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inas 13. femårsplan (2016-
2020), som blev vedtaget 
på den 12. nationale folke-
kongres’ fjerde møde i marts 

2016, indeholder både en fortsættel-
se af strategier fra de to forudgående 
femårsplaner og nye tiltag. Fra 1953 til 
2005 benævntes femårsplanerne jìhuà 
计划 plan; program. Fra 2006 benævnes 
planerne guihuà 规划 program; plan. 
Betydningsforskellen på den to ord går 
tabt i oversættelsen, men hvor der i en 
guihuà hovedsageligt fastslås generelle 
strategiske mål, fastlægges detaljerede 
konkrete mål i en plan af jìhuà typen.

Navneændringen er udtryk for, at plan-
økonomiens æra var slut til fordel for en 
mere indikativ planlægning baseret på 
markedsøkonomi, således som vi ken-
der det i Vesten. Den 11. femårsplan var 
tillige den første femårsplan, som opere-
rer med to slags målsætninger: binden-
de (yueshùxìng 约束性) og forventede 
(yùqixìng预期性) mål. De bindende 
mål skal opfyldes af regeringerne, hvor-
imod forventede mål indfris ved mar-
kedskræfternes mellemkomst støttet af 
regeringerne. Siden femårsplanerne gik 
fra at være jìhuà til at være guihuà, er 
de blevet stadigt mere omfangsrige, den 
11. femårsplan (2006-2010) omfattede 
48 kapitler, den 12. (2011-2015) 62 ka-
pitler og den 13. er oppe på 80 kapitler.
Forberedelserne af næste femårsplan 
starter midtvejs i perioden. Ved ledelses-
skift er den afløsende partiledelse med 
til at lægge rammerne den næste fem-
årsplan. 11. og 12. femårsplan (2006-
2015) blev lagt under Hu Jintao-Wen 
Jiabaos ledelse (2002 to 2012) og 13. 
femårsplan efter indsættelsen af den nu-
værende Xi Jinping-Li Keqiang ledelse 
ved den 18. partikongres i nov. 2012.

NY UDVIKLINGSSTRATEGISK 
PRIORITERING
I de forgangne tre femårsplaner (11. til 

13.) har eksport og investeringer supple-
ret med teknologisk innovation og øget 
indenlandsk forbrug skullet drive væk-
sten. Vægten lægges i stadig højere grad 
på langsigtet bæredygtighed og en mere 
lige fordeling af det økonomiske over-
skud. Derudover vægtes en udbygning 
af et forsikringsbåret socialt velfærdssy-
stem.

Hovedsigtet med den 13. femårsplan er 
den endelige opbygning af ”et moderat 
velstående samfund” (xiaoking 小康). 
Inden for rammerne af dette overordne-
de perspektiv sættes syv centrale mål: 1/ 
at opretholde vækstrater på middelhøjt 
niveau, 2/ at opnå resultater med inno-
vationsdreven udvikling, 3/ at koordine-
re udviklingen yderligere, 4/ at forbedre 
levestandarden og livskvaliteten, 5/ at 
forbedre befolkningens dannelses- og 
uddannelsesniveau (sùzhì chéngdù 素
质程度) og samfundets civilisationsni-
veau (wénmíng chéngdù 文明程度), 
6/ at opnå generelle miljøforbedringer 
7/ at sikre at forskellige myndigheder 
bliver mere velfungerende, og at deres 
myndighedsudøvelse standardiseres.

Måltal i de sidste tre femårsplaner kan 
inddeles i fire hovedkategorier: 1/ øko-
nomisk udvikling, 2/ videnskab, forsk-
ning og uddannelse, 3/ ressourcer og 
miljøbeskyttelse og 4/ levestandard. 
Antalletaf både vejledende og obli-
gatoriske måltal er øget fra den 11. til 
13. femårsplan. Udvælgelsen af mål af-
spejler satsning på nye prioriteter, i 12. 
og 13. femårsplan blev således et mål-
tal for klimaet inkluderet: reduktion af 
CO2-emissioner per BNP-enhed. Des-
uden skal andelen af ikke-fossile energi-
kilder i det primære energiforbrug stige 
fra 12% i 2015 til 15% i 2020. Den 13. 
femårsplan har flere måltal for miljøet 
end tidligere, og de er alle bindende 
måltal, desuden blev måltal for luft-
kvalitet for første gang inkluderet. De 

nye måltal for miljøforbedringer viser 
befolkningens voksende bekymring for 
Kinas kritisable miljøtilstand, fx det høje 
nitratniveau i drikkevandet fra landbru-
gets kolossale gødningsforbrug, og i 
luften svovldioxid og partikler fra den 
omfattende kulkraftbaserede energipro-
duktion samt kvælstofoxider og partikler 
fra den hastigt stigende og stærkt forure-
nende biltrafik.

HELT NYE MÅLTAL 
I 13. FEMÅRSPLAN
Blandt helt nye måltal er et loft over 
væksten af bebyggede områder. Dette 
afspejler, at meget landbrugsjord allere-
de er blevet eksproprieret eller købt me-
get billigt for derefter at blive videresolgt 
af lokalregeringer til byggematadorer i 
byerne. Dette salg har ofte været ledsa-
get af bestikkelse og enorme profitter til 
bygherrer og embedsmænd. Et parallelt 
mål er, at det dyrkede areal ikke må fal-
de i perioden 2015 til 2020. Kina skal 
fortsat stræbe mod grundlæggende at 
kunne brødføde sig selv.

Et andet nyt mål er udryddelse af fat-
tigdommen på landet inden femårspla-
nens afslutning i 2020. Det betyder, at 
næsten 56 millioner bønder skal løftes 
ud af fattigdom gennem en strategi om-
fattende tre programmer: 1/ der skal ska-
bes lokalt levedygtige erhverv for mere 
end 30 millioner fattige, 2/ ca. 10 mil-
lioner fattige skal fortsat søge arbejde i 
de mere velstillede byområder, og 3/ de 
resterende ca. 10 millioner fattige skal 
genhuses i mere frugtbare områder.
Blandt måltallene for uddannelse er det 
ret intetsigende og stærkt inflationspræ-
gede tal for uddannelseskapacitet i form 
af optagelsesprocenten af en årgang på 
gymnasiale uddannelser blevet erstattet 
af bindende måltal: den gennemsnitlige 
uddannelseslængde for befolkningen i 
den arbejdsdygtige alder, der skal øges 
med seks måneder fra 10,23 år i 2015 til 

KINAS 13. FEMÅRSPLAN 
2016-2020 INDVARSLER NYE 
UDVIKLINGSPRIORITETER 
Af Kjeld Allan Larsen

K
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10,8 år i 2020. I en artikel i Beijing 
Review (22. juni 2017) om optagel-
sesprøven til universitetsuddannelser 
(gaokao 高考), hævdes det, at det gen-
nemsnitlige antal år i uddannelsessyste-
met steg fra 5,7 år i 1977, hvor gaokao 
genindførtes, til 11,9 år i 2016. Det er 
specielt bøndernes børn som ikke har 
fået del i den eksplosive optagelse på 
universiteterne siden 1999. Med fol-
kekommunernes opløsning i starten af 
1980’erne forsvandt ikke blot landsby-
ernes kooperative sundhedssystem, men 
også gymnasier og gratis uddannelse i 
landdistrikterne. Det er uklart, hvordan 
uddannelseslængde beregnes, men for-
mentlig indregnes det at tage et år om 
ikke positivt.
I både 11. og 12. femårsplan var loftet 
over befolkningstilvæksten et bindende 
mål, der pga. den ændrede befolknings-
politik er fraværende i 13. femårsplan. 
Måltallene for urbanisering er i den 13. 
femårsplan opdelt i to underkategorier. 
Urbaniseringsgraden opgøres dels ud fra 
bopæl (chángzhù 常住) og dels ud fra 
registreringssted (hùjí 户籍). Med bopæl 
menes bopæl i de seneste seks måneder 
frem til opgørelsestidspunktet. Målet er, 
at den procentvise andel af personer 
med registrering i byen (chéngzhèn hùjí 
城镇户籍) skal løftes fra 39,9 % i 2015 
til 45 % i 2020 af den samlede befolk-
ning. 

Tal for fordelingen af personer, der er 
registret i hhv. byerne og på landet, har 
ikke været tilgængelig i en årrække. Den 
kinesiske regering (guówùyuàn 国务院) 
og Kinas Kommunistparti lægger stadig 
større vægt på, at migrantarbejderne fra 
landet opnår registrering i byerne, og 
således får adgang til de hertil knyttede 
velfærdsydelser og sygeforsikringsord-
ninger.

NEDPRIORITERING AF 
DE ØKONOMISKE MÅLTAL
I de seneste tre femårsplaner har de øko-
nomiske måltal kun været vejledende. 
Imidlertid afspejler denne nedpriorite-
ring af økonomiske måltal fortsat ikke 
det gængse kadre evalueringssystem på 
de lavere niveauer i det administrative 
system. Det fremgår af en artikel af Hou 
Weili: ”Environment Protection Trumps 
GDP Growth” fra Beijing Review 20. 
april 2017. Forfatteren skriver, at ifølge 
Zhao Chenxin, talsmand for Den natio-
nale Udviklings- og Reformkommission, 
vil der blive indført nye evalueringskri-

terier for regeringsembedsmænd. De 
nye kriterier vil hovedsagelig basere 
sig på miljørelaterede måltal omfatten-
de ressourceudnyttelse, miljøkvalitet og 
-beskyttelse. Tidligere var vækst i BNP 
det vigtigste evalueringskriterium, men 
ifølge de nye kriterier skal økonomisk 
vækst kun indgå med en faktor på 9,2% 
sammenlignet med 29,3% for fyldestgø-
rende ressourceudnyttelse og 19,2% for 
miljøkvalitet. 

I artiklen forudser kommentator Li Yiling, 
at lokalregeringerne fortsat vil konkurre-
re på vækst i BNP: ”For indeværende vil 
tendensen til, at myndigheder højere i 
hierarkiet og offentligheden bedømmer 
embedsmænd på den lokale økonomi 
sandsynligvis fortsætte, fordi det er et 
enklere kriterium”.

Femårsplaner drejer sig ikke mindst om deres fremtid, Shanghai 2013, C. Kehlet.

Mange migrantarbejdere er fortsat ikke registret som fastboende (户籍hùjí) i de byer, 
de arbejder i. Suzhou 2013, Charlotte Kehlet.
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Planmål og planopfyldelse 11. femårsplan 2006-2010 og planmål 12. femårsplan 2011-2015
11. femårsplan 11. femårsplan 12. femårsplan 12. femårsplan 13. femårsplan 
planmål faktiske udvikling planmål faktiske udvikling planmål

2005 2010 2006-10 2010 2006-10 2015 2011-15 2015 2011-15 2020 2016-20
kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ kumuativ

indikatorer % % %
økonomisk udvikling
BNP gns. årlig vækst, % 7,5 11,2 7 7,8 >6,5
BNP per capita gns. årlig vækst, % 6,6 10,6
serviceerhverv:
andel af BNP, % 40,5 43,5 3 43 2,5 47 4 50,5 8,4 56 5,5
andel af beskæftigelse, % 31,3 35,3 4 34,8 3,5
urbaniseringsgrad:
permanente befolkning, % 43 47 4 47,5 4,5 51,5 4 56,1 2,9 60 3,9
registerbefolkning, % 39,9 45 5,1
videnskab, forskning og uddannelse
obligatorisk skolegang, antal år 8,5 9 0,5 9 0,5
obligatorisk 9 års skolegang, % 89,7 93 3,3 93
gymnasiefrekvens, % 82,5 87 4,5 87
gns. uddannelseslængde for bef. i erhvervsdygtig alder, år 10,23 10,8 0,57
udgifter til forskning og udvikling, % af BNP 1,3 2 0,7 1,75 0,45 2,2 0,45 2,1 2,5 0,4
bidrag fra videnskab og teknologi til vækst i BNP, % 55,3 60 4,7
resourcer og miljøbeskyttelse
befolkning, mia. 1.308 ≤1.360 ≤0,8 1.341 0,51 ≤1.390 ≤0,72 1.375
dyrket areal, mio. ha 122 120 -0,3 121,2 -0,13 121,2 0 124,3 124,3
vækst i nyudpeget jord til bebygglse, mio. ha <2,17
ikke-fossile brændsler, % af primære energiforbrug 8,3 11,4 3,1 12,0 15
reduktion af energiforbrug per enhed BNP, % 20 19,1 16 18,2 15
reduktion af CO ₂-udslip per enhed BNP, % 17 20,0 18
samlet reduktion af vigtigste forureningsemissioner: 
nitrater, NO3− , % 10 13,0 10
svovldioxid, SO₂, % 8 18,0 15
kvælstofoxider, N0x, % 10 18,6 15
skovdække, % 18,2 20 1,8 20,36 2,16 21,66 1,3 21,66 23,04 1,38
luftkvalitet:
dage med god eller  fortrinlig luftkvalitet, % af året 76,7 >80
levestandard
byboeres disponible indkomst, % per år ≥5 9,7 ≥7 7,67
bønders nettoindkomst, % per år ≥5 8,9 ≥7 9,61
registreret arbejdsløshed i byer, % 4,2 ≤5 4,1 ≤5 4,05
jobtilvækst i byer på fem år, mio. 45 57,71 45 64,31 50
migrantarbejder tilvækst på fem år, mio. 45 45
pensionsdækning i by, mio. 174 223 51 257 81 357 377
pensionsdækning, by- og landområder, % 82 90
kooperativt sundhedssystem på land, % 23,5 >80 ≥56,5 96,3 72,8
middellevetid, år 73,5 74,5 1 76,34 1,51 1
landbefolkning løftet ud af fattigdom, mio. 55,75
genopbyggede boliger i nedslidte byområder, mio. enheder 20

obigatoriske planmål for 2016-2020 står med kursiv

Kilder:
indikatorer 2011-2015:
The Outline of the 12th Five-Year Program for National Economic and Social Development of the People´s Republic of China, Xinhua 29.04.2011, Table 1 and 2
faktisk udvikling 2011-2015:
The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of China (2016-2020), Box 1 
China Statistical Yearbook 2016  
indikatorer 2016-2020:
The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of China (2016-2020), Box 2
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hina is a unique country that 
managed to evolve from a 
top destination of foreign 
direct investment to signif-

icant source of outward foreign direct 
investment in a relatively short period. 
Presently, China is considered the most 
active emerging economy in their in-
ternationalization process. Since 1978 
Deng Xiaoping’s “Open Door Policy” 
(改革开放), China’s economy has de-
veloped at a spectacular rate due to 
foreign capital and technology attrac- 
ted by the ‘pull in’ policy (引进来). 
But through the second phase, the ‘Go 
Global’ Strategy (走出去) China took 
the world by surprise with a huge wave 
of Chinese multinational enterprises’ 
thirst to invest abroad while maintain-
ing a positive economic growth rate. 
Chinese companies’ interest and acti- 
vity in terms of global mergers and ac-
quisitions (M&A) have been clustered 
in Europe and North America due to 

various opportunities especially in 
the technology area. Yet, the process 
from a simple intention to completely 
sealing the deal can be laborious and 
time-consuming. And the main deci-
sion maker is often not the buyer; the 
latter is only an initiator. Sometimes the 
government’s intervention can play an 
even greater role and even prevent a 
deal from being sealed.

The Chinese government has played 
an important part in the international-
ization process of Chinese companies 
through different initiatives and policies 
that promoted investment at nation-
al and international levels. Moreover, 
considering Xi Jinping’s great project 
One Belt One Road (OBOR), these ef-
forts were especially taken within in-
frastructure projects in Asian and Euro-
pean countries along OBOR. Besides, 
China is not satisfied with the world 
factory label; thus, supporting invest-

ment in ‘strategic sectors’ such as inno-
vation and technology to keep fueling 
the economic growth while shifting 
their focus point. 

The Chinese government provided eas-
ier access to resources needed by the 
local entrepreneurs to invest abroad. 
No matter the type of company, be it 
private- or state-owned enterprise, the 
same process is applied to receive the 
approval from the Chinese govern-
ment’s side. But depending on the Chi-
na’s national projects, preferential sup-
port and policies may be involved. For 
an outbound deal to be approved by 
the Chinese authorities, it needs to be 
first reviewed by the National Develop-
ment and Reform Commission, and the 
Ministry of Commerce. However, these 
two authorities became stricter paying 
attention to every detail of the deals 
that are sealed by the Chinese multina-
tional enterprises. 

CHINESE GOVERNMENT, 
SUPPORT OR OBSTACLE 
FOR OVERSEAS INVESTMENT
Af Alexandra Elena Carst

C

Foto fra Flickr.
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This can be an obstacle the compani-
es are facing. A Chinese company loo-
king to invest abroad should prepare 
a well-compiled acquisition plan that 
provides all the terms, financing arran-
gements needed to complete the take-
over as well as target valuation to assess 
the success of the investment. In short, 
as the Chinese government describes 
and comprises all these requirements, 
the case should be classified as ’strate-
gic’ to receive the green light from the 
domestic regulatory authorities. Howe-
ver, these conditions have not become 
official yet; they were just publicly 
stated and enforced by the officials. 
Consequently, these regulations will 
decrease the number and the volume 
of Chinese M&As, and even discoura-
ge overseas business procurement; as 
some important domestic enterprises 
are buried in debts.

This news is not completely unexpec-
ted considering the increasing big wave 
of Chinese outbound M&A in every 
industry and their high rate of failures. 
It should be considered that China is 
an emerging economy with no long-
term transnational experience. Thus, 
the failure rate of Chinese outbound 
M&A deals is extremely high. In fact, 
a small number of these acquisitions 
achieve success. Even though China 
has become a net capital exporter in 
2014, this country is barely at the be-
ginning of their process of outbound in-
vestment. The reasons for such a small 
number of successful cases are various, 
for instance cultural differences, lack of 
communication, poor research on the 
acquired company, lack of preparation 
and analysis of profitability as well as 
financing plan, etc.

As a method to prevent the yuan curren-
cy to devaluate even more, the Chinese 
government through its regulators and 
banks implemented more rigid rules on 
approval process and funding. Because 
of the high flow of capital that is flow-
ing outside of the country and a slow-
down of the economy, since 2016 the 
Chinese government became stricter in 
terms of regulations. Thus, to maintain 
the reserves, the government opposed 
to ‘irrational acquisitions’, meaning 
purchases at an extravagant price (abo-
ve USD 1 billion) and that are not re-
lated to the acquirer’s industry or busi-
ness area. Moreover, overseas takeovers 

such as cinema, sport clubs, hotels and 
media, are seen as unreasonable and 
even ‘irrational’ by the Chinese state. 
The common Chinese investor practice 
to get the funding for overseas acquisi-
tions is to pledge their real estate and 
other assets with local banks. This kind 
of transactions involves big amounts of 
money. Thus, Chinese banks and offi-
cials are afraid that borrowers won’t be 
able to meet their payment obligations. 
As Chinese central bank has recently 
imposed to the bank to restrict lending 
to Chinese entrepreneurs, the number 
of cross-border acquisitions is antici-
pated to drastically decrease. Additio-
nally, the banks which do not comply 
to these new rules may be even penali-
zed. But China’s State Administration 
for Foreign Exchange stated that these 
regulations are meant to assist the fi-
nancial institutions in their risk mana-
gement and compliance guidelines to 
guarantee funding only to successful ta-
keover cases. The financing from banks 
should be more prudent by implemen-
ting a set of norms. In the same time, 
the government officials will encourage 
all and only the feasible Chinese com-
panies whose potential and possible 
success is assured in overseas M&As. 
However, not all kinds of takeovers will 
be approved, as China is aiming for 
strategic acquisitions that will contribu-
te to their greater plan called ‘Made in 
China 2025’, which can be translated 
into China eagerness of becoming an 
innovative manufacturer able to com-
pete at a global level. ‘Made in China 
2025’ plan targets investments within 
manufacturing industry, especially its 
automation, amongst 10 different indu-
strial sectors. 

This strategic plan refers to Industry 4.0; 
concept that is defined as transforming 
all the production facilities into fully 
automated, while reducing the human 
involvement requirements. This stage 
represented by Industry 4.0 is the fourth 
one of the industrial revolution, and 
China’s next stage for economic de-
velopment. This process of capital out-
flow tightening began during the record 
year, 2016. The first Chinese compani-
es to be assessed in terms of exposure 
were some of the largest ones, HNA, 
Dalian Wanda and Anbang Insurance 
Group, whose intense international in-
vestment activities dominated the inter-
national business news. Thus, what is 

important for the Chinese government 
is who is the acquirer and what is their 
intended acquisition. But, if the M&A is 
in compliance with OBOR, these con-
ditions do not apply. This refers to the 
location of investment and its kind. Mo-
reover, Chinese authorities would sup-
port companies interested in expanding 
in the countries included in the OBOR 
initiative spreading from China to Euro-
pe. All in all, the acquisition should be 
considered strategic, either for the com-
pany or for the country in order to be 
approved by the Chinese authorities.

Despite the stricter government control, 
China cross-border M&As in the first 
two months of 2017 (USD 13.7 billion) 
have surpassed the value of the same 
period in 2016 (USD 13.4 billion). 
However, in terms of volume the num-
ber is smaller than last year (in 2017, 
224 M&A deals, while in 2016, 234). 
As China’s economy reached a new 
double-digit growth rate in the first qu-
arter of 2017, it seems that its compani-
es will continue to invest abroad espe-
cially in the much-needed technology 
capabilities in the developed countries.
Considering the fierce competition, 
mergers and acquisitions is the fastest 
way for Chinese neophytes to catch up 
with the international companies and 
become an alternative to the latter’s 
products. Gaining strategic assets th-
rough M&As is a decision that appeals 
more and more to the Chinese inve-
stors. This is also the reasoning behind 
the constant increase in the number of 
such kind of outbound investment acti-
vity performed by Chinese firms. Slowly 
but steadily M&A becomes the domi-
nant instrument for Chinese outbound 
foreign direct investment. The determi-
nants for this engagement are various, 
ranging from new markets entry to te-
chnology, know-how and R&D assimi-
lation. Nevertheless, this trend is only 
the beginning of China’s transformation 
into a more efficient production and 
manufacturing country while facing 
the challenging demographic changes 
and lowering the costs, obstacles that 
the Chinese government is taking into 
account.

Alexandra Elena Carst er 
kandidatstuderende ved 

Syddansk Universitet.
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DEN MÆGTIGE OG 
FORBANDEDE KINESISKE MUR
 
Af Peter Damgaard

Lu Xuns Opråb

1925, da han var han en aner-
kendt forfatter og essayist, men 
ikke skyggen af den legende, han 
skulle blive efter sin død, rettede 

Lu Xun blikket mod et af sit lands væg-
tigste kulturelle symboler – Den Kine-
siske Mur: ”Et ingeniørarbejde som er 
aftegnet på landkortet og formodentlig 
kendt af enhver på jorden med blot et 
minimum af dannelse,” konstaterede 
han. Men det var langt fra mu-rens stor-
hed og berømmelse som sprang ham i 
øjnene:

”I sidste ende formåede den kun at slide 
et utal af arbejdere til døde – den mag-
tede aldrig at holde bar-barerne ude. 
Selvom den i dag står som et levn fra 
fortiden, er der ingen udsigt til at den vil 
falde helt sammen, for man vil sikkert 
stadig holde den ved lige.
Jeg føler mig konstant omringet af Den 
Kinesiske Mur. Den er lagt med for-
dums byggesten og renoveret med nye, 
og sammen danner de det fæstnings-
værk som spærrer os inde.
Hvornår stopper vi med at lægge flere 
nye sten på?
Denne mægtige og forbandede Kinesi-
ske Mur!”

Metaforen kredsede om et af forfatte-
rens foretrukne temaer: den kinesiske 
civilisations selvtilstrækkelighed. Det 
verdens-billede, som havde opretholdt 
forestillingen om Riget i Midten på 
tværs af skiftende dynastier og sikret 
Kina økonomisk, kulturelt og politisk 
herredømme i store dele af Østasien, 
var svagt netop som en følge af en over-
bevisning om egen styrke. Først efter 
Opiumskrigene i midten af det nittende 
århundre-de indså man, at verden mu-
ligvis havde mere end ét centrum – el-
ler, værre endnu, at det kinesiske Rige 
måske slet ikke lå i Midten, men at cen-
trum var et helt andet sted.

Lu Xun havde været vidne til det mæg-

tige Qingdynastis sidste ydmygen-
de krampetrækninger, men mærkede 
samtidig nedturen på et mere person-
ligt plan. Født i den østkinesiske by 
Shaoxing i 1881, så han den nye ver-
densorden afspejlet i sin oprindeligt 
velstående families økonomiske de-
route, men særligt i forbindelse med fa-
rens skrantende helbred oplevede han 
et klart billede på den nationale lidel-
se: skønt sygdommen støt blev værre, 
insisterede faren på kun at indtage den 
traditionelle kinesiske urtemedicin. I 
forordet til sin første novellesamling 
Opråb beskriver Lu Xun, hvordan han 
som barn dagligt måtte til pantelåneren 
med familiens svindende besiddelser 
for at få råd til farens kostelige medicin: 
”Rødder af tagrør hentet om vinteren, 
sukkerrør der havde udstået frost i tre 
år, fårekyllinger som har dannet par, ja-
pansk ardisia med bær …” Farens insi-
steren, forstår man, var båret af samme 
indgroede selvtilstrækkelighed. Større 
åbenhed havde formentlig forlænget 
hans liv.

I et forsøg på at finde sin egen vej ud 
af selvtilstrækkeligheden rejste Lu Xun 
i 1902 til Japan for at studere medicin. 
Mens højere uddannelse i Kina stadig 
var baseret på tekster, der var mere end 
to tusind år gamle, havde man i Japan 
indført de vestlige videnskaber under 
Meiji-restaurationen (1867-69). I en 
kendt anekdote beskriver forfatteren, 
hvordan han en dag sammen med de 
andre i klassen fik vist lysbilleder fra 
den Russisk-japanske Krig, der var brudt 
ud i 1904 og hovedsageligt udspillede 
sig på det tidligere kinesiske territorium 
i Manchuriet. Et af billederne forestille-
de en formodet kinesisk spion, som sad 
bagbundet foran en gruppe mennesker 
og afvente-de at blive henrettet af den 
japanske hær. Lu Xun hæftede sig imid-
lertid mere ved de kinesere som stod og 
så på: de virkede alle i glimrende fysisk 
forfatning, men havde et apatisk blik i  

øjnene, som lægevidenskaben næppe 
var i stand til at afhjælpe: ”Uanset hvor 
stærk og hårdfør den er,” konkluderede 
den desillusionerede medicinstuderen-
de, ”vil en uintelligent og tilbageståen-
de befolkning aldrig formå at gøre sig 
som andet end meningsløse ofre eller 
passive tilskuere.” Sygdommen var i 
sindet snarere end i kroppen, og inden 
semesteret var slut, havde Lu Xun skiftet 
hovedfag til littera-tur og begivet sig ud 
på den lange, snørklede vej, der skulle 
gøre ham til det tyvende århundredes 
vigtigste kinesiske forfatter.

Set i det lys, er det måske nærliggende, 
at sygdom løber som et gennemgåen-
de motiv i hans sparsomme skønlitte-
rære forfatterskab – fra det eksplicitte, 
i blandt andet novellen ”Medicin,” til 
det mere tvetydige i debuten ”Idiotens 
dagbog.” I den førstnævnte historie fra 
1919 følger man en fars bestræbelser 
på at kurere sin søns tuberkulose med 
en dampet bolle dyppet i menneske-
blod, hvilken han har måttet betale for 
med hele familiens opsparing. ”Det er 
en stensikker kur! Noget ganske sær-
ligt!” får han at vide. På den ene side 
er novellen en karikeret kritik af den 
tilbagestående tilgang til lægeviden-
skab, som havde ærgret forfatteren si-
den barndommen. Men antydningen af 
kannibalisme i forbindelse med indta-
gelsen af den bloddryppende bolle hav-
de samtidig en helt særlig betydning i 
Lu Xuns forfatterskab, en betydning, der 
var blevet etableret allerede i hans før-
ste novelle.

”Idiotens dagbog” fra 1918 var ikke 
bare Lu Xuns skønlitterære debut, men 
et værk der siden har opnået bred an-
erkendelse som det første stykke ”mo-
derne kinesisk litteratur”, først og frem-
mest fordi det var skrevet på talesproget 
baihua i stedet for det klassiske litteræ-
re sprog wenyan, men også på grund 
af dets rungende socialkritik og ekspe-

I
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peter-damgaard@hotmail.com

rimenterende fortælleform. Datidens 
progressive intellektuelle betragtede 
wenyan som et ”dødt sprog”, der for 
længst havde bevæget sig 
så langt væk fra daglig tale, 
at det var forbeholdt en 
eksklusiv elite af det velud-
dannede borgerskab: spro-
get i sig selv manglede ka-
pacitet for forandring og 
forbindelse til det ”virke-
lige” liv, i lighed med den 
måde Latin havde udspil-
let sin rolle på i Europa.

Novellen indledes imid-
lertid af en kort ramme-
fortælling på wenyan, 
der tilskriver de følgen-
de dagbogsoptegnelser 
på baihua en gammel ven som angive-
ligt led af ”en form for forfølgelsesvan-
vid.” I dennes øjne var man i Kina ikke 
tilfreds med kun at spise boller dyppet 
i menneskeblod, snarere var hele den 

sociale struktur bundet op på kanniba-
lisme. Mens denne betragtning får ham 
stemplet som sindssyg, aner man, at 

han måske i højere grad er den ene-
ste forstandige. De 
formodede kanni-
baler omkring ham 
udviser samme 
apati som tilskuer-
ne på lysbilledet: de 
dukker hovedet og 
gør som alle andre, 
uden nogen synlig 
refleksion over deres 
handlinger.

Som det blev anty-
det af Lu Xuns blik på 
den Kinesiske Mur, lå 
forfatterens egne syns-
punkter ikke langt fra 

den vanvittiges. Kina var omringet af 
en mental blokade, som hæmmede 
landets udvikling, men stadig bakkede 
alle på tværs af sociale skel tilsynela-

dende op om denne særlige barrie-res 
ubetingede storhed og så det som alde-
les indlysende fortsat at forstærke den. 
Indtil sin død i 1936 arbejdede Lu Xun 
for at bryde den ned, og allerede året 
efter udgivelsen af ”Idiotens dagbog” 
satte Fjerde Maj demonstrationerne 
gang i en mere omfattende revaluering 
af den mægtige og forbandede kinesi-
ske civilisation. For som forfatteren af-
sluttede novellen var der stadig håb for 
børne-ne, der endnu ikke var så påvir-
kede af den herskende socialmoral, at 
de havde udviklet sig til kannibaler. Og 
i den forstand var der en sprække i mu-
ren: ”Frels børnene …”

Lu Xuns novellesamling Opråb udkom-
mer på Forlaget Sand & Jern til decem-
ber.

Lu Xun

an du forestille dig en mere 
nedslående beskrivelse af dig 
som kvinde? Eller som menne-
ske. Tilovers? 

Begrebet er udbredt i Kina som beteg-
nelse for kvinder, der selvom de har 
rundet de 27 år endnu ikke er blevet 
gift. I 2007 publicerede det kinesiske 
undervisningsministerium endda en of-
ficiel udtalelse, der beskrev 27-årige sin-
glekvinder som shèngnu 剩女, oversat til 
leftover women, kvinder tilovers. Ordet 
blev optaget i det nationale leksikon, 
men i 2013 blev formuleringen ændret 
en anelse, således at kvinder tilovers 
blev til “gamle ugifte kvinder” på offi-
cielle websites. Begrebet kvinder tilovers 
er dog stadig vidt udbredt. 

Hvis du kender til det kinesiske sam-
fund, kommer det ikke som nogen over-
raskelse, at familien betyder meget; den 
har været og er fortsat et centralt omdre-
jningspunkt. Forældre investerer i deres 
børn, så både barnets og forældrenes 

fremtid er sikret socialt og 
økonomisk. Et andet vigtigt 
begreb er respekt, respekt for 
dine forældre. I et hierarkisk 
samfund som det kinesiske 
betyder ens forældre ganske 
meget, og det er vigtigt at 
vise dem respekt, bl.a. ved 
at indgå ægteskab. 

Da Kina i 1979 indførte 
etbarnspolitikken, var 
der pludselig begrænsninger for, hvor 
mange børn et par måtte sætte i verden. 
I den periode blev der skabt en ubalance 
mellem antallet af kvinder og mænd i 
Kina: der er simpelthen flere mænd end 
kvinder. Ubalancen skyldes, at der er 
tradition for at foretrække drengebørn 
frem for piger, og derfor blev der foretag-
et flere aborter af pigebørn end drenge, 
ligesom flere piger blev bortadopteret. 
Og det efterlader i dag Kina med et over-
skud af mænd. 

Men, tænker du måske, det her med at 

skulle giftes bort 
inden man er 27 år, må da for længst 
være fortid. I et moderne land som Kina, 
der har udviklet sig med et så enormt 
tempo, må kvindesynet da være fulgt 
med? Og har man ikke ligestilling i Kina, 
var mænd og kvinder ikke lige allerede 
under Maos tid? “Kvinder bærer hal-
vdelen af himlen”, som Mao sagde. 

Jeg ved ikke, om kvinder og mænd var 
lige i Maos tid. Det, jeg oplever, er, at 
Kina som samfund har udviklet sig rig-
tigt meget, men jeg oplever også, at or-

KVINDER TILOVERS
Af Lena Hørlyk Petersenv
Foto, Folkets Park i Shanghai, Tage Vosbein

K
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det “leftover women” og det, der ligger 
i begrebet, fortsat lever.

Presset for at blive gift i en relativ ung 
alder er stadig til stede i dag og famili-
en spiller fortsat en stor rolle. Det sam-
me gør respekten for dine forældre. 
Hver weekend kan du finde mange 
ældre mennesker, der mødes i parker. 
Ikke for at danse eller synge. De mø-
des med papirer, der beskriver deres 
barns baggrund: alder, højde, uddan-
nelse, fødeby, sundhedstilstand og ikke 
mindst bopælsregistrering. For man-
dens vedkommende desuden om han 
har købt lejlighed, om han har bil, og 
i så fald hvilket bilmærke, for på den 
måde at finde den rette partner til de-
res barn. I 2017. 

Min udlejers datter blev gift med en 
mand, som hendes forældre fandt til 
hende. Den mand hun først havde 
forelsket sig i, fandt hendes far ikke 
passende. Efter mange tårer og møder, 
der endte i uenigheder, giftede hun sig 
med den mand, som hendes forældre 
havde fundet til hende. Datteren er en 
højt uddannet ung kvinde på 26, med 
en kandidatgrad, studie i udlandet og 
et par års arbejde i Singapore bag sig. 
Hun har også ugifte veninder fra tid-
ligere jobs, som beretter om problem-
fyldte møder med familien under det 
årlige kinesiske nytår, hvor de bliver 

bombarderet med spørgsmål, gode 
ideer og mulige match. Historier, om 
unge, der forsøges matchet med en 
partner under familiesammenkom-
sterne til kinesisk nytår, er der mange 
af. Ligesom historier om kvinder, der 
køber sig en besøgspartner for at få 
forældre til at tro, at de er i et kæreste-
forhold, så de godt kan spare sig. Eller 
historier om unge, der ikke vil hjem 
til kinesisk nytår, fordi de ved, at der 
venter dem diskussioner om deres æg-
teskabelige status, bebrejdelser, forslag 

til en ægtefælde osv. 

Sidste år tog make-up firmaet SK-II 
kampen up for ”leftover women” og 
lancerede en dokumentarlignende vi-
deo, der hylder selvforsørgende single-
kvinder. Videoen fortæller også om det 
pres, døtre føler fra deres forældre, og 
de forventninger til ægteskab forældre-
ne. 

Det er næsten umuligt at tegne et gene-
relt billede i et land med mere end 1,3 
milliarder borgere. Og derfor har jeg 
også mødt eksempler på det modsatte: 
kvinder, der trods singlestatus, lever et 
lykkeligt liv, også i forhold til deres for-
ældre, uden pres, tårer, hentydninger 
og weekender i parken i et forsøg på at 
finde en ægtemand til deres datter. Al-
ligevel finder jeg det tankevækkende, 
at man i 2016 laver en video om emnet 
”leftover women”. 

Det store overskud af mænd i Kina be-
tyder, at der nærmere er tale om ”lef-
tover men”. Men på trods af dette fak-
tum er det begrebet Leftover women, 
der fortsat lever anno 2017.

SK-II videoen kan ses på YouTube. 
Søg på SK-II eller indtast adressen:

https://www.youtube.com/
watch?v=irfd74z52Cw
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Krav: mand; ugift; BA eller over; fast arbejde; sammenlignelige forhold; højde 
mindst 1,70 m; ansvarsbevidst; ambitiøs; bopæl ikke afgørende

13166480628 (forældre til stede)    
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Uddannelse 教育 og dannelse 素质 
Sprogklumme 
 
Af Charlotte Kehlet 
 
At opdrage og at uddanne hedder på kinesisk det samme; jiàoyù 教育. Glosen kan spores helt 
tilbage til Mencius, i hvis skrifter jiàoyù nævnes som en af herskerens glæder.  
Resultatet af læreres anstrengelser er wénhuà 文化, wén betyder skrift, huà at ændre, derfor at 
ændres af skrift, at blive skriftklog. Wénhuà i betydningen uddannelse kan anvendes med verbet 
yǒu 有 at have, fx méiyǒu wénhuà, ie. være illitterat eller med shuǐpíng 水平, niveau. Wénhuà 
shuǐpíng, uddan-nelsesniveauet kan være gāo 高 højt, dī 低 lavt, bùzú 不足 utilstrækkeligt.   
Wénhuà betyder også kultur. Forstås kultur som det, der knytter folk sammen, er skrifter centrale. 
Kinesisk kultur har siden Shāng-dynastiet (ca 1600-1046 fvt) støttet sig til skriftlige overleveringer.  
At tage en uddannelse er på kinesisk at tage en grad, fx 拿学士学位 ná xuéshì xuéwèi tage en BA. 
Jiàoyù derimod kan ikke tages, kun modtages eller gives. Ligeledes tages diplomer, ná bìyèzhèng 
拿毕业证 eller ná wénpíng 拿文凭 i betydningen at have taget en uddannelse.   
Forældres opdragelse af barnet skal højne dets sùzhì 素质. Sù er det fundamentale, det hvide, rene 
eller vegetariske, zhì er kvalitet. Sùzhì er de medfødte egenskaber, der gennem omgivelsernes 
opdragelse og uddannelse formes på mere eller mindre heldig vis. Derfor kan en persons sùzhì være 
hǎo好 eller huài 坏. Der tales i dag om 应试教育 yìngshì jiàoyù, eksamensrettet undervisning som 
en modsætning til 素质教育 sùzhì jiàoyù, der skal udvikle egenskaber af moralsk, intellektuel, 
legemlig, æstetisk og flidsmæssig karakter. Sùzhì jiàoyù sigter på at lære børnene, hvordan man 
skal være menneske 怎么做人 zěnme zuò rén, lidt i retning af vores dannelsesbegreb. Sùzhì har 
dog ikke noget med moral dàodé 道德 at gøre. En person kan godt have høj sùzhì, men lav dàodé.     
 
Charlotte Kehlet er sinolog, kan kontaktes på: charkehl@gmail.com     
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hun Lai er født i Taiwan i 
1943. Hun er vokset op på 
en slægtsgård, som foræld-
rene havde overtaget fra fa-

rens familie. Chun havde 6 brødre og 
1 søster, og hele familien arbejdede 
hårdt i marken fra daggry til solen gik 
ned. Der var store forskelle på betin-
gelserne for drenge og piger. Mens 
Chun og søsteren kom i skole, skulle 
deres brødre kun lære håndens arbej-
de. Chun var glad for at gå i skole, men 
hun syntes, det var en lang og farlig 
skolevej, fordi den gik gennem høje 
rismarker med mange slanger. Derfor 
sluttede hun skoledagen, så hun kunne 
nå hjem inden mørkets 
frembrud.

Chun stoppede skolegan-
gen som 13 år og lærte 
derefter at sy på en fab-
rik i nærheden. Det blev 
hun rigtig god til. Da hun 
var 18 år, opfordrede en 
af cheferne på fabrikken 
hende til at følge med 
til en anden stor fabrik 
i storbyen Taipei. Chun 
kunne godt lide at bo 
i storbyen. Hun sendte 
hovedparten af de penge, 
hun tjente, hjem til fam-
ilien, men der blev dog 
en lille smule tilbage til 
hende selv, så hun bl.a. 
kunne købe sig et par hø-
jhælede sko.

I Taipei blev Chun 
forelsket i en af kolle-
gaerne på fabrikken. Hun 
ville gerne have giftet sig 
med ham, men det satte hendes mor 
sig imod, fordi det ville betyde, at hun 
skulle flytte med ham til en by, som 
lå endnu længere væk fra fødeegnen. 
Moderen sørgede i stedet for, at det 
unge par blev adskilt. Chun flyttede 
derfor til en anden by, hvor hun kom 
til at bo hos sin tante og fik arbejde på 
en anden tekstilfabrik. Gennem denne 
familie blev Chun præsenteret for sin 

nuværende mand Lan King Lai, som 
var kok. Moderen accepterede ham og 
efter nogen betænkningstid indvilgede 
Chun sig i at gifte sig med ham.
Paradoksalt nok skulle det vise sig, at 
denne ægtemand kom til at føre Chun 
meget længere væk fra hjemegnen, 
end det ville have været tilfældet med 
den mand, som Chun oprindelig øn-
skede at gifte sig med. I 1970 rejste 
Lan King nemlig til Danmark som ar-
bejdsmigrant for at blive kok på en ki-
nesisk restaurant i København. Tilbage 
i Taiwan tog Chun sig af deres 4 døtre, 
som var i alderen fra 4 år til 2 måneder. 
Når de var født så tæt på hinanden, var 

det fordi det unge ægtepar gerne ville 
have en søn.

Efter Lan King havde arbejdet i Dan-
mark i et par år, rejste han hjem for at 
besøge familien. Men på grund af arbe-
jdsforholdene ville han hellere arbejde 
i Danmark end i Taiwan, hvorfor han 
vendte tilbage til København. I 1973 
tog Chun til Danmark i 3 måneder, 

mens svigermoderen passede døtrene i 
Taiwan. Chun fortæller om mødet med 
Danmark. Hun oplevede det som bi-
dende koldt, fyldt med sne og umuligt 
at få ordentlige grøntsager, eftersom 
der næsten kun fandtes hvidkål, bløde 
agurker, dårlige tomater og en masse 
kartofler. Men det lettede, da foråret 
kom, og Danmark viste sig med sol, 
smukke blade, blomster og lidt bedre 
grøntsager.
Men Chun savnede sine børn, og hun 
indså, at den eneste mulighed for at 
samle hele familien, var at flytte til 
Danmark med de fire døtre. Familien 
fik en lejlighed på Vesterbro i Køben-

havn, og da Chun efter et 
stykke tid fik arbejdstill-
adelse, fik hun job på en 
stor tekstilfabrik i Køben-
havn. Herefter var ram-
merne skabt for, at hun i 
Danmark kunne fortsætte 
det ihærdige og slidsom-
me arbejdsliv, hun havde 
haft i Kina. Hun sendte 
hver morgen børnene i 
skole; tog bussen til tek-
stilfabrikken, hvor hun 
oparbejdede en akkord-
betaling som lå langt over 
gennemsnittet, som den-
gang var 20 kr. pr. time. 
Hun mødte fra kl. 8 til kl. 
16; købte ind på grønt-
torvet på vej hjem fra ar-
bejde; lavede aftensmad 
til familien. Herudover 
gik hun til danskunder-
visning to aftener om 
ugen og tog forefaldende 
arbejde i weekenden i 
den kinesiske restaurant, 

hvor Lan King arbejdede. Børnene var 
ofte alene, men den ældste datter på 9 
år tog sig af de yngste søstre.

Efter et par år i Danmark fik Chun 
og Lan King omsider en søn, og som 
i Chuns familie var der forskel på de 
muligheder, som drenge og piger fik 
stillet til rådighed. Der var fx ikke råd til 
privatskole, da Chun kom til Danmark 

PORTRÆT AF CHUN LAI
Af: Ann-Dorte Christensen

C

Stærke kvinder og slidsomt arbejdsliv
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med pigerne. Men det var bedre tider, 
da de fik sønnen. Samtidig kendte de 
en anden kineser, som havde en søn på 
en privatskole og som fortalte godt om 
den. Således havde familien et større 
økonomisk og mentalt overskud til at 
træffe valg om sønnens skolevalg end 
de havde, da de kom til Danmark med 
døtrene.

Chun har dog lagt stor vægt på, at alle 
børnene skulle have gode uddannelser 
og et godt arbejde, så de blev i stand til 
at klare sig selv. Men samtidig har det 
været vigtigt for hende, at de bevarede 
deres kinesiske rødder. Når det var mu-
ligt rejste familien til Taiwan i sommer-
ferierne. Da det var en ret bekostelig 
rejse, måtte der spares sammen i hver-
dagen for at de alle kunne komme af 
sted. Den ene sommer blev der hyret 
en kinesisk sproglærer til børnene. For 
Chun betød det rigtig meget at kom-
me til Taiwan, især mens hendes mor 
endnu levede, hvorefter der gik længe-
re og længere tid mellem besøgene til 
Taiwan.

Chun har krævet meget af sine børn, 
men hun var også været en meget støt-
tende mor, der ønskede at børnene 
skulle få det lettere og få bedre uddan-
nelser, end hun selv havde haft mulig-
hed for. Og alle fem børn, der i dag 
er voksne, har fået gode uddannelser 
og arbejde, så Chuns ambitioner om, 
at børnene gennem uddannelse skulle 
opnå en højere social status end deres 
forældre, er til fulde blevet opfyldt.
Chun har bevaret kontakten til fami-

lien på Taiwan gennem mange be-
søg. Hendes mor og søster har besøgt 
hende i Danmark, mens brødrene til 
gengæld ikke har vovet at bevæge sig 
så langt hjemmefra. Hun er gennem 
familiebesøgene blevet konfronteret 
med forskellighederne. Det var fx til-
fældet, da hendes mor første gang kom 
til Danmark, og sad det meste af dagen 
og kiggede ud af vinduet og undrede 
sig over, at alle danskerne så ens ud.

Da Chun kom til Danmark i 1970erne 
følte hun sig velkommen. Hun ople-
vede danskerne som venlige, åbne og 
gæstfrie. Hun har heller ikke oplevet 
diskrimination, og hun føler hun hører 
til i Danmark. For Chun var vejen til 
integration i et nyt land forbundet med 
hårdt og slidsomt arbejde. Dette ville 
formentlig også have præget hendes 
livsforløb, hvis hun var blevet boende 

i Taiwan. Der er dog ingen tvivl om, at 
udfordringerne til arbejdslivet er større, 
når man migrerer til et andet sted og 
en anden kultur. I Chuns opdragelse 
af sine fem børn har det været helt af-
gørende, at de alle - uanset køn – har 
skullet lære sprog, tage uddannelse og 
få arbejde. Dette mål har hun til fulde 
fået indfriet. 

Ann-Dorte Christensen er professor 
ved Aalborg Universitet, artiklen er 
et uddrag fra bogen Skibet er ladet 

med minder, Aalborg Universi-
tetsforlag 2016. Den er skrevet på 

baggrund af et interview med Chun 
Lai den 24. januar, 2016. Inter-

viewet er lavet i samarbejde med 
Kinesisk-Dansk Museum. Marnie 

Lai har bistået med tolkning.
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ina har netop fået sig en ny 
altoverskyggende aktion-ba-
sker-film, med dertil høren-
de muskel aktionhelt, der på 

rekordtid har knock-outet den hidtil 
mest indtjenende kinesiske film Mer-
maid (美人鱼, meirényu) og er blevet 
nummer et på den kinesiske box-office 
liste.

Filmen hedder Wolf Warrior 2 (战狼二, 
Zhànláng èr), eller på dansk Ulvekri-
geren 2, der, som navnet antyder, er en 
efterfølger til den middelmådige acti-
onfilm Wolf Warrior.

På bare en måned har filmen indtjent 
mere end 5.4 milliarder, over halvan-
den gang mere end den hidtidige num-
mer et (3.3 milliarder).

Og hvad er så hemmeligheden bag 
den største kommercielle succes i Ki-
nas cinematografiske historie?

Patriotisme, højoktan-action med kine-
siske karakteristika, en godt og grundig 
rusketur af gængse film-race-stereoty-
per i et afrikansk setting samt et politisk 
narrativ, der til tider kammer over og 
langer lussinger ud i flæng til amerika-
nerne og resten af vesten.

GAMMEL IDEAL-STEREOTYP-
(KOMMUNIST) PATRIOTISME PÅ 
NYE SVULMENDE MUSKLER
Hovedpersonen hedder Leng Feng (
冷锋, kold vind), hvis navn, som den 
observante læser vil bemærke, er et 
kip med Mao kasketten til folkerepu-
blik-modelarbejderen og soldaten Léi 
Feng (雷锋, tordenvind), der angiveligt 
måtte lade livet til en væltende telefon-
pæl i 1962.

Leng Feng er en personificering af 
neo-kommunistiske idealer om fruga-
litet og puritanisme sammensmeltet 
med selektiv kinesisk kultur og Xi Jin-
ping-stil elsk-Kina-elsk-partiet patrio-

tisme. Han afsværger porno og udspyr 
med væmmelse, at kinesere er ander-
ledes end de sejlere og udlændige, 
der har gjort forretning i det afrikanske 
land tidligere (læs vesterlændinge), og 
han bliver tilbage for at forsvare lands-
byboerne, efter at amerikanerne og re-
sten af det internationale samfund har 
stukket halen mellem benene.

Samtidigt kan han bælle kinesisk 
máotáijiu 茅台酒 i drukkonkurren-
cer, der får den afrikanske eller vestli-
ge udfordrer til at segne og gribe sig 
til halsen i desperat overraskelse over 
drikkens styrke – puritanismen skades 
åbenbart ikke af alkoholindtagelse, så 
længe der er en traditionel kinesisk og 
kulturel komponent.

VENDER OP OG NED PÅ ENKELTE 
STEREOTYPER – OG KAGER 
HÅBLØST RUNDT I ANDRE
De totalt overgjorte stereotyper, som 
at ingen andre end kinesere kan drik-
ke maotai, er nok det man først lægger 
mærke til som vestligt publikum. Det 
bare prospekt, at det er en kinesisk 
hårdtslående skuespiller i hovedrollen 
på en film, der ellers ligner det, vi ser 
blive spyttet ud i kilometermål fra Hol-
lywood, er i sig selv forfriskende og gi-
ver en speciel kvalitet til filmen.

Desværre stopper det friske pust der, 
med racistiske fremstillinger af afrika-
nere og stereotype kvinderoller filmen 
igennem.

NÅR DER GÅR LIGE LOVLIGT 
MEGET I EN KRIGSFILM
Filmen foregår i et unavngivet afri-
kansk land, der er udplyndret, hærget 
af borgerkrig, uhelbredelige sygdom-
me og vestlige magter, der er skredet 
uden at rydde op i deres eget politiske 
rod. Leng Feng joker med, at han for 
længst så stars and stripes sejle væk og 
insinuerer, at Vesten flygter, når tinge-
ne bliver for langhårede.

Og hvem skal så redde dagen?

Da hovedpersonen bliver fanget midt 
i kaosset, tilkalder han den kinesiske 
flåde, der sætter sejl for at komme de 
kinesiske statsborgere til undsætning. 
Dette bliver igangsat i en scene, hvor 
det bedyres, at Den Centrale Militær-
komite har indvilget i at sende et flå-
dekontingent til det afrikanske land. 
Hvem er det nu lige, der er formand 
for den komite? Hint, hint – han skal 
til at starte sin anden præsidentperiode 
her til efteråret.

I den afsluttende kampscene mellem 
Leng Feng og en amerikansk lejesol-
dat, der på bestialsk vis har myrdet 
horder af civile (jeg mindes ikke at 
have set mere eksplicit vold end i Wolf  
Warrior 2. Vi skal åbenbart have un-
derstreget, at det er lejesoldaterne, der 
har de kulsorte, onde sjæle), bliver de 
100 års ydmygelse og Xi Jinpings refor-
mer af Folkets Befrielseshær symbolsk 
flettet ind i en enkelt dialog mellem de 
to slagsbrødre.

Lederen af lejesoldaterne, kaldet Big 
Daddy, ytrer, at det kinesiske militær 
var en langt bedre modstander, end 
han havde forventet, men at fyre som 
Leng Feng altid vil tabe til fyre som 
ham selv (en hvid stærk arrogant ame-
rikansk lejesoldat).

HØJOKTAN-ACTIONFILM MED 
KINESISKE KARAKTERISTIKA
Af Mads Vestager Nielsen

K

Første regel om blød magt – tal aldrig om blød magt
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Med den lidt middelmådige catch-
phrase ”that was before” slår han ame-
rikaneren ihjel med et enkelt hårdt-fru-
strations-infurieret knytnæveslag til 
hans tinding og understreger, at vi skal 
opfatte Leng Feng som en ny type kine-
sisk stereotyp, der tør stå op mod den 
amerikanske Rambo og gøre op med 
hundrede års ydmygelse.

KINESISKE ACTIONFILM OG 
EKSPORT AF KINESISK 
”KULTUR” INDUSTRI
Hertil kommer spørgsmålet om, hvor-
vidt Wold Warrior 2 så kan blive en 
seersucces uden for Kinas grænser og 
lade kinesiske produktionsselskaber 
gøre et indhug i det vestlige filmmar-
ked. Filmen i sig selv er stadig alt for 
overkarikeret til, at den kan blive po-
pulær på andet end kulturelt implicit-
te jokes (der for udenforstående virker 
komisk af de forkerte grunde eller slet 
ikke), den tomme tykke patriotisme, 
der gennemsyrer hele filmen (Leng 
Feng sætter et kinesisk flag på sin arm 

og ved synet af flaget sænker oprørerne 
i det afrikanske land deres AK-47 rifler 
og lader ham og en kortege af lastbiler 
passerer) samt de lidt uheldige stereo-
type fremstilligner og tomme punchli-
nes, der fyres af med samme frekvens 
som salver fra et stormgevær.

Jeg morede mig kongeligt med alle de 
små politiske og historiske referencer, 
der åbenbarede sig på lærredet, dog en 
smule betænkelig ved, hvilken indfly-
delse så åbenlys patriotisme kan have 
på det populistiske segment i befolk-
ningen.

Men det har aldrig været meningen, 
at man skal blive højpandet under en 
højoktan-actionfilm, eller har det?

Med Wolf Warrior 2 har produktions-
selskabet Deng Feng International ikke 
formået at lave en kinesisk film med 
internationalt potentiale, til gengæld 
er det godt på vej og har i processen 
skabt en muskel-helt, der i form og 

grad af fædrelandskærlighed ikke lig-
ger særlig langt fra Rambo, Steven Se-
agal, Bruce Willis, Arnold og de andre 
expendables.

Første regel om blød magt er, at man 
aldrig skal tale om blød magt, og med 
Wolf Warrior 2 bliver politik og provo-
kationer stoppet ned i halsen på see-
ren.

Når det er sagt, så skal jeg helt sikkert 
se Wolf Warrior 3 - med de kinesiske 
historiske og politiske briller på for at 
se, hvilke narrativer der er blevet force-
ret ind i den velkendte actionramme!
Mads Vesterager Nielsen studerer på 
kandidatuddannelsen Public Mana-
gement & Social Development på Si-
no-Danish Center i Beijing.

.

Mads Vestager Nielsen 
er kandidat-studerende, 

Sino-Danish Center, Beijing

a Japan angreb Hong Kong 
samme dag som angrebet på 
Pearl Harbour fandt sted (8. 
december 1941) vidste alle i 

den britiske kronkoloni, at et egentligt 
forsvar var umuligt. Ikke desto min-
dre satte kolonien sig til modværge og 
holdt Japanerne ude i 18 dage, før ko-
loniens guvernør kapitulerede. Blandt 
de mennesker, der forsøgte at forsvare 
Hongkong i dette fra starten dødsdøm-
te forsøg på at holde havet tilbage med 
en kost, var en gruppe danskere. Dis-
se mænd var volontører i Hong Kongs 
hjemmeværn. 

Siden anden verdenskrig har vi fået 
kilometer på kilometer af bøger om 
snart sagt alle aspekter af krigen og 
ikke mindst om den danske deltagelse 

i den. Derfor er det bemærkelsesvær-
digt, at det først er nu, vi får en samlet 
beretning om den danske deltagelse i 
forsvaret af Hong Kong. Politimanden 
og forfatteren Frode Z. Olsen har på-
taget sig den hæderværdige opgave 
at grave denne historie frem i lyset og 
at sørge for, at de danske deltagere i 
forsvaret af Hong Kong ikke forbliver i 
den glemmebog, der har samlet støv i 
de seneste 70 år. 

Frode Z Olsen har en fortid som efter-
forsker, det mærkes tydeligt i bogens 
grundighed. Gennem et ganske im-
ponerende materiale af gamle breve 
(som det må have taget en krig at finde 
frem til), gennem samtidige rapporter, 
avishistorier og diplomatiske indberet-
ninger opruller han en fascinerende 

 

fortælling om livet som udsendt dansker 
i Asien i 1930erne, og om de valg den 
reelle isolation naturligt førte med sig. 
Bogens titel Ikke en jordisk chance er 
en oversættelse af Winston Churchills 
vurdering af Hong Kongs muligheder 
i tilfælde af en japansk invasion. ‘Not 

IKKE EN JORDISK CHANCE 
- EN OVERRASKENDE OG 
VIGTIG BERETNING
Af Holger Dahl

D



16 KINABLADET

the slightest chance’ var Churchills ord 
- ord, der også er titlen på Hong Kong 
skribenten Tony Banhams bog om 
Hong Kongs forsvar fra 2003. Vi følger 
de unge mænd fra ØK, Nordisk Fjer og 
andre danske eksportvirksomheder på 
deres rejser over sø og land til Hong 
Kong, orientens perle. Ganske unge 
mænd først i tyverne blev sendt afsted 
på femårige kontrakter, uden mulighed 
for hjemrejse før kontrakten eventuelt 
blev fornyet. Naturligt nok opstod en 
stærk loyalitetsfølelse overfor virksom-
hedernes vært: Kronkolonien Hong 
Kong. Man tilhørte det internationale 
broderskab af udsendinge og følte sig 
ofte mere hjemme dér end i det gamle 
land, man havde forladt. 

Efterhånden som de internationale 
spændinger, der udløste krigen blev 
stadigt mere tydelige, følte gruppen af 
danskere sig kaldet til at handle og mere 
eller mindre kollektivt meldte gruppen 
af unge og knap så unge mænd fra ØK, 
Nordisk Fjer, Jebsen og andre virksom-
heder sig ind i ‘The Volunteers’, Hong 
Kongs hjemmeværn. De forespurgte 
om det ville give problemer i forhold 
til deres forhold til Danmark og mod-
tog den nedslående besked fra den 
Danske Generalkonsul i Shanghai, at 
det under ingen omstændigheder kun-
ne accepteres, at gruppen af danskere 
svor troskab til et andet lands konge - 
i dette tilfælde Englands. Denne triste 
besked fik danskerne til at melde sig 
ud af hjemmeværnet, men med Tysk-
lands besættelse af Danmark opstod 
en ny situation. På samme måde som 
mange danske handelsskibe søgte de 

danske udsendinge Englands beskyt-
telse og meldte sig igen til træningen 
med de britiske frivillige, og da angre-
bet kom, deltog de i forsvaret af Hong 
Kong på lige fod med de andre under 
engelsk kommando. 

Historien fortælles i den flot udstyrede 
bog som en detaljeret ‘blow by blow 
account’. Vi er både med på dampe-
ren, der sejler den unge ØK mand Kurt 
Wilkens ud til Fjernøsten. Vi hører om 
livet på kontoret, om det sociale liv 
blandt de unge danskere, og vi er med 
gennem opbygningen af forsvaret, og 
det håbløse forsøg på at standse over-
magten. 

Inden beskrivelsen af de atten afgøren-
de dage får vi overordnede baggrunds-
beretninger om Hong Kongs tilblivelse, 
om den danske tilstedeværelse i Kina 
og om planlægningen af det japanske 
angreb. I løbet af 18 dage henover ju-
lemåneden 1941 erobrer Japan Kron-
kolonien Hong Kong. Efter kampene 
bliver de frivillige hjemmeværnsfolk 
interneret i lejre sammen med de re-
gulære soldater og tilbringer resten 
af krigen i Japansk fangenskab trods 
ihærdige forsøg fra dansk side på at få 
dem løsladt. 

Bogen er grundig - måske en smule for 
grundig. Vi følger i detaljer livet som 
ung handelselev i ØK, vi læser med 
over skulderen, når hovedpersonerne 
skriver eller modtager breve, og ofte 
begiver fortælleren sig ind i hovedper-
sonernes hoveder og hjerter og skil-
drer i dramatisk form, hvilke tanker og 

følelser der (måske) har rørt sig i de-
res indre. Der er mange interessante 
detaljer og historier i Frode Z Olsens 
beretning, men jeg vil ikke spolere 
læsningen for andre ved at afsløre for 
meget af handlingen. Som i så mange 
andre historiske beretninger er det dog 
et problem, at resultatet er givet på for-
hånd. At fastholde spændingskurven i 
en sådan fortælling, hvor slutningen er 
kendt for enhver, er naturligvis vanske-
ligt - det kræver, at forfatteren formår at 
afsløre ukendte detaljer, overraskende 
beslutninger eller hidtil ukendte for-
udsætninger for det givne resultat. El-
ler at de fiktionsagtige afsnit fungerer 
som persontegninger, der giver krop og 
sjæl til mændene og kvinderne bag de 
citerede breve. Meget lykkes for Frode 
Z Olsen, men netop denne spændings- 
eller personlighedsmotor formår han 
desværre lidt for sjældent at aktivere 
fuldt ud. 

Frode Z Olsen skriver lakonisk og uden 
omsvøb - historien skrider uafvendeligt 
frem - og bliver som sagt ofte lidt vel 
detaljeret. I de dramatiske afsnit ta-
ger Olsen sig digteriske friheder, som 
sine steder fungerer bedre end andre, 
men alt i alt er Ikke en Jordisk Chan-
ce en uhyre interessant beretning om 
et glemt kapitel i den danske fortælling 
om Anden Verdenskrig. Både Frode Z 
Olesen og forlaget Turbine fortjener 
stor ros for at drage den frem.

Holger Dahl er 
arkitekt, forfatter

og kommunikationschef.
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et er nu tredje gang, Yu Hua 
oversættes til dansk og direk-
te fra kinesisk af Sidse Lauge-
sen, der gør det godt.

Som hans tidligere bøger er også Den 
syvende dag velskreven og letlæst og 
en stærk kritik af det moderne kinesi-
ske samfund, men også en hyldest til 
menneskets godhed og overlevelses-
evne. De syv dage er både en hen-
visning til bibelen, hvor Gud skaber 
verden, og til de syv dage hvor sjælen 
efter kinesisk tradition endnu ikke har 
forladt slægt og venner. Bogen hand-
ler om den 41-årige Yang Fei og hans 
efterliv de første syv dage, efter han er 
omkommet ved en eksplosion i den re-
staurant, hvor han spiste. Men det hu-
sker han først efter nogle dage, da han 
møder den ligeledes døde restauratør. 
Det tager tid at vænne sig til at være 
død.

Der omkom en hel del ved eksplosi-
onen, fordi ejeren holdt folk tilbage 
inde i huset. Han havde nemlig stærkt 
brug for, at de betalte, da han var ved 
at gå fallit, fordi offentligt ansatte fyldte 
godt i restauranten, hvor de holdt store 
selskaber med luksusmad, men aldrig 
betalte. Betalingen regnede de med 
blev klaret af forskellige firma, når de 
fik fordele til gengæld. Korruption og 
bureaukrati hersker.

Sådan er det på så mange måder, og 
det bliver alt sammen langsomt klar-
lagt i løbet af de syv dage, Yang Fei sø-
gende bevæger sig omkring blandt de 
andre døde, der som han selv ikke har 
en grav. Når man dør, får man straks 
et kremeringsnummer, som man skal 
henvende sig med på krematoriet, hvor 
man bliver anbragt efter rang og stand 
– de fine får bløde sofaer, almindelige 
mennesker henvises til umagelige pla-
sticstole, mens de venter. Har man ikke 
en grav, må man bare vente, og det vil 
for nogle sige for evigt.

De ventende døde bliver ikke siddende 
i krematoriet, Yang Fei gør heller ikke, 

han begiver sig søgende ud blandt de 
andre for at finde sin bolig og frem for 
alt sin far, der er hans eneste slægtning. 
Yang Fei blev født på et jernbanetoi-
let og overlevede faldet ned mellem 
skinnerne, hvor han blev fundet af en 
jernbanearbejder, der tog ham til sig 
som sin egen, og hvis liv han kom til 
at fylde. Da Yang Fei er blevet voksen 
og uddannet, finder hans mor frem til 
ham, og han tilbringer en kort tid sam-
men med sin ”rigtige familie”, mor, far 
og søskende med ægtefæller, men hos 
dem er han i virkeligheden i vejen, så 
han vender hjem til sin far, der fandt 
ham.

På sin vej mellem alle de mange afdø-
de møder Yang Fei både sin fraskilte 
hustru, der forlod ham for at få et liv 
i større velstand, hvad hun har angret 
dybt, og mange andre han har kendt 
til og i nogle tilfælde stået nær. Nog-
le har ventet så længe, at der kun er 
knoglerne tilbage af dem, men fælles 
for stort set alle er, at ingen har bekym-
ret sig om deres ynkelige liv og ofte 
forfærdelige død eller om at sørge for 
en grav til dem. Det skyldes somme 
tider fattigdom og ensomhed, i andre 
tilfælde uvidenhed om de skrækkelige 
skæbner, men mest og som det værste 
myndighedernes totale ligegyldighed 
over for folk nederst i samfundet.

Nogle er som Yang Fei længe om at 
fatte, at de selv er døde, men en del 
befinder sig faktisk godt der, ”hvor 
træernes blade vinker, stenene smiler, 
og floden hilser dig velkommen. Der 
er der hverken rigdom eller fattigdom, 
der er ingen sorg og ingen smerte, intet 
had og intet nag … Der er alle frie og 
lige i døden.”

Med disse ord slutter bogen, efter at 
Yang Fei har fundet sin far, som er blevet 
den, der sørger for numrene i kremato-
riet, og som derfor har hvide handsker 
på sine knokkelhænder. Mange andre 
uden grav har også fundet godhed og 
fred i deres gravløse tilstand, der skil-
dres som smukkere end den totale intet

hed, der kommer efter kremeringen, 
og bedre end det liv de fik. Sådan går 
det også for Yang Fei og hans far.

Det kan næsten undre, at bogen har 
fået lov til at udkomme i Kina, hvor 
den er solgt i en million eksemplarer. 
Det skyldes måske, at Yu Hua ved at 
lade den være en skildring af sam-
fundet set gennem en afdøds øjne på 
overfladen har taget brodden af kri-
tikken. Den er dog sikkert indlysende 
klar for den million mennesker, der har 
købt bogen og de mange flere, der har 
læst den. Prøv selv.

ANMELDELSE AF OVERSÆTTELSEN 
AF DEN SYVENDE DAG
Af: Rikke Agnete Olsen
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et er tæt tåge, da jeg træder 
ud fra mit hummer og vrik-
ker mig frem gennem den 
forladte, formløse by. Jeg er     

på vej til krematoriet. Krematoriet kal-
der de det nu, i gamle dage hed det 
bare ligbrændingshuset. Jeg har fået at 
vide, at jeg skal møde før klokken 9, og 
at jeg skal brændes klokken 9.30.

Hele natten hørte jeg lyden af kollaps, 
drøn fulgte drøn, som om bygning ef-
ter bygning sank udmattet sammen. 
Mellem drønene gled jeg ud og ind 
af søvnen, men da jeg åbnede døren 
om morgenen, blev der pludselig stil-
le, som om døren var en kontakt, og 
jeg ved at åbne den havde slukket for 
lyden. Da så jeg beskeden om, at jeg 
skulle møde i krematoriet. Den hang 
på døren ved siden af de gamle regnin-
ger for el og vand, de øverste tegn var 
utydelige, gennemblødte af tågen.

Tågen holder byens ansigt i et jerngreb, 
byen har mistet dagen og natten, mor-
gen og aften. Jeg er på vej til bussen, 
omkring mig træder skikkelser pludse-
ligt frem og forsvinder ligeså pludseligt 
igen. Jeg bevæger mig forsigtigt fremad, 
indtil noget, der ligner et skilt, spær-
rer vejen. Det er der bare, som skudt 
op af jorden. Jeg tænker, at der må stå 
et nummer på skiltet, tænker, at hvis 
det er nummer 203, er jeg nået frem 
til det rigtige sted. Men jeg kan ikke 
rigtig læse, hvad der står, så jeg løfter 
hånden og tørrer skiltet af. Kan stadig 
ikke se klart. Jeg tørrer mine øjne, og 
nu skimter jeg et tal, det ser ud til at 
være 203, det må være stoppestedet. 
En mærkelig fornemmelse breder sig i 
mig. Mit højre øje er, hvor det plejer 
at være, men det venstre er gledet ned 
over kindbenet. Så mærker jeg noget 
hænge ved siden af min næse og un-
der hagen. Jeg lader hånden glide hen 
over ansigtet og opdager, at næsen er 
vredet om, og kæben hænger ned. De 
har flyttet sig rundt.

Skygger flimrer omkring i tågen, og jeg 
hører de levende stemmer stige og fal-
de som vand, der bølger. Jeg står dér i 
uvirkeligheden og venter på bus num-

mer 203. Så hører jeg bil efter bil kol-
lidere, mine øjne er gennemblødte af 
tåge, jeg kan intet se, hører kun rækken 
af sammenstød. En bil kommer farende 
ud af tågen, den strejfer min skulder og 
styrer direkte ind i bunken af levende 
stemmer. Stemmerne eksploderer øje-
blikkeligt som vand, der koger op.

Jeg bliver stående og venter. Så kon-
kluderer jeg, at bus nummer 203 ikke 
kan komme frem, hvis der har været en 
ulykke. Jeg må hen til det næste stop-
pested. 

Jeg går videre, og mine drivvåde øjne 
ser snefnug, der hvirvler som stråler af 
lys ud og ind af tågen. De lander på 
mit ansigt og afsætter pletter af varme. 
Jeg standser op, sænker hovedet og 
betragter fnuggene, der falder på min 
krop og langsomt lysner min frakke.
Det slår mig, at dette er en vigtig dag: 
min første dag i døden. Alligevel har 
jeg hverken taget mit rituelle bad el-
ler iklædt mig mine ligklæder. Jeg er 
på vej til krematoriet i mit hverdagstøj 
og den gamle, posede frakke. Denne 
overilede handling gør mig flov, og jeg 
vender straks om.

De dalende fnug giver byen enkelte 
stråler af lys, og det virker, som om tå-
gen nu langsomt affører sig sit skrud, 
så jeg svagt kan skimte fodgængere og 
biler, mens jeg går. Jeg når tilbage til 
stoppestedet, og et grufuldt syn møder 
mit blik. Gaden er blokeret af biler, 
mere end tyve, der ligger spredt rundt 
omkring. Der er også politi og ambu-
lancer på stedet, og folk ligger på jor-
den eller bliver trukket ud af deforme 
karosserier. Nogle jamrer, andre græ-
der, atter andre er tavse. Det var her, 
bilerne stødte sammen. Jeg standser 
op, og nu kan jeg tydeligt se tallet på 
skiltet, det er 203. Jeg går tværs gen-
nem det hele.

Jeg vender tilbage til mit hummer, smi-
der den upassende påklædning, går 
splitternøgen hen til vasken og drejer 
på hanen, og da jeg huler hånden og 
øser vand ud over min nøgne krop, op-
dager jeg, at den er dækket af sår. De 

gaber, fulde af snavs, småsten og splin-
ter. Jeg renser dem forsigtigt.
Så ringer min mobil. Den ligger på 
sengen ved siden af hovedpuden. Jeg 
finder det underligt, det er flere måne-
der siden, den sidst blev tanket op, og 
alligevel ringer den nu. Jeg griber den, 
rømmer mig, tager opkaldet. 

“Hallo?” siger jeg forsigtigt.
“Er det Yang Fei?” spørger stemmen i 
røret.
“Ja, det er mig.”
“Jeg ringer fra krematoriet. Hvor er 
du?”
“Jeg er hjemme.”
“Hvad laver du?”
“Jeg er ved at vaske min krop.”
“Vaske? Den er næsten ni.”
“Jeg er der om lidt,” siger jeg uroligt. 
“Skynd dig. Og husk dit reservations-
nummer.”
“Mit reservationsnummer? Hvor finder 
jeg det?”
“Ude på døren.”

Vedkommende afbryder forbindelsen. 
Jeg er ikke glad ved det. Er det virke-
lig nødvendigt at skynde sig med den 
slags? Jeg lægger telefonen fra mig og 
fortsætter med at rense sårene. Men jeg 
finder dog en skål frem, så jeg hurtige-
re kan skylle småsten og splinter væk.

Da jeg har vasket min krop, går jeg 
drivvåd og dryppende hen til klæde-
skabet. Jeg åbner lågen og leder efter 
mine ligklæder. Men der er ikke nogen. 
Det eneste, der ligner lidt, er en hvid, 
svagt mønstret silkepyjamas med nav-
net Li Qing broderet i falmet rødt på 
den højre brystlomme. Det er et levn 
fra mit korte ægteskab. Min daværen-
de hustru Li Qing havde omhyggeligt 
udvalgt en pyjamas til os hver henne 
i butikken. Hun broderede mit navn 
på brystlommen af sin egen pyjamas 
og sit eget navn på brystlommen af 
min. Da vores korte ægteskab sluttede, 
holdt jeg op med at gå med den, men 
nu tager jeg den på, og jeg mærker, at 
den har samme lune farve som sneen, 
der falder udenfor.

Jeg åbner hoveddøren og studerer be-

DEN FØRSTE DAG
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skeden fra krematoriet. Oppe i hjørnet 
står der A3, jeg tænker, at det må være 
reservationsnummeret. Jeg tager be-
skeden, folder den omhyggeligt sam-
men og lægger den i lommen på min 
pyjamas.

Så er jeg klar til at gå, men alligevel sy-
nes jeg, at der mangler noget. Jeg står 
mellem de svævende snefnug og grub-
ler, så har jeg det: et sørgebind. Jeg er 
alene i verden, ingen vil sørge over ta-
bet af mig, jeg er nødt til at sørge over 
mig selv.

Jeg går ind igen og leder efter sort stof 
i klædeskabet. Jeg leder længe, men 
der er intet, kun en sort skjorte, der er 
så gammel, at den sorte farve er ble-
vet grå. Jeg har ikke andre muligheder, 
så jeg klipper den ene manchet af og 
trækker den ud over det hvide ærme 
på min venstre arm. Selvom min sør-
gedragt er ufuldkommen, er jeg ganske 
tilfreds med mig selv.
Min mobil ringer igen.

“Yang Fei?”
“Det er mig.”
“Det er fra krematoriet. Vil du overho-
vedet brændes?”
Jeg tøver et øjeblik.
“Ja,” siger jeg så. 
“Den er halv ti. Du kommer for sent.”
“Kan man virkelig komme for sent til 
den slags?” spørger jeg forsigtigt.
“Hvis du vil brændes, må du skynde 
dig lidt.”

Krematoriets ventesal er bred og dyb. 
Udenfor er tågen langsomt ved at lette, 
men herinde bølger den stadig tungt. 
Et par stearinlysformede væglamper 
glimter mat i det fjerne, også de er hvi-
de som sne. Det er underligt, at jeg fø-
ler mig varm, hver gang jeg ser noget 
hvidt.

I højre side af salen er lange rækker af 
plastikstole fastskruet i jernrammer. I 
venstre side er et sofaområde med sto-
re, komfortable lænestole, der er arran-
geret i grupper omkring teborde pyntet 
med plastikblomster. På plastikstolene 
er der mange kremeringsafventende, 
i sofagrupperne kun fem. De sidder 
med det ene ben skødesløst slænget 
over det andet i fuld bevidsthed om, 
at de har haft succes og opnået noget 
i livet, mens man på stolerækkerne er 
rykket helt ud på kanten af sædet, stive 

og anspændte.

Da jeg træder ind, kommer en skikkel-
se i slidt blå jakke og hvide handsker 
mig i møde. Han er radmager, knogler-
ne er tynde som kviste, og det virker, 
som om hans hoved ikke er andet end 
et kranie, ingen muskler, ingen hud.

Han betragter mit forskudte, deforme 
ansigt.
“Velkommen,” siger han med sagte 
stemme.
“Er det her ligbrændingshuset?” spør-
ger jeg.
“Det kaldes ikke længere for ligbræn-
dingshuset,” svarer han. “Nu hedder 
det krematoriet.”

Jeg ved, at jeg har begået en bommert. 
En kæmpe bommert, som hvis jeg var 
trådt ind på et hotel og havde spurgt, 
om det var et vandrehjem.

Hans stemme klinger hult og dybt af 
udmattelse, det kan umuligt være ham, 
der ringede til mig. Jeg undskylder for 
min forsinkelse, han ryster let på ho-
vedet og beroliger mig med, at der er 
mange, som kommer for sent i dag. Mit 
reservationsnummer gælder ikke læn-
gere, så han går hen til indgangen og 
trækker et nyt, hvorpå han rækker mig 
den lille lap papir. 
Jeg er blevet flyttet fra nummer A3 til 
A64, og jeg kan se, at der er fireoghalv-
treds i køen foran mig.
“Kan jeg stadig nå at blive brændt i 
dag?” spørger jeg.
“Der er altid mange, som ikke dukker 
op,” svarer han.
Han peger hen mod plastikstolene 
med den højre hånds slidte, hvide 
handske for at få mig til at tage plads. 
Mine øjne søger over mod sofaerne. 
Han informerer mig om, at sofaområ-
det er reserveret til særligt betydnings-
fulde gæster, og at jeg hører til i om-
rådet for almindelige borgere ovre ved 
plastikstolene. Da jeg med nummeret i 
hånden går hen mod min plads, hører 
jeg ham mumle:
“Endnu en stakkel, der kommer uden 
at have fået ordnet sit ansigt.”

Jeg sætter mig på plastikstolen. Den 
lasede, blåklædte passerer frem og til-
bage i gangen mellem området for de 
særligt betydningsfulde og området for 
de almindelige kremeringsafventende. 
Han er tilsyneladende dybt opslugt af 

sine egne tanker, og hans skridt lyder 
som bank på en dør. Uafbrudt træder 
nye forsinkede ind gennem døren. Han 
hilser dem velkommen og trækker et 
nyt nummer til dem, så strækker han 
armen frem og peger, så de kan sætte 
sig over til os på plastikstolene. En en-
kelt af de forsinkede er en særligt be-
tydningsfuld gæst, og han bliver straks 
fulgt over til sofaområdet.

De kremeringsafventende på stole-
rækkerne taler hviskende sammen, og 
også de seks i VIP-området er fordybet 
i samtale. Stemmerne fra sofaområdet 
er høje og klare. Det virker, som om 
de står forrest på en scene og synger 
solopartier, mens vores samtaler blot er 
et svagt akkompagnement fra orkester-
graven.

VIP’erne taler om ceremonidragter 
og skrin til den sidste aske. Alle er de 
klædt i specialfremstillede dragter af 
den fineste silke med farvestrålende, 
håndbroderede mønstre. De berører 
kun flygtigt prisen på deres ceremo-
nidragter, og hver eneste af dem har 
kostet over tyve tusinde yuan. Jeg ser 
over på dem, de er klædt som var de 
medlemmer af en kejserlig familie. Så 
begynder de at tale om skrinene til den 
sidste aske. De er lavet af storbladet 
sandeltræ med smukke, sjælfulde ud-
skæringer på låget, hvert eneste til en 
værdi af mindst tres tusind yuan. Også 
navnene på de seks skrin er storslåede: 
‘Sandeltræspaladset’, ‘Tranepaladset’, 
‘Dragepaladset’, ‘Fønixpaladset’, ‘Ki-
rinpaladset’ og ‘Sandeltræskejsergra-
ven’.

Her på stolerækkerne tales der også 
om ceremoniklæder og askeskrin. Her 
er dragterne lavet af rayon eller natur-
bomuld og har kostet lige omkring tu-
sind yuan. Skrinene er af cedertræ eller 
planker og uden udskæringer i låget. 
Det dyreste har kostet otte hundrede 
yuan, det billigste kun to hundrede. 
Skrinenes navne er også i en helt an-
den stil, som ‘Et vissent blad vender 
tilbage til roden’, eller ‘Altid husket, 
aldrig glemt.’
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Dansk-Kinesisk Forening 
Returneres ved varig adresseændring: c/o Helle Willum Jensen, Voldmestergade 38, 2100 København Ø

Dansk-Kinesisk Forenings bestyrelse indkalder til foreningens 20. generalforsamling 

tirsdag den 27. februar 2018 kl. 17.30-19.30 

i Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V (gården bag Café Mandela).

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent 
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Behandling af indkomne forslag
Arbejdsprogram og budget for 2018
Fastsættelse af kontingent for 2018
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisorer og suppleant
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december 2017.

På bestyrelsens vegne,
Pia Sindbjerg, formand

Fælles middag efter generalforsamlingen på den kinesiske restaurant Magasasa, Dim Sum & Cocktails, 
Flæsketorvet 54-56, 1711 København V. Kuvertpris: 150 kr.

Tilmelding til middagen sker til sekretariatet inden 20. februar 2017: sekretariatet@dansk-kinesisk.dk. 
Betaling: Merkur Bank reg.nr. 8401 konto 1278623.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
I DANSK-KINESISK FORENING

Alle møderne afholdes kl. 19.30 i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 5, 
Halmtorvet 13, 1700 København V (gården bag Café Mandela). 

Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., andre 40 kr.

ÆNDRING AF MØDET 5. DECEMBER
Kjeld Erik Brødsgaard er desværre blevet forhindret, han kommer så tirsdag den 23. januar 2018
I stedet har vi dette arrangement:
”I folkets navn” Et højaktuelt kinesisk TV-drama om korruptionen og kampen imod den.

Foredrag med klip fra serien ved Tage Vosbein, mag.art. i sinologi.

I marts måned i år rullede de første episoder af en opsigtsvækkende TV-serie over skærmene i Kina og på ingen tid 
tiltrak den sig et enormt publikum. Serien giver et dybtgående indblik i korruptionen blandt både ”tigre” og ”fluer”.


