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Forsiden
Selv om ingen ved, hvordan Kinas store vismand Kongfutse så ud, har utallige 
kunstnere tegnet ham. I 2006 fik China Confucius Foundation lavet en officiel 
statue af manden, der døde for 2500 år siden. Den er udformet på grundlag 
af blandt andet en tegning, lavet af kunsteren Wu Daozi, der levede fra 680 til 
740. Øverst ses overdelen af den nye, officielle statue, nedenunder Wu Dao-
zis billede, omkranset af et lille udsnit af det væld af billeder, der er lavet i ti-
dens løb af den store filosof. Læs referatet af lektor Bent Nielsens foredrag i 
Dansk-Kinesisk Forening om Kongfutse.

KINABLADET NR. 48 VINTER 2010

© WWW. KINABLADET.DK



3

                                             Sjælens spejl
Zhao Nengzhi, f. 1968 i Nanchong, Sichuan-provinsen, er nået ud til et stort publikum i Kina, Asien og flere europæiske lande.
Han er kendt for at portrættere ansigter, der udtrykker smerte, angst og traumer. Sandsynligvis er valget af motiver udtryk for 
kunstnerens frustrationer over den tavshed, der omgærder lange perioder af moderne kinesisk historie: Det Store Spring Fremad, 
Kulturrevolutionen, Firebanden, massakrerne i Beijings centrum 1989. Zhaos kunst viser os en del af den kinesiske folkesjæl, om 
man vil. 
 Billedet på denne side, der er stillet til rådighed for Kinabladet af Fu Ruide Collection i Holland, er derfor atypisk for Zhaos 
produktion. Titlen 1995.11 giver os ingen anvisninger, men der er med stor sandsynlighed tale om et selvportræt. Det sjældne 
smil kan derfor tolkes derhen, at kunstneren har fundet glæden i at kunne ytre sig friere end det tidligere har været muligt i karri-
eren og kunstnerlivet.                                                                                                                                                             Fly

1995.11 skabt af kunstneren Zhao Nengzhi

Et kinesisk kunstværk
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Alfred Nobel, stifteren af Nobels Fredspris, i 
fængsel i Kina. Den kinesiske kunstner Kuang 
Biaos kommentar til tildelingen den 8. oktober 
2010 af Fredsprisen til Kinas mest kendte for-
kæmper for demokrati og ytringsfrihed, Liu 
Xiaobo, der afsoner 11 års fængsel for „under-
gravende virksomhed“. Tegning på Kuang Biaos 
blog: http://kuangbiao.qzone.qq.com

Af Flemming Ytzen

Endelig fik Kina sin første nobelpris-
modtager! Men, uha, ikke en, som 
magteliten bryder sig om. Tværtimod 
ses tildelingen af årets fredspris til en 
regimekritiker som Norges og den 
vestlige opinions moralske afklaps-
ning af den autoritære gigant i øst. 
Nyheden om Nobelkomitteens tilde-
ling af fredsprisen til den 54-årige lit-
teraturprofessor og systemkritiker Liu 
Xiaobo sendte dønninger gennem 
mediehavet, også i Kina, men natur-
ligvis kun i den del af internettet og 
blogsfæren, som censurapparatet 
ikke nåede at ramme. 
 „Liu Xiaobo burde takke partiet. El-
lers havde han aldrig fået nobelpri-
sen“, lød en kommentar fra en blog-
ger, inden censurmaskineret havde 
lukket en lang række debatsider.
Inden døgnet var omme, havde det 

officielle Kina i en fornærmet tone 
sagt fra over for beslutningen:  
 „Liu har overtrådt kinesisk lov og er 
blevet idømt fængsel af de kinesiske 
domstole. Hans handlinger er i mod-
strid med formålet for Nobels Freds-
pris. At Nobelkomiteen har tildelt 
prisen til en sådan person står i fuld-
stændig modsætning til formålet med 
prisen og er en besudling af prisen“, 
sagde udenrigsministeriets talsmand, 
Ma Zhaoxu.  
 Hvor kendt Liu er i Kina, er det 
umuligt at sige noget sikkert om, men 
mange systemkritikere har utvivlsomt 
glædet sig over nyheden. 
 Bao Tong, en regeringsrådgiver før 
Tiananmen-massakren i 1989 og den 
højst rangerende embedsmand, der 
stadig sidder i husarrest efter den ef-
terfølgende politiske udrensning, kri-
tiserede regeringens reaktion: 
 „De (regeringen, red.) har ret til at 
have deres egen mening, men de har 
ingen ret til at tale på vegne af det ki-
nesiske folk“, sagde han og nævnte 
det pres, som en kinesisk viceuden-
rigsminister havde forsøgt at lægge 
på Nobelkomiteen inden tildelingen. 
 „Det kinesiske folk vil glæde sig 
over, at Liu Xiaobo har fået Nobels 
Fredspris. Dette er et vigtigt skridt for 
demokratiet i Kina og viser, at det in-
ternationale samfund stadig bekym-
rer sig om demokrati i Kina,“ sagde 
Bao Tong til journalister, der kontak-
tede ham telefonisk i boligen i Bei-
jing. 

Censur kritiseres
David Bandurski, der forsker ved 
China Media Project på Hongkong 
University, mener, at tildelingen er 
faldet på et tidspunkt, da debatten 
om politiske reformer og demokrati i
Kina er blevet genoptaget. Kinas pre-
mierminister Wen Jiabao har således 
flere gange i løbet af de seneste må-
neder kaldt politiske reformer en 
nødvendig forudsætning for fremtidig 
vækst og velstand i Kina. 

 Umiddelbart efter offentliggørelsen 
af prisvinderen blev Norges ambassa-
dør i Kina kaldt til udenrigsministeri-
et i Beijing for at modtage en officiel 
protest. Kina sagde før og efter at No-
bels Fredspris blev tildelt Liu Xiao-
bo, at beslutningen ville påvirke for-
holdet mellem Kina og Norge i nega-
tiv retning, selv om den velrenomme-
rede organisation bag verdens mest 
prestigefyldte pris er uafhængig af 
den norske stat. 
 En uge efter tildelingen offentlig-
gjorde ca. 200 kinesiske systemkriti-
kere og menneskeretsfortalere et do-
kument, hvori de kalder det et ’stor-
slået valg’ at give fredsprisen til Liu 
Xiaobo.
 En af underskriverne af erklæring-
en, advokaten Pu Zhiqiang, kaldte 
det en fornærmelse fra den kinesiske 
regerings side, når den beskylder den 
udenlandske støtte til Liu for at være 

Kontroversiel Nobel-beslutning

OPHEDET HOLMGANG OM FREDSPRIS

Kinesisk vrede efter tildelingen af Nobels Fredspris til systemkritikeren Liu Xiaobo. Beslutningen 
kritiseres for at svigte Alfred Nobels testamente.

Partiveteranernes krav
  De 23 kommunistiske veteraner,  
  der kritiserer censureringen af me- 
  dierne, opstiller følgende krav:
   ● Journalister skal arbejde på fol- 
  kets vegne og have frihed til at rap-
  portere, hvad de vil. 
   ● Internettet er en vigtig platform  
  for debat, og censuren skal afskaf-
  fes. 
   ● Der skal ikke være tabuer om-
  kring Kinas Kommunistpartis histo-
  rie. 
   ● Borgerne har ret til at kende 
 det regerende partis fejltrin. 
   ● To aviser skal som et pilotpro-
  jekt omdannes til private virksom-
  heder uden statslige interesser. 
   ● Aviser og magasiner fra Hong 
  Kong og Macau skal frit kunne kø-
  bes og sælges i Kina. 
   ● Partiet skal opgive kontrol med 
  alle udgivere og i stedet gøre redak-
  tørerne ansvarlige. 
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et tegn på manglende respekt for ki-
nesisk lov. 
 „Kommunistpartiet mangler respekt 
for loven. Det er absurd, at de vender 
rundt og kaster skyld på andre“, sag-
de Pu Zhiqiang. 
 Erklæringen indeholdt også kritik af 
kommunistpartiets censur, som til-
med har ramt ministerpræsident Wen 
Jiabao, og som dermed afslører en 
åbenbar splittelse i toppen af partiet:
 „I en række taler har ministerpræ-
sident Wen Jiabao for nylig udtrykt 
stærke ønsker om at fremme politiske 
reformer. Vi er parat til at deltage ak-
tivt i udformningen“, hed det i erklæ-
ringen.
 I august talte Wen Jiabao i Shen-
zhen, en af de store økonomiske 
vækstzoner i det sydlige Kina. Her 
sagde han: 
 „Hvis ikke de politiske reformer 
bliver sikret, mister vi fordelene af de 
økonomiske reformer og dermed 
også målet: moderniseringen. Vi må 
gradvis forbedre det demokratiske 
valgsystem, så statens magt virkelig 
kommer til at tilhøre folket. Så den 
også kommer til at tjene folket“. 
 Siden udtalte Wen sig i tilsvarende 
vendinger i et interview med CNN. 
Men hans formuleringer har ikke 
kunnet finde vej til de statskontrolle-
rede kinesiske medier.

23 veteraner taler ud
De 200 kritikere henviser i deres er-
klæring til et brev, som i samme uge 
blev offentliggjort af en gruppe frem-
trædende ældre, pensionerede med-
lemmer af partiet. De 23 veteraner 
kritiserer partiets propagandaafdeling 
for at optræde som ’en usynlig sort 
hånd’, der censurerer kinesiske medi-
er, endda selveste regeringschefen. 
 Blandt de 23 underskrivere er Mao 
Zedongs fhv. personlige sekretær og 
en chefredaktør for partiavisen Fol-
kets Dagblad. Gruppen kræver refor-
mer, der giver ytringsfrihed i Kina. 
Regeringen bør opgive sin kontrol 
over medierne, og journalister skal 
have frihed til at rapportere, hvad de 
vil. Samtidig langer de ud efter den 
nuværende kontrol og censur, som 
de kalder for en grov overtrædelse af 
forfatningen. 

 Underskriverne af brevet har ikke 
magt i det daglige, men de har stor 
indflydelse. Enkelte af dem har været 
partimedlemmer siden 1930’erne, 
mener professor Jean Philippe Beja, 
der er ekspert i kinesisk politik og til-
knyttet det franske Centre National 
de la Recherche Scientifique. Derfor 
kender den lille gruppe partiet godt, 
og de ved, hvordan de får indflydelse 
på debatten.  

Harmonien er borte
Nicolas Bequelin, der er seniorfor-
sker for Human Rights Watch i Asien, 
mener, at pristildelingen rører ved en 
betændt udvikling i dagens Kina:  
 „Der er virkelig en uro omkring 
hele det statslige sikkerhedsapparat, 
og hvordan dets magt er vokset  
ubønhørligt i de senere år. De har 
kørt det såkaldte harmoniske sam-
fund af sporet“. 
 ’Det harmoniske samfund’ er et be-
greb, som præsident Hu Jintao lance-
rede i 2005. Men, siger Nicolas Be-
quelin, i dag betyder ’harmoni’ ikke 
andet end stabilitet fremfor alt. Ledel-

sen og statsmagten kvæler enhver 
form for kritik og utilfredshed uden at 
se på årsagerne. 
 Det erklærer en af de 23 medun-
derskrivere sig enig i. Hvis man kom 
med den slags kritik under Kulturre-
volutionen, så blev man dræbt, siger 
den 70-årige Xiao Mo, der er tidlige-
re leder af Institut for Arkitektur un-
der Kinas Kunstakademi. Det er klart 
blevet bedre siden, men højdepunk-
tet var i 1980erne. 
 „Det er blevet værre siden årtusin-
deskiftet, og det seneste år er censu-
ren blevet endnu strammere“, siger 
Xiao Mo. 
 „Nu bruger de stabilitet som en 
undskyldning. Rigtigt, stabilitet er 
fundamentet for ethvert land, men 
man kan ikke bevare det ved at un-
dertrykke sit folk. Det vil kun gøre 
det værre“.
 
Kritik af Nobelkomité
Nobelkomiteens formand Torbjørn 
Jagland begrundede valget af Liu 
med ’en lang og ikke-voldelig kamp 
for menneskerettigheder i Kina’. Jag-

Liu Xiaobo ved en debataften i Sanwu Bookhouse i Beijing i 2009. Nogle få måneder sene-
re, den 25. december 2009, blev han idømt 11 års fængsel for „undergravende virksom-
hed”. (Foto: http://liuxiaobo.eu) 
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land pointerede, at der er en nær 
sammenhæng ’mellem menneskeret-
tigheter og fred’, og at menneskeret-
tigheder er ’en forudsætning for for-
brødring’, og at det var dette, som Al-
fred Nobel havde ønsket i sit testa-
mente. 
 Men denne tolkning støder på kri-
tik hos bl.a. Kjetil Krane, formand for 
foreningen Norge-Kina. Han har i et 
avisindlæg skrevet, at Alfred Nobels 
testamente ikke nævner menneske-
rettigheder overhovedet. Nobel-fun-
datsen siger, at prisen skal gives ’til 
den person som har arbeidet mest el-
ler best for forbrødring mellom nati-
oner, for afskaffelse eller reduktion af 
hære, samt for fremme af fredskon-
gresser’. 
 Hvad har Liu Xiaobo gjort for fre-
dens sag og for forbrødring mellem 
nationer, spørger Kjetil Krane. Han 
henviser til en argumentation, der 
bruges af juristen og fredsaktivisten 
Fredrik S. Heffermehl i en nyudgiven 

 

       Nobelkomiteens meddelelse    
       den 8. oktober 2010 om, at den
       har tildelt årets fredspris til Liu   
       Xiaobo, har følgende ordlyd:

Den Norske Nobelkomite har be-
stemt at Nobels fredspris for 2010 
skal tildeles Liu Xiaobo for hans lan-
ge og ikke-voldelige kamp for sentra-
le menneskerettigheter i Kina. Den 
Norske Nobelkomite har lenge ment 
at det er en nær sammenheng mel-
lom menneskerettigheter og fred. 
Disse rettighetene er en forutsetning 
for den ”folkenes forbrødring” Alfred 
Nobel omtaler i sitt testamente.
I de siste tiår har Kina hatt en økono-
misk framgang som det knapt finnes 
maken til i historien. Landet har nå 
verdens nest største økonomi; hund-
revis av millioner mennesker er blitt 
løftet ut av fattigdom. Mulighetene til 
politisk deltakelse har også økt.
Med Kinas nye status må det føl-
ge økt ansvar. Kina bryter flere inter-
nasjonale avtaler landet har under-
tegnet og bryter også egne bestem-
melser om politiske rettigheter. Ar-
tikkel 35 i Kinas grunnlov slår fast 
at ”Borgere i Folkerepublikken Kina 
skal nyte godt av talefrihet, pressefri-
het, forsamlings- og møtefrihet, pro-
sesjons- og demonstrasjonsfrihet.” I 
praksis har det vist seg at disse frihe-
tene er klart begrenset for Kinas inn-
byggere.
 Liu Xiaobo har i mer enn to tiår 
vært en sterk talsmann for at grunn-
leggende menneskerettigheter skal 
gjelde også i Kina. Han deltok i Tia-
nanmen-protestene i 1989; han var 
en ledende forfatter bak Charter 08, 
det manifest for slike rettigheter i 
Kina som ble offentliggjort på 60-års-
dagen for FNs verdenserklæring om 
menneskerettighetene 10. desember 
2008. Året etter ble Liu dømt til elle-
ve års fengsel og to års tap av politi-
ske rettigheter for ”oppfordring til un-

bog om Nobelprisens historiske 
grundlag: „Testamentet var klart. No-
bels idé var at forebygge krige, ikke 
reparere efter at katastrofen var i 
gang“.
  
Erfaringen fra 1989
Liu Xiaobos tilværelse som aktivist 
begyndte med hans deltagelse i de 
studenterledede demonstrationer på 
Den Himmelske Freds Plads i Beij-
ing i 1989, da han netop var vendt 
hjem fra et studieophold ved Colum-
bia University i New York. Hans del-
tagelse i opstanden kostede ham to 
års fængsel, en fyring fra hans stilling 
ved Beijing Normal University og ef-
terfølgende en betinget dom for så-
kaldt ’kontrarevolutionær adfærd’. 
 Liu fortsatte op gennem 1990’erne 
sin kritik, hvilket gav ham husarrest 
og tre år i arbejdslejr for at „forstyr-
re den sociale orden“. Efter sin løsla-
delse i 1999 levede Liu Xiaobo i en 
overvåget frihed, hvor han forblev i 
myndighedernes søgelys. 
 Hans medforfatterskab af et friheds- 
og rettighedsskrift kaldet Charter 08 
(inspireret af de tjekkoslovakiske dis-
sidenters Charter 77) blev for meget 
for de kinesiske myndigheder. Da 
skriftet begyndte at cirkulere på inter-
nettet i december 2008, blev Liu fjer-
net fra sit hjem og i 2009 idømt 11 
års fængsel for at „opfordre til stats-
undergravende virksomhed“.

Rejs til Oslo!
Liu Xiaobos hustru, Liu Xia, fik lov til 
– under politieskorte – at besøge sin 
mand i fængslet efter meddelelsen 
om, at han havde fået Nobels Freds-
pris. Da hun vendte tilbage til parrets 
lejlighed i Beijing, blev hun sat i hus-
arrest. Hun må ikke forlade lejlighe-
den og hendes telefon er afbrudt. 
 Hun har gennem twitter på inter-
nettet meddelt omverdenen, at hun 
ikke regner med at få lov til at rejse 
til Oslo for at modtage Fredsprisen 
på sin mands vegne, men hun har 
via internettet opfordret 140 navngiv-
ne venner af Liu Xiaobo til at tage til 
Oslo for at være til stede, når den of-
ficielle uddeling af Fredsprisen fore-
går den 10. december 2010.

Liu Xiaobos kone, den 50-årige Liu Xia, mødte 
sin mand i 1980'erne, da de begge var med i 
en litterær kreds i Beijing. De blev gift, mens 
han afsonede en straf i en arbejdslejr for sin 
kritik af styret. Hun er kendt som maler, digter 
og fotograf og som sin mands talerør, når han 
sidder i fængsel. (Foto: Polfoto).
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dergraving av statens makt“. Liu har 
konsekvent hevdet at dommen bry-
ter både med Kinas egen grunnlov og 
med sentrale menneskerettigheter.

Kinas første redaktion
      Ledende artikel i den officielle   
       kinesiske avis (online) Global 
       Times 9. oktober 2010:
„Nobels Fredspris for 2010 blev fre-
dag tildelt Liu Xiaobo, en fængslet ki-
nesisk forbryder.
 Nobel-komiteen har endnu en 
gang vist sin arrogance og fordom 
over for et land, der har gjort de mest 
bemærkelsesværdige økonomiske og 
sociale fremskridt i de seneste tre år-
tier.
 I Kina er Nobels Fredspris sædvan-
ligvis blevet betragtet som en presti-
gefyldt belønning, men mange kine-
sere føler, at fredsprisen er belastet 
med vestlig ideologi.
 I sidste århundrede blev prisen ad-
skillige gange tildelt provestlige forta-
lere i det tidligere Sovjetunionen, fx 
Mikhail Gorbatjov, hvis gerninger di-
rekte førte til Sovjetunionens opløs-
ning. Nobelkomiteens vestlige præfe-
rencer forsvandt ikke med Den Kolde 
Krigs afslutning.
 Komiteen fornægtede fortsat Kinas
udvikling ved at træffe paranoide 
valg.I 1989 fik Dalai Lama, en se-
paratist, prisen. Liu Xiaobo, den nye 
prisvinder, ønsker at overføre det 
vestlige politiske system til Kina.
 Disse to personer kan betragtes ud
fra mange synsvinkler, men ingen af 
de to er blandt dem, der har bidraget 
konstruktivt til Kinas fred og vækst i 
de seneste årtier.
 Andre kinesiske dissidenter, som 
fx Rebiya Kadeer og Hu Jia, var efter 
forlydende blandt favoritterne til at få 
fredsprisen i år, hvilket ganske natur-
ligt skaber modvilje hos mange kine-
sere mod prisen.
 De har grund til at spørge, om 
Fredsprisen er blevet degraderet til at 
være et politisk redskab, der tjener 
et antikinesisk formål. Det tyder på, 
at Nobelkomiteen i stedet for fred og 
enighed i Kina gerne ser landet split-
tet af en ideologisk kløft, eller, endnu 
bedre, gå i opløsning som Sovjetuni-
onen.
 

 Liu Xiaobo blev sidste år idømt 11 
års fængsel af den kinesiske regering. 
Adskillige lande forsøgte at blande 
sig i Kinas egne anliggender. Det, 
Nobelkomiteen gjorde i fredags, var 
en fortsættelse af den optræden.
 Kontroversen i den vestlige verden 
over dommen over Liu Xiaobo bun-
der ikke i omsorg for loven. De for-
søger at få indført vestlige værdier i 
Kina.
 Det er indlysende, at Nobels Freds-
pris i år har til formål at irritere Kina, 
men det vil ikke lykkes. Tværtimod 
har komiteen vanæret sig selv.
 Men prisen gør det mere klart, at 
det er svært for Kina at få anerkend-
ende ord fra Vesten i forbindelse med
Kinas udvikling, og Kina må være 
mere beslutsom og have selvtillid, 
når det vælger sin egen vej til udvik-
ling, som er forskellig fra den vestli-
ge holdning.  
 Nobelkomiteen har truffet et  
uklogt valg, men den og den politi-
ske kraft, som den repræsenterer, kan 
ikke diktere Kinas fremtidige vækst. 
 Kinas succeshistorie overdøver   
Nobels Fredspris“.
 
Alfred Nobels testamente
Betingelserne for at give en person 
Nobels Fredspris, findes i Alfred No-
bels testamente. Uddraget om freds-
prisen lyder (her gengivet efter No-
belkomiteens hjemmeside, www.no-
belpeaceprize.org):
 „The capital (....) shall be annually 
distributed in the form of prizes to 
those who, during the preceding 
year, shall have conferred the grea-
test benefit on mankind. (...). The 
said interest shall be divided into five 
equal parts, which shall be apporti-
oned as follows: (...) One part to the 
person who shall have done the most 
or the best work for fraternity betse-
en nations, for the abolition or redu-
ction of standing armies and for the 
holding and promotion of peace con-
gresses“.  

Tilegnet de døde
I en e-mail til den britiske avis „The 
Daily Telegraph“s korrespoondent i 
Beijing skriver Liu Xia om sit besøg 
hos sin mand i fængslet i byen Jin-

zhou i det nordøstlige Kina, at han 
brød ud i gråd, da han fik nyheden 
om, at han havde fået tildelt Nobels 
Fredspris.
 „Xiaobo sagde, at prisen er tilegnet 
alle dem, der døde 4. juni 1989 (på 
Den Himmelske Freds Plads, red.). 
De gav deres liv for ved ikke-volde-
lige midler at bane vej for demokra-
ti og frihed“. 
 Den britiske korrespondent minder 
om, at det kun er anden gang, at 
fredsprisen er tildelt en, der sidder i 
fængsel. Første gang var i 1935, da 
den ære overgik den tyske pacifist  
Carl von Ossietsky, der døde i kon-
centrationslejr i 1938.
 I 1991 blev fredsprisen givet til den 
burmesiske, demokratiske leder Aung 
San Suu Kyi, der var under husarrest.

En sammenligning 
En af det kinesiske styres kritikere,
forfatteren og miljøaktivisten Dai 
Qing, der bor i Beijing, er blandt de 
140 af Liu Xiaobos venner og med-
kæmpere, der har modtaget et brev 
fra hans kone med opfordring til at 
rejse til prisoverrækkelsen i Oslo. 
 Via internettet har Dai Qing svaret, 
at hun følger opfordringen og rejser 
til fredsprisoverrækkelsen i Oslo.
 Dai Qing benytter lejligheden til at 
spørge, om de kinesiske myndig-
heder mon midlertidigt vil sætte Liu 
Xiaobo på fri fod, så han kan tage til 
Oslo – „sådan som Hitler og Göring 
gjorde det i tilfældet von Ossietsky, 
der fik lov til at forlade koncentrati-
onslejren for at tage til Oslo. Og vil 
de kinesiske myndigheder lukke 
øjnen, hvis Liu Xiaobos familie tager 
til Oslo – sådan som Burma-juntaen 
gjorde i tilfældet Aung San Suu Kyi? 
Har jeg ikke ret, når jeg siger, at vor 
hæderkronede Folkerepublik ikke 
skal kunne sammenlignes med Nazi-
Tyskland eller det burmesiske mili-
tærstyre?“.

– – –
Manifestet Charter 08 er behandlet i 
artiklen „Sådan bliver Kina et demo-
krati“ i Kinabladet nr. 41, Forår 2009.
 Dommen over Liu Xiaobo er omtalt 
i Kinabladet nr. 45, Forår 2010. 
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To år efter jordskælvet

NOGLE HAR FÅET NYT HUS

Historien om den anden 
milliard kinesere 

Rachel Beitarie kom til Beijing i 
2002 og har siden 2005 arbejdet 
som journalist i Beijing, først som 
freelance-korrespondent til bl.a. 
dagbladet Jerusalem Post, siden 
2008 som fast korrespondent til 
avisen Calcalist i Israel. Hun er ud-
dannet som jurist ved Tel Aviv Uni-
versitet.   
   I juli 2010 tog hun på en seks 
måneder lang rejse gennem store 
dele af Kinas provinser for at møde 
landbefolkningen og fortælle sine 
læsere om landsbyboernes tilværel-
se. Om baggrunden for denne rejse 
skriver hun: 
   „Det siges ofte, at Kina har over 
400 mio. internetbrugere og hun-
dreder af millioner nye byboere,  
der forandrer landets ansigt. Det 
nævnes ikke så tit, at Kina også har 
én milliard indbyggere, som endnu 
ikke fuldt ud omfattes af disse nye 
økonomiske og sociale forandrin-
ger. Mine artikler er dele af histori-
en om denne anden milliard”.

Tekst og foto: ©Rachel Beitarie
Beichuan, Sichuan-provinsen

I landsbyen Yuchuanshan sidder hr. 
Du og slapper af, mens han nyder sin 
te på verandaen foran sit nye hus og 
holder øje med børnebørnene, der 
leger mellem frugttræerne.
 Det har ikke altid set så idyllisk ud: 
Familien på syv medlemmer har ind-
til fornylig, inden de flyttede ind i 
dette rummelige nye hus, boet mere 
end et år i et telt i deres egen forha-
ve, efter at deres gamle hjem var styr-
tet sammen ved jordskælvet i 2008.  
 Men nu er alt godt, siger Du. Den 
erstatning han fik for tab af sit gam-
le hjem, ca. 16.000 yuan (12.000 
kr.), var egentlig ikke tilstrækkelig, 
når man tager i betragtning, at udgif-
ter og leveomkostninger er steget me-
get hurtigt i de genetablerede områ-
der. Men at kunne tilbringe sin livs-
aften i fred og ro på egen grund – det 
er noget, en som hr. Du sætter me-
get stor pris på. Han roser i høje to-
ner sine naboer, sine sønner og ikke 
mindst de frivillige fra steder i Kina 
og fra andre dele af verden, som kom 
og hjalp Beichuan i nødens stund. Alt 
er godt nu.
 Men omkring 25 km derfra er alt 
imidlertid ikke godt. Byen Leigu, der 

ligger kun otte km fra Beichuan, var 
en af de hårdest ramte, hele byen 
blev faktisk omdannet til en flad ru-
inmark, og de overlevende ud af en 
befolkning på 18.000 (heri medreg-
net befolkningen i omkring 30 omlig-
gende landsbyer), blev alle hjemløse. 
Hvor byen engang lå, er der nu en 
flygtningelejr: række op og række 
ned af „nødhjælpshuse”. De tynd-
væggede bygninger har været til stor 
nytte for folk, men de var beregnet 
til midlertidigt brug, og to års brug 
har sat sit præg på dem. Husene er 
nedslidte, men i Leigu er de stadig i 
brug, og tusinder venter på en mere 
permanent løsning. I hele området er 
man i gang med at bygge gårde, lej-
lighedskomplekser og offentlige insti-
tutioner som skoler og hospitaler.

Tredje vinter i flygtningelejr
Wei Yonghong, en bondekone fra 
omegnen af Leigu, er en af dem, der 
venter. Hendes 10 måneder gamle 
datter blev – som mange andre børn 
– født på et nødhospital i lejren. Sto-
rebroderen begyndte sidste år sin 
skolegang i en UNICEF-støttet skole i
lejren. Da katastrofen indtraf, arbej-
dede Wei Yonghong ude på sine mar-
ker. Det lykkedes hendes svigerfor-
ældre at få drengen ud af det sam-
menstyrtede hus, men det fandt hun 
først ud af næsten et døgn senere, for 
så lang tid tog det hende at nå hjem 
gennem sammenstyrtede huse og ru-
inhobe.   
 Hun må nu forberede sig på, hvad 
der kan blive den tredje vinter i lej-
ren, hvis hun ikke snart kan flytte et 
andet sted hen. Familien har ikke fået 
nogen besked om, hvornår de kan få 
et nyt hus. 
 „Vi ønsker bare at komme tilbage 
til vores landsby og selv genopbygge 
vort hus, men regeringen siger nej, 
der er en hovedplan, så vi må vente  

Da Sichuan-provinsen i det sydvestlige Kina blev ramt af et jordskælv den 12. maj 2008, miste-
de 90.000 by- og landboere livet, og over fem millioner blev hjemløse. Beijing-korresponden-
ten Rachel Beitarie besøgte i juli 2010 et af de hårdest ramte områder – Beichuan – og talte 
med nogle af dem, der blev hjemløse to år tidligere.

på, at de godkender vores byggeri. 
Vi ved stadig ikke, hvornår det sker. 
Vi har ventet meget længe, uden at 
vi får noget som helst at vide. Vil du 
skrive om det?”
  Til trods for mange klager over for-
sinket erstatning og over ikke at høre 
fra myndighederne betragter Wei 
Yonghong sig alligevel som en af de 
heldige: hun har ikke noget hjem, in-
tet job, fremtiden er usikker, og uud-
slettelige, dystre minder vil altid for-
følge hende, men hun har hele sin 
næsten uskadte familie. Hendes na-
boer til begge sider, og også hendes 
kusine, mistede allesammen børn un-
der jordskælvet.
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 Ved en anden række af medtagne,  
midlertidige huse fortæller Jiang Qin- 
yong en lignende historie: Heller 
ikke hendes landsby har indtil nu 
fået tilladelse til genopbygning (den 
lå på netop det sted, hvor lejren nu 
ligger). Jiang Qinyong, der ser efter 
sin egen datter og adskillige andre 
børn, og hvis mand blev hårdt såret 
og i månedsvis var indlagt på et ho-
spital i Chengdu, er ved godt mod, 
og det samme er hendes naboer, der 
alle gør deres bedste for at holde sig i 
gang gennem rutinen i deres midler-
tidige leveforhold. Gamle koner har 
travlt med at pusle om småbitte styk-
ker jord og på den måde yde bidrag 
til familiens underhold. 
 „Tidligere dyrkede vi selv mange af 
vore fødevarer, men nu må vi købe 
det hele på markedet, og priserne sti-
ger hele tiden”, klager Jiang Qin-
yong. Hun fortæller, at det værste 
ved livet i lejren er forholdene for 
den personlige hygiejne. Der er bru-
sebade og toiletter, men de er over-
fyldte om aftenen og ubekvemme for 
familier med små børn.

Den blinde kvinde 
Det er nok sværest for de gamle og 
de handikappede, en af dem er Li 
Yinjin. Den blinde kvinde på 70 år 
var alene hjemme, da jordskælvet 
skete. Hun  famlede sig vej ud og 
blev så fundet og bragt i sikkerhed af 
en nabo. Også hun venter på erstat-
ning og en genhusningsplan. I mel-
lemtiden bor hun sammen med sin 
søn og to moderløse børnebørn i et 
værelse på 14 m2. Sønnens kone om-
kom i Beichuan, sønnen selv kom 
hjem fra Jiangsu-provinsen, hvor han 
arbejdede i byggebranchen. Som så 
mange andre mænd og også nogle af 
kvinderne prøver han at finde arbej-
de i regionen: der burde være masser 
af muligheder, når der bygges så me-
get, men af en eller anden grund er 
der mange, der klager over, at det er 
meget vanskeligt at få et fast job eller 
skabe sig en stabil indkomst.
 Den største forskel synes at være 
mellem dem, der stadig venter som 
Jiang, Wei og Li, og dem, der som 
Du allerede har fået et hjem, eller 
endog dem, der bare har fået en gen-

Der er mange steder gang i genopbygningen to år efter jordskælvet, beboerne bygger til sig 
selv eller hjælper hinanden. Men nogle beboere har indtil videre fået nej til at bygge deres 
eget hus, fordi myndighederne har en overordnet plan for nybyggeri. De byggeivrige er for-
beredt på at skulle tilbringe en tredje vinter i en nødhjælpslejr. 

Straks efter jordskælvet blev der opført nogle midlertidige huse til de hjemløse. Mange af dis-
se nedslidte huse er stadig i brug to år efter.  
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husningsplan. Den sidste gruppe, der 
føler, at det værste er overstået, er i 
godt humør, lægger mange planer og 
besøger de mange møbelforretninger, 
der er sprunget op ved udkanten af 
lejren. Det mangler ikke på hjertelige 
invitationer: „Kom og besøg os igen 
til vinter. Til den tid kan vi drikke te 
sammen i vort nye hjem”. 
 Til den tid er Wei Yonghongs lille 
pige ved at tage sine første skridt, for-
mentlig på en lille sti med græs mel-
lem container-huse.

Genopbygningen – 
ny optimisme
Overalt ude på landet i Beichuan amt 
er der tegn på massiv genopbygning.
Folk har travlt: bygger huse til sig 
selv, er ansat som hjælpere på nabo-
ers halvfærdige nye boliger, i gang 
med indretning eller med at tjene 
nogle ekstra penge ved vejarbejde. 
Undervejs får man indtryk af omfan-
get af det arbejde, der er i gang her: 
motorveje genopbygges, dæmninger
repareres, elnettet monteres, sko-
ler, hospitaler og offentlige kontorer 
– som regel de første, der genopbyg-
ges, og de mest pompøse – og huse, 
overalt, solide og rummelige efter en 
landlig standard.
 I den lille by Chunshui er der fuld 
gang i det ugentlige marked, hvor 
man foruden det sædvanlige udbud 
af grønsager, gæs og høns ser bunker 
af billige husholdningsartikler. I ud-
kanten af byen ligger der stadig nogle 
af de midlertidige huse, der nu er for-
ladt og delvis overgroet med ukrudt. 
De tidligere beboere er flyttet ind i 
nye, permanente boliger. Arbejdet 
er ikke færdigt endnu: vejen fra An-
chang er kun lige netop farbar, og på 
den nye skole arbejder elektrikere og 
andre håndværkere på højtryk for at 
få gjort alt klart i tide til skolestarten i 
september. 
 Der er overalt en optimistisk atmo-
sfære og et håb om en ny start. Når 
man kører afsted, ser man overalt 
langs vejen småbyer med nybyggede 
toplanshuse omgivet af korn- eller 
rismarker langs randen af de skov-
klædte bjerge. Kun nogle få steder på 
vejen ser man tegn på det kaos, jord-
skælvet skabte, i form af  store blok-

Ved jordskælvet blev den 54-årige Li Dafens hus ødelagt. Hun er alene med sin 20-årige 
søn, for hendes mand døde for seks år siden og deres datter to år tidligere. Nu har Li Dafen 
taget alt forefaldende arbejde i østkinesiske byer for at få råd til at bygge et nyt hus i den 
landsby, hvor hun slog sig ned som nygift for tredive år siden.  

Hr. Du er blandt de heldige. Han og hans familie har kunnet flytte ind i et stort, nyt hus  
mindre end to år efter jordskælvet. Her sammen med et barnebarn.  
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ke, der er kastet rundt langs kanten af 
Jin-floden, eller en nøgen bjergside, 
hvor jordskred og nedfaldende klip-
peblokke begravede en landsby for 
mindre end tre år siden.

Li Dafens skæbne
Et stykke op ad vejen til Beichuan, 
der blev lagt i ruiner og nu er et min-
deområde, ligger Tongkou, en ganske 
lille by med kun en gade. Den mind-
ste og fattigste i Beichuan amt, egent-
lig kun en landsby i skyggen af et lo-
kalt helligt Daoist-bjerg. Men her er 
folk også i fuld gang: nogle af huse-
ne på byens eneste gade er allerede 
beboede, mens andre familier arbej-
der energisk på deres nye huse. En af 
dem er Li Dafen, 54 år, der på fuld 
kraft blander cement til pudsning af 
mure, der netop er opbygget. Hun er 
en af de sidste beboere i landsbyen, 
der flytter ind og indtil da bor i den 
mørke og triste kælder under hendes 
ufærdige hjem.
 Li, der er født i en endnu mindre 
og meget afsides beliggende by i Bei-
chuan-området, fik kun to års skole-
gang. For over 30 år siden kom hun 
som ung brud til Tongkou for at bo 
sammen med sin mand i hans hus, 
hvor også hendes to børn blev født.
 Også inden jordskælvet ødelagde 
Lis hus, havde der været katastrofer 
i hendes liv. Hendes datter døde for 
godt otte år siden af indre blødnin-
ger i begyndelsen af en graviditet. 
Mindre end to år efter døde hendes 
mand pludselig på grund af et hjer-
tetilfælde. (Der blev med tilskud fra 
Shandong-provinsen bygget et nyt 
hospital i byen, og det synes at fun-
gere ret godt, selvom det ikke er så 
veludstyret, som man prøver at give 
det udseende af. Det kan måske gøre 
tragedier som Lis lidt sjældnere i 
fremtiden).
 Hun var nu alene om at forsørge 
den søn, hun havde tilbage, og det 
gjorde hun ved at vælge da gong  – 
påtage sig alle mulige jobs i en ræk-
ke byer østpå. Om jordskælvet hørte 
hun, medens hun var i gang med at 
rengøre hotelværelser i Nanjing. Hun 
tog hjem så hurtigt som muligt – blot
for at konstatere, at hendes hjem var 
væk, totalt ødelagt af jordskælvet og

en oversvømmelse fra en „jord-
skælvssø”. 
 Heldigvis var hendes nu 20-årige 
søn på det tidspunkt i en by i nærhe-
den og kom ikke noget til. Han bor 
nu i kælderen sammen med sin mor, 
når han ikke er i byen for at søge ar-
bejde. I slutningen af sidste år tog 
Li Dafen igen østpå, til Beijing, for 
at tjene penge til genopbygningen: 
Hun fortæller, at hun fik 29.000 yuan 
(23.000 kr.) i erstatning, hertil kom-
mer, at regeringen betaler for funda-
mentet til alle de nye huse i Tongkou 
– de er bygget efter en overordnet 
plan og skulle være jordskælvsikre. 
Vægge, lofter, tag, vvs og montering 
af døre og vinduer overlader man til 
hver enkelt at udføre efter deres øn-
sker og midler. Lis midler er knappe, 
men hun har ikke desto mindre store 
planer for sit hus:
 „Folk her er meget venlige, men de 
hjælper ikke hinanden ret meget. De
har alle deres egne sorger og bekym-
ringer. Folk troede, at jeg ville rejse 
væk, når min mand ikke var her 
mere, og min søn ikke havde lyst til 
af bo i så lille en by. Min familie i 
landsbyen troede, at jeg måske flytte-
de ind hos dem, eller at jeg ville flyt-

te østpå permanent, men jeg vil gen-
opbygge mit hjem. Det var alt, hvad 
jeg havde tilbage, da de døde, og det 
vil jeg have tilbage. Det her er mit 
hjem – hvis jeg forladet det, får jeg 
ikke et hjem igen“.
 Og derfor bliver hun og regner op-
timistisk med, at hendes hjem vil stå 
færdigt om et par måneder. „Du må 
komme tilbage hertil næste år og se 
huset”, siger hun. Men det er nu ikke 
sikkert, hun er her til næste år: når 
huset er bygget og indrettet, vil den 
beskedne erstatning for længst være 
brugt op. Så regner hun med at skulle 
vælge da gong igen.

Beichuan siger tak, står der på denne hilsen, som de motorkørende møder på indkørslen til 
Beichuan. Takken er ikke mindst rettet til de tusinder af frivillige, der strømmede til det jord-
skælvsramte område i Sichuan fra det meste af Kina for at hjælpe med redningsarbejdet.  

 

– – –
Rachel Beitaries artikler er udsendt 
gennem „China Digital Times”, en  
amerikansk internet-nyhedstjeneste, 
der redigeres af Graduate School of 
Journalism, et fakultet under University 
of California, Berkeley. (http://chinadi-
gitaltimes.net).
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Dansk-kinesisk teatersamarbejde

SHAKESPEARE I CIRKUSVERSION
Et dansk-kinesisk teatersamarbejde er mundet ud i en helt speciel opsætning af Shakespeares 
skuespil „The Tempest” med både kinesiske og danske skuespillere. Kinabladets medarbejder 
fulgte en hel dags prøver på Meridiano Teatret i København. Skuespillet havde premiere i 
Shanghai den 15. oktober 2010 og skal på turne herhjemme efter nytår. 

Af Jette Mechlenburg

Prøvearbejdet er i fuld gang, da jeg 
ankommer den 21. september. Jeg 
får en stol ved siden af suffløren, som 
har været med lige fra begyndelsen. 
Hun fortæller, at hun ihærdigt har 
trænet engelsk med de kinesiske  
skuespillere. Stykket spilles på en-
gelsk, da det er en international fore-
stilling, men det er svært for de unge 
kinesere at få lært den rigtige moder-
ne Shakespeare-udtale. 
  „Meridiano Teatret” befinder sig i 
udkantsområdet Nordvest København 
i en stor bagbygning til en tidligere 
industrivirksomhed. Teatret blev dan-
net i 1996 af tre entusiastiske teater-
folk, Giacomo Ravicchio, Elise Mul- 

ler og Lars Begtrup, med det formål 
at lave forestillinger som rummer 
„det hele” og henvender sig til alle 
nationaliteter, store som små menne-
sker. 
 Elementerne – jord, luft, ild og 
vand – var basis for de første fore-
stillinger. Det skulle være teater som 
rummer gode fortællinger og er visu-
elle, så alle kunne forstå dem, også 
uden at kunne kende ordene. I dag 
får teatret et årligt driftstilskud på to 
millioner kroner fra Kunstrådet. 
 Meridiano er et internationalt te-
ater og spiller forestillinger såvel i 
Danmark som ude i verden, og tea-
tret er langt mere kendt og berømmet 
uden for Danmarks grænser end her-
hjemme. Forestillingerne er en slags 
magisk realisme i en musisk fortælle-
form og fyldt med humoristiske, poe-
tiske og groteske scener. 

Succes i Shanghai
Emnerne er eksistentielle og mytiske, 
som for eksempel forestillingen „Ge-
nesis”, som omhandler menneskets 
udvikling, en skabelseshistorie i et 
lyrisk visuelt teatersprog. I somme-
ren 2007 spillede Meridiano „Gene-
sis” på Shanghai National Dramatic 
Arts Centre. Det blev en stor succes, 
og forestillingen fik prisen „The Ex-
cellent Production Award (Shanghai 
2007)”. Lederen af Shanghai Natio-
nal Theatre, Yu Rongjun, kaldet Nick, 
var meget begejstret for forestillin-
gen. Han inviterede straks Giacomo 
Ravicchio til at instruere et klassisk 
kinesisk stykke, „The White Snake”, 
på sit teater. Giacomo sagde ja, og 
stykket havde premiere sommeren 
2009.   
 Giacomo havde længe leget med 
tanken om at sætte Shakespeares 
„The Tempest” op som cirkusforestil-
ling, men det krævede mere end dan-
ske skuespillere. Derfor brugte han 
lejligheden til at betinge sig at måtte 

„låne” fem kinesiske skuespillere.
Han fik ja. Lederen af „Shanghai 
Acrobat Troupe”, Yang Shaolin, var 
også med på ideen, „udlånte” fem 
akrobater og indvilligede i at være 
co-producer. 
 Så gik arbejdet i gang med at skabe 
kontakter og skrive kontrakter. Det 
var ikke helt nemt at få Shanghai Na-
tional Theatre til at acceptere samar-
bejde med „The Acrobat Troupe”. I 
Kina er der nemlig ikke tradition for, 
at skuespillere og akrobater arbejder 
sammen – skuespillere rangerer høje-
re på rangstigen end artister og akro-
bater. Men det lykkedes. 
 Musik skal der til en cirkusforestil-
ling, og til det formål var „Batida Mu-
sical Theatre” oplagt. Batida er som 
Meridiano et internationalt teater og 
har med succes turneret rundt med 
sine teaterkoncerter. Batida ligger 
ikke langt fra Meridiano i Nordvest-
kvarteret, og de to teatre har før ar-
bejdet sammen, så det var helt i tråd 
med den planlagte ide at inddrage 
dem i forestillingen. Kunstrådet ryste-
de op med yderligere et par millioner 
til opsætningen af „The Tempest“, og 
så gik man i gang med at søge fonds-
penge. Lige nu mangler der en halv 
million kr., „men de skal nok findes, 
er jeg sikker på“, siger Elise Muller, 
der er den praktiske co-leader af te-
atret sammen med manager Poul Ri-
chard Pedersen. 
 Det har været et kolossalt arbejde 
at få alle led til at spille sammen. Ild-
huen og begejstringen har båret dem 
igennem, og nu er alle samlet til de 

 
  Turné i Danmark
  Når „The Tempest“ har været på  
  turné i Kina vises forestillingen tre 
  steder i Danmark i 2011:
  Odense Teater 5.-8. januar 
  Østre Gasværk 12.-25. januar  
  Musikhuset, Århus, 28.-29. januar

De to elskende, Miranda og Ferdinand (Zhang 
Shanshan og Wei Jingong) i et flyvende kys. 
(Foto: Thomas Petri).  
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sidste dages prøvearbejde. Alt skal 
være klart, inden kineserne rejser 
hjem 1. oktober. I Kina bliver der kun 
få prøvedage, inden premieren 15. 
oktober i Shanghai under Expo-dage-
ne. Derefter er der forestillinger rundt 
i Kina.

Shakespeares „testamente“  
Jeg dumper lige ind i 3. akt, hvor to 
af de strandede hoffolk, Stephano og 
Trinculo, i kostumer og med klovne-
næser, sammen med Caliban, en lille 
fiks kineserpige klædt i grøn heldragt 
påhæftet bladlignende frynser og vo-
luminøst sort paryk, planlægger mord 
på Prospero, alt imens de to klovner 
drikker sig en kæfert til. Umiddelbart 
efter denne scene trasker Klovnekoret 
ind, iført røde parykker, rødt tøj og 
klovnenæser, akkompagneret af Ba-
tida-orkestret, og opfører et komisk 
dummepeternummer. 
 „The Tempest” er Shakespeares sid-
ste stykke, efter alt at dømme, og i 
nogles øjne hans afsked med verden, 
hans testamente. Stykket handler om 
de helt store emner i menneskelivet, 
krig, kærlighed og soning/tilgivelse. 
Nogle, fx Johannes Sløk som har 
oversat stykket, ser endog religiøse 
toner i stykket. Det foregår på en ø 
et eller andet sted i verden. Prospero 
har reddet sig og sin lille datter Mi-
randa i land på øen, efter at hans 
bror har ranet hans kongedømme og
forsøgt at tage livet af ham ved at 
sætte ham ud på havet. På øen bor 
naturmennesket Caliban og luftånden 
Ariel, som Prospero har i sin magt. 

Mange fortolkninger
Jeg har set „The Tempest“ en del gan-
ge. På Odense Teater i en traditionel 
fortolkning, hvor Caliban var det 
nøgne brutale dyremenneske, en 
storladen klassisk forestilling på Lon-
don Barbican Theatre med Shakespe-
are-kompagniet og en forestilling på 
det rekonstruerede Globe Theatre i 
London, hvor Prospero blev spillet af 
en kvinde, Vanessa Redgrave, og Ca-
liban et voksent barn både elskelig 
og brutal – og sidst på Alwych Teatret 
i London hvor øen var henlagt til ark-
tiske egne og Ariel en dæmon tæm-
met for en tid, Caliban naturmenne-

Prospero (Tommy Kentner) befaler Ariel (Ma Qingli) at narre sine ilandkomne fjender. 
(Foto: Thomas Petri)

Caliban (Fu Yawen) overtaler den fordrukne Stephano (Ole Sørensen) til at være med til at 
dræbe Prospero og tage magten fra ham. (Foto: Thomas Petri)
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spil. Prospero er iscenesætteren som 
med hård hånd styrer spillet og mani- 
pulerer med rollerne, som var de ma-
rionetter (Giacomo er italiener og 
kender af Commedia dell’arte traditi-
onen). Skuespillet udspiller sig på en 
ø, og øer har fra langt tilbage været 
opfattet som mytiske steder.   
 „Cirkus og skibe hænger sammen 
i min version af Stormen. Det var sø-
folk, der for flere hundrede år siden 
lærte de ukyndige teaterfolk hvordan 
man uden anstrengelse får hejst et 
tungt fortæppe. Skibsfolk og cirkus-
folk var så meget tilfælles. De kom-
mer langvejsfra, de er altid på vej, de 
har solide reb til at fortøje og forank-
re sig med. For ellers bliver de nådes-
løst revet med af stormen“, slutter 
han.
 Om vi godtager fortolkningen, vil 

vise sig efter premieren. I hvert fald 
præsterer alle de medvirkende, 40 
personer for og bag scenen, et kæm-
pearbejde. De kinesiske medvirken-
de har nok undret sig over den tilsy-
neladende afslappede måde, man ar-
bejder på i Danmark, vante som de 
er til helt anderledes stram discipli-
neret ledelse, men de nyder det – det 
er spændende og samarbejdet er 
godt, siger de.   
 Jeg ser dog også et par utålmodige 
hænder, når de danske medvirkende
kaster sig ud i diskussion af en detal-
je i spillet. Men, det er tydeligt, at og-
så det er nødvendigt for at alle kan 
medvirke til den visuelle overdådig-
hed og eksistentielle betydning, som 
Meridiano under Giacomo Ravicchi-
os ledelse satser på at give „The Tem-
pest”.

Klovnen Trinculo (Lars Knutzon), flere andre og Batidaorkestret for fuld musik. (Foto: Thomas Petri).

sket over for civilisationen, Prospero. 
Men Giacomo Ravicchios cirkusver-
sion? Er det ikke den rene blasfemi, 
en voldtagning af Shakespeare? eller 
den ultimative fortolkning?  – eller 
bare sjov og underholdning? 

Instruktørens fortolkning
Det bliver tydeligere, hvad det drejer 
sig om, da Prospero, Tommy Kenter, 
kommer på scenen, høj, mørk og 
dæmonisk, iklædt lang sort frakke og 
med en gylden hat på hovedet.  
Strengt og tankefuldt styrer han sit 
cirkus, som han har styret hele spillet 
fra begyndelsen, og netop det er in-
struktøren Giacomo Ravicchios ide 
med stykket. 
 Stykket er, skriver han i sit oplæg til 
sin cirkusfortolkning af The Tempest, 
Shakespeares mest fantastiske skue-
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Tekst og foto: ©Lene Bjerre Herdel 

Med invitationen til Frederiksborg 
Amt om at sende en erhvervsdelega-
tion til Hebei-provinsen i Kina fulgte 
et ønske om, at de to regioner skulle 
undersøge samarbejdsmuligheder på  
erhvervsområdet. Det var områder 
som biotek, vedvarende energi, af-
faldshåndtering og bæredygtig byud-
vikling som var i fokus. Som chef for 
amtets internationale samarbejde 
blev jeg ansvarlig for kontakten til 
administrationen i Hebei-provinsen 
og for tilrettelæggelsen af delegati-
onsrejsen fra dansk side.
 Delegationen besøgte foruden  
Beijing to byer i Hebei-provinsen. 
Shijiazhuang og Handan. Det blev 
en rejse „på første klasse”. Delegatio-
nen fik en fornem modtagelse over-

alt. På den danske ambassade i Bei-
jing blev vi „klædt på” til mødet med 
kineserne. Vi deltog i konferencer og 
besøgte virksomheder og uddannel-
sesinstitutioner. De danske virksom-
heder kom hjem med gode kontakter 
efter en uge, og jeg kom hjem med 
en skærpet appetit på mødet med 
Kina. Hovedindtrykket var et land i 
voldsom vækst og et land med store 
menneskelige ressourcer. 
 Uddannelsesindsatsen var impo-
nerende, men det var tydeligt, at der 
også var store udfordringer, ikke 
mindst socialt og miljømæssigt. I 
Beijing var forberedelserne til Olym-
piaden gået i gang med alt, hvad det 
medførte af tvangsforflytninger, ned-
rivninger af gamle kvarterer og opfø-
relse af nyt. På vejen til hovedstaden 
Shijiazhuang kunne vi observere ud-

tørrede floder og tegn på vandman-
gel. Og i det store landbrugsområde 
syd for Beijing boede befolkningen i 
primitive lerklinede boliger. Dagene i 
Shjiazuang henlå i smog på grund af 
udledningen fra områdets fabrikker.   
 Jeg tog hjem med hovedet fuldt af 
spørgsmål. Efterfølgende har jeg fulgt 
nyheder i pressen om Kina med stor 
interesse.
 Det var min baggrund, da jeg i 
2009 havde mulighed for at besøge 
landet som turist i en periode på en 
måned og opleve Kina fra nord til 
syd. 
 Det var en oplevelse af et land i ri-
vende udvikling med en åben og 
imødekommende befolkning. Gen-
synet med Beijing var overvældende. 
Byen var i festdragt på grund af fej-
ringen af Folkerepublikken Kinas 

KINAS MANGE ANSIGTER

Fotografen Lene Bjerre Herdel, der har en fortid som kontorchef i Frederiksborg Amts erhvervs-
afdeling, har to gange rejst i Kina: I 2005 som leder af en erhvervsdelegation, i 2009 som turist 
på egen hånd fra nord til syd i det store land. Kinabladet har bedt hende fortælle – i tekst og 
billeder – om sit møde med Kina og kineserne på disse to meget forskellige rejser.

Mødet med kineserne

Ung turist på Beijings bymuseum  

„Kinas Mange Ansigter“ var titlen på en fotoudstilling, som Lene Bjerre Herdel 
holdt i Farum Kulturhus 2. oktober – 13. november 2010. Udstillingen bestod af 
halvtreds fotografier fra hendes rejse i Kina i 2009.
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60 års jubilæum. Overalt var der 
trængsel af turister. Der var bygget 
mange nye imponerende bygninger i 
byens centrum, siden jeg besøgte den 
sidst: Operaen og CCTV-bygningen 
for at nævne et par af de mere arki-
tektonisk markante. I byens udkant 
imponerede Det Olympiske Kom-
pleks med „Fuglereden” i omfang og 
arkitektur. På de store, nye boulevar-
der i byen var der flere biler og færre 
cykler. Velstandsstigningen var tyde-

lig og tydeligst blandt børn og unge. 
Den store købekraftige middelklasse 
prægede billedet de steder, jeg be-
søgte. Der blev igen rykket  temmelig 
meget ved mit lidt „altmodische” og 
romantiske billede af Kina. 
 Den store folkefest i anledning af 
Folkerepublikken var nært foreståen-
de. Månefesten var lige om hjørnet. 
Kina var i bevægelse. På banegården 
i Beijing var der pakket med migrant-
arbejdere, som skulle hjem på ferie 

– eller måske bare igen var sagt op. 
200 mio. mennesker var ifølge de ki-
nesiske nyheder på rejse rundt i lan-
det. Det kunne mærkes overalt. Kine-
serne strømmede til de store turist-
mål. Af og til måtte man konstatere, 
at virkeligheden fejede ens drømme 
og forventninger af bordet. 
 Kineserne er berømte for deres ha-
ver. Især i 1700-tallet lod europæer-
ne sig inspirere af kinesernes medita-
tionshaver. 
 

Skarvfiskeren er gået på land for at lade sig betragte af turisterne i byen Yangshuo
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 Jeg interesserer mig for havekunst 
og havde set frem til at besøge de be-
rømte meditationshaver i Suzhou. 
Besøget i „Den ydmyge administra-
tors have” druknede i turister. Haven 
var som en myretue. Det samme var 
parkeringspladsen, hvor der ikke var 
system i parkering af busser og pri-
vatbiler. Det tog mere end en time at 
komme ud derfra – men det skete 
uden ophidselse fra trafikanterne. 
Man hjalp hinanden med at opløse 

knuden, et fænomen, som tilsynela-
dende også gjaldt i trafikken i øvrigt. 
Man gik målrettet over gaden, og tra-
fikanterne tog hensyn til de gående 
og hinanden. Tankevækkende i for-
hold til den trafikkultur, vi har udvik-
let her i landet.
  Alt i Kina har en skala, som det kan 
være vanskeligt for en dansker helt at 
fatte. Muren er 6000 km lang, dæm-
ningen over Yangtze er 2,3 km. 
Dæmningsbyggeriet har betydet flyt-

ning af én mio. mennesker, og vand-
standen i floden er nogle steder ste-
get med 100 meter. De byer, jeg be-
søgte, var alle millionbyer med  
Chongqing – med angiveligt 32 mio. 
indbyggere – som den største. Her 
sker udviklingen så hurtigt at man må 
revidere bykortet kontinuerligt og ud-
sende nyt hvert halve år lige som i 
mange andre kinesiske storbyer. 
 Rejsen blev tilbagelagt med tog, fly 
og skib (Yangtze-floden). Infrastruktu-

Pige foran Shanghai Maglev – et magnetisk tog, som kan komme op på en hastighed af 500 km/t
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Ung kvinde venter i lufthavnen i Shanghai

ren overgik mine forventninger. Tog, 
lufthavne og fly havde en høj stand-
ard – meget højere end jeg havde 
forventet. Muren, Terracottahæren, 
dæmningen over Yangtze-floden – 
alle er det oplevelser, som prenter sig 
ind i en danskers erindring, fordi det 
efter en dansk målestok er ufatteligt 
store projekter udført af ganske al-

mindelige mennesker. At de har haft 
store menneskelige omkostninger er 
uomtvisteligt, men de er der.
 Man kommer tilbage til Danmark 
med indtrykket af et land med en 
smuk natur, en rig kultur og en imø-
dekommende befolkning – men et 
land under voldsom forandring. Man 
bliver overvældet af byernes størrel-

se, over den vrimmel af mennesker, 
som lever et dagligliv med forhåbnin-
ger og drømme som vi. At Kina ikke 
er et demokrati er jeg bevidst om. 
Men med erfaringer fra ti års projek-
tarbejde i Østeuropa og Rusland ved 
jeg også, at virkeligheden er mere 
kompleks end som så, og at ting ta-
ger tid, og at man i øvrigt skal vare 

– – –
Lene Bjerre Herdel har tidligere holdt 
udstillinger med fotografier fra rejser til 
Grønland og Galapagos.

KINABLADET NR. 48 VINTER 2010

© WWW. KINABLADET.DK



19

                       Pige med i-pod og traditionel hårpynt i anledning af besøg i Den Forbudte By

– – –
Kinabladet vil i kommende numre brin-
ge flere billeder fra Lene Bjerre Herdels 
rejse i Kina i 2009. 

sig for at tro, at systemer umiddel-
bart kan overføres fra det ene land til 
det andet.
 I forbindelse med den debat, der 
for øjeblikket foregår i dansk uden-
rigspolitik og i EU om forholdet til 
Kina, pegede en dansk journalist for 
nylig på, at hvis kineserne skulle ud-
stille et nationalt symbol, som vi gør 

det på verdensudstillingen med „Den
Lille Havfrue”,  burde det være „Den 
Store Mur” – en tankevækkende illu-
stration af størrelsesforskellen mellem 
Danmark og Kina.
 Med mine fotografier forsøger jeg 
at give et øjebliksbillede af dagligliv i 
Kina, at give den almindelige kineser 
et ansigt. Mine to rejser til Kina har 

kun løftet en lille flig af virkelighe-
den. Titlen på min udstilling „Kinas 
mange ansigter” i Farum Kulturhus 
kan forstås i bogstavelig og i over-
ført betydning. Jeg har søgt at skildre 
kontrasten mellem det gamle og det 
nye Kina. Om det er lykkedes, er det 
op til betragteren at afgøre. 
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Kinas store vismand

2500 ÅR MED KONGFUTSE   

Vi ved ikke ret meget om ham – har han overhovedet levet? Men vi ved, at i 400-tallet før vor 
tidsregning beskæftigede mange intellektuelle i Kina sig med en mand, der hed Kong Zi, fortalte 
lektor Bent Nielsen, da han den 16. september 2010 holdt foredrag i Dansk-Kinesisk Forening 
om filosoffen, der har lagt navn til kongfutsianismen, og som levede for 2500 år siden. 

Referat ved Flemming Poulsen

Det var europæiske jesuitterpræster, 
der sørgede for, at man i Europa fik 
kendskab til filosoffen Kong Zi, hvis 
tanker blev ivrigt diskuteret blandt 
de lærde i Kina, fortalte Bent Niel-
sen. Præsterne, der var underlagt pa-
ven i Rom, rejste i begyndelsen af 
1500-tallet til Kina for at udbrede kri-
stendommen blandt kineserne. Jesu-
itterne latiniserede hans navn til Con-
fucius og sendte beretninger til paven 
i Rom om hans person og hans lære.  
 Jesuitterne var de første til i 1600-
tallet at udgive en bog om kinesisk fi-
losofi og om Confucius. Lige siden 
har jesuitterne ifølge Bent Nielsen 
stort set haft monopol på at fortælle, 
hvordan han var. Man kan i værker 

helt op i 1980’erne læse gentagelser 
af, hvad der blev skrevet om ham i 
værker i 1600-tallet. 

Jesuitternes møde med 
kongfutsianismen
Bent Nielsen gav et eksempel på, 
hvordan jesuitterne har påvirket op-
fattelsen i Europa af den kinesiske fi-
losof:  
 Præsternes plan var, at de ved at 
klæde sig ud som buddhister kunne 
gøre indtryk på kineserne og derved 
bedre kunne udbrede kendskabet til 
kristendommen, så de gik rundt med 
kronraget isse og iført orange og gule 
gevandter. Men den plan lykkedes 
ikke, for de opdagede, at magthaver-
ne og eliten i Kina faktisk så ned på 
buddhisterne. 
 Så fandt de på en ny strategi: de  
begyndte at efterligne kinesiske em-
bedsmænds påklædning. Præsterne 
mente, at embedsmændene var nært 
knyttet til kongfutsianismen, for man-
ge af de værker, embedsmændene 
studerede, handlede om Kongfutse 
og hans lære.
 Når jesuitterpræsterne sendte rap-
porter til paven i Rom om deres for-
søg på at kristne kineserne, måtte de 
forklare, hvorfor de som gode krist-
ne gik klædt som kinesiske embeds-
mænd, så de måtte nedtone de religi-
øse aspekter af kongfutsianismen.
 På den måde blev det, vi i dag for-
står ved kongfutsianismen, en ren 
moralfilosofi, der kunne udlægges 
som et forstadium til kristendommen. 
Mange af de beretninger, de kunne
finde i de kinesiske klassiske værker, 

passede meget fint som en del af 
kristendommen. Blandt andet skal 
Kongfutse have sagt, at man skal ikke 
gøre mod andre, hvad man ikke øn-
sker, de skal gøre med en selv. Det 
svarer betænkeligt meget til, hvad Je-
sus skal have sagt, blot uden de to 
gange ikke, bemærkede Bent Niel-
sen.
 Der findes i Kina ikke noget, der 
svarer til betegnelsen kongfutsianis-
me. Der har aldrig i Kina været no-
get, der kunne betegne en eller an-
den retning. Man havde og har sta-
dig noget, der kaldes ru, og kineser-
ne har selv, inspireret af jesuitterne, 
omfortolket dette til kongfutsianisme. 
Man kan i et Kongfutse-tempel se det 
kinesiske tegn for ru, så de to beteg-
nelser er blevet til en sammenhøren-
de enhed i Kina i dag, men det ske-
te først, da jesuitterne lancerede det. 
Så en amerikansk forsker kan, sagde 
Bent Nielsen, have delvis ret i, at den 
fortolkning, vi har af Kongfutse, stam-
mer fra jesuitterne. 
 I århundredet før vor tidsregning 
blev der skrevet en biografi om Kong-
futse. Nogle af kilderne til den bog 
kender forskerne, andre ikke. De er 
skrevet sammen til en sammenhæn-
gende historie. Den viser, at der er 
meget, man ikke ved om Kongfutse. 
Vi ved fx ikke, hvad hans far hed. 
Ifølge biografien døde Kongfutses 
familie, før han selv døde, og han 
overlevede også sin eneste søn, men 
hvis sønnen døde, og når vi ikke har 
hørt noget om, at han havde en søn, 
så uddøde Kongfutses familie med 
hans død. Ikke desto mindre er der i 
Qufu, Kongfutses fødeby, mange, der
går for at være  efterkommere af  
Kongfutse.  
 Allerede i århundredet før vor tids-
regning begyndte man at bygge 
templer til ære for Kongfutse. Temp-
let i Qufu står der stadig. Indenfor er 

I følge overleveringerne blev Kongfutse født i 
byen Qufu i Shandong-provinsen i 551 før vor 
tidsregning, og døde som 72-årig i 479. Hans 
gravsted findes her i fødebyen. „Den store fuld-
komne, den ypperste vismand, den kulturelle, 
og den udpegede konge“, står der på gravste-
nen. Også et stort antal af hans formodede efter-
kommere er begravet her. (Foto: Bent Nielsen). 

  Den store vismand kaldes Kong Zi   
  eller Kong Fu Zi på kinesisk. Kong er
  efternavnet. I Europa blev han kendt
  som Confucius. En dansk udgave af 
  navnet i lydskrift kan være Kongfutse.
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der en statue af Kongfutse. Kongfutse-
templerne var fyldt med billeder og 
skulpturer af Kongfutse og hans ele-
ver. Templerne lignede til forveksling 
buddhistiske eller daoistiske templer 
– indtil 1530. Da dekreterede myn-
dighederne noget, der lignede refor-
mationen i Europa, nemlig en billed-
storm, der ramte Kongfutse-templer-
ne. Statuerne blev erstattet med en 
navne- eller forfadertavle med en på-
skrift om, at her ligger Kongfutse.

Kongfutsianismens værker 
som eksamenspensum
Hvad Mesteren har sagt er gentaget 
gang på gang i litteraturen, men vi 
ved ikke særlig meget om den store 
vismand, om han er historisk eller ej, 
men vi ved, sagde Bent Nielsen, at i 
400-tallet før vor tidsregning beskæf-
tigede mange intellektuelle i Kina sig 
med en, der hed Kong Zi, og diskute-
rede, hvad han sagde.
 De mange udsagn er i tidens løb 
blev skrevet ind i forskellige samlin-
ger, og man har så senere besluttet, 
hvilken af disse samlinger man bør 
holde sig til. En af Kinas største filo-
soffer, Zhu Xi, der levede i det tolv-
te århundrede, samlede fire værker, 
der blev kendt som „de fire bøger”. 
De indeholder udsagn, der tillægges 
Kongfutse. De fungerede som eksa-
menspensum for embedsmænd i lidt 
over 600 år. Først i 1905 blev de af-
skaffet.
 De fire værker er en samling skre-
vet af folk, der påstår, at de er elever 
af Kongfutse eller elever af elever af 
elever af ham. Et af værkerne kaldes 
„Kongfucius’ Analekter“. Det er ble-
vet til over mindst 250 år og indehol-
der gamle sagn, fyldt med selvmodsi-
gelser, som kan give anledning til alle 
mulige fortolkninger. De tre andre er 
„Den Store Lære“, „Middelvejen“ og
„Mencius“. „Middelvejen“ siges at 
være skrevet af Kongfutses barne-
barn. Det er først med denne tekst, 
vi hører, at Kongfutse skal have haft 
et barnebarn. De to andre værker til-
lægges traditionelt elever af Kongfut-
se og Mencius.
 Ud over disse fire værker havde 
man fem klassiske værker, som alle 
blev forbundet med Kongfutse – men 

allerede i 1200-tallet mente nogle ki-
nesiske lærde, at det ikke kan være 
tilfældet. Ikke desto mindre fasthol-
der mange forskere i Kina, at Kong-
futse virkelig står bag disse fem klas-
siske værker. De blev kanoniseret i 
136 før vor tidsregning, og man op-
rettede lærestole på det kejserli-
ge universitet, hvor man studere-
de dem. Der blev tilkaldt en såkaldt 
lærd mand til at studere disse vær-
ker. Inden der var gået 200 år, havde 
man 30.000 af den slags professorer, 
og de skændtes vidt og inderligt om, 
hvad der var de rette fortolkninger af 
disse værker. 
 Det medførte, at man efter flere 
langvarige konferencer blev enige 
om, hvad der skulle være det rigtige 
værk, og det blev så hugget ind i 
sten i 175. Nogle af dem findes sta-
digvæk i fragmenter. De er så ble-
vet nyskrevet op gennem tiderne. 
Kopier af nogle stentavler fra om-
kring1500–1600- tallet er opstillet i 
Kongfutse-templet i Beijing. Her kan 
man se alle de værker, der er hugget 
ind i sten. På det tidspunkt var man 

oppe på 13 klassikere, og Kongfut-
se kan selvsagt ikke have haft noget 
med dem alle at gøre. 

Kongfutsianismens 
kernebegreber
Nogle af kongfutsianismens kernebe-
greber er eksempler på tanker, der 
er knyttet til Kongfutse. Bent Niel-
sen forklarede meningen med de for-
skellige begreber (se tegnene pånæ-
ste side).  
 Ren: Medmenneskelighed, det at 
tage ansvar for sine medmennesker, 
er meget vigtigt, for det er grundlæg-
gende ikke blot i kongfutsianismen, 
men også i kinesisk tankegang i det 
hele taget. Meningen med filosofi i  
Kina har aldrig været at bygge ab-
strakte systemer, som vi kender det 
fra Europa, men at få funktionsdygti-
ge, ansvarlige mennesker ud af det. 
Mennesker skulle udvikle sig selv, og 
det kan de ikke gøre i enrum. Derfor 
består tegnet ren af to elementer, det 
til venstre betyder menneske, det til 
højre to. Man kan kun realisere sig 
selv som menneske sammen med et 

I århundredet før vor tidsregning blev de første templer til ære for Kongfutse bygget rundt 
om i Kina. I Qufu blev tre huse indrettet til et Kongfutse-tempel mindre end to år efter hans 
død. Siden er det blevet udbygget, så det i dag er et af de største tempelkomplekser i Kina. 
(Foto: www.benross.net))
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ren
medmenneskelighed,

tage ansvar for 
sine medmennesker

                        li
ritual, tradition, 

god opførsel

 

dao
vej, den rette vej,

læresætning, princip

de
dyd, kraft, moralsk styrke,

indre kvalitet

Nogle af 
kongfutsianismens

kernebegreber
Tegn og tekst: © Bent Nielsen

andet menneske. Det at være alene 
er efter kinesisk tankegang det mest 
tragiske, man kan forestille sig. Man 
skal være sammen med andre og på 
den måde udvikle sig.
 Li: Dette tegn betød langt tilbage i 
tiden de ritualer, som man opførte i
forfædretemplerne. Den betydning 
har det stadigvæk, samtidig med at 
det har bibetydningerne tradition og 
god opførsel. Det er noget, man gør 
uden at tænke over det, man ved 
præcist, hvad man skal gøre i forskel-
lige situationer, hvordan man skal 
behandle de mennesker, man om-
gås. Man er anbragt på en bestemt 
plads, og den plads skal man udfyl-
de så godt, man kan, det står man sig 
bedst ved.
 Dao: Kongfutsianismen har dao 
fælles med blandt andet daoismen. 
Dao betyder vej, den rette vej, lære-
sætning eller princip. Det skal egent-
lig forstås som det at være på vej, el-
ler hvilken vej, man går, det er ikke 
et mål, men vejen mod et mål. 
 De: Et udtryk for den moralske 
kraft, den indre kvalitet, man skal 
have for simpelthen at opøve disse 
forskellige evner, og dyd og kraft er 
begge to lige gode oversættelser af 
de. Moralsk styrke er måske det, 
der rammer bedst i moderne dansk 
sprogbrug. Det er umuligt at nå frem 
til en fin oversættelse af disse begre-
ber. Noget går tabt i oversættelsen, 
men det er næsten værre, at vi tilslø-
rer noget i oversættelsen, så det er 
vanskeligt at prøve at forklare betyd-
ningen af disse udtryk.
 Yi: betegner retskaffenhed, hvad er 
retfærdigt og passende. En meget 
kendt historie fra det værk, som man 
mener repræsenterer Kongfutse  
bedst, er, at der kommer en mand op 
til ham og siger stolt, at hans far hav-
de stjålet en okse. Over for myndig-
hederne afslørede sønnen, at det var 
hans far, der havde stjålet oksen. Så 
sagde Kongfutse til ham: „Sådan gør 
vi altså ikke her, her holder vi sam-
men i familien”. Hvad der er retskaf-
fenhed og retfærdighed, er fuldstæn-
dig afhængig af, hvem man er og 
hvor man er.
 Zhong: Man skal ikke blot være lo-
yal og oprigtig og gøre sit bedste. 

yi
retskaffenhed, retfærdigt,

passende 

   zhong
loyalitet, oprigtig,
at gøre sit bedste

shu
medfølelse, indfølingsevne,

forståelse

xin
oprigtighed, pålidelig,

stå ved sit ord

ming
Himlens vilje, den tildelte levetid,

omstændighederne
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Man skal også være loyal mod sine 
egne principper. 
 Shu: Man skal vise medfølelse og 
have indfølingsevne, forståelse for, 
hvad andre laver. Noget meget vigtigt 
i disse tankegange er også, at man 
kan trække sig, give plads for andre. 
Man skal ikke hele tiden skubbe sig 
selv frem. 
 Xin: Man skal være oprigtig og på-
lidelig og stå ved sit ord. Det er an-
dre centrale begreber i kongfutsianis-
men. Man kan her få en fornemmel-
se af, at kongfutsianismen er en mo-
rallære. Det er svært at se nogen reli-
giøs dimension her. Det skyldes, for-
klarede Bent Nielsen, at vi er vant til 
at tænke på religion som tro frem for 
som praksis. Hvis vi opfatter religi-
on mere som praksis, er det nemme-
re at få alt dette til at passe ind un-
der religion. I det hele taget er det os, 
der har opfundet begrebet religion, 
man kendte ikke det begreb i Kina 
før i 1870erne, og så måtte kineserne 
endda låne det fra Japan. Så filosofi 
og religion var tænkning på en eller 
anden måde, og der var ikke den sto-
re forskel.
 Ming: Hvis der stod tegnet for him-
mel foran, ville det betyde Himlens 
vilje, dvs. Himlens vilje til, at en be-
stemt person skal regere landet. Og 
hvis man satte tegnet for fjerne foran, 
har man det moderne kinesiske ord 
for revolution, at fjerne Himlens vil-
je eller fjerne mandatet til at regere. 
Den måde, det bliver brugt på i disse 
kongfutsianske værker, er, at alt hvad 
man ikke selv har indflydelse på, hø-
rer under dette begreb, det kan vi al-
ligevel ikke ændre, så der er ingen 
grund til at spilde tid på det. Vi skal 
fokusere på det, vi kan ændre på.

En turbulent tilværelse
I moderne tid har konfutsianismen
gennemgået op- og nedture i 1900-
tallet og har nu fået den kinesiske le-
delses bevågenhed, sagde Bent Niel-
sen.
 Kina gik ind i den første verdens-
krig på sejrherrernes side, men måtte 
alligevel afstå de besiddelser, som 
Tyskland havde haft i Kina, til Japan. 
Det fik studerende og universitets-
professorer i Beijing til at danne en 

protestbevægelse, der gav Kongfutse 
skylden for, at det gik Kina så dårligt. 
Nu skulle man vælte den gamle an-
tikvitetsbutik, som Kongfutse stod for, 
lød et af slagordene. 
 Indtil 1966 levede kongfutsianis-
men og Kongfutse en lidt turbulent 
tilværelse, nogle gange var de ude i 
kulden, nogle gange var de inde, og 
de intellektuelle havde et meget am-
bivalent forhold til, hvad Kongfutse 
stod for og ikke stod for.
 Under Kulturrevolutionen, i årene 
1966–69, var det ikke særlig popu-
lært at have noget at gøre med Kong-
futse eller i det hele taget at have no-
get som helst med det traditionel-
le Kina at gøre. Da det viste sig, at 
den mand, Mao havde udpeget til 
sin efterfølger, Lin Biao, havde pla-
ner om et kup mod Mao og måt-
te flygte til Sovjetunionen (han om-
kom, da hans fly styrtede ned), lave-
de Mao en kampagne mod Lin Biao 
og Kongfutse. I virkeligheden var det 
ikke Kongfutse, kampagnen var rettet 
mod,  men ministerpræsident Zhou 
Enlai. Men han var nærmest urørlig i 
toppen af systemet, så skytset kunne 
ikke åbenlyst rettes mod ham. 
  Kongfutse-templet i Qufu blev rase-
ret, stenstøtter med inskriptioner helt 
tilbage i Tang- og Sung-dynastierne 
blev væltet.

En moderne Kongfutse
I begyndelsen af 1990’erne, da Deng 
Xiaopings økonomiske reformer tog 
fart, begyndte man at tale om en mo-
derne Kongfutse, inspireret af Singa-
pores regeringschef, Lee Kuan Yew, 
der på forsiden af et amerikansk tids-
skrift blev afbildet som den moderne 
Kongfutse. Man begyndte rundt om i 
Kina at opstille Kongfutse-statuer ved 
filosofiske institutter og andre steder. 
I modsætning til påstanden 70 år tid-
ligere, at kongfutsianismen forhindre-
de en modernisering af landet, blev 
Kongfutses lære nu betegnet som
det modsatte, at den netop var grun-
den til, at man kunne udvikle Kina.  

Kongfutse i medierne
I 2004 begyndte kineserne at danne 
Confucius-institutter rundt om i ver-
den, der er nu over 320 af dem. In-

Den moderne Kongfutse
Talen om en moderne Kongfutse fik den  
kinesiske regering til at anmode China 
Confucius Foundation om at få skabt et nyt 
billede af den store mester til afløsning af 
det væld af gengivelser, som kunstnere har 
skabt i tidens løb. 
   Resultatet blev offentliggjort i 2006 i form 
af en statue, som den kinesiske stat udtog 
patent på for at hindre misbrug. 
   „Det nye portræt udtrykker den gamle fi-
losofs venlighed såvel som hans kultivere-
de og milde træk“, siger professor Hu Xi-
jia. Han er medlem af den gruppe, der har 
udformet dette nye officielle billede af den 
moderne Kongfutse.   
   Nu findes den gamle filosof i sin nye skik-
kelse over alt i Kina og mange steder i ud-
landet, hvor han lægger navn til kinesiske 
kulturelle institutter.    
                                            (Foto:  Xinhua)
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stitutternes opgave er hovedsagelig at 
arrangere kurser i kinesisk sprog og 
foredrag om kinesisk kultur. 
 I de seneste år er der i Kina blevet 
lavet tv-udsendelser om Kongfutse og 
holdt foredrag og udgivet bøger. Til-
rettelæggeren af en populær tv-ud-
sendelse siger, at hun bruger den del 
af Kongfutse, der taler til forskellige 
kulturer på en harmonisk måde og 
med tilknytning til dagens samfund. 
Hun har efter en serie foredrag udgi-
vet en bog om Kongfutse. Den blev 
hurtigt solgt  i otte millioner eksem-
plarer og er også kommet på engelsk. 
 I den bog giver hun ifølge Bent 

Nielsen en udvandet buddhistisk for
tolkning af, hvad der står i teksterne. 
Hun prøver at forklare, at man godt 
kan blive lykkelig, selv om man ikke 
er en del af det økonomiske kapløb i 
Kina. De kinesiske ledere er så glade 
for hende, at hun bliver sponsoreret 
af staten, og regeringen har foræret et 
oplag på vistnok halvanden million 
eksemplarer til fanger i fængslerne, 
så de kan læse, hvordan man ved 
Kongfutses hjælp kan blive et bedre 
menneske.
 Den form for kongfutsianisme, som 
nu bliver udbredt i Kina, ligner til for-
veksling den version, som jesuitterne 

Lektor, ph.d. Bent Nielsen underviser 
på Københavns Universitet i klassisk 
kinesisk og kinesisk historie og kul-
turhistorie, og han har i over 30 år  
beskæftiget sig med kinesisk intellek-
tuel historie.  

bragte til Europa, påpegede Bent 
Nielsen. Man kan kalde den en seku-
lariseret kongfutsianisme. Der er in-
gen religiøse aspekter i den. 

I Kongfutses fødeby Qufu og andre steder fejres hvert år den 28. september Kongfutses fødselsdag. Festen former sig som en religiøs ce-
remoni med en procession, der med lektor Bent Nielsens ord er den katolske kirke værdig. Der ofres et svin, en okse og en ged til ære 
for Mesteren. Skolebørn klædes ud, som børn blev det for 2500 år siden – en ren religiøs udfoldelse. (Foto fra internettet).
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Overvågning

MERE KONTROL MED BEIJINGS MIGRANTER

Mange landsbyer i Beijings omegn bliver spærret af fra omverdenen med mure og gitterporte. 
Beboerne – de fleste er migranter – og alle andre bliver nøje kontrolleret, når de vil ind i eller 
ud af landsbyerne. Det sker for at bekæmpe kriminalitet, siger myndighederne, men et kinesisk 
tidsskrift har fundet ud af, at det virkelige formål er et helt andet.

Af Flemming Poulsen

Bymure har været kendt i Kina siden 
tidernes morgen. De var et værn mod 
ubudne gæster og gjorde det muligt 
for herskerne at holde en vis kontrol 
med undersåtternes gøren og laden. 
Nu er der kun rester tilbage af mure-
ne omkring byerne, men de er ved at 
få en moderne variant: landsbymure. 
 I sommeren 2010 gik de lokale 
myndigheder i gang med at bygge 
mure omkring 60 landsbyer i Beijings
opland. Mange flere landsbyer er ud-
peget til at blive muromkransede og 
med en kontrol døgnet rundt af folks 
kommen og gåen. 
 „Lukkede landsbyer“ kan de kal-
des. På pinyin kaldes de landsbyer 
med fēngbì guǎnlǐ (lukket ledelse), på 
engelsk sealed management villages.
 Det drejer sig om landsbyer, hvor 
antallet af tilflyttede migrantarbejdere 
– den „flydende befolkning” af land-
boer, der søger ind til byerne i håb 
om at få vellønnet arbejde – oversti-
ger antallet af fastboende. Der næv-
nes eksempler på landsbyer med 
1000 fastboende, hvor måske 10.000 
eller endnu flere tusinde migranter 
har slået sig ned, fordi de her kan 
leje et værelse billigt. 
 Mange af landsbyernes beboere 
har opgivet deres erhverv som land-
mænd og lever nu af at leje værelser 
ud til tilflytterne. De fastboende har 
papirerne i orden – en attest på, at de 
er registreret som byboer med tillad-
else til at bo i Beijing. Nogle af tilflyt-
terne har fået en midlertidig tilladel-
se, andre bor her ulovligt.
 Der er kun adgang til en lukket 
landsby gennem to-tre porte i muren. 
De er bevogtet døgnet rundt af politi
eller af særligt uddannede civile vagt- 
mænd.
 Man skal have en særlig passersed-
del for at kunne slippe forbi vagterne, 

men kun de fastboende og migranter 
med en midlertidig tilladelse til at bo 
i landsbyen kan få en passerseddel. 
Udenbys besøgende skal vise identi-
fikationspapirer med navn og adres-
se, beskæftigelse og andet. Desuden 
skal de oplyse formålet med deres 
besøg i landsbyen. 
 Landsbyens porte er åbne fra 6  
morgen til kl. 23. Dagen igennem går 
sikkerhedsvagter, udstyret med wal-
kie-talkies, rundt i landsbyerne, og 
der er overalt opsat overvågnings-
kameraer. Om natten er der kun ad-
gang gennem en enkelt port, beman-
det med en vagtmand. 

Migranter, kriminaliteten 
og miljøet
De fastboende samt de lokale myn-
digheder hævder, at kriminaliteten er 
steget stærkt med migranternes an-
komst. Tyverier, slagsmål, vold, hus-
spektakler er fulgt i hælene på land-
boerne, der er søgt til Beijing i håb 
om at finde arbejde der.    
 De mange tilflyttede får også skyld 
for at svine mere end de fastboende. 
Partisekretæren i en landsby fortæl-
ler, at for seks år siden var det nok 
med to gadefejere til at holde lands-
byen ren, nu har det med den store 
tilstrømning af migranter været nød-
vendigt at ansætte 13. 
 Kriminaliteten og svineriet vil myn-
dighederne forsøge at komme til livs 
ved føre nøje kontrol med trafikken 
af personer såvel som af biler til og 
fra landsbyerne. Landsbymuren og 
den skærpede kontrol skal forhindre, 
at lyssky elementer slår sig ned i 
landsbyerne. 
 Systemet med „lukkede landsbyer” 
blev forsøgsvis indført i foråret 2010. 
Myndighederne oplyste allerede efter 
en måned eller to, at kriminaliteten i 
disse nye lukkede landsbyer var fal-
det betydeligt. 

 Nogle fastboende har til kinesiske 
medier erklæret sig tilfredse med den 
nye orden. „Nu kan jeg stille min cy-
kel på gaden og hente den igen sene-
re. Førhen ville den være stjålet i lø-
bet af en time“, siger en fastboende. 
Et par landsbyledere siger, at tilværel-
sen nu er blevet mere sikker, både for 
de fastboende og for migranterne. 
 Nogle handlende oplyser, at deres 
omsætning er faldet, fordi kunder 
udefra, der ikke har de nødvendige 
papirer, nu ikke tør forsøge at komme 
forbi vagterne ved gitterportene. 
 Kritikere af systemet siger, at kon-
trollen især rammer migranterne, for-
di de kan have svært ved at få de 
nødvendige tilladelser til at færdes til 
og fra landsbyerne, og fordi myndig-
hederne udtrykkeligt giver dem skyl-
den for den øgede kriminalitet. Men 
man bør ikke straffe tusindvis af mi-
granter, blot fordi nogle forholdsvis få 
er kriminelle, anfører modstanderne 
af den skærpede kontrol.
 En ung migrant er citeret for at 
have sagt, at når han er omgivet af en 
mur på alle sider, og der går patruljer 

Der er gjort forsøg med lukkede landsbyer i to 
distrikter, Daxing og Changping, henholdsvis 
25 og 50 km fra Beijings centrum. Mange flere 
landsbyer vil få en „lukket ledelse“.
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gennem landsbyen dagen igennem, 
er det som at være i et fængsel.

Det virkelige formål
Der bor ifølge en officiel statistik fem 
millioner migrantarbejdere i Beijing. 
En million eller flere har slået sig ned 
i landsbyerne i Beijings omegn.  
 Et kinesisk tidsskrift, Caixing, der er 
kendt for en kritisk kulegravning af 
det kinesiske samfunds problemer, 
har haft en reporter i et par af de luk-
kede landsbyer. Journalisten fortæller 
i sin reportage, hvad det virkelige for-
mål med de lukkede landsbyer er. 
 Under overskriften „Sandheden om 
Beijings lukkede landsbyer” skriver 
medarbejderen, at det skjulte formål 
med den strenge bevogtning af lands-
byerne er at modernisere og renovere 
landsbyerne, så de kan ophøjes til et 
bymæssigt samfund og med tiden bli-
ve en del af Beijing by.  
 Moderniseringen af landsbyerne 

begyndte allerede i 2008, da Beijings 
bystyre vedtog et storstilet projekt, 
der har titlen „Foren by og land”. I 
første omgang blev der iværksat 50 
moderningsprojekter i fire distrikter.
  Moderniseringen består blandt an-
det i at jævne gamle bygninger og 
ulovligt byggeri i landsbyerne med 
jorden. Den stigende efterspørgslen 
efter billige værelser har fået de fast-
boende til at  bygge en etage på de-
res huse eller bygge nye huse af ringe 
kvalitet på arealerne uden om lands-
byen. På den måde bredte ulovligt 
byggeri sig som ukrudt, skriver repor-
teren, og det skal der nu sættes en 
stopper for.    
 Den skærpede kontrol med den fly-
dende befolkning og begrænsningen 
af udbuddet af billige lejemål får mi-
granterne til at flytte til landsbyer 
længere borte fra Beijings nærmeste 
opland.  
 En partisekretær, Wang Chang-

xiang, i den lukkede landsby Lao-
sanyu siger til bladet, at bestræbel-
serne på at give landsbyerne et by-
mæssigt præg blev forstærket i 2009. 
Migrantarbejderne forsvinder, byg-
ninger og infrastrukturen renoveres.
 Caixin-reporteren slutter sin repor-
tage med at citere, hvad en højtstå-
ende embedsmand har sagt til ham 
om migrantarbejderne:  
 Bystyrets folk betragter de ufaglær-
te, lavtlønnede migrantarbejdere som 
personer, der hører til på samfundets 
bund, men de yder en så vigtig ind- 
sats i Beijing, at byens borgere føler 
sig helt fortabte, når de rejser hjem til 
deres landsbyer for at fejre nytår eller 
andre festdage”.
 

Kilder fra internettet: 
China Daily, Global Times, Caixin, 
Xinhua, Associated Press.

Der bygges mure omkring landsbyer med mange migrantarbejdere i Beijings omegn. Beboerne skal have en særlig legitimation for at 
kunne slippe forbi vagtposterne, udenbys besøgende skal opgive formålet med besøget. (Foto: Zhang Tao/China Daily)
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EN SKATKISTE AF VIDEN OM KINA 

Af Flemming Ytzen

Hvornår har du, kære læser, sidst væ-
ret inde og tjekke indholdet på www.
kinabladet.dk? Måske ikke for nylig, 
men fremover bliver der mere at hen-
te på Kinabladets hjemmeside. Red-
aktionen har taget skridt til at give 
mere liv og indhold på bladets digita-
le platform.
 Det er nu muligt at finde tidligere 
numre på www.kinabladet.dk og 
bladre i dem, ganske som man kan i 
en trykt udgave af Kinabladet.
 Langt de fleste af Kinabladets artik-
ler har en blivende oplysningsmæssig 
værdi, men hvad nytter det, hvis læ-
serne skal på blibioteket for at hente 
et bestemt nummer? 
 Derfor har bladets webmaster, 
Henrik Strube, nu lagt alle numre fra 
nr. 25, da bladet begyndte at blive 
fremstillet digitalt, ud på nettet, og 
han vil sørge for, at kommende num-
re også findes der, dog undtagen det 
nyeste nummer. 
 Hvert nummer findes i to udgaver, 
en i pdf-format, som man kan læse 
på skærmen eller downloade, og en 
udgave, hvor man kan blade fra ene 
side til den anden.  
 På www.kinabladet.dk kan man 
finde frem til det nummer af bladet, 
man er interesseret i. Her kan man 
downloade bladet i pdf-format, som 
man kan læse på skærmen eller prin-
te ud. Man kan også klikke sig ind på 
„Læs bladet“. Så kan man blade sig 
gennem hele bladet og vælge de en- 
kelte sider ud. På billedet til højre er 
der klikket på siderne 6-7.
 Webmasteren er i gang med at 
lave en database med artikler fra alle 
numrene, således at man hurtigt kan 
finde frem til artikler om de emner, 
man er interesseret i.

Kinabladet på nettet

Kinabladet er udkommet med fire numre om året siden starten i 1999. Nu findes alle numre fra 
nr. 25 (Forår 2005) på nettet.
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IKKE EN NY SUPERMAGT 

Fremtidens Kina

Kina har så mange problemer indadtil og udadtil, at det ikke i en overskuelig fremtid kan blive 
en supermagt på linje med USA, mener en dansk professor. 

Referat ved Flemming Poulsen

Professor ved Københavns Universitet 
Søren Kjeldsen-Kragh holdt foredrag 
i Dansk-Kinesisk Forening den 24. 
august 2010. „Kina bliver ikke den 
nye supermagt“, var titlen på foredra-
get. Søren Kjeldsen-Kragh har i man-
ge år interesseret sig for Kina. Han 
deltager i et forskningssamarbejde 
med kinesiske universiteter, hvor han 
også jævnligt underviser. 
 
Kravene til en supermagt
Udgangspunktet for Søren Kjeldsen-
Kraghs analyse er hans egen definiti-
on af, hvad der forstås ved en super-
magt. En stormagt skal have både po-
litisk, kulturel og økonomisk magt på 
verdensplan for at kunne kaldes en 
supermagt.
 Politisk magt af det omfang har et 
land, når det – som det er tilfældet 
med USA og (indtil 1989) med So-
vjetunionen – er leder af et politisk-
økonomisk system. Politisk magt har 
også noget at gøre med, om landet 
er stabilt internt, og hvordan dets for-
hold til naboerne er.
 Kulturel magt drejer sig om vaner, 
holdninger, moral og religion. USA 
er helt klart en kulturel verdensmagt, 
fastslog Søren Kjeldsen-Kragh. Fx er 
amerikanernes sprog engelsk, og det 
taler man i hele verden. Og der bli-
ver drukket coca cola i USA og re-
sten af verden. 
 Holdninger drejer sig blandt andet 
om landets ledelse – er den autoritær 
eller antiautoritær? Moral og religion 
har noget at gøre med menneskeret-
tigheder, ligeberettigelse, demokrati 
osv. Det er klart, at på de områder er 
USA en global magt, fordi dets nor-
mer, som jo også er vores, har spillet 
en helt afgørende rolle.
 Hvad angår den økonomiske magt 
giver et stort nationalprodukt (BNP) 
et land økonomisk magt. Kina har 
et meget stort BNP, men det er væ-
sentligt at nævne, at Kina ikke er rigt. 

Dets BNP er stort, fordi det har en 
meget stor befolkning, 1,3 mia. ind-
byggere. Sammenlignet med Europa 
eller USA spiller Kinas volumen en 
kolossal rolle. Det at være rig er i sig 
selv, alt andet lige, også udtryk for en 
økonomisk magt, men størrelsen af 
BNP skal medregnes, understregede 
Søren Kjeldsen-Kragh.

Vigtigt med økonomisk 
balance
Det er også vigtigt, om der er balan-
ce i økonomien. I dag er der i høj 
grad ubalance i verdensøkonomien. 
Det gælder også Kina. Kina har over-
skud på sin betalingsbalance. Nogle 
vil mene, at har man overskud, gør 
det ikke så meget med ubalance, 
men sådan er det ikke, for hvis nogle 
lande har overskud, har andre under-
skud. USA har underskud på beta-
lingsbalancen, og det vil sige, at Kina 
og USA er afhængige af hinanden.
 Spørgsmålet om åbenhed har også 
betydning for den økonomiske magt. 
Jo mere åben et lands økonomi er, 
dvs. jo større dets eksport og im-
port er, jo mere betyder landet i ver-
densøkonomien. Her må man sige, 
at Kina har en meget åben økonomi, 
sagde Søren Kjeldsen-Kragh.
 En supermagt skal mere eller min-
dre leve op til alle disse kriterier, 
men et land kan godt være en ver-
densmagt på enten det politiske, kul-
turelle eller økonomiske område. 
Ifølge Søren Kjeldsen-Kraghs kriterier 
er EU en økonomisk verdensmagt, til 
en vis grad en kulturel verdensmagt, 
men ikke en politisk verdensmagt. I 
Europa er EU regionalt en supermagt, 
for alt i Europa afhænger af, hvad EU 
mener. Rusland, Indien og Brasilien 
har på nogle områder en regional 
magtstatus.

Kinas mange problemer
Det er hævet over al diskussion, at 
Kinas indflydelse i verden bliver stør-
re og større i og med, at landet øko-

nomisk kommer til at fylde mere, 
men landet står over for mange pro-
blemer – politiske og kulturelle såvel 
som økonomiske. 
 „Min konklusion er“, sagde Søren 
Kjeldsen-Kragh, at Kina har så store 
problemer inden for alle de tre om-
råder, at jeg ikke kan se, at der i en 
overskuelig fremtid – en menneskeal-
der, det vil sige tredive år – vil være 
en kinesisk supermagt, som vil danne 
modpol til den supermagt, vi allere-
de har, USA“.
 Der er interne politiske problemer. 
Kina har været særdeles kløgtig til at 
manøvrere sig fra et plansystem over 
til en markedsøkonomi, men over-
gangen er endnu ikke ført til ende. 
Der er hele den finansielle sektor til-
bage, og der er stadigvæk statslige 
virksomheder. 
 Der er social uro og korruption, 
som er meget alvorlige problemer, og 
så er der de meget store indkomst-
uligheder. 
 „Vi har en østkyst, som er meget 
rig, vi har et Mellemkina med  600-
700 mio. indbyggere, der slet ikke 
har haft den samme udvikling, og så 
har vi endelig den vestlige del, som 
ikke betyder så meget. Der er enor-
me indkomstforskelle mellem provin-
serne, og der er specielt forskel mel-
lem land og by. Der er også stor for-
skel på de få meget rige og den voks-
ende middelklasse og de mange min-
drebemidlede og fattige“.
 Det kinesiske ledelsessystem har 
det problem, at det er vanskeligt at få 
centralledelsens beslutninger ført ud i 
livet. At  styre 1,3 mia. indbyggere 
fra Beijing via provinsregeringer og 
lokalregeringer er en kæmpe udfor-
dring. Systemet i dag åbner op for  
korruption og miljøødelæggelser. 
 „Der er ikke skygge af tvivl om“, 
sagde Søren Kjeldsen-Kragh, „at par-
tiledelsen i Beijing ønsker at få bugt 
med korruptionen, og at miljøhensy-
net skal spille en langt større rolle.
Men hvordan kan det ske, når der 
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på provinsniveau sidder nogle bu-
reaukrater, hvis forfremmelse afhæn-
ger af, hvor megen vækst og hvor stor 
beskæftigelse de skaber, og hvor der 
ikke er effektive mekanismer, der kan 
hindre  korruptionen?“ 
 Der er også velkendte politiske 
problemer i Xinjiang og Tibet. Intern 
uro svækker et lands politiske magt.

Naboerne bange for Kina
Kinas har eksterne politiske proble-
mer med Taiwan, Indien, Vietnam, Ja-
pan og Rusland. Problemer med na-
boerne svækker et stort lands naturli-
ge autoritet i området.
 „Man skal ikke rejse ret længe i 
Vietnam eller nogle af de andre lan-
de i regionen, før man opdager, hvad 
folk der mener om Kina. De er sim-
pelthen bange for dem. Vietnam har 
gennem hele historien haft konflikter 
med Kina“.
 Kina har et svagt militær i forhold 
til USA, og Kina repræsenterer ikke 
et andet økonomisk system. Sovjet-
unionen havde global magt, fordi det 
var leder af en gruppe, som troede på 
planøkonomi. Kina har ikke her no-
gen politisk magt, for landet har jo 
accepteret markedsøkonomi.

Vesten og Kinas kultur
Kinas kulturelle problemer er blandt 
andet spørgsmål om pressefrihed og 
internetadgang. 
 „Hvad det sidste angår, står Kina i 
et kolossalt dilemma, for den kinesi-
ske ledelse er klar over, at kineserne 
skal kunne anvende den nyeste tek-
nologi for at få vækst i økonomien, 
men det fører nogle sideeffekter med 
sig, som politisk kan være ret ubeha-
gelige“.
 Af andre kulturelle problemer 
nævnte Søren Kjeldsen-Kragh befolk-
ningsforhold. 
 „Kønsfordelingen og aldersforde-
lingen er skæv – 105 drenge for hver 
100 piger – det vil på lidt længere 
sigt skabe et problem. Og kvindefri-
gørelsen – den er næppe slået igen-
nem i samme udstrækning som hos 
os“. 
 „Jeg tror, at kulturelt kommer Kina 
til at nærme sig os i Vesten mere, end 
vi kommer til at nærme os Kina. Det 

med at vi kommer til at acceptere 
Kongfutses ideer tvivler jeg meget 
stærkt på“.
 Desuden er der det såkaldte hu-
kou-system, der deler kineserne i to 
grupper borgere, byboere og landbo-
ere. Byboerne har langt flere rettig-
heder end landboerne. Det er et kul-
turelt problem, og det er ikke leve-
dygtigt på længere sigt, sagde Søren 
Kjeldsen-Kragh.

Problemer med økonomien
Kina har også problemer på det øko-
nomiske område, blandt andet fordi 
50 pct. af befolkningen er knyttet til 
landbruget. I Danmark er det to pct. 
Det er et problem, kineserne skal 
have løst. Det skal ske ved at flytte 
arbejdskraft fra landbrugssektoren 
over i alternativ beskæftigelse. 
 Et andet problem er, at der ikke er 
intern balance i den kinesiske økono-
mi.   
 Som en tommelfingerregel må 
man sige, forklarede Søren Kjeldsen-
Kragh, at i et samfund, der er i rime-
lig balance, går halvdelen af produk-
tionen til privatforbrug, en fjerdedel 
til offentligt forbrug og en fjerdedel til 
investeringer.  
 I Kina lå privatforbruget i 1978 på 
50 pct. af BNP, det svarer til det, man 
vil kalde normalt. I dag er det nede 
på 35 pct. Det er tal, der virkelig be-
tyder noget, fordi det skal ses i rela-
tion til et nationalprodukt, som er så 
stort, fordi Kina befolkningsmæssigt 
er så stort.
 Det offentlige forbrug ligger nu på 
13 pct. af BNP, altså på det halve af 
hvad man har i en normal økonomi. 
Det hænger sammen med, at udgif-
terne til skolevæsenet, universitets-
væsenet, sundhedssektoren og syge-
husvæsenet i stor udstrækning finan-
sieres af borgerne gennem direkte 
betalinger.
 „Investeringerne er oppe på 45 pct. 
af BNP. Det kan ikke komme helt 
bag på nogen med alt det byggeri, 
ikke mindst af infrastruktur, vi ser i 
Kina. Det er ikke holdbart, samtidig 
med at Kina har et meget stort over-
skud over for omverdenen. Større ki-
nesisk overskud giver større under-
skud i Vesten, og det skaber proble-

mer for Vesten. Der må ske en udlig-
ning, og den udligning må Kina bi-
drage til. Men kineserne vil ikke re-
valuere deres yuan, fordi de er ban-
ge for, at det går ud over beskæftigel-
sen, og det vil det også gøre, men sa-
gens kerne er simpelthen, at de kine-
siske ledere skal sørge for at få æn-
dret sammensætningen af BNP – det 
private og det offentlige forbrug skal 
øges. Det vil sige, at ressourcerne 
skal flyttes fra investering til produkti-
on på disse to områder“. 
 „Det er det store økonomiske pro-
blem for kineserne her og nu. Og 
de er opmærksomme på det og si-
ger også, at de vil gøre noget ved det, 
men vi må vente og se, hvor meget 
der sker på det område. Det med at 
ændre den økonomiske udvikling er 
jo ikke noget man kan gøre med et 
fingerknips. Der vil komme arbejds-
løshed i overgangsperioden“.  
 Som konklusion på supermagt-
spørgsmålet sagde Søren Kjeldsen-
Kragh:  
 „USA vil fortsat være en global 
magt på grund af sin militære styrke 
og sine værdier, som amerikanerne 
deler med Europa. Kina vil blive en 
betydelig regional stormagt lige som 
Indien. Verden bliver mere og mere 
multipolær, fordi USA’s magt reduce-
res i takt med, at flere stormagter som  
Indien, Kina og Brasilien får øget 
magt. Indien bliver en stormagt på 
linje med Kina i de næste tyve år. In-
diens og Kinas interesser er langtfra 
altid sammenfaldende. Derfor er det 
lidet sandsynligt, at Kina bliver leder 
af en gruppe ulande, som vil stå over 
for USA og dets vestlige partnere som 
en blok.

 
 
  

– – – 
Ønsker nogen at reagere på Søren 
Kjeldsen-Kraghs foredrag, kan det ske 
ved at sende en e-mail til ham:
skk@life.ku.dk
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ri chang – hverdag

                                           OM HVERDAG OG TILVæRELSE, SAMLET AF CLAUS SEIDEN

RI CHANG SHENG HUO

300 million rygere
Kina plejer at have held med sine 
bredt anlagte kampagner, men græn-
sen er nået: Kampagnen for at få 
folk til at holde op med at ryge, vir-
ker ikke. Over 300 millioner kinese-
re ryger en tredjedel af verdens sam-
lede cigaretproduktion, og selv om 
der har været en kampagne mod ryg-
ning i gang i flere år, fastslår myndig-
hederne nu selv, at den bliver mødt 
med mistro.  Kun hver fjerde tror på, 
at rygning skaber risiko for kræft. Og 
det selv om man regner med, at Kina 
oplever omkring én million dødsfald 
af lungekræft om året. 
   Myndighederne har på det seneste 
reageret ved at indføre et landsdæk-
kende påbud om at undgå rygning i 
skolerne – men ikke et egentligt for-
bud. Det kan ikke indføres, fordi der 
ikke er nogen lovgivning om tobaks-
rygning generelt. 

Ryg eller få bøde
De lokale myndigheder i Dongpu i 
Zhejiang-provinsen har besluttet at 
forbyde deres ansatte at ryge på ar-

bejdet. Man går så vidt som at sus-
pendere folk, indtil de holder op med 
at ryge. Men reaktionen er ikke den 
samme i andre lokaliteter. I en by  
nær Shanghai oplevede man endog 
sidste år, at lokalstyret beordrede alle 
ansatte til at ryge – og straffede dem, 
der ikke gjorde det. Det var der en 
årsag til: Budgettet var afhængigt af, 
at tobaksskatterne kom ind. Så derfor 
krævede styret, at der blev røget 
mindst 23.000 pakker cigaretter om 
året. Indgrebet blev droppet efter 
voldsomme protester i pressen.  

Baby-udvandring
De sidste to år har kineserne for- 
holdsvis let kunnet få turistvisum til 
USA, og det fører til, at et stigende 
antal kinesiske kvinder tager dertil for 
at føde. Sagen er, at USA automatisk 
giver statsborgerskab til alle, der er 
født i landet, og mange mere vel-
stående kinesere mener, det er den 
bedste gave, de overhovedet kan give 
den nyfødte – at gøre den til ameri-
kaner.
   Et særligt rejsebureau, der oprinde-
ligt blev etableret i Taiwan, sender 
kvinderne af sted for en betaling på 
omkring 75.000 kr., rejse og fødsel 
inklusive. Med det amerikanske stats-
borgerskab følger retten til optagelse 
på et amerikansk universitet, som tit 
er billigere end de kinesiske, men 
også bedre rejsemuligheder til udlan-
det. Andre lande, der har samme re-
gel om automatisk indfødsret, er Bra-
silien og Argentina, og de er også be-
gyndt at interessere kineserne.

Bryllups-udvandring
Kinesiske kvinder gifter sig med ud-
lændinge for at komme til udlandet, 
men det går ikke altid godt. En dom-
mer i Shanghai siger, at det ofte er 
kvinder i 40’erne og 50’erne, som 
har været gift før, der falder for ud-
lændinge, specielt japanere og ame-
rikanere. Men det fører tit til en hur-
tig skilsmisse – til tider bare efter 
ugers ægteskab. Det hænger sammen 
med, at fordelene ved at forlade 
Shanghai ikke længere er så indlys- 
ende med den nye tids velstand, og 
det afspejler sig også i, at der i det 
hele taget er færre ægteskaber mel-

lem kinesere og udlændinge nu, end 
der var for nogle år siden. 

Vuvuzela
I et bestemt område i Zhejiang-pro-
vinsen i nærheden af Hangzhou er 
der opstået et stort marked for vuvu-
zela’er – de barske truthorn, som 
blev internationalt kendt under ver-
densmesterskaberne i fodbold i Syd-
afrika tidligere i år. 
 Sagen er, at vildsvin synes lige så 
dårligt om vuvuzela’erne som euro-
pæiske fodboldseere gjorde. I Zhe-
jiang er der sket en voldsom vækst i 
antallet af vildsvin – en femdobling, 
mener eksperterne. Bønderne i områ-
det har prøvet at skræmme dyrene 
væk fra markerne med larm, og det 
har vist sig, at de i særlig grad kan 
slås på flugt med vuvuzela-trut.   
 Også i andre dele af Kina tager an-
tallet af vildsvin til, og en dyreværns-
ekspert siger, at selv om dyrene nok 
er en plage for bønderne, har fæno-
menet også en positiv side. Det viser 
sig nemlig, at den nationale miljøpo-
litiks påbud om ny skovplantning har 
virket – vildsvinene formerer sig så 
kraftigt, fordi de har fået flere skove 
at holde til i.

Kina vokser nedad
Kinesiske forskere har plantet landets 
flag 3759 meter nede på havbunden 
i Det sydkinesiske Hav. Tre mand gik 
ned med et dybhavsfartøj for at un-
dersøge havbunden, hvor man me-
ner der findes en stor mængde sjæld-
ne mineraler. Fartøjet, der har fået 
navnet Jiaolong efter en mytisk drage, 
der holdt til i havet, menes at kunne 
gå helt ned i 7000 meters dybde, og 
dermed komme længere, end et ja-
panske fartøj, der med 6500 meter 
har den hidtidige verdensrekord. 
   Kina regner først med at kunne nå 
de maksimale dybder efter et par års 
prøvedykninger, for man vil ikke risi- 
kere mandskabets liv og går kun 
gradvis frem – eller rettere sagt ned.  
Kinas projekt dybhav blev indledt i 
2002, og de kinesiske dykkere er ble-
vet trænet af amerikanske kolleger, 
mens væsentlige dele af Jiaolongs 
skrog er købt i Rusland.

Elever fra en grundskole i Zhaozhuang i Anhui-
provinsen har som led i en anti-rygning-kam-
pagne lavet kæmpecigaretter med slagord, der 
skal opfordre folk til at holde op med at ryge. 
Foto: Sun Zhongzhe/Xinhua.
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shenghuo – tilværelse

Hamstring forbudt
Kina har indført lovgivning mod 
hamstring, ikke af dagligvarer, men af 
byggegrunde. For at forhindre, at bo-
ligpriserne bliver ved at stige, er der 
indført regler, der begrænser bygge-
firmaernes muligheder for at opkøbe 
store områder. Fremtidig vil de ikke 
få lov at købe nye grunde, hvis de al-
lerede har ubebyggede grunde, der 
har ligget urørt i mere end et år. 

Statustrone
Hvert år køber kineserne dobbelt så 
mange wc’er som amerikanerne – el-
ler næsten 19 millioner. Et elegant 
wc er nemlig blevet et vigtigt status-
symbol for den fremstormende 
mellemklasse. Lidt afsmitning er der 
nok fra Japan, for også kineserne går 
ind for opvarmede og selvoplukken-
de sæder og indbyggede vaskeanord-
ninger. Både japanske, amerikanske 
og europæiske fabrikker eksporterer 
nu til Kina, og der er eksempler på, 
at kinesiske kunder har givet op til 
33.000 kr. for et særligt raffineret 
toilet.

Memoirer er upopulære
I følge oplysninger fra amerikanske 
kilder har Kinas præsident sammen-
kaldt til et møde om problemerne 
med at sikre hemmeligholdelsen af 
partiets arkiver. For det første har 
man advaret om, at „sociale urolig-
heder” kan føre til, at arkiverne bliver 
plyndret, som Stasi-arkivene blev det 
i DDRs sidste dage. For det andet er 
det et problem, hvis arkivarerne bli-
ver klar over, at der er penge at tjene 
ved at sælge ud af  materialet.
 Endnu en mulighed for lækager fin-
der partiets ledelse i den omstændig-
hed, at det er blevet mere og mere 
almindeligt, at gamle partifolk udgi-
ver deres memoirer. Li Peng, der var 
regeringschef under Tiananmen-begi-
venhederne, har for nylig færdiggjort 
sine erindringer. Han fik nej til at få 
dem udgivet i Kina, men så blev et 
manuskript smuglet til Hongkong og 
udgivet dèr, for så at sive tilbage til 
resten af landet via internettet. 

Sorte fængsler
Også Kina har nu fået private sikker-

hedsfirmaer, og de arbejder tæt sam-
men med myndighederne, men ikke 
altid på lovens grund. Både bestyrel-
sesformanden og den administreren-
de direktør for firmaet Anyanding 
Sikkerhedstjeneste er blevet anholdt 
for frihedsberøvelse.
   Firmaet specialiserede sig i at bort-
føre mennesker, der var rejst til Bei-
jing for at klage over lokale myndig-
heder på deres hjemegn. De blev ført 
til hvad kinesene kalder „sorte fængs-
ler” og holdt tilbage dèr i uger, som-
me tider måneder. Regningen blev 
sendt til de myndigheder, de ville 
have klaget over – en regning på op 
til 240 kr. om dagen per fange. Og 
blev den så betalt? Ja, kinesiske me-
dier skriver, at sikkerhedsfirmaet har 
haft en indtjening på over 17 millio-
ner kr. i 2008.
   Organisationen „Human Rights 
Watch” siger, at sikkerhedsfirmaet  
ikke er alene om at gøre forretninger 
med privatfængsler. Flere selskaber, 
adskillige embedsmænd og  endog 
politifolk tjener også penge på den 
måde.

Gråt guld
Shanghai vil til at eksperimentere 
med pensionsalderen. I Kina er det 
som i Europa et problem, at der bli-
ver flere og flere ældre i forhold til de 
unge. Mens pensionsalderen hidtil 
har været 55 år for kvinder og 60 for 
mænd, vil byens myndigheder nu til-
lade folk at blive fem år mere på ar-
bejdspladserne – men kun hvis de 
selv ønsker det.
   Så sent som i september meddelte 
centralregeringen i Beijing, at den 
ikke vil røre pensionsalderen generelt 
i landet, men at man altså tillader lo-
kale myndigheder at eksperimentere.  
   Problemet er alvorligt nok i økono-
misk forstand: Akademiet for Social-
videnskaber har beregnet, at der skal 
1100 milliarder kroner til for at finan-
siere de pensioner, kineserne har op-
tjent rettigheder til. 

Selvmord
ældre kineseres vanskelige situation 
afspejles i selvmordstallene. De må-
les som antallet ud af 100.000 ind-
byggere. For de over 70-årige var tal-

let i 90’erne på 13,3, og nu er det 
steget til 33,7 i  byområderne – men 
til gengæld afspejles den tiltagende 
velstand på landet også i tallene. De 
er faldet markant, specielt for de æl-
dre landbokvinders vedkommende.

420 millioner på nettet
Antallet af internet-brugere stiger og 
stiger i Kina. Nu er der 420  millio-
ner, det vil sige næsten tre pct. flere 
brugere end i fjor – eller ialt 31,8 pct 
af kineserne. Og ikke alene stiger 
brugernes antal, de bruger også mere 
og mere tid på nettet – gennemsnit-
ligt 19,8 timer om ugen. Nettet blev i 
Kina i første omgang populært blandt 
de unge, men nu kommer de lidt æl-
dre generationer også med. 41 pct. 
af brugerne er over 30 år – mod 38,6 
pct. for et år siden.

Panda-kloner
Kan en bjørn blive rugemor for en 
kæmpepanda? Forsøget er gjort af et 
kinesisk forskerhold, der specialiserer 
sig i kloning, men i første omgang 
uden held. Forskerne fortsætter imid-
lertid og siger, at de vil blive ved at 
satse på kloningsteknikken, fordi det 
er så vanskeligt at få pandaer til at 
formere sig i fangenskab, og alterna-
tivet er, at kæmpepandaen uddør.
   Efter at have implanteret et befrug-
tet panda-æg i bjørnen troede forsk-
erne i første omgang, at de havde 
nået et resultat, for fosteret begyndte 
at udvikle sig, så man kunne se det 
med en scanner. Men efter nogen 
tid holdt udviklingen op, og forsøget 
måtte stoppes.
   Panda-eksperter er i syv sind om 
klonings-eksperimenterne. Nogle af 
dem siger, at pandaen er et så sjæl-
dent dyr, at alt må gøres for at beva-
re den, andre, at netop fordi den er 
så sjælden skal man undgå for me-
gen menneskelig indblanding – und-
tagen den, der består i at sikre pan-
daens naturlige hjemsteder i Sydki-
nas bambusskove.
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A R R A N G E M E N T E R

Dansk-Kinesisk Forening
c/o Poulsen
Fresiavej 3, DK-3450 Allerød

Returneres ved varig adresseændring

Besked via nyhedsbrev
Alle, der ønsker direkte besked om 
Dansk-Kinesisk Forenings arrangemen-
ter, kan få det ved at tilmelde sig for-
eningens elektroniske nyhedsbrev. Det 
sker ved henvendelse til sekretæren:   
sekretariatet@dansk-kinesisk.dk eller
tlf. 6114 3340.

Kinas kvinder og 
himmelhvælvingen
Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af 
cand.scient.pol. Birthe Markman
onsdag d. 12. januar 2011 kl. 19.30 
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, 
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 
1700 København V.
 Birthe Markman har i to år arbejdet 
på Northeast Normal University i 
Changchun, Jilin-provinsen. Her har 
hun undervist i økonomi og kommuni-
kation og arbejdet med emnet kultu-
relle forskelle mellem Kina og verden 
udenfor set ud fra en forretningsmæs-
sig synsvinkel. 
 I sine to år i Kina har hun fået et ind-
blik i kinesiske kvinders forhold og har  
deltaget i en konference i Shanghai ar-
rangeret af det kinesiske kvindefor-
bund. Hun arbejder herhjemme blandt 
andet med forholdene for iværksættere 
og håber at kunne deltage i et tilsva-
rende arbejde i Kina. Hun har fx ind-
samlet penge til mikrolån til kvindelige 
iværksættere i Kina. Hun har meldt sin 
interesse i at deltage næste år i tre pro-
jekter, som kvindeforbundet står bag.  
 I sit foredrag om de kinesiske kvin-
ders situation tager Birthe Markman 
udgangspunkt i Mao Zedongs ord om, 
at kvinder bærer halvdelen af himmel-
hvælvingen. Hvilken del af himmel-
hvælvingen er det så, at Kinas kvinder 
bærer i dag? Der er ingen tvivl om,
at Kinas kvinder har et andet forhold 
end før til det at passe børn, og at de 
ønsker at arbejde uden for hjemmet, 
men på arbejdsmarkedet og i hjemmet 
er kvinder ikke ubetinget ligeberettige-
de med mænd.      
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk 
Forening 20 kr., andre 30 kr.

Generalforsamling i 
Dansk-Kinesisk Forening
Bestyrelsen for Dansk-Kinesisk For-
ening indkalder hermed til sin tolvte  
generalforsamling 
mandag d. 28. februar 2011 kl.19.30 
i Forsamlingshuset, Onkel Dannys 
Plads, Halmtorvet 13, 1700 Køben-
havn V.
 Fællesmiddag kl.18,00. Vi har sørget 
for en spændende kinesisk buffet. Ku-
vertpris: 125 kr., børn 50 kr. Tilmelding 
til middagen sker til sekretariatet inden 
21. februar 2011, tlf. 6114 3340 eller 
sekretariatet@dansk-kinesisk.dk.
Betaling: Danske Bank Reg.nr. 1551 
konto 16830593.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af  
    bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af  
    årsregnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
5. Arbejdsprogram og budget for det 
    kommende år
6. Fastsættelse af kontingent for 2011
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer og suppleant
9. Eventuelt 
 Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være bestyrel-
sen i hænde senest 31. december 
2010. 
             På bestyrelsens vegne
                            Jette Mechlenburg
                                     formand

Bogudsalg
  Dansk-Kinesisk Forenings bogsalg 
  ophører, så restoplaget er på udsalg. 
  Det gælder blandt andet „Kantu
  shuohua“ 1 og 2, som er velegnet 
  til træning af det talte sprog. 
  Pris: 50 kr. per sæt.
  Henvendelse til
  Gudrun Lindhard, tlf. 3325 6262 
  eller guan@kabelmail.dk
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