtte og
forslag til omformuleringer og præciseringer, med rettelser af misforståelser og med opfangning af sproglige
bommerter. Jeg kan ikke noksom takke for denne opmuntrende interesse og støtte og for, at man har ofret så
megen tid og indsigt på en minutiøs
støvsugning af min tekst. Og nu foreligger resultatet så.
Min oversættelse omfatter kun de
sidste 70 kapitler af Sima Qians „Historiske optegnelser“, og her drejer det sig om biografier, der fokuserer på fremstående personer og deres
liv. Men de „Historiske optegnelser“
indeholder derudover en lang række ofte ret omfattende kapitler, som
blandt andet fokuserer på selve forløbet, og som i modsætning til biografierne er af mere annalistisk til-

snit, dvs. lægger vægt ikke så meget
på personerne som på selve begivenhederne. Her gennemgås, hvad datiden mente at vide om de skiftende
kinesiske dynastier og deres herskere. Til de ikke-oversatte dele af værket hører også en interessant samling
dokumenter eller afhandlinger vedrørende emner, som skønnedes vigtige for et godt styre, fx ritualer, musik,
astronomi og kalendervæsen, vandveje (flodregulering, overrislingsanlæg), landbrugsøkonomi (møntprægning, beskatning).
Man vil naturligvis spørge, hvorfor
det er så vigtigt at gøre Sima Qians
historieværk tilgængeligt også uden
for den kulturkreds, hvori det oprindelig hører hjemme. Jo, for værket giver os den ældste og største samlede
fremstilling af Kinas oldtidshistorie.
Forfatterens righoldige og detaljerede
beretning i en levende, underholden-

de og varieret stil giver et glimrende
billede af, hvad man ved vor tidsregnings begyndelse mente at vide
om Kinas fortid og samtid – det tidsspand, da grundstenene til Kinas politiske, økonomiske, sociale og kulturelle traditioner blev lagt. I de to årtusinder, som siden hen er gået, har
disse traditioner demonstreret den kinesiske materielle og åndelige kulturs enorme gennemslagskraft i hele
Østasien, en indflydelse, som i visse henseender meget vel kan vise sig
i stigende grad at antage et mere globalt præg i tiden fremover. Vestens
historiske og sinologiske forskere har
for længst erkendt dette og gennem
oversættelser søgt at råde bod på det
traditionelle Europa-centrerede historie- og kultursyn. En række af Sima
Qians biografier foreligger allerede
i forskellige engelske oversættelser.
Og de samlede „Historiske optegnel-

I de sidste ti år har Gunnar Olaf Svane (80 år den 25. september 2007) tilbragt en stor del af
tiden ved skrivebordet for at oversætte Sima Qians over 2000 år gamle værk. „Jeg kaster mig
ikke igen ud i så møjsommeligt og omfattende et foretagende som det, jeg i sin tid intetanende påtog mig“, skriver han. (Foto: Jette Mechlenburg).
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„HVOR MEGET SKAL DER TIL...
...FOR AT DRIKKE DIG FULD, SPURGTE KONGEN“
Historikeren og hofastrologen
Sima Qians 2000 år gamle
„Historiske optegnelser“ har
mange beretninger om livet
i samfundets øverste cirkler.
Her er en smagsprøve.

ser“ er endog med minutiøse realkommentarer og omfattende sproglige redegørelser tilgængelige i udførlige tekstudgaver på fransk, russisk og engelsk. Den vestlige specialist må naturligvis søge til disse store,
meget detaljerede videnskabelige udgaver. Den almindelige historisk interesserede læser vil nok foretrække
en enklere udgave af teksten, så han
ikke drukner i det helt store arsenal
af kommentarer. Det er en sådan udgave, jeg har haft i tankerne med min
gengivelse.
Sima Qian forekommer mig at
være en i det store og hele vederhæftig historiefortæller, som på troværdig vis udnyttede de kilder, som stod
til rådighed, skrevne som uskrevne.
Men Sima Qian er på den anden side
for så vidt ensidig, som han beskuer samfundet ovenfra. Han tilhørte
overklassen og stod magtens centrum
nær, og hans persongalleri omfatter
hovedsageligt fine folk. Nok optræder også mere jævne befolkningslag i
hans fremstilling, men bønder, fiskere og håndværkere, som dog udgjorde flertallet af befolkningen, er svagt
eller slet ikke repræsenterede, og de
spiller ingen fremtrædende rolle som
aktører i samfundsdramaet. Man ville
gerne have hørt nærmere om fx ejendomsforhold, social lagdeling eller
retsvæsen, men oplysning om sådanne emner er man henvist til at søge i
andre kilder. Som bekendt blev
mange banebrydende opdagelser og
opfindelser allerede gjort i Kina i tiden forud for Qins og Hans enhedskejserrige – århundreder før de blev
kendt eller gentaget andetsteds; heller ikke dem omtaler Sima Qian. Hos
ham er det begivenhederne og personerne, som er i fokus.
Mit møde med Hofastrologen har
medført, at jeg nok fortsat vil bruge min pensionisttilværelse på at
beskæftige mig med det kinesiske.
Hvad det vil føre til, er ikke godt at
sige, men ét er sikkert: jeg kaster mig
ikke igen ud i så møjsommeligt og
omfattende et foretagende som det,
jeg i sin tid intetanende påtog mig.

Chunyu Kun, en mand fra staten Qi,
var ikke fulde syv fod høj, fortæller
Sima Qian. Takket være sit vid og sin
tungefærdighed blev han flere gange
sendt som udsending til andre stater
og blev aldrig overvundet i diskussion.
Kong Wei af Qi hengav sig i den
grad til fornøjelser, at han ofte tilbragte hele natten med at svire.
Efter at Chunyu Kun var vendt tilbage fra en vellykket mission i staten
Chu indbød kong Wei kisteglad til en
fest i sit indre palads og tilbød Kun
noget vin.
„Hvor meget skal der til for at drikke dig fuld?“ spurgte han.
„Alt lige fra ét til ti mål“.
„Hvis ét mål gør dig fuld, hvordan
kan du så drikke ti? Må jeg bede om
en forklaring!“
Og så svarer Kun ifølge Sima Qian:

Sima Qian: Historiske optegnelser. 938
sider. Oversat af Gunnar Olaf Svane.
Aarhus Universitetsforlag 2007. 498 kr.
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„Hvis jeg får tilbudt vin, når du er til
stede, majestæt, med justitsembedsmanden ved min side og censoren
bag mig, bukker jeg og drikker i frygt
og bæven, og mindre end ét mål gør
mig beruset, sagde Kun.
Når min familie tager imod fornemme gæster, smøger jeg ærmerne
op, bøjer mig ned med vinkoppen i
begge hænder, og stående foran måtten rækker jeg mad og drikke frem.
Ofte giver gæsterne mig sjatterne, og
når jeg udbringer deres skål, skal jeg
ikke have mere end to mål, før jeg er
beruset.
Hvis jeg løber ind i en ven eller bekendt, som jeg ikke har set i årevis,
og vi snakker muntert sammen om
gamle dage og kan sige, lige hvad vi
tænker, så kan jeg tage fem eller seks
mål, før jeg bliver beruset.
På landsbymarkeder, hvor begge
køn sidder sammen, og vinen gang
på gang går rundt, kan vi blive siddende længe, mens vi dyster på
brætspil eller pindekastning. Der er
ingen tabuer mod at holde hånd eller
se hinanden i øjnene, mens kvindernes øreringe og hårnåle drysser både
for og bag. Se, så kan jeg i smug glæde mig og drikke otte mål uden at
blive ret meget beruset. I skumringen, hen imod slutningen af festen,
omfavner vi hinanden og blander
vore drikke, mænd og kvinder deler
samme måtte, sko og tøfler ligger
mellem hverandre, og der er bægre
og tallerkener overalt. Når så kærterne i hallen flakkende går ud, bliver
de andre gæster fulgt til dørs, mens
min værtinde holder mig tilbage, og
når hendes silkebluse åbner sig, indånder jeg hendes duft! I dette øjeblik
er der en sådan glæde i mit hjerte, at
jeg kan drikke ti mål. Som det gamle ord siger: „For megen vin fører til
tøjlesløshed og for megen glæde til
sorg. Det gælder i alle forhold”. Denne tale om de slette virkninger af al
overdrivelse var en spøgefuld irettesættelse.
„Du har ret“, sagde kongen og hørte op med sit natlige drikkeri. Han
satte Kun til at sørge for underholdningen af gæster fra andre stater, og
Kun blev indbudt til alle fester,
som kongefamilien afholdt“.
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PÅ REJSE MED H.C. ANDERSEN TIL BEIJING
KINESERNE MØDTE „EN ÆGTE ANDERSEN“
En teaterforestilling bygget på
H.C. Andersens liv og eventyr havde premiere i Beijing
den 1. juni 2007. Det specielle ved premieren var, at
Odense Bys Museer efter
ønske fra Beijing Children’s
Art Theater og Det Danske
Kulturinstitut i Beijing havde
udlånt ti originale H.C.
Andersen-genstande til festlighederne. Så for første gang
nogen sinde fik kineserne
mulighed for at se „en ægte
Andersen” i deres eget land.
Af Jannie Amsgaard Ebsen
Konserveringstekniker (B.Sc.Cons.)
Bevaring, Odense Bys Museer
Den mest berømte dansker i Kina er
uden tvivl H.C. Andersen eller An Tu
Sheng, som den populære forfatter
hedder på kinesisk. Størstedelen af
de 1,3 mia. kinesere kender mindst
en håndfuld af Andersens eventyr rigtigt godt, og der nikkes og smiles ofte
ivrigt, når hans navn nævnes.
En mindre samling af H.C. Andersens genstande har netop været udstillet i forbindelse med premieren
på børneteaterstykket „Andersen”
i Kinas hovedstad, Beijing. Til premieren ønskede arrangøren, Beijing
Children’s Art Theater, at skabe en
eventyrlig stemning før og efter forestillingerne med forskellige aktiviteter, salg af bøger og merchandise
samt ikke mindst ved at udstille en
række originale H.C. Andersen-genstande. Genstandene skulle udstilles
to og to i foyerne på fem af Beijings
største teatre, hvor stykket blev spillet simultant flere gange fra den 1. til
den 3. juni 2007. Teatrene blev i den
anledning omdøbt til Den lille Havfrue, Prinsessen på Ærten, Den tapre
Tinsoldat, Tommelise og Den grimme.
Beijing Children’s Art Theater og
den folkekære instruktør fru Chen
Xinyi har gennem de sidste to år ar-

bejdet på at opsætte „Andersen” for
at kunne lære Kinas nye generation
af børn om H.C. Andersens liv og
eventyr. Fru Chen Xinyi blev inspireret til teaterstykket efter et besøg i
H.C. Andersens Hus i 2005 – så inspireret, at hun faktisk allerede på vej
hjem nedskrev de første ideer på den
nærmeste flyserviet.
Produktionen har været et meget
omfattende projekt. Godt 500 artister
og teaterfolk fra fem teatre fra hele
Kina har samarbejdet om at stable en
imponerende og farvestrålende produktion på benene. Teaterstykket er
en moderne kinesisk version af H.C.
Andersens livshistorie, hvor mange af
hans kendte eventyrfigurer og fantasier optræder sammen med kinesiske
figurer. I teaterstykket hjælper blandt
andet Den lille Havfrue og Den grimme Ælling digteren med at overvinde
sine problemer og få succes.
Når museumsgenstande udlånes,
transporteres og håndteres de altid af
en kurér, som også sørger for, at genstandene udstilles og opbevares i
overensstemmelse med Odense Bys
Museers udlånsretningslinjer. Derfor
var to af museets ansatte af sted med
de udvalgte H.C. Andersen genstande. Med på rejsen var i alt ti genstande: tre papirklip, et signeret portrætfoto, et indrammet visitkort med en
lok af digterens eget hår, et digtmanuskript, førsteudgaven af „Fodreise“
samt en original Vilhelm Pedersen illustration til Nattergalen og to rejsetegninger.
Genstandene skabte stor interesse i
de kinesiske medier op til premieren,
da det var første gang, at originale
H.C. Andersen-genstande skulle udstilles i Kina. Museumsinspektør Ane
Grum-Schwensen bragte genstandene til Beijing og præsenterede dem
i et direkte tv-show, på et internetchatforum og i diverse aviser, hvorefter de blev udstillet samlet i museet
„Den store klokkes Tempel“. Her var
genstandene udstillet i knap to uger,
indtil denne artikels forfatter ankom
til Beijing. Lys- og klimaforholdene
i de fem teatre blev kontrolleret og
montrene stillet op, så alt var klar til
den store premieredag fredag den 1.
juni, som er Børnenes Dag i Kina.

De næste tre dage blev genstandene anbragt i teaterfoyerne om morgenen og pakket ned igen om aftenen
for at blive lagt i bankboks natten
over. Det tog som regel 3-4 timer at
køre ruten til teatrene, som lå i fem
distrikter af det meget store og stærkt
trafikerede Beijing.
I forbindelse med forestillingerne
var det dejligt at fornemme publikums positive reaktion på både teaterstykket og H.C. Andersen-genstandene. Både børn og voksne var meget interesseret i at se „en ægte Andersen”, og flere syntes, at det var
fantastisk, at genstandene var kommet hele vejen fra Danmark. I skrivende stund er teaterstykket „Andersen” på turné rundt i Kina, og teatergrupperne spiller for tiden i Shanghai, Nanjing og Anyang i Henanprovinsen. H.C. Andersen-genstande er derimod atter tilbage i magasinerne på Odense Bys Museer. Men
forhåbentligt er det ikke sidste gang,
at H.C. Andersens store drøm om en
rejse til Kina gøres til „virkelighed”.

Plakat fra teatret „Den Grimme Ælling“ med
salgsvarer i forbindelse med H.C. Andersenforestillingen i Beijing. (Foto: Jannie A. Ebsen).
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KUNST SKABER TANKER OG DEBAT
EN UDSTILLING MED ET TILBUD TIL KINESERNE
En multikunstner fra Danmark åbner til efteråret en
kunstudstilling i Beijing med
et helt specielt formål. Kunstneren er Heike Arndt. Hun er
født og opvokset i det daværende Østtyskland, men har
boet i Danmark siden 1985.
Udstillingen skal bestå af
hendes egne værker – oliemalerier, grafik, tuschtegninger, bronzeskulpturer og
keramik. Formålet er at vise
kineserne (og senere hen
folk i andre lande), at der er
andre værdier end at tjene
penge, og at fællesskab bør
erstatte egoisme.

„Hvis man vil lære noget om et land
bliver man nødt til at være der i lang
tid og leve under samme forhold som
landets egne indbyggere. Det nytter
ikke noget at komme som såkaldt
ekspert eller som ansat i et udenlandsk firma“.
Med denne erfaring i baghovedet
har Heike Arndt boet og arbejdet
som kunstner i lange perioder mange
steder i verden: USA, Afrika, Grønland (fire år), Italien (hvor hun i adskillige år har haft et atelier) og flere
andre steder samt – ikke at forglemme – Lolland, hvor hun har et atelier
i Kettinge.
I 2006 åbnede hun et atelier i Beijing, og her regner hun med at blive
(med afbrydelser) i måske tre år.
Hendes opgave som kunstner i
Kina er, fortæller hun, at tilbyde kineserne noget til gengæld for det, vi
henter eller udnytter i Kina, nemlig
billige varer og billig arbejdskraft.
Det, vi som europæere kan og bør
tilbyde, er med Heike Arndts ord en
menneskelig etik og et fællesskab
som modvægt mod den egoisme,
hun har mødt hos kineserne, og som
anses for nødvendig for at overleve.

Af Flemming Poulsen

Heike Arndt i sit atelier i Beijing sammen med
en kinesisk medhjælper, der er ansat i et bronzestøberi. (Privatfoto).

Hørte om Kina i Berlin
Den 44-årige kunstner er født og opvokset i en landsby uden for Berlin i
det daværende Østtyskland (DDR).
Hendes forældre er veluddannede,
moderen lærer, faderen ingeniør.
Hun var allerede som barn stærkt optaget af kunst. Som niårig blev hun
meldt ind i en skole, der havde tegneundervisning for børn på programmet, og hun begyndte at male for alvor. Mange weekender tilbragte hun
hos bedsteforældrene med at tegne
og male – blomsterbilleder, landskaber og portrætter.
Da tiden var inde til at få en uddannelse, søgte hun søgte ind på
Kunstakademiet i Berlin, men blev
afvist med den begrundelse, at hun
havde „en for stærk personlig karakter”. Så uddannede hun sig til keramiker.
Da hun var 16 år, mødte hun i Berlin en dansker, som hun blev kæreste
med. Hun flygtede til Vesttyskland og
kom derfra i 1985 som 21-årig legalt
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til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin kæreste.
Det kommunistiske DDR havde tæt
kontakt med det kommunistiske
Kina. På den måde fik hun kendskab
til Kina og kineserne, og da hun var
interesseret i kunst og kendte til
tuschtegninger – et kinesisk fænomen
– fik hun allerede da fornemmelsen
af, at hun gerne ville til Kina.

Kunstens påvirkning
Til Kina kom hun først i 2004. Hendes kinesiske projekt kan synes noget
overvældende, men hun arbejder
målbevidst på at gennemføre det.
Hun er overbevist om, at hun gennem sine kunstværker, der ikke blot
er keramik, men også maleri, tuschtegninger, skulptur og grafik, kan få
folk til at tage deres tilværelse op til
overvejelse.
Hun bygger på erfaringer fra sine
udstillinger i mange lande. Fra de reaktioner hun har fået fra folk, der har
besøgt hendes udstillinger, ved hun,
at der sker noget i hovedet på nogle,
når de ser hendes kunstværker.
„Uanset hvilke lande jeg har været
i, kan jeg mærke, at billederne sætter
noget i gang hos folk. Jeg tror ikke,
det er noget, de selv umiddelbart
lægger mærke til, og det skal de heller ikke, men det at man får et billede
frem i sit hoved, et billede der sætter gang i hukommelsen og får en til
at se på sin egen situation og måske
tænke på, hvad der er sket for mange
år siden – det er det, det handler om,
at gå indad i stedet for udad. Men det
er ikke noget, der virker her og nu,
det er noget der virker over lang tid”.
Billederne får folk til at tænke, og
de skaber debat. Det er disse erfaringer hun nu vil bruge i Kina for at formidle sit budskab til kineserne.

Budskabet
Hvad budskabet skal gå ud på, fik
hun en ide om, efter at hun første
gang kom til Kina for tre år siden på
et kortere ophold. Siden har hun været der flere gange, og i maj 2006 begyndte hun at indrette sit atelier i
Beijing.
„Kina er et stort land, med store
klasseforskelle. Den omstændighed,
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at kapitalismen er kommet til landet,
gør, at folk automatisk bliver grådige,
det drejer sig om at tjene penge, folk
glemmer at tage hensyn til hinanden.
Det begynder at blive synligt, at der
i Kina har været en lang tradition for
indoktrinering og en stærk leder, der
faktisk bestemmer, hvad de skal gøre
og hvad de skal tænke”.
„Det jeg gerne vil vise kineserne
gennem min kunst er, at vi i Europa i
mange sammenhænge har oparbejdet en menneskelig etik, der kan tilføre Kina noget. Den vil også kunne
opveje det, at vi bare kommer for at
udnytte landet. Jeg vil gerne sætte fokus på, at det handler om at være
menneske, at vi har et fællesskab,
uanset hvilken kultur vi kommer fra”.
Som et eksempel på, hvad hun vil
opnå med sin kunst, nævner Heike
Arndt forholdet til børn.
„Jeg ikke vil provokere med de
kunstværker, jeg laver. Jeg vil gerne
have, at folk kan gå ind til en udstilling og spejle sig i den. Derfor handler den om dagligdags ting. På tuschtegningerne kan man se, at det for
eksempel handler om at føde et barn
og give et barn videre til andre, og
det er noget, der har betydning i
Kina, hvor etbarnspolitikken ikke lige
er det, man taler højt om“.
„Hvis man kan få folk til at snakke
om, hvad det personligt betyder for
et menneske at føde et barn eller give
et barn videre, så er det ikke mere et
spørgsmål om politik, så handler det
om glæden ved at få et barn, eller
om det tab man oplever, når man giver det videre. Det er en meget langsommelig proces, men bare det at
man kan vise, at der her er noget vi
er fælles om, kan overbevise flere og
flere mennesker om, at vi har et fællesskab”.

Børns forladthedsfølelse
Det at give et barn videre medfører,
forklarer Heike Arndt, en psykisk belastning, der altid følger med, når
man skal afgive sit barn til en skæbne, man ikke kan kontrollere. Det
kan dreje sig om et barn, der efterlades på gaden eller overlades til bedsteforældrene, når forældrene flytter
til en anden by for at arbejde, eller

det bortadopteres.
„Også enebørn og skilsmissebørn
oplever et traume, der medfører en
forladthedsfølelse. Den prøver jeg at
beskrive i mine billeder i håb om at
give stof til eftertanke hos beskueren“.
I Kina er der en lille gruppe af forældre, der har råd til at give deres
børn en god uddannelse, og så er der
andre, der ikke har råd, og som må
arbejde hårdt for at deres børn kan få
en uddannelse. Disse børn udsættes
for et stærkt pres fra forældrene, der
er bange for, at de ikke gør nok ud af
skolearbejdet.
„Jeg vil gerne sætte fokus på disse
børn, fortælle, at de skal have lov til
at være børn. Forældrene bliver nødt
til at tænke sig om, overveje om det,
de gør, er det bedste for deres børn“.

Selvfinansierende
Udstillingen, der skal sætte tanker i
gang og skabe debat, får til huse i et
galleri i Ditan-parken i Beijing til oktober 2007. Den ligger i en offentlig
park, ikke i et fancy kunstnerkvarter,
fremhæver Heike Arndt. Galleriet
ejes af en amerikansk kvinde, der
gerne vil formidle kunst til en bred
kreds af befolkningen, så hendes første prioritet er ikke at lave en udstilling af salgbar kunst. „Det synes jeg
er et godt argument for at udstille i
hendes galleri, fordi så meget ellers
handler om penge i Kina i dag“.
Det er planen, at udstillingen skal
vises i andre lande, også Danmark.
Vi lever jo i en global verden, hvad
der gælder for Kina gælder også for
andre lande, forklarer Heike Arndt.
Hun er selvfinansierende ved hjælp
af et banklån. Ingen offentlig støtte,
ingen legater, ingen sponsorer står
bag projektet. Da hun havde besluttet at bringe sin kunst til Kina begyndte hun på bar bund. Hun fandt
et næsten forladt kunstnerkvarter,
hvor hun ved venners hjælp fik indrettet plads til både arbejde og beboelse. En stor del af tiden bruger hun
på at tale med folk i kvarteret om,
hvad der optager dem i hverdagen.
Hun håber, at hun får tid til at lære
lidt kinesisk.

Heike Arndts tuschtegninger med fokus på børn
skal med på udstillingen i Beijing. Tegningerne
her er fra bogen „Chinese Journey part 1“ med
125 af hendes tuschtegninger.

9

KINABLADET NR. 35 EFTERÅR 2007

KONFLIKTEN OM VERDENS TAG
EKSIL-TIBETANERNE OG DEN KINESISKE FOLKEREPUBLIK

Et kinesisk forsvar for
arven fra fortiden og nutidige interesser er baggrund for en gammel,
men stadig aktuel konflikt og diskussion – med
verdensopinionen
siddende som aktiv tilskuer på sidelinjen.
Af Nils Thostrup,
Journalist og forfatter
Forskellen er ikke stor, men det er
den, hvis man siger „Tibet er en
autonom region i Kina” i stedet for
„Den autonome region Tibet er en
del af Kina”.
For den flygtige læser kan det være
ligegyldigt, hvilken af sætningerne
man vælger. Men den lille forskel i
ordvalget er en af de væsentligste
nøgler til den snart 50-årige konflikt
mellem Den Kinesiske Folkerepublik
og det landflygtige religiøse overhovede, Dalai Lama, og hans hof af eksil-tibetanere i Dharamsala i Indien.
En konflikt om autonomi, selvstændighed og statslige tilhørsforhold. Og
en sag, som nager i forholdet mellem
Folkerepublikken og omverdenen,
som svinger mellem drømmen om
idealtilstande og politiske realiteter.
Det er en lang historie. Der er allerede er skrevet mange kapitler, men
Tibet-konfliktens arnesteder: Beijing
med den kinesiske regering, Dharamsala med den landflygtige Dalai Lama,
samt Lhasa, hovedstad i stridens genstand, Tibet. Den indiske regering i
Delhi giver de landflygtige tibetanere
husly, men anerkender ikke Tibet.

det er uvist, hvornår det sidste kan
skrives og et punktum sættes.
Vil man forenkle historien, kan
man lade den begynde med det kommunistiske partis sejr i borgerkrigen i
Kina og proklamationen 1. oktober
1949 af Den Kinesiske Folkerepublik.
Eller man kan tage begyndelse i lidt
over midten af det første årtusinde efter vor tidsregning, hvor et tibetansk
kongedømme og det kinesiske kejserrige udvekslede dokumenter, der er
en del af argumentationen for, at det
tibetansk-kinesiske forhold hviler på
et statsbegreb, der beskrives med ordene hersker og overhersker – nok
autonom, selvstændig, men med visse begrænsninger og inden for en
overordnet ramme.

Arven fra fortiden
Det var i hvert fald den arv, som Folkerepublikken tog til sig ved i 1950
at lade Folkets Befrielseshær rykke
ind i Tibet og ved i 1951 at udarbejde en 17-punkts aftale, som Dalai
Lama tog til sig, og som skulle være
udgangspunktet for Tibets forvandling fra feudal munkestat med slaver
og livegne til en moderne del af republikken. Det var en aftale, der
holdt, indtil et væbnet oprør i 1959
førte til Dalai Lamas og hans nærmeste tilhængeres flugt over Himalayabjergene til Indien og eksilet i Dharamsala. Og til nu 48 år efter, hvor
Dalai Lamas omdømme er vokset i
international berømmelse med Nobels Fredspris i sit følge, og hvor Tibet-emnet er en betændt sag i forholdet mellem dele af den vestlige opinion og regeringen i Beijing, der til
sin store irritation må høre på overdrevne negative påstande om forholdene på „Verdens tag”.
Det er påstande om folkemord i
millionklassen, som – hvis de var
sande – ville betyde, at der stort set
ikke var nogen tibetanere tilbage i
det, der i dag er Den Autonome Region Tibet. Det er påstande om kinesisk udbytning af det fattige tibetanske højland, som modbevises af internationale undersøgelser, der fastslår, at Kina har betalt mere til Tibet,
end der er blevet trukket værdier ud
for.

10

De gode spørgsmål er: Hvorfor
blev Tibet overhovedet et diskussionsemne? Hvorfor holder kineserne
så stædigt på deres? Og hvilke er udsigterne for de to parter i konflikten?
Spørgsmålene hænger naturligt sammen, men det midterste er omdrejningspunktet for nogle svar, som ifølge sagens natur må have det subjektive skær, der følger enhver komprimeret beskrivelse af komplekse forhold.

Et diplomatisk hul
Men det første spørgsmål kan på den
baggrund besvares med påstanden,
at hvis man mener, at Tibet er en
selvstændig stat i folkeretlig forstand,
så er området simpelthen faldet i et
hul i den moderne stats- og retsopfattelse, som er skabt med baggrund
i den franske revolution, den amerikanske revolution og forfatning,
1800-tallets europæiske krige og
fredsaftaler samt lærdommene fra
1900-tallets to verdenskrige. Tibet
kom aldrig med i den bølge.
Mens landekortene blev nytegnet,
var Tibet der bare – et ugæstfrit
bjerg- og højsletteland med fattige levevilkår. Sådan var det – indtil slutningen af 1800-tallet, da datidens
imperiale stormagter, Dronning Victorias Storbritannien og Zarens Rusland, begyndte deres „Det store spil”
om magten over Asien. Begge søgte
at skaffe sig ind i Tibet og skaffe sig
indflydelse, men blev holdt ude. Tibet var et af præstedømmet lukket
land, støttet heri af overherskeren,
det kinesiske kejserdømme. Først da
der var taget hul på 1900-tallet, lykkedes det briterne med kanoners
hjælp at skyde sig vej igennem til
præstedømmets hovedsæde, Lhasa
med Potala-paladset. Men Kina vedblev at gøre sin indflydelse gældende, hvad blev noteret selv efter kejserdømmets fald, da Storbritannien i
1913-14 forsøgte at lave en aftale af
hensyn til sine indiske interesserer,
men fik et kinesisk nej.
Tibet var fortsat lukket inde i sig
selv. Også under de dramatiske mellemspil, der fulgte i kraft af to verdenskrige og en kinesisk borgerkrig.
Tibet var der – en del af verden, men
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ikke en del af verdenssamfundet, sådan som det kom til udtryk i først
dannelsen og siden udvidelsen af
Forenede Nationer fra 1945 og fremefter. Sådan var det, sådan er det: Ingen stat anerkender diplomatisk eksistensen af en tibetansk stat, men
anerkender, at området er en del af
Kina, folkerepublik eller ej. Det forhold forandres ikke af, at Dalai Lama
i fire årtier har kunnet rejse verden
rundt, besøge statsledere og høre på
smukke ord om sympati for ham og
hans sag. Omkvædet er som i en
gammel dansk revyvise, at du har
min sympati, men du har ikke noget
at have den i.
Storpolitik er realpolitik.

Kinas genrejsning
Det fører til baggrunden for spørgsmålet om de kinesiske holdninger, og
her må et svar falde i flere afdelinger,
men med direkte relation til det foregående så først:
Man forstår ikke det moderne Kina,
hvis man ikke accepterer, at nok er
styret kommunistisk, men det er først
og fremmest kinesisk, båret af følelsen af at være arvtager til og forvalter af den længste sammenhængende
kulturhistorie i verden. For det styre,
der tog magten i 1949, har det været
afgørende at vaske fortids ydmygelser
af Kina af sig – de ydmygelser, som
vestlige magter og Japan påførte kejserdømmet i dets forfaldsår med
krigsnederlag og urimelige aftaler.
Det har været et uafviseligt mål at
genskabe Kina i fortids skikkelse og
fortids storhed. Derfor efter 1949
grænsetræfninger med Indien og Sovjetunionen, derfor i 1950-51 genetablering af overhøjheden i Tibet,
som havde været passé, mens verden
og kineserne indbyrdes krigedes.
Det var den overhøjhed, som kan
dateres tilbage til 600-tallet, da en tibetansk konge giftede sig med en kinesisk kejserdatter og erklærede, at
mellem ham og svigerfar herskede et
„onkel-nevø”-forhold – overhersker
og hersker. Eller den overhøjhed, der
var helt reel, da det mongolske Yuandynasti regerede Kina i 11-1200-tallet. For slet ikke at tale om den overhøjhed, som Qing-dynastiet praktise-

rede fra 1600-tallet til sit eget fald i
1911, og som også den borgerlige republik, der fulgte, tog i arv.
Hvilket sidste i øvrigt er en af forklaringerne på, at Tibet som selvstændig stat aldrig blev et FN-anliggende: Det borgerlige Kina, repræsenteret ved Chiang Kai-sheks Kuomintang-parti, blev medlem af FN og
af Sikkerhedsrådet fra 1945 – og blev
siddende her selv efter borgerkrigsnederlaget i 1949 og flugten til Taiwan.
Og hvor uenige man end kunne være
med kommunisterne, var spørgsmålet
om Tibets rette tilhørsforhold aldrig
et diskussionsemne.
I optikken set fra Beijing: Den nationale stolthed tillader ikke, at det
bliver anderledes. Der må ikke være
tvivl om, at Tibet er en umistelig del
af Kina. Det klassiske Kina er genskabt, og det fastholdes. Der er et
udestående problem – provinsen Taiwan er midlertidigt under anden administration. Det problem skal også
løses, men enhver indrømmelse til
separatistiske tendenser, herunder tibetanske, vil gøre det vanskeligere.

Så derfor.

Det strategiske billede
En anden årsag til den kinesiske
holdning er dikteret af alle stormagters strategiske holdning. Som Beijing ser verdensbilledet er Centralasien efter Sovjetunionens opløsning
blevet noget af en krudttønde med
muslimske fundamentalister på
krigsstien her og der – Afghanistan
som det mest ildevarslende eksempel. Og enhver stormagt vil gerne
have bufferzoner, hvis man ikke som
USA er beskyttet af verdenshavene.
Det gjaldt Sovjetunionen med „jerntæppelandene“ under den kolde krig,
og det gælder Kina i dag, hvor Tibet
er lige så strategisk placeret, som det
var under 1800-tallets „Store spil“,
og hvor naboregionen Xinjiang volder Beijing-regeringen problemer
med dele af det uighuriske, muslimske mindretal, der drømmer om deres eget storrige og bruger terror for
at understrege deres mål.
En tredje årsag er, at Tibet rummer
en væsentlig del af de råstoffer, som

Et ubestrideligt tegn på Kinas overhøjhed over Det Autonome Område Tibet: Indgangen til
det område i Lhasa, hvor Kinas Kommunistiske Parti og den lokale regering har til huse.
(Foto: Edwin E. Moise).
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Kina har brug for til sin voksende industri. Det gælder mineraler, som fx
kobber, det gælder oliemuligheder,
naturgas og termisk energi. Og det
gælder et i en bredere offentlighed
hidtil upåagtet emne, nemlig uran.
Tibet har uran-reserver, og der er
brug for dem, fordi uran er ved at blive en mangel på verdensmarkedet,
og fordi Kina har et meget ambitiøst
civilt atomenergi-program, der skal
sikre tilstrækkelig strøm til byerne og
industrierne og hjælpe Kina med at
nedbringe CO2-udledningen og forureningen ved at afløse det enorme
kulforbrug, der p.t. holder hjulene i
gang.

Tibets skæbne

Tibet er kinesisk og derved bliver det.
Sagt klart og tydeligt i regeringens seneste hvidbog om emnet, fra sommeren 2004: „Det må understreges, at
det lokale styre i Tibet, anført af Dalaien og repræsenterende det feudale
livegenskab under et præstedømme,
for længst er blevet erstattet af en demokratisk repræsentation, etableret
af det tibetanske folk selv. Tibets
skæbne og fremtid kan ikke længere
besluttes af Dalai Lama og hans klike. Tværtimod, det kan kun besluttes
af hele den kinesiske nation, inkluderende det tibetanske folk… Den centrale regerings politik vedrørende
Dalai Lama er vedvarende og klar.
Den håber, at Dalai Lama vil se realiteterne i øjnene, foretage en korrekt bedømmelse af situationen, oprigtigt opgive sin holdning om „tibetansk uafhængighed” og i sine sidste
år gøre noget gavnligt for fremskridtet
i Kina og den tibetanske region”.
Tiden er, hvis man skal være kynisk, på kinesisk side i forhold til den
nu 72-årige Dalai Lama. Hans død,
når den måtte komme, vil efterlade
eksil-tibetanerne i et tomrum uden
nogen leder af tilsvarende karat til at
tage over. Jagten på en reinkarnation
– den kommende 15. Dalai Lama –
kan tage år, for slet ikke at tale om de
forviklinger, der kan opstå, hvis det
bliver en diskussion om at finde reinkarnationen i de eksil-tibetanske
kredse eller i de egentligt tibetanske
områder.

Dalai Lama har selv givet udtryk
for sin bekymring over de mulige situationer – „vi ser vor egen udslettelse i møde, og min død vil være et alvorligt tilbageslag for den tibetanske
sag”. Og ledende folk ved hans hof
har åbent erklæret, at der vil blive
kaos ved hans død – „vi er alle
skræmte”.

Kaos eller aftale
Den kinesiske regering kan være interesseret i både tomrum og kaos,
men har på den anden side også en
stærk interesse i at få en aftale med
Dalai Lama – hvis det vel at mærke bliver på de betingelser, at han
anerkender, at han blot er religiøst
overhovede for tibetanerne, og skriver under på tingenes tilstand, nemlig at den tibetanske autonome region er en del af Kina med de vilkår,
som gælder i dag såvel der som i andre autonome områder i Folkerepublikken med de 55 nationale mindretal. Det vil for Kina lukke et irriterende diskussionsemne i forhold til omverdenen i tide.
Derfor er der blevet forhandlet
mellem eksil-tibetanerne og regeringen i Beijing i de seneste år, om end
den sjette og seneste forhandling i år
ved månedsskiftet mellem juni og juli
endte resultatløst:
Dalai Lamas udsendinge, Lodi
Gyari og Kelsang Gyaltsen, kom tomhændede tilbage. Det kan indirekte
læses ud af en kinesisk tavshed om
det eksil-tibetanske besøg i Folkerepublikken. Og det kan læses meget
direkte ud af eksil-tibetanernes egen
redegørelse for rejsen og dens manglende resultat: Tre møder i Shanghai og Nanjing havde været „oprigtige og ligefremme. Begge sider havde
i stærke vendinger udtrykt deres divergerende holdninger og synspunkter på en række emner”. I politisk
forhandlingsterminologi dækker det
over, at skænderiet har været nærmere end forhandlingen.
Men det var til at forudse, at en
gennemførelse af det sjette forhandlingsmøde på nuværende tidspunkt
forlods ville være frugtesløs – med
Dalai Lama selv som stærkt medvirkende årsag hertil.
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Forhandlings-temperaturen faldt
nemlig brat, da Dalai Lama den 26.
marts 2007 lod sig interviewe i det
tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og
talte om „større selvstændighed” til
den autonome region Tibet og ydermere om et „Stor-Tibet”, omfattende
udover regionen også dele af de omliggende provinser i folkerepublikken, idet han anklagede Kina for at
lade andre provinser regere i Tibet og
for at begå „kulturelt folkemord”.
Reaktionerne kom klart og tydeligt
i de kinesiske medier: Dalai Lama vil
ikke forhandling og forståelse, men
splittelse. Og hans krav eller ønsker
er uantagelige.
Men et resultatløst forhandlingsmøde er ikke et slutkapitel. Eksil-tibetanerne ved det, og kineserne ved det,
med baggrund i et særligt forhold,
der opfordrer til fortsatte møder: Sagen er, at Dalai Lama er garanten
for, at eksil-tibetanske frustrationer
ikke går over i volds- og terrorhandlinger. Han er, efter Indiens Gandhi,
den fremmeste talsmand for en ikkevolds-politik og har hidtil i eksilet
været i stand til at holde sine tilhængere i ave, men der er kredse i Dharamsala, som er utilfredse med, at
forhandlingspolitikken ikke hidtil har
givet de ønskede resultater, og som –
hvis der ikke er en autoritet som Dalai Lama til at holde dem i tømme –
vil søge andre midler for at gøre opmærksom på deres sag.
Hverken Kina eller de eksil-tibetanere, der ønsker en langsigtet løsning, har interesse i det perspektiv, så
derfor vil der også komme et syvende
forhandlingsmøde. Men vurderer
man det udefra, vejer plusser og minusser op mod hinanden, bliver konklusionen: Kina kan vente, men kan
ikke give køb på sine hovedprincipper. For Dalai Lama rinder tiden ud.

–––
Artiklen en udvidet og aktualiseret
journalistisk sammenfatning af det indlæg, som forfatteren gav ved Dansk-Kinesisk Forenings debataften om Tibet
den 10. maj 2007 i København.
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MØDET MED TIBET OG TIBETANERNE
„EN ALDELES FREMRAGENDE REJSE“
Tibet er blevet et nyt eftertragtet rejsemål, efter at den
første jernbaneforbindelse
mellem Beijing og Lhasa
blev åbnet i juli 2006. Blandt
dem, der har taget eller tager
„Himmelekspressen“ til
Verdens Tag i 2007 er 32
deltagere i de to Tibet-rejser,
som Dansk-Kinesisk Forening
og Stjernegaard Rejser har arrangeret.
Kinabladet har bedt deltagerne i
den første tur – 26. maj til 7. juni
2007 – om at fortælle lidt om deres
oplevelser og indtryk. Her er nogle
udpluk.

Gammel kultur, ny teknik

Det var en aldeles fremragende rejse.
Godt tilrettelagt, med en meget vidende og engageret guide. Det var et
stort plus, at hotellet i Lhasa lå så
centralt i den gamle bydel. Ligeledes
et stort plus, at vi kom ud i landet til
Gyantse og Shigatse. På bilturen kom
vi i nær kontakt med det smukke og
fremmedartede landskab.
De to døgn i toget i hardsleepervognen var en særlig oplevelse.
Landskaberne vi kørte igennem imponerede ved deres skønhed og særpræg, lige fra frodigt landbrugsland
til gold ørken i de høje pas. At opleve lokalbefolkningen på togrejsen
og se deres „husholdning“ undervejs
var sjovt.
Vi mødte tibetanerne på en af de
store helligdage, hvor det vrimledemed pilgrimme omkring Jokhangtemplet. Der var så mange forskellige
mennesketyper og klædedragter, at
vi var ganske overvældede. At se den
oprigtighed, hvormed tibetanerne
dyrker deres religion, er slående.
Venlige, smilende og nysgerrige
mennesker, det var det indtryk vi fik.
I templerne, hvor de hælder smeltet
smør fra termokander i smørlysene,
mødes gammel kultur med ny teknik
– meget praktisk.
At møde buddhismen i fuld udfol-

delse var rigtig spændende, og vi fik
et godt indblik i denne religion. At
se de forskellige templer med deres
fantastiske figurer og udsmykninger
var betagende, men den største oplevelse var nok aftenmessen i Tashilhunpo-templet og dagen efter i Jokhang-templet.
En væsentlig årsag til, at vi synes,
det var en rigtig god rejse var, at vor
gruppe var forholdsvis lille, og at alle
kunne tale med alle. Under Hannas
afslappede og kompetente ledelse
følte vi os i gode hænder.
At vi ikke led af højdesyge var selvfølgelig heller ikke uvæsentligt.
Jytte og Ole Sørensen

Tæt på religionen
Tre dages køretur i en firehjulstrækker til Gyantse og Shigatse gav store
oplevelser, vi ikke ville undvære.
De to klostre i Gyantse og Shigatse
gjorde et stort indtryk på os. Ikke kun

på grund af de fantastiske statuer af
buddhaer eller al det guld, der var
brugt til stupaerne, også i nyere tid.
Det var selvfølgelig også overvældende. Men at betragte den menige tibetaners tilgang, og dermed ærbødighed, til disse helligdomme, gjorde en
stille og eftertænksom, uanset holdning til religion.
Det blev især tydeligt i Gyantse,
hvor vi ankom til klostret først på formiddagen. Her var ganske få tibetanere, da en af de store helligdage,
Buddhas fødselsdag, var overstået et
par dage forinden. Der herskede derfor en smittende ro, der også bredte
sig til os.
Endnu engang bliver vi overvældet
af kontrasten mellem det klare stærke
sollys, der kendetegner også denne
dag, og det dunkle mørke vi trder ind
i for at se endnu et tempel. En kontrast, der er lig med forskellen mellem os måbende og forbløffede dan-

Rejseleder Hanna var ifølge et par rejsedeltagere „en fantastisk guide, der var til stede både
professionelt og privat“ og „under hendes afslappede og kompetente ledelse følte vi os i
gode hænder“. Her har Hanna kastet sig ud i en opgave, som ellers ligger lidt uden for en
rejseleders normale hverv: at læse en godnathistorie for rejsedeltagerne. Godnathistorien var
(selvfølgelig) TINTIN I TIBET. (Foto: Susanne Bokelund).
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Tashilhunpo-klostret i Shigatse, Tibets næststørste by. Her bor de tibetanske buddhisters næstøverste leder, Panchen Lama, som anerkendes af den kinesiske regering, hvorimod den
øverste åndelige leder, Dalai Lama, er landflygtig i Indien. (Foto: Lars Floor Clausen).
Ved besøget i Shigatse fik de danske turister lejlighed til at overvære, hvordan munkene i
Tashilhunpo-klostret spørger hinanden ud om deres viden om buddhismen og den rette udlægning af teksten. Det foregår i en afslappet, men alvorlig stemning. (Foto: Jytte og Ole Sørensen).

14

skere, og de mørke og vejrbidte tibetanere, der med stor ærbødighed træder ind til endnu en helligdom. En
ærbødighed og tavshed, der lige så
stille også omgiver os, får os til at
hvile i vores bevægelser og indbyrdes handlinger.
Den genkendelige lugt af yakoksesmør lamper og røgelse har vi næsten
vænnet os til. Det er hele sceneriet
af pilgrimme, der i dette kloster går
stille og alvorligt rundt. Selvom munkene, her tidligt på dagen, er i gang
med at skrabe store mængder af yakoksesmør af de store kar med bedelys, for at de ikke skal gå ud, står der
allerede en lille kø af tibetanere, der
forsigtigt hælder flydende smør fra
deres medbragte termokander, eller
forsigtigt med en teske tager en
klump smør op af en pose. Lyset og
troen skal holdes i live.
Vi følger tavse efter rækken af pilgrimme fra rum til rum. I et rum er
væggene på de tre sider dækket af
høje reoler fyldt med røde og gule
kasser med buddhistiske sutraer. Reolerne er bygget, så der er plads til,
at man kan gå bøjet under den nederste hylde hele vejen rundt for på
denne symbolske måde at tilegne sig
viden og visdom om Buddhas lære.
Enkelte står måbende og betragter
alle kasserne, det er som om de tænker, at det er uoverskueligt, hvordan
man kan tilegne sig al den viden. En
viden, vi senere ser udøvet i praksis,
da vi på vej ud af klosterområdets
snævre stræder bliver opmærksom
på en højlydt klappen.
I en indre gård er et halvt hundrede
forholdsvis unge munke forsamlet i
mindre grupper. Ind imellem høres
der klappen. Vi er pludselig vidner
til, hvordan munkene tester hinandens viden om den buddhistiske
lære. Et spørgsmål bliver stillet, efterfulgt af et klap. Når svaret er kommet, efter følger et nyt spørgsmål og
klap. Der er en afslappet, men alvorlig stemning. Vi var der som turister, men rundt om i skyggen sad eller stod tibetanere og fik ny viden og
indsigt om deres tro.
Vi vidste det jo godt allerede hjemme fra, via programmet og diverse
guidebøger, at en rejse til Tibet uvæ-
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gerligt er forbundet med religion, og
hermed buddhisme.
Alene det, at vi skulle besøge klostre i såvel Lhasa som i de fjerntliggende byer Gyantse og Shigatse betød, at vi ville komme tæt på religiøse steder, der havde stor betydning
for det tibetanske folk. Alligevel blev
vi overvældet af den måde tibetanerne tilegner sig troen og er aktive i udøvere af den.
En af mange gode og uforglemmelige dage på denne Tibettur.
Lars Floor Clausen

Økonomisk udvikling
nødvendig
Eksprestoget til Verdens Tag gled
uden vanskeligheder gennem natten,
mens nogle af os forsøgte at finde
hvile på den smalle og hårde briks,
som kineserne meget rammende
kalder „hard sleeper“. Kupeerne med
de blødere, men ikke bredere brikse
var udsolgt, så vi måtte indrette os i
kupeerne uden døre. Hvad det angår,
ligner det nye tog, der kører mellem
Beijing og Lhasa, alle andre kinesiske
tog.
Den kinesiske ledelse har besluttet,
at de seneste mange års hastige økonomiske udvikling skal bredes ud.
De økonomiske forskelle i kæmperiget er blevet ufatteligt store. Mens
flere og flere kinesere i de store byer
mod øst får mulighed for at købe biler og mange andre tegn på økonomisk velstand, er tibetanske bønder
stadig nødt til at bruge et par måneder på at vandre ind til Lhasa og
hjem igen – for mange er det den

Rejsedeltagerne fik tid til at tage uden
for Lhasa, til Tibets næststørste by, Shigatse, og Gyantse.

eneste gang i livet, de kommer til at
opleve de buddhistiske hellige steder
i Tibets hovedstad.
Den nye jernbane til Lhasa er lavet
for at øge trafikken til og fra Tibet.
Antallet af turister er steget siden
åbningen af jernbanen sommeren
2006. Og det delvis danske bryggeri Lhasa Beer er blandt de virksomheder, som har fået øgede muligheder
for at sælge produkter andre steder
end lige i Tibet. Udmærket øl for resten – og en udmærket arbejdsplads,
hvor der efter sigende er kø for at blive ansat til en relativ høj løn.
Arbejdet med at anlægge jernbanen har krævet anderledes løsninger
end tidligere set. Alene at anlægge
verdens højest beliggende station har
krævet sit. Dertil kommer dybe kløfter og lange strækninger med permafrost. Det er imponerende, at det har
været muligt at bygge jernbanen hen
over disse udfordringer.
Med åbningen af jernbanen har
også mange kinesere taget turen til
Tibet. Nogle har slået sig ned i Lhasa, Shigatse eller andre af de lidt større byer. På godt og ondt er tilflytningen af kinesere også med til sætte
mere gang i de økonomiske hjul. Og
det turde være nødvendigt.
Går man ind i gårdene i de traditionelle tibetanske huse i Lhasa bliver
det tydeligt, at der er behov for en
økonomisk udvikling. Jeg skal dog
indrømme, at jeg på turen havde
mere øje for skidtet og fattigdommen
end det eventyrlige i Tibet. Dog bør
ingen være i tvivl om, at husene, påklædningen og det meste andet er
noget for sig i Tibet.
Men man bliver samtidig bekræftet i, at religiøse ledere ikke først og
fremmest tænker i en økonomisk udvikling. Det ser ud til at være vigtigere, at de fattige bønder besøger templerne og afleverer nogle af deres få
penge til munkene i håb om, at man
efter næste reinkarnation får et bedre liv. I den forbindelse er det tankevækkende, at tidligere lamaer fysiske
legemer er stedt til hvile i tonsvis af
guld.
For mig er der ingen tvivl om, at Tibet folkeretligt er en del af Kina. Riget i midten har anerkendt tibetane-

re og over 50 andre etniske grupper
som mindretal. Men en sådan anerkendelse skal ikke stå i vejen for forsøget på at udligne den økonomiske
udvikling i hele landet. Meget af det,
der i disse år foregår i Lhasa, er ikke
så meget anderledes end nedrivninger af gamle, hyggelige hutonger i
Beijing. Selv om man som turist mister en særpræget oplevelse, synes
jeg det er svært at argumentere for at
fastholde f.eks. Tibet som et frilandsmuseum,
Dilemmaet er tydeligt. Derfor kan
man da kun håbe på, at udviklingen
i Tibet – som i det øvrige Kina – finder en balance mellem den nødvendige økonomiske udvikling og hensynet til lokale og regionale særpræg.
Det kræver utraditionelle løsninger,
hvis det skal komme til at glide lige
så ubesværet som Himmelekspressen.
Johs. Krarup

En troende buddhist stræber efter mindst én
gang i sit liv at foretage en pilgrimsfærd til et af
Tibets hellige steder.
(Foto: Jytte og Ole Sørensen).
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KINA OG MINORITETERNE
NY ORGANISATION VIL STYRKE DERES KULTURELLE IDENTITET
En dansk keramiker og elfenbensskærer drømte allerede
som tiårig om at rejse til
Kina. Drømmen gik i opfyldelse: i oktober 2006 var hun
på sin tredje rejse til Riget i
Midten, denne gang til en
international konference om
minoriteter, folkekunst og
kunsthåndværk rundt om i
verden. Her skriver hun om
konferencen og om sine to
første rejser til Kina.

forurening. Kina åbner sig for omverdenen, og vi oplever en ny økonomisk udvikling, som mange ønsker at
tage del i. Man må sande at Kina har
mange ansigter.
I 1956 blev en gruppe danske folketingsmedlemmer, heriblandt min
bedstemor, Ingeborg Refslund Thomsen, inviteret af den kinesiske stat til
at besøge landet. Den rejse blev skelsættende for hende, og det blev den
også for mig, jeg var den gang ti år
gammel. Min bedstemor var en underholdende, slagfærdig kvinde, og
når hun satte sig med en kop kaffe og
en stor cigar og fortalte om Kina, så
voksede mine øjne og ører, og jeg
drømte om selv at rejse dertil.

Af Lene Stevns Jensen

Frustrationer og
varige venskaber

For tiden skrives der meget om Kina i
pressen. Der skrives om de politiske
forandringer og forberedelserne til
De Olympiske Lege i Beijing, om
den rivende økonomiske udvikling
og om den medfølgende katastrofale

Efter Kulturrevolutionen begyndte
landet langsomt at åbne sig igen for
udlændinge, og i 1978 var jeg med
Venskabsforbundet Danmark–Kina
på en af dets første rejser til landet.
Vi var en gruppe på 24 personer,
som havde forberedt os gennem
et år, og med hjælp fra den kinesiske ambassade rejste vi en måned
fra nord til syd, fra Beijing til Hong
Kong.
Rejsen var forberedt ned til mindste detalje, vi interviewede skoler,
arbejdspladser og familier, og undervejs skrev vi en rapport om vores
indtryk. Hjemmefra havde vi organiseret os i forskellige interessegrupper.
Jeg var medlem af en kvindegruppe,
men efter kort tid og få interviews
nedlagde vi gruppen. Det var da vi
indså, at rapporten lige så godt kunne være skrevet hjemmefra – alt var
tilsyneladende helt perfekt! Ethvert
svar på vores spørgsmål begyndte
med sætningen „Takket være firebandens fald”, og fortsættelsen var altid
yderst positiv.
Jeg var med i ledergruppen, og efter hvert besøg i en ny by havde vi et
møde med de lokale guider, hvor de
bl.a. bad os om kritik, så de kunne
gøre deres arbejde bedre. Efter nogen
tid syntes jeg det var rimeligt, at også
vi fik kritik. Det fremførte jeg, efter at
vi som sædvanlig havde fortalt, hvad
vi syntes der måske kunne gøres bed-

Keramiker og elfenbensskærer Lene Stevns Jensen i sit galleri i København med en kvindefigur
med vinger, som hun lavede i Canada.
(Foto: Flemming Poulsen).
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re. Mit spørgsmål medførte dyb, pinlig tavshed, forlegen latter og endelig et svar der gik ud på, at der jo
overhovedet ikke var noget at kritisere ved os! Det var dybt frustrerende –
aldrig nogen sinde nåede vi ind under den glatte, høflige overflade, end
ikke i glimt.
Anden gang jeg besøgte Kina var i
foråret 1989, hvor jeg var gæst ved
The Central Academy of Arts & Design i Beijing. Det var et forandret
Kina jeg nu mødte: Til trods for den
spændte atmosfære var der en åbenhed, en spontanitet og en venlig, pågående nysgerrighed, og her opstod
varme venskaber, selv om vores fælles sprog var meget mangelfuldt. Det
er venskaber som stadig holder.

Mindretal og folkekunst
I oktober 2006 var jeg i Kina igen,
denne gang inviteret til 2006 China
Yunnan International High-Level Forum and Nationality Folk Arts and
Crafts Exhibition. 300 kunsthåndværkere og andre med tilknytning til folkekunst og kunsthåndværk, repræsenterende 16 lande, var inviteret til
Kina for at diskutere forholdene for
minoriteter og folkekunst og kunsthåndværk i en international sammenhæng.
Det overordnede formål med konferencen var at nedsætte en international organisation (IFACU – International Folk Arts and Craft Union), som
skal tage vare på minoriteternes interesser, folkekunst og kunsthåndværk
i særdeleshed, og åbne nye muligheder for international interesse for og
handel med kunsthåndværk. Konferencen fandt sted i Yunnan-provinsens hovedby Kunming, også kaldt
„Byen med det evige forår“ på grund
af det milde klima.
Yunnan har 42 millioner indbyggere og rummer 26 nationale mindretal, hvoraf en del bor i svært tilgængelige bjergegne. Yunnan har det
hele: tropiske regnskove med elefanter og sneklædte bjerge. Det er et af
Kinas mest spændende områder, og
den udvikling, som nu stormer frem
over hele landet, kom sent i gang
her.
For Kina er det af vital betydning,
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at landbefolkningen bliver boende
og kan finde beskæftigelse også i
yderområderne. Den store vandring
fra land til by må stoppes, fordi den
medfører stor fattigdom og arbejdsløshed. Man forsøger at afhjælpe arbejdsløsheden ved bl.a. at ansætte
mange flere mennesker, end der er
brug for, i offentlige stillinger, hvilket
medfører et enormt bureaukrati.

Tidssvarende kunsthåndværk
Da mange af de nationale mindretal er kendt for deres unikke og
meget smukke kunsthåndværk, værner man nu om det, prøver at gøre
det tidssvarende. Næsten hver amt
i Yunnan-provinsen har sine egne
mærkevarer, således er bai-folket
kendt for sine smukke metalarbejder,
sort keramik kommer fra Zhenyuan,
og stenarbejder, specielt marmorarbejder, er kendetegnende for dali-folket.
Af historiske og geografiske grunde
er Kunming blevet et center for handel med jade, og i hele Yunnan-provinsen satser man nu på turisme, ikke
mindst den kinesiske turisme, som
vokser på grund af den stigende velstand. En anden handelsvare er broderier, tøj og håndbroderede stofstykker, som bliver fremstillet og bragt til
byen af minoritetskvinderne og solgt
i butikker og på markeder.
Hver minoritet har sine egne kendetegn. Mens jeg opholdt mig i en
stor, treetagers bygning med kunsthåndværk, kom to små, tætte miaokvinder, mor og datter, med hver en
taske på mindst 40 kg. Moren var i
traditionel etnisk påklædning, datteren i cowboybukser og med den
evindelige mobiltelefon klæbende til
hånden. De var kommet ind fra en af
landsbyerne for at sælge tøj og smykker til butikkerne, og min første tanke
var: hvordan kan de overleve med de
priser? Jeg er født i Hundens År, derfor havde jeg fået foræret et par specielle ørenringe med hundetænder,
og da den ældre kvinde så tænderne
dingle fra mine ører grinede hun
højt. Det skabte en sjov kontakt og
en lang samtale på kinesisk og dansk.
Ingen af os forstod, hvad den anden
sagde, men en anden form for kom-

munikation opstod.

Turisternes etniske landsbyer

De etniske minoriteter har hver deres
kultur, hver deres kendetegn, og for
at de ikke skal blive overrendt af nysgerrige turister i deres svært tilgængelige landsbyer, har man oprettet et
sted, der kaldes „De Etniske Landsbyer“. Det kan på nogle måder sammenlignes med Den Gamle By i
Århus. Det er et sted, hvor mange af
minoriteterne er repræsenteret, og
hvor man kan se hvordan de lever,
går klædt, deres traditioner, sange og
danse, og der er optræden og mulighed for mange kulinariske oplevelser.
Her kan man leje en guide, klædt i
mindretallenes traditionelle tøj, og
man går rundt mellem boder med alverdens souvenirs.
Det er en kæmpe turistattraktion,
man kan kalde det en stor teaterforestilling, men man ser og får forklaret
nogle ting, man ellers ikke ville få at
se, og det fastholder interessen for
minoriteterne og viderefører deres
specielle traditioner.
En anden måde man prøver at støtte landbefolkningen på, er ved at ansætte højtuddannede konsulenter,
som skal hjælpe kvinderne med at
målrette deres broderier og i det hele
taget målrette tøjproduktionen og de
traditionelt fremstillede produkter
mod nutidig brug og mod turisterne.
Det samme har man gjort for at hjælpe minoritetsgrupper i Canada – og
med et godt resultat.
H.C. Andersen gav Kina inspiration
til eventyret om nattergalen, Wegners
mest kendte stol, Kinastolen, var dybt
inspireret af en kinesisk stol, som står
på Kunstindustrimuseet i København
– kinesisk kultur har på mange måder
præget os i Europa.

fremme af den kulturelle identitet.
Man må håber, at dannelsen af International Folk Art and Craft Union
(IFACU) vil fremme kendskabet til
folkekunst og kunsthåndværk. Nu
skal dannelsen af organisationen gøres kendt, og i 2008 er det meningen,
at den første årlige konference skal
finde sted.

I forbindelse med konferencen i Kunming var
repræsentanter for Yunnans mange minoriteter
mødt frem i deres overdådige folkedragter.
(Foto: Lene Stevns Jensen).

En ny side af Kina
Rejsen til Kunming viste for mig en
ny side af Kina. Der var her en stolthed over de etniske minoriteter og
deres kunsthåndværk og et ønske om
at styrke deres identitet og traditioner
ved at videreudvikle og tilpasse
kunsthåndværket til nutidig brug og
salg til turister. Der var et ønske om
samarbejde og udveksling af ideer til
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SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING
MAGTHAVERNE LYTTER MERE TIL FOLKS BEHOV
Kineserne klager meget over
deres tilværelse, men der sker
forbedringer, og myndighederne er begyndt at interessere
sig for, hvordan folk har det.
Kinabladets medarbejder i
Beijing rapporterer om, hvordan hun mærker de forandrede forhold, når hun ser et
populært tv-program, når
hendes hushjælp fortæller
om nye muligheder for at få
nedsat datterens skolepenge,
og når hun fra sine kolleger
hører, at statsansatte og pensionister har fået flere penge
mellem hænderne. Men der
ønskes flere forbedringer.
Af Ma Jisen
journalist, forfatter
Beijing

I morges kom min hushjælp Cuilan
for at gøre rent. Hun fortalte at prisen
på medicin er faldet en hel del. En
bestemt traditionel kinesisk medicin
mod forkølelse, der plejede at blive
solgt for 0,80 yuan (55 øre), koster
nu 0,30 yuan (20 øre). Hun fortalte
også, at hendes datter er begyndt det
nye semester på kostskolen for bonde- og arbejderbørn, som ligger i udkanten af Beijing. Hun går i 2. klasse
i junior-mellemskolen. Det er en privatskole, og den er temmelig dyr: per
måned koster det 1200 yuan (840
kr.) for undervisning og andre udgifter, 200 yuan (140 kr.)for bøger og
400 yuan (280 kr.) for at bo på skolen plus 150 yuan (105 kr.) for mad.
Hvis hun ikke allerede havde betalt skolepenge for det nye semester,
ville hun have flyttet sin datter til en
offentlig mellemskole i nærheden
af sit hjem. Hun fik nemlig for nylig at vide, at børn fra bonde- og arbejderfamilier, der er hjemmehørende på landet, men har slået sig ned

i Beijing, nu kan gå i offentlige skoler uden at skulle betale 2000 yuan
(1400 kr.) ekstra, fordi de ikke er registreret som bopælsberettigede i
Beijing. Det betyder, at deres børn
nu behandles på lige fod med børn
fra familier, der har bopæl i Beijing.
For Cuilan ville det betyde, at hun
kunne spare alle ekstra udgifter ved
at datteren går i sin nuværende private kostskole. 400 yuan (280 kr.) ville være nok til at dække udgifterne
til undervisning og bøger. Men hun
kunne ikke flytte sin datter, da hun
allerede havde betalt skolepenge, og
semestret allerede var begyndt.
Det blev også meddelt, at i hendes
landsby i Anhui-provinsen kan børn
nu gå gratis i grund- og mellemskole. Men heller ikke det kan hun nyde
godt af. Hun håber, at hendes datter
næste semester vil få tilladelse til at
gå i Cuiwei mellemskole lige i nærheden af, hvor hun bor.
Cuilan har arbejdet mere end ti år
i Beijing. Hun gør rent og laver mad
for 17 husholdninger for otte yuan
(5,50 kr.) i timen. Udgifterne til hendes datters skole udgør mere end en
månedsløn.
Sygehjælp og skole er to ting, som
ligger Cuilan meget på sinde. Det er i
den sidste tid blevet aktuelle spørgsmål over hele landet. Folk klager
over, at den nuværende sygeforsikring kun gælder for statsansatte, og at
budgettet for uddannelse ikke dækker landområdernes skoler. Det urimelige heri er åbenlyst. De to emner
var også i fokus, da Den Nationale
Folkekongres (parlamentet) holdt sin
årlige samling i marts 2007.

En tv-udsendelse med
partisekretæren
Måske var det ikke et tilfælde, at jeg
så et interessant tv-program om netop disse emner i aftes. Klokken var
22, og da jeg zappede på tv standsede jeg på CCTV-13. Programmet
„Xiao Cuis interview” fangede min
interesse. Xiao Cui er en populær tvvært, og han var i gang med at interviewe Li Yuanchao, der er partisekretær for Jiangsu-provinsens kommunistiske parti og altså provinsens øverste leder.
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Xiao Cui og partisekretæren talte
om de 12 nye hospitaler i provinshovedstaden Nanjing, hvor mennesker
med lav indkomst eller uden indkomst kunne få medicinsk behandling for meget lave priser. De kaldes Huimin-hospitaler. Hui betyder
til gunst for, min betyder folket, altså
hospitaler til gavn for folket. Fattige
syge skal fra kvarterets naboskabskomite først anskaffe sig et kort med attest på, at de er trængende. Med dette kort kan de nyde godt af et Huimin-hospitals ydelser.
For at give et eksempel var Wu
Xiufeng og hendes mand inviteret
med til udsendelsen. Wu havde været arbejdsløs siden 1996 og hendes
mand siden 1998. Wu var blevet
opereret for en diskusprolaps i lændehvirvlerne under Huimin-programmet, hvad de ellers ikke ville have
haft råd til. Parret var midaldrende.
De takkede partisekretæren for Huimin-programmet, og han forærede fru Wu en infrarød terapilampe til
genoptræningen.

Nye boliger
Så skiftede emnet til boliger. Provinsregeringen har gennemført et projekt med betegnelsen 831 for at klare
manglen på boliger til mindrebemidlede familier. Projektet vedrører familier med et per capita boligareal på
mindre end 8 m², med en per capita indkomst på mindre end 300 yuan
(210 kr.) om måneden, og som har
boet i byen i mere end ti år. Familier,
som opfylder disse betingelser, kan
købe lejligheder bygget af staten til
en meget lav pris.
En familie på tre fra Yangzhou i
det nordlige Jiangsu kom ind i studiet. Partisekretæren havde besøgt familien tre år tidligere på deres gamle sted, et elendigt lille værelse uden
sanitære faciliteter. Fordi de hørte til
831-projektet, var de nu flyttet ind i
en ny lejlighed. Deres datter har nu
et værelse på størrelse med det, de
alle tre delte i årevis, og hun studerer nu på universitet. Partisekretæren
gav pigen en bærbar computer med
en formaning til hende om at studere
flittigt.
Partisekretæren fortalte også, at
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provinsregeringen er i gang med at
gennemføre et projekt kaldet „tre ting
at have” og „to garantier”: at sikre
alle borgere i provinsen mad, tøj og
en rimelig bolig, og at garantere alle
trængende familier de basale livsfornødenheder og juridisk hjælp, når
der er brug for det.
Fødemidler og tøj er relativt let at
skaffe, det vanskelige er at skaffe boliger. I de senere år har provinsregeringen bygget etageejendomme og
solgt billige lejligheder til mindrebemidlede familier. I byområderne
er 54.000 husstande flyttet ind, og
150.000 landbohusstande har forladt
deres stråtækte hytter og er flyttet ind
i nye huse af mursten og tegl, blev
det oplyst i udsendelsen.
Til sidst kom en gruppe universitetsstuderende ind i studiet. De havde ikke haft tid til at spise aftensmad,
fordi de skulle være med i udsendelsen, så vi har bagt en kage til dem,
siger tv-værten og beder om at få kagen båret ind. Han henleder tilskuernes opmærksomhed på et tal på toppen af kagen, 400 milliarder yuan
(280 milliarder kr.) og spørger partisekretæren: „Ved du hvad det er for
et tal“? Han spekulerer lidt og siger
så: „Det er Jiangsu-provinsens årlige
indtægter“. Tv-værten giver ham en
kniv og siger: „Vil du skære kagen i
portioner som passer til hvad pengene går til?“. Partisekretæren tager kniven og skærer først et stykke på 60
pct. af kagen, det går til finansministeriet i Beijing. Resten bliver skåret i
tre dele til:
1. offentlige udgifter til skolevæse
net, offentligt finansieret sygefor
sikring og bistandshjælp,
2. administration, inklusive politi,
og
3. infrastruktur, herunder veje,
elektricitet og telekommunika
tion, som skal forbinde alle byer
og alle landsbyer.
Først derefter blev kagen delt ud til
studenterne.
Det var et show, men det afspejler
de forandringer, der sker over alt i
Kina – en udvikling, der går i den rigtige retning. Jiangsu-provinsen er et
godt eksempel på denne udvikling.
Men jeg kan dog ikke lide den måde,

En stor del af den kinesiske befolkning har fået det økonomisk bedre i de seneste år, men
kløften mellem by og land, mellem rig og fattig, er blevet bredere. Øverst: Forretningsgaden
Wangfujing i Beijing med moderne butikker, fyldt til bristepunktet med luksusvarer.
(Foto: Flemming Poulsen).
Nederst: En kvinde i den fattige Guangxi-provins i Sydkina på vej hjem fra en lang dags
hårdt arbejde i marken med dagens høst af grøntsager i den ene kurv og hendes to små børn
i den anden. (Foto: Richard Jones/Sinopix).
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tv lod partisekretæren optræde som
velgører, mens det arbejdsløse par og
deres datter havde rollen som de ydmyge modtagere. Naturligvis er de
modtagere af velgerninger, men set
fra en anden vinkel burde regeringen
for længst have sørget for uddannelse og medicin.

yuan om måneden – det var utænkeligt før i tiden. Også de landboer,
som bliver hjemme, har et bedre liv
nu. Men sammenlignet med byboer
er kløften fortsat stor. For at ændre
det, kræves mere dybtgående forandringer.

En ny udvikling

Den Nationale Folkekongres vedtog
på sin årlige samling i marts 2007 en
lov om ejendomsret, den første siden 1949. Loven fastslår princippet
om lige beskyttelse af statens, kollektivers og privates ejendom. Loven om
beskyttelse af privat ejendomsret vakte særlig stor opmærksomhed. Emner, som drejede sig om folks tilværelse, blev også livligt diskuteret, det
gjaldt for eksempel spørgsmål som
sygeforsikring, boligforhold, uddannelse og miljøbeskyttelse.
Endnu et eksempel: Kriteriet for,
hvor godt embedsmænd røgter deres hverv, har hidtil været væksten
af bruttonationalproduktet inden for
hans område. Nu har Shanghai fremsat nye kriterier: bidrag til miljøbeskyttelse, bidrag til forskning og udvikling og generelle lønforbedringer.
Disse kriterier er meget vigtigere, når
det drejer sig om bæredygtig udvikling. Hidtil har de offentligt ansvarlige bestræbt sig på at presse bruttonationalproduktet i vejret på bekostning
af miljøet og social fremgang. De nye
kriterier er et skridt fremad. Shenzhen er fulgt efter, og flere vil komme til.

Medicin, uddannelse og boliger er
noget, folk i hele landet klager over.
De er utilfredse med, at den eksisterende sygesikring kun gælder statsansatte, og at statens uddannelsesbudget ikke dækker skoler på landet.
Uretfærdighederne er tydelige. Det
er opmuntrende at se, at der sker forbedringer på disse områder.
Det er tegn på en ny udvikling:
Magthaverne er mere opmærksomme
på sager, som vedrører menneskers
tilværelse. På Maos tid blev der kun
rapporteret om „fremskridt i bygning
af et socialisisk samfund”. Den nød
og elendighed, der herskede i størstedelen af landdistrikterne, blev holdt
skjult. Nu, derimod, hvor der er sket
store politiske forandringer i de senere år, er „bøndernes hårde liv, de
fattige områder på landet og det tilbagestående landbrug“ tophistorier i
medierne. Sidste år blev landbrugsskatten afskaffet, og i år er staten begyndt at tilføre midler til basisuddannelse på landet. 11 provinser og millionbyen Chongqing bebudede tidligere i år, at de ville afskaffe det gamle bopælsregistrerings-system, som
inddeler befolkningen i by- og landboer. Et nyt registreringssystem, som
skal garantere lige status for land- og
byboere, vil fremover dække hele
landet, hvilket betyder, at der bliver gjort op med diskriminationen af
bønder. Der er ingen tvivl om, at livet for størstedelen af den kinesiske
befolkning vil blive yderligere forbedret.
Siden reformen i 1978 er bøndernes levevilkår generelt blevet bedre.
Min hushjælp, Cuilan, for eksempel,
tjener nu mere end 1500 yuan (1050
kr.) om måneden her i Beijing. Mange folk fra landet kan som hun tage
til byerne for at arbejde og tjene adskillige hundrede eller flere tusinde

Nye kriterier

Højere løn og pensioner
I begyndelse af 2007 fik statsansatte
en betydeliglønstigning, og pensionisterne fik en tilsvarende forhøjelse af
pensionen. Den 6. april, da vi pensionister fra min gamle arbejdsplads
mødtes, fortalte Wang Minhui, en af
mine gamle kolleger: „Min løn var på
62 yuan (43 kr.) og min mands på 78
yuan (55 kr.) i mere end tyve år, fra
1950erne til 1980erne, lønstigning
var der ikke noget der hed. Men ved
den seneste lønstigning kom min løn
op på 3000 yuan (2100 kr.) og min
mands på 4000 yuan (2800 kr.)“. Det
er noget, der gælder alle pensionister. Lønstigningerne begyndte at
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vise sig i 1980erne, mens priserne
ikke steg tilsvarende. For disse mennesker har livet aldrig været så godt
som nu.
Måske er det en tingenes tilstand,
som det er svært for udenforstående
at fatte, men det er Kina i dag. Folk
kan mærke, at der sker fremskridt,
selv om der stadig er meget at klage over. Under Maos 27 år var magthaverne også optaget af folks leveforhold. Men kendsgerningerne er,
at økonomien var totalt ødelagt på
grund af forkert politik som fjernelse
af privat økonomi, Det Store Spring
Fremad og Kulturrevolutionen. Hvad
de bekymrede sig om var at sørge for
distribution af rationerede daglige
fornødenheder som fødevarer, tøj og
brændsel, og folk havde en meget
hård tilværelse. Men ingen klagede.
Hvem turde klage, når det ikke var
tilladt?

Ønske om flere forandringer
Alting er anderledes nu efter 28 års
økonomiske reformer. Den mest afgørende reform er at gøre fortidens
fejl gode igen. Den private økonomi
er blev genindført på landet og i byerne, og markedsøkonomien har haft
en rivende udvikling. Vareudbuddet er steget og grænser til overflod.
De økonomiske love siger, at forbrug
fremmer produktion. Derfor forsøger
de ansvarlige myndigheder at forøge
den hjemlige efterspørgsel. Alle dette
både fremmer den økonomiske udvikling og gavner befolkningen.
En interessant ting er, at når folk
ser tilbage, er de tilfredse med, at
der er sket store fremskridt. Men når
de ser sig omkring, for eksempel når
bønderne sammenligner deres levevilkår med byboernes, eller når kinesere sammenligner deres tilværelse
med den, folk i udviklede lande har,
så ønsker de sig flere forandringer.

Oversættelse: Jette Mechlenburg
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STILFÆRDIG, MEDITATIV, AFSLAPPENDE MUSIK
CD MED EN DANSK-KINESISK TRIO

Xong for the blue moon (cd)
Irene Becker (piano), Yu Jun (guzheng)
Charlotte Halberg (fløjte)
Raincd 8013, Exlibris Musik
Gyldendal

Af Vivi Kjær
Cand.phil. i Kinesisk Kunst og Kultur
Tre dygtige kvindelige musikere er
gået sammen og har skabt denne cd,
der udelukkende består af numre, de
selv har komponeret, enten sammen
eller hver for sig. Det mest interessante for netop Kinabladets læsere er
nok, at den ene af musikerne er kineser og spiller på strengeinstrumentet
guzheng, hvis anerække strækker sig
godt et par tusind år tilbage i tiden.
Guzheng musiker Yu Jun er tredje
generation i en familie af musikere
og uddannet fra Shanghai Musikkonservatorium, hvorfra hun tog sin
afgangseksamen i 1997. Men allerede da hun var seks år gammel blev
kimen lagt til hendes musikalske
karriere. Da begyndte hun at studere
både guzheng, klaver og harmonika,
og som otteårig gav hun sin første
koncert.
Hendes forbindelse med Danmark
begyndte i 1997, hvor Pierre Dørge
med sit „New Jungle Orchestra” besøgte Shanghai Jazz Festival. Yu Jun
var blandt tilhørerne, og efter koncerten henvendte hun sig til Pierre Dørge og spurgte, om hun måtte spille
med. Det gjorde hun så næste aften
med så stor succes, at han inviterede hende til Danmark for at give
koncerter og indspille cd’en „China
Jungle” med hans orkester.
Siden hun blev færdig med uddannelsen i 1997 har hun været vidt om-

kring og med åbent sind kastet sig ud
i mange musikformer med sin guzheng. Hun er nu bosat i Berlin, men
har bevaret tilknytningen til dansk
musikliv, hvilket blandt andet har resulteret i dette samspil med de to
danskere Irene Becker og Charlotte
Halberg.
Komponist og pianist Irene Becker
er cand.phil. i musik fra Musikvidenskabeligt Institut og har yderligere
uddannet sig ved Rytmisk Musikkonservatorium (begge i København)
samt Creative Music Studio i New
York. Hun har gennem rejser til så
forskellige steder som Bali, Gambia,
Sydafrika, Kina, Vietnam, Sibirien og
Grønland foretaget omfattende studier i fremmede musikkulturer. Hun er
fast medlem af New Jungle Orchestra, og det er gennem dette orkester,
de tre kvinder oprindelig mødtes.
Fløjtenisten Charlotte Halberg fik
allerede som femårig klaverundervisning, der senere blev suppleret
med violin, guitar og blokfløjte, men
i sidste ende blev tværfløjten hendes
hovedinstrument. Også hun har en
kosmopolitisk tilgang til musikken,
idet hendes grundlæggende uddannelse fandt sted i New York og London, efterfulgt af inspirerende rejser
over hele verden.
Med en sådan musikalsk globalisering forenet i denne trio stod forventningerne til stor variation og farverighed i musikken, men det er ikke tilfældet. Generelt virker det som en
meget homogen musikoplevelse af
nærmest new age-agtig karakter uden
det store særpræg.
Alligevel er det ikke så enkelt! Alene guzhengen, som nærmest introduceres i det første nummer, giver
en smuk og kraftfuld oplevelse af toner, som vi ikke er vant til i vor egen
musik trods ligheder med harpen. I
cd’ens andet nummer leverer den en
rytme som tunge dryp fra træer efter
regn, inden musikken glider over i
varme, bløde toner især fra samspillet mellem fløjte og klaver.
Der er også mere frit fabulerende
stykker med overraskende, arytmiske
indslag, pudsigt nok også i „Lullaby
for Emilio“ (Yu Juns søn), hvilket ikke
forekommer umiddelbart søvnbefor-

drende. I „Free“ opleves glimtvis en
meget „kinesisk“ anvendelse af
zhengen, der giver nogle lydmæssige, men ikke egentlig tonemæssige
effekter.
Interessant er nummeret „Yi Jian
Mei“ af Yu Jun, hvor hun reciterer et
kendt digt fra Song-dynastiet, skrevet
af en kvindelig poet, Li Qingzhao.
Sprog og tonefald blander sig næsten
som et tredje instrument med zheng
og fløjte. Digtet står på kinesisk på
indersiden af coveret sammen med
en kort beskrivelse af indholdet på
engelsk.
Trods den megen omtale af guzhengen kommer alle tre instrumenter ligeværdigt til orde. De forenes i
en stilfærdig, meditativ og afslappende musik uden det store særpræg,
men rar at lytte til. Det er under alle
omstændigheder opmuntrende, at
danske musikere begynder at få øjnene (ørerne) op for værdier i den kinesiske musik. Så måske bidrager denne cd alligevel til den „musikalske
globalisering” i højere grad end den
umiddelbart gav indtryk af?
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KULTURREVOLUTIONEN ENDNU EN GANG
DET ER ALTSÅ BARE FOR MEGET!

Emily Wu og Larry Engelmann:
En fjer i stormen
En barndom tabt i kaos
Borgen 2007
Oversat fra amerikansk af Otto Sigvaldi
392 sider, 299,95 kr. (vejledende)

Af Rikke Agnete Olsen
Denne livsskildring er både velskrevet og veloversat, og der er ikke den
ting eller begivenhed eller hæslige
handling fra Kulturrevolutionens forfærdelige tid i Kina, der ikke er med
i fortællingen om Emily Wu og hendes familie.
Hun og alle hendes er hårdt ramt af
det hele, som uddannede mennesker
er de særlig udsat, og hendes tidligste
erindring handler om et besøg i den
koncentrationslejr, hvor hendes far
holdes fængslet. Hun voldtages selv
som otteårig og kommer på rædselsophold i fjerne landkommuner, og
hvis det var blevet opdaget, at moderen var skabskristen, er det ikke
godt at vide, hvor meget værre alt var
gået.
Bogen ender med Maos død, og
man aner, at trængslerne snart er forbi, men det ville være interessant at

vide, hvordan det alt sammen endte,
hvordan og hvornår Emily Wu kom
til USA, og om hun kom alene, eller
om familien var med.
De mange grufulde forhold, som
beskrives grundigt i bogen, skal ikke
omtales nøjere her. De er ægte nok
og kendt fra mange andre og seriøse
historiske skildringer og biografier,
men det er ikke ellers sådan, at ét
menneske og én familie rammes af
det hele. Faktisk synes man ofte under læsningen, at nu er det altså bare
for meget. Det gælder bl.a. forfatterens heltemod, klogskab og overlevelsesevne, de forskellige indblik i
hendes og andre menneskers sind og
såmænd også handlingsforløbet.
Bogen slutter med et kort takkekapitel, der opregner alle dem, der har
hjulpet, så bogen kunne blive til. Det
omfatter en lang række mennesker
lige fra Emily Wus familie til de læger, der har behandlet hende og hendes medskribent Larry Engelmann,
og gjort dem raske, og det beretter,
at Emily har været på tre lange research-rejser i Kina for at samle
materiale til sine erindringer. Disse
rejser blev mulige på grund af hjælp
fra en Chris Billing, der havde lavet
en dokumentarfilm om Emily: Up to
the Mountain, down to the Village.
Den bragte hende angiveligt i kontakt med gamle venner og bekendte
fra rædslernes år, og den film kunne
det være interessant at se, måske ville den forklare noget af det, man
mangler at få oplyst om hendes liv
efter barndommen og ungdommen i
Maos Kina.
Som det nu er, opleves „En fjer i
stormen” som endnu en bog, oven i
købet en ret amerikansk bog, der lever af Kulturrevolutionen i Kina. Den
er helt urimeligt blevet sammenlignet
med Jung Changs „Vilde Svaner”, der
ud over at være en fin dokumentarisk skildring også har store litterære
kvaliteter. Langt snarere kan „En fjer
i stormen” ses i sammenhæng med
f.eks. Anche Mins sexfyldte skildringer, senest på dansk i hendes portræt
af Madame Mao.
Måske er det et tidens tegn, at sex
og vold sælger godt og i nogen grad
sluges råt, ikke mindst hvis det dre-
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jer sig om historiske romaner, og det
er nu så længe siden, Kulturrevolutionen fandt sted, at den er historie og
et godt romanemne.
Det er den virkelig også med den
rette forfatters pen, og f. eks. Dai Sijie: „Balzac og den lille kinesiske
skrædderinde” eller Shan Sa: „Pigen
der spillede go”. Det er romaner og
ikke biografier, men de giver vidunderligt troværdige skildringer af menneskenes kår og evne til overlevelse
i de svære år, og det er de ikke ene
om.
En vægtig og vigtig erindringsbog
er f.eks. Diyang Bao Møllers „Lille
Doktor Bao”, der udkom i 2000.
Diyang Bao er født et par år før Emily Wu og har heller ikke kun godt at
fortælle, men hendes hukommelse
husker også andet end rædsler. Der
var et liv, selv om det var svært.
Sammenlignet med Diyang Baos
bog virker Emily Wus nærmest som
en roman, hvor mange skildringer
altså bare er for meget. Og når hun
på side 181 omtaler sin barndoms
undervisning og de ting, der skulle
læres udenad og nævner fortællingen
om „Den tåbelige gamle mand, som
flyttede et bjerg” og glemmer „gamle”, kan man få sine tvivl om researchens grundighed. Men det er måske
uretfærdigt – det kan jo være en trykfejl.
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KAMPEN OM DET FASTNAGLEDE HUS
ET RESTAURATØRPAR VANDT OVER MYNDIGHEDERNE
I næsten tre år strittede et
restauratørpar imod, da myndighederne beordrede dem
til at flytte, fordi deres hus
skulle rives ned. Den 2. april
2007 sluttede kampen om
„det fastnaglede hus i Chongqing”. Parret fik en væsentlig
del af deres krav opfyldt.
Sagen vil få vidtrækkende
betydning for myndighedernes behandling af menige
borgeres klager over krænkelser af den private ejendomsret, mener kinesiske
kommentatorer.
Af Flemming Poulsen

Chongqing, Kinas største by med 28
mio. indbyggere, blev samtaleemne i
hele Kina, fordi et ægtepar nægtede at
fraflytte deres hus for at give plads til et
moderne forretningskvarter. Der findes
masser af den slags tilfælde i byer, hvor
myndighederne, byggefirmaer og erhvervslivet mangler plads til nybyggeri.

Et toetagers hus på 240 kvadratmeter midt i Kinas største by har siden
2004 været genstand for kinesiske
mediers bevågenhed. „I er det kinesiske folks stolthed“, kunne husets ejere, den 49-årige Wu Ping og hendes
54-årige mand Yang Wu, læse på en
Beijing-avis’ hjemmeside.
Den store opmærksomhed skyldtes, at parret i næsten tre år havde
modsat sig, at deres hus sammen
med 280 andre boliger skulle rives
ned for at give plads til et moderne
forretningskvarter. Parret var utilfreds
med den erstatning, et ejendoms- og
byggefirma havde tilbudt beboerne.
Alle undtagen én familie flyttede
uden vrøvl. Ægteparret Wu PingYang Wu sagde nej.

Krav om nyt hus,
nej til kontanter
De forlangte at få en bolig i det nye
byggeri, og den skulle ligge i stueplan, så de kunne lave en restaurant
som den, de havde haft i mange år.
De havde fået tilbudt en bolig i nybyggeriet, men ikke i stueplan. De
havde også, som de øvrige beboere,
fået tilbudt kontanter, men det var de
ikke interesseret i.
Det omstridte hus blev bygget i
1944 af Wu Pings far. Han havde en
købmandshandel her. Sønnen arvede huset, og i 1994 sørgede han for
en gennemgribende renovering. Ægteparret drev her blandt andet en karaokebar og en restaurant.
Da alle undtagen Wu Ping og Yang
Wu var flyttet, gik ejendoms- og byggefirmaet Chongqing Zhiran Real
Estate Development Co. i gang med
at grave grunden ud omkring ægteparrets hus. Det stod efterhånden alene tilbage på en ti-femten meter høj
jordknold. Også fru Wu og hendes
mand måtte dog forlade deres hus,
da myndighederne lukkede for el,
gas og vand og spærrede adgangen
til huset. Men parret nægtede fortsat
at give myndighederne lov til at lade
deres hus rive ned, og fristen for at
det skulle ske blev udsat gang på
gang.

Borgerjournalistikkens magt
De første rapporter om begivenhe-

derne i Chongqing dukkede op på internettet, hvor ihærdige bloggere var
taget til det der blev kendt som „det
fastnaglede hus“ for at følge restauratørparrets kamp mod myndighederne og ejendoms- og byggefirmaet.
De officielle medier, også det landsdækkende tv, fulgte sagen op, men
ret hurtigt forbød regeringen, ifølge
kinesiske bloggere og vestlige korrespondenter i Beijing, al omtale af sagen. Reportere blev nægtet adgang
til byggepladsen, men her viste bloggerne deres magt over nyhedsformidlingen.
En 26-årig grønthandler fra Hunanprovinsen, Zhou Shuguang, er ifølge
Hongkong-avisen South China Morning Post ét blandt mange tilfælde.
Han fortæller på sin hjemmeside, at
han som privatperson uden videre
kunne komme ind på byggepladsen
og kontakte fru Wu, der opholdt sig
i nærheden af sit hus, og andre med
tilknytning til sagen. Han medbragte
et digitalt kamera og en mobiltelefon,
der havde både kamera og videooptager, samt 1000 yuan (700 kr.).
Han fulgte udviklingen fra morgen
til aften i seks dage og lagde 30 artikler, interviews, fotografier og videooptagelser ud på sin hjemmeside.
Den siges at have haft over 37.000
besøg hver dag.
Han og andre bloggere havde også
held til via internettet at lave direkte
reportager med lyd og levende billeder fra byggepladsen, der samlede
mange tilskuere om aftenen.
Hans succes med at gøre historien
om ægteparret i Chongqing kendt
over hele Kina fik andre i lignende
situation til at bede ham om også at
omtale deres sag på sin hjemmeside. En af dem fortalte, at hans hus
året før var dømt til nedrivning, og da
han nægtede at flytte, blev han kaldt
til samtale hos politiet. Da han kom
hjem igen, var en bulldozer i gang
med at jævne hans hus med jorden.
Bloggernes reportager fra Chongqing er af bloggerne selv blevet døbt
„borgerjournalistisk“. De mener, at
denne form for nyhedsreportage vil
brede sig til resten af verden, da
mange af blog-beretningerne er oversat til engelsk og bliver lagt ud på in-
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ternettet. Her fik også vestlige medier
øje på konflikten.

Ihærdige fru Wu
Mens historien om det standhaftige
ægtepar skabte debat i hele Kina,
sørgede fru Wu for at tage sig af medierne, der strømmede til Chongqing.
Det er blevet oplyst, at fru Wu klarede sig så fint, fordi hun havde sat sig
ind i de love, der vedrørte deres sag,
og forstod at give medierne hvad de
var kommet efter og havde brug for,
uanset om det var en journalist fra
en lokal avis eller New York Times’
Beijing-korrespondent eller en af de
mange bloggere, der forsynede omverdenen med ucensurerede rapporter om begivenhedernes gang.
Hun fik fra tid til anden nye tilbud
fra ejendoms- og byggefirmaet og
myndighederne, men afviste dem.
Hendes svar var hele tiden: Vi vil
have et hus i det nye byggeri på samme sted som nu, så vi kan indrette en
ny restaurant.

Den slags tilfælde med husejere,
der nægter at flytte, findes der mange
af i Kina. Ejendoms- og byggefirmaer
enes i de fleste tilfælde med myndighederne om at få jaget ejerne ud, og
de har hidtil ikke haft mange muligheder for at klage, understreger bloggere og enkelte kommentatorer i medierne. Om det bliver bedre, når en
ny lov om privat ejendomsret træder
i kraft 1. oktober 2007, er det store
spørgsmål, som også har præget debatten om huset i Chongqing. Det
springende punkt er blandt andet,
om den ny lov klart fastslår, hvornår
offentlige interesser går forud for privates ejendomsret, og hvordan derstatningen skal gøres op.
Den store opmærksomhed, sagen
har vakt i Kina og udlandet, og Wu
Pings utrættelige forhandlinger med
byggefirmaet og myndighederne har
trukket sagen i langdrag.

Hektiske forhandlinger
En kinesisk avis, Syd-Weekend, har

Wu Ping holdt møder med medier fra hele Kina og udlandet foran deres nedrivningsdømte hus, mens hendes mand, Yang Wu, holdt vagt i huset for at hindre, at det blev revet ned i
nattens mulm og mørke. (Foto: Getty Images/All Over Press).
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interviewet dem, der var med til at
forhandle om et forlig. Bladet beretter, næsten time for time, om de forhandlinger, der i sidste halvdel af
marts 2007 endte med et forlig mellem ægteparret, ejendomsfirmaet og
myndighederne.
Forhandingerne foregik under ledelse af distriktsdommer Zhang Li,
distriktets partichef, Zheng Hong,
Chongqing bys partisekretær, Wang
Yang, og byens borgmester, Wang
Hong. Desuden var der hele tiden
kontakt med fru Wu og med en repræsentant for ejendomsfirmaet samt
med distriktets leder, Hung Yun.
Distriktets boligkontor havde i
overensstemmelse med loven udstedt dekret om, at huset skulle rømmes senest 22. marts 2007. Til SydWeekend forklarer distriktsdommer
Zhang Li, at det faktisk ikke var meningen, at husets skulle jævnes med
jorden den 22. marts. Han var blot
nødt til at efterkomme anmodningen
fra ejendomsfirmaet om at fastsætte
en endelig frist for rømningen. Men
meningen var blot, at ægteparret senest den dag skulle gå med til at forlade huset frivilligt.
Den 22. marts ventede et større opbud af bloggere, journalister og fotografer hele natten på at Yang Wu
skulle blive jaget ud af sit hus, men
der skete intet. Ledere af forhandlingerne besluttede i løbet af natten, at de ville holde et pressemøde
om formiddagen den 23. marts, men
hvordan det skulle foregå, og hvordan rollerne skulle fordeles, var der
uenighed om. Det endte med, at distriktsdommeren skulle holde pressemødet alene. Han var til møder hele
natten og kom tilbage til sit kontor
klokken 7, to timer før pressemødet
skulle begynde.
Kl. 9 var 61 reportere fra 40 medier
mødt for at overvære pressemødet,
men de følte sig snydt, fortæller
„Syd-Weekend“, for der skete ikke
andet, end at de fik stukket en pressemeddelelse i hånden og fik besked
på ikke at stille spørgsmål.
Det nye og helt afgørende var, at
myndighederne var indstillet på at
finde en fredelig løsning på konflikten. Chongqings borgmester sagde
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ved et offentligt arrangement, at konflikten om det fastnaglede hus skulle
behandles roligt og efter loven. En
blogger refererede, hvad en gammel
kone havde sagt en aften på byggepladsen: „Hvis det havde været før i
tiden, havde politiet simpelthen jævnet huset med jorden for længe siden“.
Den 27. marts var man nået til
enighed om et nyt hus på samme
sted som det gamle, en erstatning
på 1,7 mio. yuan (1,2 mio. kr.), dvs.
600.000 yuan mere end hidtil. Men
højere myndigheder ville ikke acceptere den løsning.
Om eftermiddagen den 28. marts
mødtes partisekretær Zheng Hong
med Wu Ping. Hun holdt en enetale
i 40 minutter, forhandingerne varede
tre timer. Man gennemgik sagen og
de mulige løsninger. Wu Ping gav
flere indrømmelser.
Det blev fastslået, at et nyt hus på
samme sted ikke kunne bruges til
genhusning, for så risikerede man, at
alle 280 tidligere ejere ville kræve at
flytte tilbage. Distriktsdommeren sagde til Wu Ping, at man stadig ønskede at forhandle sig til rette. Den 29.
marts forhandlede man til kl. 2 om
natten. Wu Ping fik tilbudt 2,4 mio.
yuan og ret til at købe et hus et andet
sted til en fordelagtig pris. Wu Ping
sagde nej. Sagen var dermed gået i
hårdknude.
Men så kom distriktets nyudnævnte leder Huang Yun ind i billedet.
Han havde før været ansat i Shaping-

ding zi hu
Det omstridte hus er i de kinesiske
medier blevet kendt som Chongqings ding zi hu. Ding zi betyder
at nagle noget fast, så det ikke kan
fjernes, i dette tilfælde et hus eller
en familie (hu). Det kan også betyde en sag, der er vanskelig at behandle. Udtrykket bruges desuden
om en stædig person, der holder på
sin ret og giver anledning til ballade med myndighederne. På engelsk
er det blevet til „The Nail House“.

ba-distriktet. Han huskede, at et lokalt ejendomsfirma havde bygninger
der. Firmaet var parat til at stille et
hus til rådighed, det inspicerede Wu
Ping, og hun var mere end tilfreds
med det. Kvarteret er endnu bedre
end det, de hidtil havde boet i, sagde
hun.
Mandag den 2. april 2007 om eftermiddagen skrev Wu Ping under
på aftalen, og tidligt på aftenen kom
bulldozere fra byggefirmaet og væltede husmurene i løbet af et par timer.

Sagt og skrevet om
Det Fastnaglede Hus

„I et demokrati og et retssamfund har
en person ret til at tage vare på sin
retmæssige ejendom“.
Wu Ping. Ifølge New York Times.
„Dette er ikke en enkelt persons sag,
den drejer sig om rettighederne for
alle de kinesere, der siger, at deres
hjem er blevet jævnet med jorden“.
Yangcheng Aftennyheders hjemmeside. Ifølge The Guardian.

Ros til ægteparret
og myndighederne

„Ingen anden tilsvarende strid om et
stykke jord vil vække så stor opsigt.
Ejerne var rige og havde råd til at tage
kampen op mod byggefirmaet. De
fleste almindelige borgere har ikke
den mulighed“.
Zou Tao, aktivist vedrørende ejendomsrettigheder. Ifølge South China
Morning Post.

Dramaet om „Det Fastnaglede Hus
i Chongqing“ var forbi, men kinesiske kommentatorer mener, at det er
en konflikt, der vil få vidtrækkende
betydning.
„Sagen kan både regeringen og
borgerne lære noget af“, skrev regeringsbladet China Daily et par dage
efter, at forliget var en kendsgerning.
„Det kinesiske folks bevidsthed om
dets rettigheder er blevet styrket de
seneste år. Parret i Chongqing har
vist, hvordan man skal holde på sin
ret. Det er tegn på et mere åbent
samfund“.
„Denne nye bevidsthed er måske
ikke godt nyt for ejendomsfirmaerne.
Flere og flere personer, der tvinges
til at flytte, kan anmode om mere acceptable erstatninger. Dette kan forhåbentlig føre til mere effektive og
fornuftige mekanismer til afgørelse af
erstatningerne“.
„Chongqings lokale regering og
den lokale domstol skal roses for deres optræden i forsøget på at løse striden. I modsætning til mange andre
lokalregeringer brugte Chongqing-regeringen ikke sin magt til at tvinge
ægteparret til at acceptere den erstatning, som ejendomsselskabet tilbød.
I stedet gjorde den sit yderste for at
hjælpe husejerne og ejendomsfirmaet til at få hårdknuden løst op. Den
lokale regering og domstolen har vist
et eksempel til efterfølgelse“.

„Hvis der var flere af dens slags ulydige borgere, ville vi nærme os et retssamfund“.
Indlæg på Xinhuas hjemmeside.
Ifølge Washington Post.
„En menig borger kan ikke vinde over
bygherrer. Vi bør ikke gøre livet besværligt for regeringen“.
Li Deshun, nabo til det omstridte
hus. Ifølge nyhedsbureauet Xinhua.
„Eksperter mener, at balladen afspejler voksende utilfredshed hos menigmand med den måde, byggegrunde
beslaglægges på og bygninger jævnes
med jorden“.
(Nyhedsbureauet Xinhua).
„Jeg er ikke en person, der holder på
sin ret, så jeg får mindre erstatning
(end ægteparret). Hvis jeg havde været en standhaftig person, ville jeg
have fået mere. Det er ikke rimeligt“.
Indlæg på en kinesisk internet-portals hjemmeside fra tidligere ejer af et
nedrevet hus i Chongqing. Ifølge Washington Post.
„De burde lade dette hus blive stående som et mindesmærke over det kinesiske folks kamp for den private
ejendomsret“.
Zhou Xiaozheng, sociolog, Folkets
Universitet. Ifølge Los Angeles Times.
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RI CHANG SHENG HUO
OM HVERDAG OG TILVÆRELSE, SAMLET AF CLAUS SEIDEN

ri chang – hverdag

Morakkere
Flere og flere kinesere arbejder urimeligt længe for at forbedre deres
karrierer. Det fastslår en undersøgelse, foretaget af en psykologiprofessor
på Beijing Normal Universitet. Hun
siger, at 70 pct. af funktionærerne og
kontorfolkene i Kinas fire største byer
har 10 timers arbejdsdage og næsten
aldrig tager sig en fridag.
Det er tit vellønnede mennesker
med gode job og en uddannelse bag
sig, der arbejder så intenst, og de gør
det for at gavne deres karriere-muligheder. En mellemleder i et reklamebureau i Beijing siger: Lange arbejdsdage er den eneste måde, man kan få
opmærksomhed på, så man kan gøre
sig håb om forfremmelser.
Folk siger, at de især arbejder så
meget for at få overarbejdsbetaling,
men der er også firmaer, hvor overarbejdet er tvunget, og andre ansatte siger, at det ville virke påfaldende, hvis
de gik hjem efter otte timer, når alle
andre blev siddende og pukler.

Små morakkere
Det højeste ønske hos mange kinesiske skolebørn er en god, lang nattesøvn. Forældrenes pres får dem til at
bruge lang tid på lektielæsning oven
på skoledage, der i gennemsnit er på
8,6 timer, og som for nogle børns
vedkommende når op på 12 timer.
Så det normale er, at børnene bruger
længere tid i skolen, end forældrene
gør på deres arbejdsplads.
Nyhedsbureauet Xinhua har besøgt
en familie i Beijing, hvor datteren
Zhuzhu er 12 år. Hun er i skole ni timer alle dage fra mandag til fredag.
Lørdag og søndag skal hun tidligt op
for at gå til spil – familien har anskaffet sig et klaver. Og når det er overstået, er der ekstraundervisning i ma-

tematik og engelsk om eftermiddagene i weekenderne.
Zhuzhus mor, der er afdelingschef i et PR-firma, siger, at hun godt
ved, at pigen ikke har megen tid til
at lege, „men hun får lov at lege med
sit legetøj en time om lørdagen og en
time om søndagen”. Men, siger moderen, hvis ikke vi sørger for, at hun
lærer noget nu, vil hun komme og
bebrejde os det i fremtiden. Når hun
først er kommet gennem universitetet, får hun masser af tid til at lege.

Billigere og dyrere
Miljøhensyn præger nu også kinesisk
lovgivning. Fra juli 2007 blev det dyrere at have bil, men til gengæld afskaffede man helt skatten på cykler.
Fremtidig bliver det dyrt at forurene
ved at smide skrald andre steder end
på lossepladserne. Private risikerer
en bøde på 140 kr. for at smide affald på gaden, og virksomheder skal
regne med mindst 3500 kr. i bøde,
hvis de bliver taget i ikke at skaffe sig
af med skraldet på regulær vis.

Miljøfisk
Provinsen Hubei har haft problemer
med sit vandmiljø, blandt andet
langs 1000 km af Yangtzes løb:
Overfiskning har ført til, at floden og
omkringliggende vandområder er
kommet i økologisk ubalance. Provinsens myndigheder greb hårdt ind:
De forbød alt fiskeri i tre måneder,
og de arbejdsløse fiskere blev i stedet
beskæftiget med at udsætte fiskeyngel. I alt blev der udsat 50 millioner
småfisk, græskarper og andre karpearter.

Miljøforsøg
Ude fra rummet kunne man øjeblikkeligt se resultatet af Beijings miljøforsøg sidste år, hvor det i tre dage
blev forbudt at køre bil i dele af storbyen. De kinesiske myndigheder mener, det lykkedes at holde 800.000
biler væk fra gaderne i de bilfrie
dage, og målinger fra en amerikansk
satellit viser, at mængden af kvælstofforbindelser over byen blev formindsket med 40 pct. i den periode.
Også kineserne selv har målt luftforandringerne i Beijing på de bilfrie
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dage, men de amerikanske resultater
er vigtige, fordi de ser ud til at vise,
at det rent faktisk var bilernes fravær
og ikke bare de vestenvinde, der
prægede vejret i perioden, som fik
kvælstofindholdet til at ændre sig.

Tobaksforsøg
Den internationale kampagne mod
tobak får nu også et vist gennemslag
i Kina. Beijings bystyre har indtrængende opfordret personalet på byens
hospitaler til at lade være med at
ryge, og der er oprettet særlige antiryge-klinikker på tre af hospitalerne.
Blandt andet vil man forsøge at give
folk et anti-depressivt middel, der
kan hjælpe dem over de første hårde
uger. Kina er det land i verden, der
har den største tobaksproduktion, og
hvor der ryges flest cigaretter.

Tobaksadvarsler
Selv om Kina i fire år har været med
i WHOs internationale kampagne
mod tobaksrygning, er det først nu,
man begynder at gøre noget ved passiv rygning. En rapport fra sundhedsministeriet i Beijing fastslår, at kun
35 pct. af deltagerne i en opinionsmåling vidste, at det var noget, man
skulle undgå.
Rapporten rummer ellers skræmmende tal: Kina har 350 millioner rygere, det oplever på et år en million dødsfald, der har tobaksrøg som
medvirkende årsag, og hvert tiende
af de dødsfald rammer en ikke-ryger
og må altså tilskrives passiv rygning.

Dinosaur-suppe
I nogle landsbyer i det centrale Kina
har man i årevis serveret en ret mad
med påstået helbredende virkninger.
Det var den, der fik professor Dong
Zhiming til at slå alarm med ordene: Tjener, der er en dinosaur i min
suppe. De knuste knogler, som bønderne kaldte „ben af flyvende drager”, var nemlig dinosaur-rester, som
har vist sig at forekomme i stort omfang i området. Fundet blev gjort for
en snes år siden. Bønderne holdt ikke
op med at tro på suppens egenskaber, men har skænket professoren og
andre palæontologer 200 kilo dinosaurknogler til forskning. Resten sæl-
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Teenagere

Tegning: Luo Jie/Newscartoon

Kinesisk satire

„Lave aftaler med EU... ja.... men hvordan?“

Problemet med gravide teenagere
bliver nu taget op flere steder i Kina,
hvor tendensen er, at de unge ikke
tager det så tungt med den traditionelle afholdenhed. I Xian har man
netop åbnet en særlig klinik for piger
under 16 år. Klinikken vil tage sig af
gravide piger, hjælpe dem med en
abort og give seksualrådgivning,
blandt andet med en særlig rådgivningstelefon. Der har, siger man,
været for mange tilfælde af gravide
unge, der ikke turde fortælle deres
forældre, hvad der var sket, og som
er kommet i vanskeligheder efter illegale aborter.

Mandlige sygeplejersker
ger de stadig til restauranter og apoteker for tre kr. kiloet.

Danseskoler
Kinas børn skal lære at danse vals.
Undervisningsministeriet i Beijing vil
have alle børn til at lære at danse,
men understreger, at det enten skal
ske i frikvartererne eller i gymnastiktimer efter skoletid. Der er indledt en
massiv uddannelse af danselærere,
og et stort antal undervisnings-videoer er på vej ud til provinsernes undervisnings-myndigheder. I underskolen skal der indøves klassiske, kinesiske danse, men når børnene når
op i teenage-alderen skal de også
lære at danse vals.

Gymnastiktimer
Opfordringen til at lære børn at danse, er led i en generel politik, beordet fra regeringen. Officielt hedder
det, at børnenes helbred lider under
mangel på motion og søvn, fordi skolegang og lektier optager så meget af
deres tid. Regeringskravet til skolerne
er: Børnene skal have mindst en times motion hver dag, og hvis ikke
der er tid til det, må man skære i lektierne.

Et barn til
Byen Guangzhou har efterhånden
over syv millioner indbyggere, og allerede om tre år vil byen rumme en
million mennesker, der er 60 år eller
derover. Den kendsgerning har fået

myndighederne til at overveje hele
befolkningspolitikken. Og det har så
igen ført til, at byen nu for første
gang slækker på den landsomfattende etbarnspolitik og myndighederne direkte opfordrer unge par til at få
barn nummer to. China Daily konstaterer, at det ikke er en mulighed, der
bliver modtaget med glæde af alle
yngre familier. De fleste af den nuværende forældregeneration er født,
mens etbarnspolitikken var i kraft og
vokset op som enebørn, og en del af
dem mener, det vil blive for stor en
belastning med flere børn i hjemmet.

Privatlivet
Hvor meget skal myndigheder blande sig i? Det er nu også blevet et
tema i Kina. I Ürümchi har en skoleleder bøjet sig for pres ude fra og afskaffet en af de faste regler på skolen:
Eleverne skal stadig gennemgå en
helbredsundersøgelse en gang om
året, men skolen forlanger ikke længere, at pigerne også tager en graviditetstest. Både studerende og offentligheden har protesteret mod testen,
fordi den er for groft et indgreb i pigernes privatliv. Skolens leder siger,
at i betragtning af, at 80 pct. af de
500 elever på hans tekniske skole er
piger i alderen l6 til 19, synes han, at
den tvungne test var en god forholdsregel til at advare dem mod uønskede graviditeter. Men da han blev beskyldt for at være alt for gammeldags
og nævenyttig, bøjede han sig.

For første gang har Changchun i Jilinprovinsen besluttet at give mænd en
uddannelse i sygepleje. Det første
hold er nu ude på arbejdsmarkedet
og er blevet særdeles vel modtaget,
ikke bare på hospitalerne, men også i
børneinstitutioner, hvor man siger, at
det er en virkelig fordel, at der også
er mænd til at tage sig af børnene.

Kina på nettet
Mere end 10 pct. af kineserne er på
internettet. Ministeriet for informationsindustrien fastslår, at der er 144
millioner på nettet for øjeblikket, og
med en årlig vækst på otte pct. eller
mere vil man nå op måske 200 millioner i 2010. En meget stor del af internetforbindelserne foregår allerede
på bredbånd – det har 97 millioner
kinesere adgang til.

Slanke med te
Traditionelt har kineserne ment, at te
er et godt slankemiddel. Det mener
forskere nu at have bekræftet. De
mener, der er polyfenoler i teen, som
virker gavnligt mod fedme. Og, tilføjer de, det er især Oolong-te, der har
den gode virkning.
shenghuo – tilværelse
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ARRANGEMENTER
Bjørn Nørgaard i Kina

Kejsertidens Kina

Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af
billedhuggeren Bjørn Nørgaard
tirsdag den 11. sept. 2007 kl. 19,30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13,
1700 København V.
Om sit foredrag skriver Bjørn Nørgaard: Kina i min hjerne, først i 2002
fik jeg en faglig grund til at rejse til
Kina, hvilket har medført, at jeg siden
har rejst og arbejdet i Kina 2-3 gange
om året. Det har været fascinerende
og fagligt udfordrende, men først og
fremmest et møde med et land og dets
mennesker midt i globaliseringens øje
på godt og på mindre godt, men det
er erfaringer, der sætter spørgsmål ved
det meste, gennem mine projekter skal
jeg forsøge at diskutere mine indtryk.
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk
Forening 20 kr., andre 30 kr.

Omvisning på Nationalmuseet for
medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening søndag d. 25. november 2007
kl. 14. Vi mødes kl. 13.45 i Nationalmuseets forhal, Ny Vestergade 10,
1471 København K.
Museumsinspektør Joan Hornby viser om i de righoldige kinesiske samlinger. De udstillede genstande spænder fra de fineste hofdragter til almindeligt husgeråd, fortæller om kejseren
og hans magtfulde embedsmænd, om
den menige kinesers dagligliv og religion, om kinesisk kunst og kunsthåndværk og om den tidlige danske handelskontakt med Kina.
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk
Forening 20 kr., andre 30 kr.
Da der kun er plads til tyve deltagere (fortrinsvis medlemmer) er tilmelding nødvendig senest 1. november til
Elisabeth Kjeldsen-Kragh, e-mail
ekk@kabelmail.dk, evt. per tlf. 2639
3964 (telefontid 8.30–9.30).

Blev Kina aldrig en kolonimagt?
Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af
docent, dr. Leif Littrup torsdag d. 25.
oktober 2007 kl. 19.30 Se foromtalen
i sidste nummer af Kinabladet.

Besøg på Kunstindustrimuseet
søndag den 27. januar 2008 kl. 14.
Mere i næste nummer af Kinabladet.

Deltagerne i Dansk-Kinesisk Forenings og Stjernegaard Rejsers første tur til Tibet kom
tæt på tibetanerne. Her har rejseleder Hanna fanget teenagere på vej hjem fra skole.

Foto: Hanna Liv Leanderdal
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