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Som dansk jesuiterskole bryster 
vi os af, at jesuitterne var blandt 
de allerførste europæere til at 

etablere en officiel kontakt til Kina. Je-
suitterne er en katolsk præsteorden, der 
for over firehundrede år siden begyndte 
at missionere i Asien. Men mange af  
jesuitterne var også dygtige viden-
skabsmænd. Det gjaldt blandt andre 
italieneren Matteo Ricci (1552-1610), 
der var en anerkendt matematiker, som 
også lærte sig at tale og skrive kinesisk 
flydende. I 1601 blev han udnævnt til 
kejserlig rådgiver og fik adgang til Den 
forbudte By i Beijing som den allerfør-
ste vesterlænding.

Vi har Riccis portræt hængende på sko-
len, fordi vi er stolte af  hans historie. 
Men vi har det også hængende, fordi 

det minder os om, at sprog er helt afgø-
rende, når vi møder fremmede kulturer 
og livsformer. Hvis ikke vi kan kommu-
nikere ordentligt med hinanden, kom-
mer vi ikke langt.  Samtidigt handler 
sprog ikke blot om kommunikation i 
snæver forstand. Det er også et vindue 
ind til den måde, andre mennesker 
tænker på, forstår sig selv og forstår sig 
i forhold til resten af  verden. Det vidste 
Ricci, og det prøver vi at lære vores 
elever. 

På NSG underviser vi i kinesisk i 
grundskolen, hvor det er obligatorisk 
i 6., 7. klasse og 10. klasse. I 8. og 9. 
er det valgfrit, og ca. halvdelen af  
eleverne vælger det. I gymnasiet bliver 
kinesisk udbudt som begyndersprog på 
A-niveau, hvilket alt sammen betyder, 

at omkring 400 elever hvert år modta-
ger undervisning i kinesisk på NSG. 
Undervisningen munder ud i, at ele-
verne deltager i internationale kinesiske 
tests efter henholdsvis to, tre og fire års 
undervisning. Det er de såkaldte Youth 
Chinese Tests (YCT) og Hanyu Shiping 
Kaoshi (HSK) om lytte- og læsefor-
ståelse, der siden bliver rettet i Kina, 
ligesom der fra kinesisk side udstedes et 
eksamensbevis.  

Særligt i grundskolen er vi også op-
mærksomme på, at gøre kinesisk til 
mere end noget rent bogligt. Vi har 
jævnligt koncerter med kinesiske musi-
kere og besøg af  optrædende kinesiske 
kulturgrupper. Månefestival og kinesisk 
nytår er også populært blandt de yngste 
elever.

På NIELs sTEENsENs GymNAsIum syNEs vI,  

AT vI hAr EN hELT sPEcIEL TILGANG TIL AT uNDErvIsE I KINEsIsK. 

indHOld

På NsG Er DEr KINEsIsK  3
På skemaet

hvEm Er EGENTLIG mEDIcINGuDEN 5
Om filmen ”Dying to Survive”

vErBErNE LAI OG Qu 6
Nǐ zài lái yī píng jiāshìbó ma? 

suDOKu 7
ShuDu på kinesisk

EN LyKKELIG FAmILIE  8
Novelle af  Lu Xun

INTErvIEW mED JEsPEr WuNG suNG 12
Om ”En Anden Gren”

GuANGDONG PrOvINsEN Er vOKsET KrAFTIGT 16
Generalkonsulatet i Guangzhou fylder 20

mED BrOBy I KINA 18
Broby-Johansen fortæller om landbrug i Kina

GENErALFOrsAmLING 22
Tirsdag d. 19 februar

DET sKEr 23
Foredrag mm.

På nSG er der 
kineSiSk På Skemaet

Af ANDREAS RUDE, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER 

OG LISE BAADSGAARD JEpSEN, REKTOR

 



4 KINABLADET 5 KINABLADET

Da filmen Dying to survive 5. 
juli 2018 blev frigivet i Kina, 
vakte den straks opsigt.

Omkostningerne ved optagelsen til 
filmen beløb sig kun til 70 mio. YUAN. 
Der er ingen luksus eller glamour i 
filmen som i de kommercielle film, og 
fortælleteknikker og fotograferingen 
udforskes heller ikke som i eksperimen-
talfilm. Indholdet er hverken de riges 
intriger eller de fattiges miserable kår. 
Filmen er bare en ligefrem fremstil-
ling af  et par almindelige menneskers 
livshistorie. Filmens roller er heller ikke 
besat med stjerner. Kun Xu Zheng, 
som spiller hovedpersonen Lu Yong, 
havde en vis popularitet i forvejen, de 
andre skuespillere var næste ukendte. 
Instruktøren Wen Muye har først lige 
taget sin kandidatgrad fra Beijing Film 
Academy. Dette er den første film han 
selvstændigt har instrueret.
Men denne ellers ordinære film blev 
populær allerede før premieren. I slut-
ningen af  forpremieren gav publikum 
udtryk for deres kærlighed til Dying to 

Survive med tre gange applaus, blandt 
kommentarerne var: ”Den afspejler 
sociale fænomener gennem alminde-
lige menneskers liv, og den er komisk, 
men med dybde.” I 116 minutter af  
latter og tårer opleverer publikum en 
skildring af  almindelige mennesker, 
deres svære livshistorier og kampe for 
en bedre tilværelse.
Under spørgsmål og svar med filmens 
hovedaktører gav publikum dem endnu 
syv tordnende bifald for deres indsats. 
”Med samvittighed, mod, varme, 
handlekraft og kvalitet, er Dying 
to Survive et vigtigt gennembrud i 
kinesisk film.” Mange seere delte straks 
deres filmoplevelse med hinanden på 
internettet. 
Efter filmens premiere var der endnu 
en stor sensation. Frem til den 4. juli 
havde filmen indtjent 1,3 milliarder 
YUAN, langt mere end de 300 millio-
ner YUAN, der skulle til for at dækker 
produktionsomkostningerne. På blot 14 
dage kom overskuddet op på 2,6 mil-
liarder YUAN, således er filmen blevet 

den største kassesucces i nyere tid. 
Først i tredje spilleuge efter premieren 
begyndte billetsalget at falde, men i 
skrivende stund ligger filmens samlede 
indtjening på omkring 2,9 mia.
Samtidigt har Dying to Survive vundet 
på anmelder-websitet Douban, hvor 
320.000 mennesker gav den 9,0 point 
af  10 mulige, så filmen er succes både 
økonomisk og med hensyn til anmel-
delser.
Nu har Netflix købt rettighederne til 
Dying to Survive. Salgssuccesen fik 
filmproducentens, Beijing Cultures 
aktier til at stige med 40% i løbet at få 
dage, efter filmen kom på markedet. 
Og den har foranlediget, at premiermi-
nister Li Keqiang har instrueret de re-
levante myndigheder om at foranstalte 
en prisreduktion på kræftmedicin. De 
farmaceutiske aktier er som en direkte 
følge af  dette steget.
Dying to Survive bygger på en virkelig 
begivenhed - Lu Yong-sagen i 2015. 
Iværksætteren Lu Yong blev diagnosti-
ceret med leukæmi i 2002. Han fik be-

Hvem er eGentliG 
medicinGuden?
Om FILmEN DyING TO SURvIvE,《我不是药神》, 

DEr I DANsK OvErsæTTELsE hEDDEr JEG ER IKKE MEDIcINGUDEN.

Af ZhOU yIyUN

Men den større sammenhæng er også 
vigtig i gymnasiet. Når jeg fortæl-
ler de kommende 1.g’ere om vores 
undervisning, fremhæver jeg ikke blot, 
at de med en fornuftig indsats bliver i 
stand til at føre en samtale samt at læse 
og skrive ukomplicerede tekster med 
kinesiske skrifttegn. Jeg forklarer også, 
at kinesisk giver dem en forståelse for 
de samfundsmæssige forhold samt de 
religiøse, filosofiske og traditionelle 
værdier, der ligger til grund for de 
moderne samfund i Østasien.
Forleden læste jeg en artikel i Week-
endavisen om kompleksiteten i det 
kinesiske sprog. Her stod, at den største 
udfordring for os vesterlændinge ikke 
nødvendigvis er at lære de 2-3.000 
skrifttegn, der skal til for at læse en 
avis – eller udtalen for den sags skyld. 
Næ, den største vanskelighed er selve 
ordene, som betydningsmæssigt stritter 
i alle retninger, og først får en præcis 
mening, når de placeres i en konkret 
kontekst. Og det tror jeg, at vi med 
vores indfødte kinesiske lærere er rigtig 
gode til på NSG.

Konteksten er for eksempel i højsædet, 
når vi sender elever i gymnasiet på 
udvekslingsture til Kina, hvor de bor 
hos kinesiske værtsfamilier og oplever 

en kinesisk skoledag. Vores partnerskole 
i Beijing er The High School Affiliated 
to Renmin University (RDFZ), som vi 
besøger årligt, ligesom vi selv jævnligt 
får besøg af  kinesiske elever fra RDFZ 
på NSG - det seneste i begyndelsen af  
dette skoleår. Vi stiller også altid med 
elever til Chinese Bridge-konkurren-
cen, der er organiseret af  det kinesiske 
undervisningsministerium. Flere af  
vores elever har klaret sig så godt i den 
lokale konkurrence i Danmark, at de 
har deltaget i finalen i Beijing og har 
fået tilbudt stipendier til videre studier 
på kinesiske universiteter.

Kineserne betragter traditionelt deres 
land som ”Riget i Midten”, men i de 
sidste tiår har vi set, hvordan Kina i 
stigende grad spiller en betydelig rolle i 
international politik. Denne mere frem-
trædende placering medfører både ris 
og ros fra mange sider, som vi naturlig-
vis også tager bestik af  på NSG i vores 
nære samarbejde med den herværende 
kinesiske ambassade. 

Her ligger koblingen mellem politik, 
sprog og kultur lige for, og den virkelig-
hed forsøger vi også at forberede vores 
elever på. Og det kan være en gedigen 
øjenåbner, når asiatisk kollektivisme 

med kinesisk fortegn møder vestlig indi-
vidualisme i Grundtvigs fædreland. 
Derfor er vi også glade, når kineserne 
kommer til os for at høre om vores 
undervisningspraksis og den større na-
tionale ”kontekst”, den indgår i. I april 
dette år havde vi således besøg af  godt 
30 skoleinspektører fra Kina anført af  
en af  Kinas mest berømte eksperter 
i undervisning, Xiping Tao, der også 
arbejder for FN’s organisation for ud-
dannelse og videnskab UNESCO. 

Efter oplæg fra skolens ledelse, kom 
skoleinspektørerne ud i klasserne, hvor 
de oplevede dansk pædagogik og elev-
deltagelse i praksis. Det gjorde indtryk, 
tror vi nok, og førte til    spørgsmål om, 
hvordan bliver lærere i grundskolen 
uddannet i Danmark, og hvilke værdier 
der præger en privatskole og jesuiter-
skole som Niels Steensens Gymnasium. 
På NSG har vi haft kinesisk på skemaet 
i 12 år. Det har givet os en skarpere 
profil udadtil. Men endnu vigtigere har 
det indadtil styrket ønsket om at gøre 
vores elever til verdensborgere, som 
med benene solidt fæstnet i deres egen 
identitet har mod og nysgerrighed til at 
udforske resten af  verden.  Jeg tror, at 
Matteo Ricci ville have nikket og givet 
sit samtykke.  
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handling med Glivec, et stof  fremstillet 
af  Novartis, Schweiz. Men det kostede 
ham næsten 300.000 yuan om året. 
Han fik senere etableret en kontakt i 
Indien, der købte et kopiprodukt til 
kun 4.000 YUAN om måneden. Lu 
Yong fortalte om sine erfaringer til en 
gruppe af  leukæmi patienter, som bad 
ham formidle køb af  kopimedicinen. 
Imidlertid blev han i 2015 anklaget for 
at sælge forfalsket medicin. Kun efter 
stærke protester fra offentligheden, 
valgte anklagere at henlægge sagen.
Hovedpersonens navn er i filmen 
ændret til Cheng Yong, og det er 
ikke leukæmi, han lider af. Han er en 
fraskilt midaldrende mand, som driver 
en lille forretning med salg af  afrodi-
siaka importeret fra Indien, hvor han 
derfor har handelsforbindelser. Så han 
opsøges af  leukæmipatienter, der beder 
ham om at købe kopimedicin i Indien. 
Hovedpersonen, der i filmen er under 
økonomisk pres pga. udgifter til be-
handling af  hans fars sydom og til hans 
søns udvandring, indvilliger til sidst i 
at importere den indiske kopimedicin. 
Han får derfor navnet Medicingud af  
patienterne. Men han er jo ikke gud. 
Dette lægemiddel er ikke opført på de 
kinesiske myndigheders liste over god-
kendt medicin, så han begår i retslig 
forstand smugleri. Politiet får mistanke 
om forholdet, og sender betjente ud for 
at undersøge sagen. Efter hovedperson 
har udkæmpet en række kampe med 
både repræsentanten for de schweizi-
ske medicinalproducenter og sælger 
af  kopiproduktet, samt med politiet, 
og tappert kæmpet for hans fars og 
venners liv, ender filmen næsten som et 
antiklimaks lykkeligt.
Årsagen til Dying to Survive’s succes 
skal findes i en replik i filmen: ”Jeg 
har solgt lægemidler i mange år, men 
fandt ud af, at den eneste uhelbredelige 
sygdom i verden er fattigdom.” 
I dagens Kina er det ikke kun de fat-
tige, som ikke har råd til lægebesøg og 
medicin, selv folk fra middelklasse kan 
nemt ende i fattigdom, hvis de ram-
mes af  alvorlig sygdom. Fx er Lu Yong, 
filmens hovedperson en driftig iværk-
sætter, der må bruge hundredtusindvis 
af  yuan om året på medicin.
I foråret blev en artikel med titlen En 
Midaldrendes liv i Beijing under influ-
enzaepidemien delt på det kinesiske 
internet. I dagbogsform registrerede 
forfatteren detaljeret sin svigerfars sid-

ste 29 dage, fra svigerfaren fik influenza 
til hans død. Der er megen bitterhed i 
artiklen såvel som i realiteterne: Senge-
mangel på sygehusene, priser for inten-
siv behandling på op til 20.000 yuan pr. 
dag, familiens overvejelser om at sælge 
boligen i Beijing for at skaffe penge til 
behandlingen. Hele familien må støtte 
økonomisk, hvis et familiemedlem 
indlægges på hospitalet. Der er også 
dybtliggende problemer med sundheds-
forsikringer, lægefaglig etik og uudtalte 
regler mv. En middelklassefamilie kan 
ødelægges af  en influenza, men de 
fattige kan ikke engang ødelægges, de 
bukker bare under. En uendelig strøm 
af  beretninger om tragedier forårsaget 
af  høje medicinske udgifter cirkulerer 
på det kinesiske internet. Ifølge stati-
stikkerne har mindre end en procent 
af  husstandene i Kina råd til at dække 
omkostningerne ved et familiemedlems 
alvorlige sygdom.
Ifølge officiel kinesisk statistik an-
vendte Kina i 2015 5,5% af  sit BNP på 
sundhedsområdet, sammenlignet med 
Danmarks 7,8%. Kinas brutonational-
produkt per capita er imidlertid langt 
lavere end det danske, så pengene ræk-
ker ikke i Kina. I Maos tid (1949-1976) 
dækkede Kinas offentlige lægehjælp 
kun de knap 10% af  befolkningen, som 
var medarbejdere i statsejede virk-
somheder og institutioner. I dag skal 
stort set alle tegne private sundheds-
forsikringer for at opnå fuld dækning. 
Gratis sundhedspleje er kun tilgængelig 
for ganske få embedsmænd i toppen 
af  systemet. Og kun milliardærer har 
råd til at afregne hospitalsindlæggelser 
kontant.

De høje regninger for lægehjælp har 
også skabt et hidtil uset socialt problem, 
det kaldes “læge-patient modsætnin-
gen” 医病矛盾. Patienter, som ikke 
har mulighed for at følge lægens råd, 
angriber i frustration verbalt og fysisk 
læger og sygeplejersker, nogle gange 
med tragiske følger. 
Ingen af  disse prekære problemer vises 
i filmen, af  forståelige grunde. Og pub-
likum undlader at nævne dem. Imid-
lertid viser reaktionerne på filmen, at 
den har rørt ved en dyb angst og frygt 
i den kinesiske befolkning. Personlige 
bestræbelser, familie og venner kan ikke 
gøre det ud for en Medicingud. Hvem 
er egentlig Medicinguden? Måske er 
det dette spørgsmål, denne film stiller?

verberne 

lái OG qù   

Verberne lái 来komme (til den 
talende) og qù去 at fjerne sig 
(fra den talende) er værd at se 

nærmere på. Hvis objektet er et sted, 
angiver lái/qù, at subjektet flytter sig 
hen til objektet, fx Tā lái le Dānmài. 
他来了丹麦。Han er kommet til 
Danmark. Tā qù le Táiwān. 她去了台
湾。Hun er taget til Taiwan. Subjek-
terne han og hun har flyttet sig til nye 
steder. 
Hvis objektet derimod ikke er et 
sted, er det objektet, der flytter sig 
til subjektet, fx Nǐ zài lái yī píng 
jiāshìbó ma? 你再来一瓶嘉士伯
吗？Skal du have en Carlsberg til? 
Táiwān qù zhōngguóhuà. 台湾去中
国化。Taiwan fjerner sinificeringen. 
Øllen kommer til subjektet du, og sini-
ficeringen sendes på porten af  Taiwan. 
Lái og qù optræder aldrig med aspekt-
partiklen zhe 着 og danner derfor 
ikke former parallelle til de engelske 
coming og going. Det skyldes, at lái 
og qù ikke er udstrakt i tid. Verberne 
repræsenterer i stedet handlinger, der 
sker punktvist. Udsagnet Tā lái le bàn 
nián. 他来了半年。betyder derfor 
ikke, at han var undervejs i et halvt år, 
men at Han kom for et halvt år siden. 
Til sammenligning er verbet chī 吃 at 
spise udstrakt i tid, fx Tā chī le bàn ge 
xiǎoshí. 他吃了半个小时。Han spiste 
i en halv time. Sætningen betyder, at 
han har spist i en periode, og at han nu 
er ophørt med at spise. Handlingen er 
afsluttet.
Aspektpartiklen le 了 efter lái/qù an-
giver ikke afslutningen af  en aktivitet, 
men påbegyndelsen af  en tilstand. 
Sætningen Tā lái le Dānmài. 他来了
丹麦。Han er kommet til Danmark. 
implicerer derfor, at subjektet han 
befinder sig i Danmark. 

Andre verber, for hvilke det samme gør 
sig gældende, er fx sǐ 死 dø og dǒng 
懂 forstå. Sætningen Tā sǐ le 他死
了。Han er død. betyder ikke at døden 
er afsluttet, men at den er indtruffet, 
at en ny tilstand har etableret sig. Og 
Wǒ nà tiān dǒng le yī jiàn shì. 我那天
懂了一件事。Den dag forstod jeg en 
ting. betyder ikke, at forståelsen blev 
afsluttet, men at den blev etableret og 
stadig er en realitet. Verberne sǐ og 
dǒng optræder følgerigtigt heller ikke 
med aspektpartiklen zhe.

Af chARLOTTE KEhLET,  SINOLOG

来
去

SudOku
 数独  
(UDTALES “ShùDú” på KINESISK)

KAN DU LøSE OpGAvEN? 

BRUG DE KINESISKE TAL fRA 1 TIL 9.

一二三四五六七八九十

Dato 5.jul-2018 (1705-06) 

Sudoku 数独  (udtales “shùdú” på kinesisk) 
Kan du løse opgaven? Brug de kinesiske tal fra 1 til 9. 

 

一二三四五六七八九十  
 

Nr. 1705  

一       六 八 

 八  六 四 七 三 一  二 

   八 一   七 五 

 四  三 八 五 九 一 六 

六 一  七   五  三 

 五  九    四  

 六     八  九 

 九   五  六  四 

四 二 五 六   七   

1705 

 

Nr. 1706  

五  一     二  

 三  五  六   八 

 二 六 一  三    

     二   九 

 九  四 一  二 六  

二         

七  三 六 五 一   二 

一  二 三    五  

 五 九 二 八 七    
1706  
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en lYkkeliG Familie  
EfTER XU QINwEN 1

Lu XuNs 鲁迅 NOvELLE “EN LyKKELIG FAmILIE” 幸福的家庭 uDKOm FørsTE GANG 1. mArTs 

1924 I måNEDsBLADET KvINDErNEs mAGAsIN 妇女杂志, 10. vOL. Nr. 3. EFTErFøLGENDE Er 

NOvELLEN mEDTAGET I NOvELLEsAmLINGEN vANDrING 彷徨. EFTErsKrIFTET, DEr OGså Er 

mEDTAGET hEr, OPTråDTE ALLErEDE I FørsTE uDGAvE AF NOvELLEN.  

“Det er helt op til en selv, 
om man vil skrive eller 
ej. Værket skal strømme 

som sollyset fra en evig lyskilde, og ikke 
som gnisten fra en sten slået mod jern 
eller sten. Først da vil det være sand 
kunst. Og en sådan forfatter er en sand 
kunstner. -------Men mig, ......Hvad kan 
jeg regnes for?.....Da han har tænkt så 
langt, springer han ud af  sengen. Han 
har allerede tidligere indset at for at 
kunne overleve, er det nødvendigt med 
flere honorarer for artikler. Han vil 
først sende manuskriptet til bladhuset, 
som udgiver Månedsmagasinet Lyk-
kelig for her er honoraret2 vist relativt 
generøst. Men så skal emnevalget 
formodentlig være ret afgrænset, ellers 
vil de nok ikke godtage det.  Afgrænset 
og afgrænset,....hvilke store spørgsmål 
er mon i hovederne på den yngre 
generation?....Helt sikkert ikke så få, og 
mange af  dem handler nok om kærlig-
hed, ægteskab, familie og den slags....Ja, 
der er nok ret mange mennesker, der 
bekymrer sig om den slags spørgsmål 
og løbende diskuterer dem3.  Nå, men 
lad det så handle om familien. Hvor-
dan skal det så gøres?… Måske vil det 
ikke blive godtaget. Men hvorfor forud-
sige noget kedeligt. Imidlertid.... Han 
springer ud af  sengen og er fremme 
ved skrivebordet på fire fem skridt, sæt-
ter sig ned, tager et stykke grønstribet 
papir frem og straks, men med tøven, 
skriver han titlen: “En lykkelig familie”.
 Han stopper pludselig pennen, 
vender ansigtet opad og fæstner blikket 
mod loftet, han er ved at placere denne 
“lykkelige familie”. Han overvejer: 
”Beijing? Det går ikke, der er for dødt, 
selv luften er død. Om man så bygger 
en høj mur omkring familien, ville den 
så kunne holde luften ude? Det går 
simpelthen ikke! Jiangsu og Zhejiang 
forbereder sig hver dag på krig, og 
Fujian kan overhovedet ikke komme på 
tale. Sichuan? Guangdong? Der er al-
lerede kampe begge steder4.  Hvad med 
Shandong, Henan og lignende steder? 
----- Hallo, hvis bare én af  dem bliver 
kidnappet, så er det ikke længere en 
lykkelig familie. I Shanghai og Tianjin 
er huslejen for høj i de udenland-ske 
koncessionsområder, … men måske i 
udlandet. Latterligt.  Jeg ved ikke, hvor-
dan det står til i Yunnan og Guizhou, 
andet end at der er dårlige forbindel-
ser…” Han tænker frem og tilbage, 
men kan ikke finde på et godt sted og 

beslutter sig så for forsøgsvis at kalde 
stedet A, men tænker imidlertid: “Nu 
om stunder er der en del mennesker, 
som er imod anvendelse af  det latinske 
alfabet til navngivning af  personer og 
steder, så det kan mindske læsernes 
interesse. Så for at være på den sikre 
side, skal jeg nok ikke anvende det i den 
her fortælling.  Nå, men hvilket sted 
vil så være godt? ------I Hunan er der 
også kampe; i Dalian er huslejen steget 
igen; og jeg har hørt, at der er bandit-
ter i Jilin, Heilongjiang og Qahar5. Så 
det dur heller ikke..... Han tænker frem 
og tilbage igen, og da han ikke kan 
komme på et godt sted, beslutter han 
sig til slut alligevel for at placere “Den 
lykkelige familie” på stedet A.
 “Så denne familie bor så på stedet 
A. Det kan ikke diskuteres. I familien er 
der selvfølgelig en mand og en kvinde, 
som er ægtemand og hustru, og som 
har giftet sig af  egen fri vilje. De har 
indgået en ægteskabskontrakt med 
mere end fyrre ekstraordinært detalje-
rede betingelser, som giver dem særlig 
ligestilling og fuldstændig frihed. De 
har ydermere en højere uddannelse og 
tilhører den kulturelle elite.... Det er 
ikke længere på mode at have studeret 
i Japan....Så de er helt sikkert vendt 
hjem efter studier i Vesten. Herren i 
huset går helt og holdent i vestlige klæ-
der med snehvide flipper; fruens frisure 
er altid sat op fortil som en spurverede, 
og hendes snehvide perlerække af  
tænder stikker altid frem, men hendes 
tøjstil er kinesisk…”
 “Det går ikke, nej, det går slet ikke! 
25 pund!” 
Da han hører en mandsstemme uden 
for vinduet, drejer han uvilkårligt 
hovedet for at se ud, men bliver gen-
nem en sprække i gardinet blændet af  
strålerne fra sollyset. Samtidig hører 
han lyden af  små bundter brænde, der 
bliver smidt ned. “Det kan jeg ikke tage 
mig af,” tænker han og drejer ho-vedet 
tilbage. “25 pund af  hvad?” ------De 
tilhører den kulturelle elite og holder 
af  litteratur og kunst. Men da de begge 
er vokset op i rige omgivelser, kan de 
ikke lide russiske fortællinger... De fleste 
russiske fortællinger omhandler sam-
fundets nederste klasser; en virkelighed, 
som på ingen måde er i overensstem-
melse med en sådan familie. “25 
pund?” Pyt med det. 
Nå, men hvilke bøger læser de så? 
----Byrons digte?6  og Keats7.....?   Det 

dur ikke, de er ikke passende.---Åh, 
nu ved jeg det. De kan begge to lide at 
læse  “Den ideelle mand”8.  Selvom jeg 
ikke selv har læst stykket, så formoder 
jeg, at når selv universitetsprofessorer 
anbefaler det, så vil de begge to kunne 
lide det - du læser og jeg læser - han har 
et eksemplar, og hun har et eksemplar, 
så tilsammen har de to eksemplarer i 
familien…..” Han føler sig lidt tom i 
maven, så han lægger pennen ned og 
støtter hovedet med begge hænder, så 
det ser ud som om hans hoved hænger 
som en globus i et stativ.   
 “.....Han forestiller sig, at de to 
personer lige skulle til at spise frokost 
ved et bord dækket med en snehvid 
dug; kokken kommer med retterne, 
-----kinesiske retter. “25 pund af  hvad?” 
Pyt med det. Hvorfor skal det være 
kinesiske retter? Vesterlændinge siger, at 
kinesiske retter er de mest avancerede, 
de mest velsmagende og de sundeste 
retter; så de vælger at spise kinesisk. Nu 
ankommer den første ret, men hvad 
skal denne første ret være?.....”
 “Brænde,.….”  
 Forskrækket drejer han hovedet og 
lige der, ved hans venstre skulder, står 
hans egen hustru og nagler hans ansigt 
med et par dystre øjne. 
 “Hvad?” Han tror, hun er kommet 
for at forstyrre hans skriveri og bliver 
indigneret.
 “Brændet, det er alt sammen brugt 
op, så vi skal købe noget i dag. I går var 
det stadig ti pund for 240 dollar, men 
i dag er det 260 dollar, så jeg overvejer 
at give ham 250 dollar, hvis det er i 
orden?”
 “Ok, 250 dollar.”
 “Jeg tror, at han snyder med væg-
ten. Han siger, at der er 24,5 pund, 
men jeg tror kun, at jeg vil give ham for 
23,5 pund. Er det i orden?”
 “Ok, så giv ham for 23,5 pund.”
 “Nå, men fem femmere er 25 og tre 
femmere er 15,.....”
 “Ja, ja fem femmere er 25 og tre 
femmere er 15,.....”  Han kan ikke 
komme længere, så efter et øjebliks 
pause, griber han pludselig pennen 
igen og begynder en hurtig udregning 
på det grøn-stribede papir, hvor han er 
ved at skrive “Den lykkelige familie”. 
Kort efter er han færdig, løfter hovedet 
og siger:
 “208!”
 “Nå, men så har jeg ikke nok her. 
Jeg mangler 80-90....”

Lu Xun fra et kulturrevolutionært træsnit, 1974
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 Han åbner skrivebordsskuffen og 
tager alle mønterne ud, omkring en 
20-30 stykker, og lægger dem i hendes 
fremstrakte hånd. Han ser hende for-
lade lokalet og vender så atter tilbage 
til skrivebordet. Han føler sig helt svim-
mel, som om hans hoved er fyldt med 
brænde; og fem femmere er 25 fylder 
hjernen med arabiske tal. Han tager en 
dyb indånding og puster ud af  al kraft, 
som om han kan blæse hjernen fri for 
brænde, fem femmere er 25 og arabiske 
tal. Og rent faktisk, efter at han har 
pustet ud, bliver han lidt lettere om 
hjertet og kan atter vende tilbage til 
sine overvejelser....
 “Hvilke retter? De må gerne være 
specielle. Mør oksemørbrad, rejerogn 
og søpølse er for ordinært. Jeg forestil-
ler mig, at de spiser “Drage bekæmper 
Tiger”. Men hvad er “Drage bekæm-
per Tiger”? Nogle siger, at det er slange 
og kat og i Guangdong en overklas-
seret, som ikke kan undværes ved store 
banketter. Men jeg har på en menu i 
Jiangsu set retten nævnt. Imidlertid tror 
jeg ikke, at folk i Jiangsu spiser slange 
og kat. Jeg er bange for at det er som 
en eller anden har sagt, det er frø og ål. 
Nu anticiperer jeg, hvor denne herre og 
frue kommer fra? --- Det er lige meget. 
Alt i alt, ligegyldigt om man dér spiser 
slange og kat eller frø og ål, så er det 
ikke noget, som kan skade en lykkelig 
familie. Den første ret bliver slutteligt 
en skål “Drage bekæmper Tiger”, og så 
ikke mere diskussion om det.
 “Så står der en ret “Drage bekæm-
per Tiger “ på bordet; de to personer 
tager spisepindene og holder om skå-
len, mens de smilende skiftevis ser på 
hinanden:
 “My dear, please.” 
 “Please, you eat first my dear.”
 “Oh no, please you!”
 “Så rækker de samtidig spisepinde-
ne frem og tager et stykke slange. ----- 
Nej nej, slange er virkelig for mærkeligt; 
et stykke ål er nok bedre. Så nu er det 
besluttet, at retten “Drage bekæmper 
Tiger” er lavet af  ål og frøer. De tager 
på samme tid hver et stykke ål af  helt 
ens størrelse, fem femmere er 25, tre 
femmere..... Pyt med det. Og tager på 
samme tid et stykke ind i munden,....” 
Han kan ikke styre sig og er lige ved at 
dreje hovedet, da han bag sin ryg hører 
en del støj og aktivitet. Men han holder 
stand og tænker midt i tumulten: “Det 
virker noget følelsesladet, hvor kan der 

være en sådan familie? Åh, hvordan 
kan min tankerække blive så forvirret? 
Jeg er bange for, at jeg aldrig bliver 
færdig med dette emne..… På den 
anden side behøver det jo ikke at være 
nogle, som har taget en uddannelse i 
udlandet; de kan jo også have taget den 
her i landet. De har begge en højere 
uddannelse og tilhører den kulturelle 
elite, elite… Manden er forfatter, og det 
er konen også, eller hun holder af  litte-
ratur. Eller konen er digter, og manden 
holder af  digte og respekterer kvinder. 
Eller ... han kan ikke længere holde sig 
tilbage og vender sig om.
 Lige bag ham ved siden af  reolen 
er der netop blevet stablet en bunke 
kål op, tre kål nederst, to i midten og 
et øverst, så de tilsammen danner et 
meget stort A.
 “Åh nej!” Han farer sammen og fø-
ler samtidig sit ansigt brænde, som om 
han har feber, og en smerte i ryggen 
som en masse nåle, der stikker ham. 
“Åh....” Han udstøder et dybt suk som 
for at skubbe nålene væk og tænker så, 
“en lykkelig familie skal have rumme-
lige værelser. De har et forrådskammer, 
hvor kål og den slags kan opbevares. 
I herrens bibliotek er væggene helt 
dækket af  reoler, som i hvert fald ikke 
har kål ophobet; reolerne er fyldt med 
kinesiske bøger, og der er selvfølgelig 
også udenlandske bøger som “Den 
ideelle mand”---- i alt to eksemplarer. 
Der er et separat soveværelse med en 
messingseng, eller en noget simplere 
seng kan også gøre det som fx en seng 
af  elmetræ, produceret af  fangerne på 
værkstedet i Fængsel Nr. 1, og der er 
helt rent under sengen.....” Han kaster 
samtidig et hurtigt blik ind under sin 
egen seng, hvor brændet allerede er 
brugt op, og hvor kun et reb af  risstrå 
snor sig som en død slange.
 “23,5 pund.....” Det er som om 
brændet myldrer frem fra sengen i en 
endeløs strøm.  Hans hovedværker 
igen. Han rejser sig og går hurtigt hen 
for at lukke døren. Men da han rækker 
ud mod døren, føler han, at det er for 
hastigt og trækker hånden til sig for blot 
at få fat i en masse støv fra dørforhæn-
get. Samtidig tænker han, at på den 
måde undgår han at lukke sig inde og 
samtidig ube-haget ved at have en dør 
åben.  Det stemmer fint overens med 
“den gyldne middelvej”9.  
 “.... Så døren til herren i huset er 
altid lukket.” Han går tilbage, sæt-

ter sig ned og tænker, “hvis nogen vil 
ham noget, må de banke på døren, og 
så kan han bestemme, hvem der må 
komme ind. Det er den rette metode. 
Husherren sidder nu i sit bibliotek; 
fruen banker på døren for at komme 
ind og diskutere litteratur og kunst ….. 
Ét er i hvert fald sikkert, hun kommer 
ikke med favnen fuld af  kål. 
 “Come in, please, my dear.’”
 “Men hvad nu hvis husherren ikke 
har tid til at diskutere litteratur og 
kunst? Og han ikke giver hende lov 
til at komme ind, men lader hende 
stå derude hele tiden og banke let på 
døren?”
Det går nok ikke! Måske er det allerede 
beskrevet i “Den ideelle mand”, ---det 
er helt sikkert et godt teaterstykke, så 
hvis jeg får et honorar, vil jeg bestemt 
købe det og kigge på det.....”
 Bang!
 Han bliver stiv som en pind, da han 
af  erfaring ved, at dette ‘bang’ er lyden 
af  en ørefigen hans kone giver deres 
treårige datter.
 “I Den lykkelige Familie, ....” han 
hører barnets gråd, men ranker al-
ligevel ryggen og tænker, “ de får børn 
sent, sent. Eller måske er det bedre, 
at de slet ikke får nogle, så de begge 
har det nyde-ligt og rydeligt.----- Eller 
endnu bedre, de bor på pensionat, hvor 
alt bliver taget vare på for dem, han 
kan arbejde alene ....” Da han hører 
gråden tage til, rejser han sig op og rul-
ler dørforhænget op, mens han tænker:  
“Marx kunne skrive ‘Kapitalen’ midt 
i sine børns skrig og skrål, så han var 
en stor mand,....” Han går ud i det 
ydre værelse og åbner yderdøren, og 
mærker en lugt af  petroleum. Til højre 
for døren ligger barnet på gulvet med 
ansigtet nedad. Så snart hun ser ham, 
lyder der et højlydt ‘hulk’.  
 “Så så så, stop nu med at græde, 
mit søde barn.” 
 Han bøjer sig ned og vender hendes 
ansigt mod sig. Da han rejser sig op, ser 
han sin kone stå til venstre for døren, 
også stiv som en pind med hænderne 
på hoften og så ophidset, som om hun 
skal til at udføre en gymnastisk øvelse. 
 “Du bliver ved med at udnytte 
mig, du er til ingen verdens nytte, kun 
til besvær, ----- og nu har du væltet 
olielampen. Hvordan skal vi så få lys i 
aften?......”
 “Så så så, stop nu med at græde.”
Han ignorerer hustruens dirrende 

Forår i parken lige syd for Den Forbudte By Det gamle sommerpalads

stemme og bærer datteren ind i stuen. 
Han aer hende på hovedet og siger: 
“Mit søde barn.” Så sætter han hende 
ned, trækker en stol frem og sætter sig. 
Han placerer pigen mellem sine knæ 
og holder hendes hænder: “Stop nu 
med at græde mit søde barn. Far laver 
‘bjørnen vasker sit ansigt’ for dig.” Han 
strækker i det samme sin hals, stikker 
tungen frem og slikker på afstand sine 
hænder to gange og tegner med hæn-
derne cirkler rundt på sit ansigt. 
 “Ha ha ha --- tegn igen.” Hun 
begyndte at le.
 “Ja ja, jeg tegner igen.” Han tegner 
er par cirkler til og stopper blot op for 
at se hende smile til ham med tårer i 
øjnene. Han mærker pludselig, hvordan 
hendes elskede og uskyldige ansigt, især 
de stærkt røde læber, er som hendes 
mors for fem år siden, kun mindre i 
omrids. Det var også en fin vinterdag, 
hvor hun lyttede til hans beslutning om 
at trodse alle forhindringer og ofre alt 
for hende. Da havde hun på samme 
måde set smilende på ham med tårer 
i øjnene. Svimmel sætter han sig ned, 
som om han er lidt fuld.
 “Ak ja, de dejlige læber,” tænker 
han.
 Forhænget bliver pludselig skubbet 
til side. Brændet er ved at blive båret 
ind.
 Han kommer også pludselig til 
sig selv, helt klar og kun med øje for 
barnet, der fortsat med tårer i øjnene 
ser på ham med let adskilte røde læber: 
“Læberne....” Han kaster et kort blik til 
siden; brændet bliver fortsat båret ind.  
“.....Han er bange for, at fremover vil 
det igen og igen lyde fem femmere er 
25, ni niere er 81!.....og et par tungsin-
dige øjne vil følge ham....” 
Mens han tænker det, tager han med 
en brat bevægelse et ark fra dyngen 
af  grønt papir med overskrifter og tal 
på, krøller det sammen og glatter det 
ud igen og tørrer barnets tårer og snot 
væk. “Så mit barn, gå nu ud og leg.” 
Samtidig med, at han giver hende et 
lille puf, smider han det sammenkrøl-
lede papir hen i papirkurven.
 Men pludselig føler han medliden-
hed med barnet og drejer hovedet for 
at følge hendes ensomme gang. For 
hans ører er der kun lyden af  brænde. 
Han indser, at han nu må tage sig 
sammen, så han vender sig om, lukker 
øjnene og sætter sig roligt ned, mens 
han trækker vejret dybt for at komme 

af  med sine urolige tanker. Frem for 
hans øjne springer en flad og rund sort 
blomst med orange midte. Den viser 
sig i venstre øjenkrog og glider over til 
højre for så at forsvinde og forvandle 
sig til en klar grøn blomst med sort 
midte for til sidst at komme til syne som 
seks kålhoveder i en bunke, formet som 
bogstavet A.
 18. februar 1924

Da novellen udkom, havde forfatte-
ren dette efterskrift: “Da jeg sidste år 
sad og læste morgenavisen Chenbao’s 
tillæg, så jeg hr. Xu Qinwens “Den 
ideelle Partner” og straks slog det mig, 
at stykkets idé og hans skrivestil passede 
så fint sammen; men derefter tænkte 
jeg ikke meget på det. Indtil i går, hvor 
det dukkede op igen, og da jeg tilfæl-
digvis ikke havde noget at tage mig til, 
så skrev jeg det her. Det var først hen 
imod slutningen, at det ligesom blev 
den samme stil, fordi den også blev 
noget trist. Jeg mener dog, at slutningen 
i hans novelle, nok ikke er helt så trist. 
Men generelt og i det store og hele vil 
det nok ikke være helt forkert at sige, at 
det ikke er en “efterligning”. Noteret 
ned i lampens skær den 18. februar i 
Beijing.”

Oversat fra kinesisk af  Pia Sindbjerg. 
Oversættelsen er korrekturlæst af  Char-
lotte Kehlet.

NOTEr

1: Xu Qinwen (1897-1984), en sam-
tidig forfatter, som bl.a. har skrevet 
novellesamlingen “Min hjemstavn”. 
I 1923 udkom en specialudgave af  
Kvindernes Magasin med novellen 
“Min idelle ægtefælle”. Samtidig skrev 
han den satiriske novelle “Den ideelle 
partner”, som udkom den 9. september 
samme år i Beijing i morgen-avisen 
Chenbao Fukan.

2: Den fortjeneste i penge som i ældre 
tid generelt blev givet til forfattere og 
billedkunstnere.

3: På det tidspunkt diskuteres emner 
som kærlighed, ægteskab og familie 
i Kvindernes Magasin og i morgen-
avisen Chenbao’s tillæg o.l. 

4: På det tidspunkt står Jiangsus krigs-
herre Qi Xiejuan og Zhejiangs krigs-
herre Lu Yongxiang overfor hinanden; 
der er kampe mellem Zhili fraktionens 
krigsherre Sun Chuanfang og Fujians 
krigsherre Yong Chuan; Sichuans 
krigsherrer Yang Sen og Xiong Kewu 
kæmper mod hinanden; Guangdongs 
krigsherre Chen Jiongmin kæmper 
mod Yunnans krigsherre.

5: Navn på en tidligere provins, der fra 
1912 til 1936 dækkede et stort areal 
i den østlige del af  Kina. I 1952 blev 
den delt op i Hebei, Shanxi og Indre 
Mongoliet.

6: G.G.Byron (1788-1824), engelsk 
digter, kendte værker: “Don Juan” og 
“Manfred” mv.

7: John Keats, engelsk digter (1795-
1821); kendte værker: “Ode til en nat-
tergal” og “Ode til en græsk urne” mv.

8: Stykket er skrevet af  den engelske 
forfatter Oscar Wilde (1856-1900) og 
udkom første gang i kinesisk oversættel-
se i forbindelse med 4. maj bevægelsen.
 
9: Zhongyong Zhedao (The Doc-
trine of  the Mean) er en konfuciansk 
læresætning. Generelt henviser den til, 
at man bør handle upartisk og søge 
kompromis. 
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Bogen udfolder historien om for-
fatterens oldeforældre, kinesiske 
San og danske Ingeborg. Kina-

bladet bragte en anmeldelse af  bogen 
i sidste nummer, hvorfor interviewet 
er centreret om temaerne tilblivelsen, 
navnet San, fiktion kontra faktion, den 
forudgående research, kvindeportrættet 
og tilknytningen til Svendborg.

Tilblivelsen
Rikke: Jeg vil gerne vide, hvor meget 
det kinesiske har fyldt i jeres familie, jeg 

kan jo se, at flere af  dine slægtninge har 
levet ret længe, så du må jo have kendt 
dem.
Jesper: Ja, altså halvkineserne, og når 
du spørger, hvor meget det har fyldt. 
Så vil jeg sige både utrolig meget og 
utrolig lidt. Det er jo det kinesiske, vi 
ved mindst om.
Rikke: Det kan man næsten også 
fornemme af  bogen. Har du og din 
familie været i Kina, ja, din far der blev 
sømand, han har vel.
Jesper: Ja, det har vi faktisk, vi lavede 

en slags pilgrimsfærd i 1995 til forskel-
lige steder i Kina, hvor alle de Wung 
Sung’er, der var i stand til at rejse, tog 
med for ligesom at være derude. Jeg 
ved også, at min farbror prøvede at 
opspore noget familie Jeg må jo have 
nogle grandfætre eller kusiner renden-
de rundt derude. Men det er en større 
opgave end som så.
Rikke: Hvornår fik du egentlig lyst til 
at skrive denne bog om dine oldefor-
ældre? Netop når de fyldte meget og 
ingenting?

interview med 
JeSPer wunG SunG 

Af RIKKE AGNETE OLSEN OG KJELD A. LARSEN

Jesper: Jamen det har jeg haft lyst til 
siden den dag, jeg fandt ud af, at jeg 
kunne skrive nogle ord, som dannede 
mere og andet end en indkøbsliste. 
Lige siden jeg vidste, at jeg var forfat-
ter, ikke? Det vil også sige, dengang jeg 
debuterede i 1998 med en novellesam-
ling, der hed To ryk og en aflevering, 
og det var dengang jeg læste og var i 
København, så tog jeg ud til Nørrebro, 
hvor min fars søster, tante Teijoh, bo-
ede og interviewede hende i forskellige 
omgange, om hvad hun nu vidste om 
sine forældre, om familiehistorien. Jeg 
var godt klar over, at jeg ikke var dygtig 
nok til at skrive den på det tidspunkt, 
men jeg var klar over, at jeg ville skrive 
den på et eller andet tidspunkt. Jeg 
har et system derhjemme med en reol 
med en række ringbind med ideer til 
de bøger, jeg gerne vil skrive, og det 
eneste ringbind, der har stået på reolen 
i alle årene, er det med familiehistorien. 
Men jeg havde nok også forliget mig 
med den tanke, at det var en bog, jeg 
først kunne skrive, når jeg var blevet en 
ældre, erfaren forfatter. Så kom denne 
slægtsfølelse måske på en anden måde 
rullende. Men så længe skulle jeg så 
heldigvis ikke vente, fordi pludselig 
var det, som om historien blev nærvæ-
rende på en anden måde. Og det med 
Ingeborg havde jeg måske ikke haft blik 
for tidligere, hvor jeg var meget optaget 
af  min oldefar (San, redaktionen), fordi 
altså den historie var forunderlig, men 
den store betydning hun har og de valg, 
hun tager .. på en eller anden måde 
kunne jeg også mærke dem ikke bare 
inde i hovedet, men sådan at jeg kunne 
fortælle historien.
Rikke: Det er jo sådan set også dem, 
der får den til at køre, hendes valg.
Jesper: Ja, det er det meget, og det er 
netop dét - hvor voldsomt grænseover-
skridende det må have været for min 
oldefar at gå ned ad Købmagergade og 
så alle stoppede op og gloede, for det 
gjorde de jo, men noget andet og lige 
så grænseoverskridende må det jo have 
været for den kvinde, der gik arm i arm 
med ham. Min oldemor, ikke? Og det 
var ligesom, da jeg kunne forstå det, 
at jeg var klar til at fortælle historien. 
Og så må jeg sige, og det fandt jeg jo 
også ud af, da jeg debuterede i 1998, at 
denne her historie havde to versioner, 
den ene som man kunne kalde den op-
rindelige version, og så det man kunne 
vælge at kalde den rigtige version. Og 

den oprindelige version, den som jeg jo 
er vokset op med, og som min far også 
er opvokset med, er den, at min oldefar 
enten var ud af  en meget rig eller også 
en meget fornem slægt. Det vil sige, at 
han egentlig var i Europa på en slags 
dannelsesrejse og så møder denne her 
danske pige. Og i stedet for at rejse 
hjem og overtage sin fars silkefabrik og 
indtræde naturligt i rækken af  manda-
riner, vælger han at blive, og det står 
egentlig også på inderflappen af  min 
debutbog. Det var jo så altså ikke helt 
rigtigt, og jeg blev også bagefter kon-
taktet af  nogle mennesker, deriblandt 
også nogle historikere, der skrev, at de 
havde en klar formodning om, at min 
oldefar var del af  den samling kinesere, 
der kom til Danmark i 1902 og blev 
udstillet i Tivoli, og jeg kan jo godt 
se, når jeg sådan tænker tilbage eller 
spørger familien, så kan jeg jo godt se, 
at det her med den fornemme slægt, 
den er knapt så troværdig, og det der 
med at være udstillet i Tivoli var måske 
noget skammeligt, men for mig som 
oldebarn, jeg synes jo ikke det er skam-
fuldt. Og slet ikke for min oldemor og 
oldefar, og det er altid vigtigt at forstå 
sig selv gennem sin slægt, men lysten 
til at fortælle historien blev jo så meget 
desto større ved, at det var denne her 
historie, som der på en eller anden 
måde var blevet dækket over…

Fiktion kontra faktion
Kjeld: I et interview med Kim Leine 
i et bogprogram fortalte forfatteren, 
at han havde magikeren på sin ene 
skulder og magisteren på den anden 
skulder, og at det var magisteren, der 
rodede i de konkrete papirer, altså i den 
virkelige verden, magikeren var ham, 
der satte noget andet på end det, der 
foregik i virkeligheden, og det er jo en 
fantastisk interessant diskussion, det er 
noget forfatteren ikke normalt vil sige 
noget om. Men vi har jo forskellige ting 
i din roman, som vi mener oldefaderen 
nok ikke kan have oplevet. Bogen giver 
nogle fantastiske indblik i forholdet 
mellem rig og fattig i København. 
Eksempelvis de bliver inviteret med til 
en superrig familie og ser, hvordan livet 
leves inden for murene, og den anden 
situation, som vi regner med heller 
ikke har noget med virkeligheden at 
gøre, det er, da han bliver kejser på Det 
kongelige Teater.
Jesper: Jeg har også både en magister 
og en magiker siddende, og i forhold 
til de to konkrete scener, så vil jeg sige: 
den første, hvor de besøger en meget 
rig familie, det er en tænkt, opfundet 
magisk scene, men er baseret på, hvad 
jeg har fået at vide om, at der var en 
stor generel interesse, så på trods af, 
at de tilhørte en af  de laveste sociale 
klasser, så blev de engang imellem 
inviteret med til nogle begivenheder, 
også nogle i højere sociale lag, end de 
tilhørte, fordi folk opfattede dem som 
et kuriosum og det var spændende, det 
her med at have en kineser med. Det 
er ligesom baseret på, at jeg har fået at 
vide, at han engang imellem indgik i 
nogle sammenhænge, hvor han måske 
ikke helt forstod, hvorfor han var invi-
teret med, men som var et udtryk for 
noget der var anderledes, måske havde 
et større vingefang, end det var normalt 
i sådan en københavnsk sammenkomst. 
Så det er et forsøg på at skrive den side 
ud, men familien har opfundet den 
her grosserer, men der er tilfælde, hvor 
jeg har set mig nødsaget til at opfinde 
nogle personer, fordi jeg ganske enkelt 
ikke  kan vide hvordan det 100 % var, 
så det vil sige, at i det øjeblik, hvor jeg 
vil bevæge mig mod at hænge nogen 
ud eller pege fingre, så har jeg set mig 
nødsaget til at bruge en fiktiv person, 
ellers syntes jeg ikke, jeg havde moralsk 
dækning for at gøre det. 
Kjeld: Hvad så med inspiration til at 
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Vestre Kirkegaard med træet, hvor San blev begravet. Foto: Kjeld Allan Larsen

være kejser på Det kongelige Teater?
Jesper: Ja, men altså, den kommer 
af  noget tilsvarende, der var jo rigtig 
mange af  dem, der var en del af  de her 
menneskeudstillinger, som også endte 
med at blive en del af  andre former for 
underholdning. Det i Tivoli var jo en 
form for underholdning, som lå nær op 
ad det at servicere, være tjener, enten 
var du i servicefaget eller i underhold-
ningsfaget. Nogle fra De Vestindiske 
Øer optrådte i Det kgl. Teater som 
vilde indfødte i stykker, hvor de i mod-
sætning til de rigtige skuespillere ikke 
måtte være i garderoben, men skulle 
være nede i kælderen. De blev trukket 
ind på scenen, når man skulle have 
ægte vilde ind, og derfor er det lidt i 
det spor jeg har tænkt San ind, uden at 
jeg har belæg for, at han har siddet som 
kejser.
Rikke: Hvad så med hans spilletrang?
Jesper: Ja, den er god nok. De mindre 
flatterende sider, der er skildret i bogen, 
er skam gode nok. F.eks. bliver jeg 
ofte spurgt – når jeg er ude at holde 
foredrag, og nu for tiden holder jeg 
jo foredrag i land og rige – om det 
med den der kvinde, der kommer og 
afleverer et barn i en bylt til Ingeborg 
og siger, at det er kineserens. Og det er 
den skinbarlige virkelighed, og fordi det 
er sandheden, synes jeg også, at det skal 
være en del af  bogen. Den er jo ikke et 
forsøg på at lave et skønmaleri, hverken 
af  deres liv eller af  San og Ingeborg 
hver for sig eller sammen, jeg forsøger 
at skildre den så komplekst, som jeg nu 
formår. Så må Sans dårlige sider også 
med, og det forsøger jeg, så godt jeg 
kan. San har jo mindst en affære, og så 
er der spillelidenskaben osv.
Kjeld: Hvad foreligger af  private kilder, 
Ingeborg har vel ikke skrevet dagbog 
eller mange breve?
Jesper: Det private har jeg især fra min 
far og især fra min farfars søster Teijoh. 
Hende har jeg interviewet adskillige 
gange, og hun var uden al tvivl den, 
der vidste mest og var tættest på både 
sin mor og sin far. Hun var regnet for 
sin fars øjesten. Hun har gået mest op 
og ned ad Ingeborg, og det er, hvad In-
geborg har fortalt hende, som hun ikke 
selv har kunnet opleve, der er kommet 
med. 

Det forudgående researcharbejde
Kjeld: Det er hende, der er født i 
Berlin, og som Ingeborg bærer under 

flugten. Men det fører så til spørgsmå-
let om den research, du må have lavet. 
Det er jo utroligt, hvad du ved om Kø-
benhavn geografisk og på de forskellige 
tidspunkter og om Berlin før og under 
1. verdenskrig.
Jesper. Jeg har brugt forskellige 
indgange – magisteren får virkelig 
mulighed for at folde sig ud -  det har 
været omfattende i et omfang, jeg ellers 
normalt ikke plejer, og hvis vi tager 
København så gælder det om i første 
omgang at stykke sammen, hvordan 
ser byens geografiske omfang ud, hvad 
hedder gaderne, og der er problemet, 
at det kan man ikke bare lige slå op et 
sted, samme gade har fire forskellige 
navne i løbet af  et århundrede, så det er 
et forsøg på at sammenstille flest mulige 
kilder og få det mest rigtige billede af  
byen på daværende tidspunkt, hvornår 
de forskellige kvarterer forsvinder, bliver 
jævnet med jorden eller brændt. På et el-
ler andet tidspunkt har jeg så et kort, og 
det jeg så gør er at skabe den der fysiske 
fornemmelse af  det, der ellers blot er 
nogle streger, et kort på et stykke papir, 
bl.a. ved at gå de forskellige steder, og 
så prøve at gå den anden vej, at læse 
nogle levnedsbeskrivelser fra daværende 
tidspunkt: hvad lavede man nede på 
gaden, hvordan føles det at gå ned ad 
den der vej, den var jo ikke asfalteret 
som i dag, der er huller i vejen, når 
du går ned ad vejen får du strårester i 
hovedet, fordi der ligge halmballer over 
det hele, bygningerne ligger både tæt-
tere og giver mere skygge. Både at få det 
rent formelle på plads, men også denne 
fysiske fornemmelse af, hvordan man 
lever sit liv.
Kjeld: Var der nogle bestemte danske 
forfattere, som du benyttede for at få 
duften af  København?
Jesper: Ja, jeg vil da sige, at der var nogle 
romanforfattere, som jeg lænede mig op 
ad, Henrik Pontoppidan har altid været 
en stor skildrer, der er De dødes rige, 
som foregår nogenlunde på samme tids-
punkt som min historiske roman, og el-
lers primært når man går ind i arkiverne 
og læser, hvordan ældre mennesker 
fortæller om det at være barn i Køben-
havn, det er tit fortalt af  jævne folk i et 
ligefremt sprog, ældre mennesker som 
tænker tilbage og helt krystalklart kan 
huske, hvordan det var at lege nede på 
gaden, en hel unik foræring, for der op-
står et rum, der er andet end det tørre 
geografiske, fysiske rum. 

Kjeld: Hvad så med krigen i Berlin?
Jesper: Jeg har prøvet at læse mest 
muligt. Jeg har brugt gamle telefonbø-
ger, og der dukkede San Wung Sung 
som kok op i en gammel telefonbog 
opdelt efter erhverv. Og også et forsøg 
på en overordnet historisk research i 
forbindelse med den forandring, der 
sker omkring 1. Verdenskrig, hvor San 
og Ingeborg oplever en større grad af  
tolerance og frihed ved at være i Berlin, 
som er en markant større by end Kø-
benhavn og også en mere multietnisk 
by. Men i det øjeblik da 1. Verdenskrig 
bryder ud, så sker der det, som der 
desværre ofte sker, når mennesker er 
presset udefra, så lukker de sig om sig 
selv, og jeg skildrer det som, at fra den 
ene dag til den anden bliver Berlin en 
eller anden form for provinsby. Alt det, 
der er anderledes, er uacceptabelt. Så 
er det om at slå op i telefonbogen. Hov: 
det her hotel, det hed det, med det 
engelsk klingende navn, det går så ikke, 
når man er i krig, så dagen efter hedder 
det et eller andet på tysk.
Rikke: Kunne det være en parallel til 
vor nutid?
Jesper: Ja, jeg har ikke skrevet ro-
manen med det sigte. Men mens jeg 
skrev, kunne jeg jo ikke undgå at lægge 
mærke til de paralleller, og på de reak-
tioner, der komme efterfølgende. Der 
er masser af  folk, som ser den ene eller 
anden parallel.

Kvindeportrættet
Kjeld: Vi føler begge, at dit portræt af  
Ingeborg er meget mere levende end 
det af  San, og det kan der jo være gode 
grunde til. Men det er jo fantastisk, at 
du kan lave et så indfølt portræt af  en 
kvindes psyke. Det er ikke noget man 
ser sådan hver dag. Hvad har gjort, at 
du har evnet at sætte dig ind i Inge-
borgs sind?
Jesper: Jeg er glad for, at I siger det i 
hvert fald, for det har været den største 
overvindelse i det her, for også i de 
tidligere bøger har jeg skrevet rigtig 
meget om mænd, drenge, unge mænd, 
ældre mænd og ikke så meget om 
kvinder. Så på den måde var det også 
en overvindelse for mig at skrive om en 
kvinde som oven i købet var min olde-
mor. Men det er sådan, litteratur er, og 
det er måske også der, hvor magikeren 
vinder over magisteren, ikke? At det jo 
på en eller anden måde er en indle-
velse og så et forsøg på at skrive den 

indlevelse eller empati frem. Så den 
kvindeskikkelse opstår i det øjeblik, at 
jeg forsøger at stykke den sammen af  
det, jeg har fået at vide udefra, og så 
det magiske, som sker, når man rører 
papiret.
Rikke: Jeg kan ikke lade være med at 
tænke på, om hun står din forestillings-
verden nærmere som dansker, end San 
gør?
Jesper: Det er der ingen tvivl om, og 
jeg vil sige, at San er stadigvæk en 
gåde den dag i dag for mig, ligesom 
han er for alle andre, men han er også 

meget sværere at skildre, fordi han var 
så utrolig fåmælt i sig selv, og om det 
er hans natur eller et udtryk for hans 
manglende danskevner, sproglige ... 
ved jeg ikke. Men det jeg ved, og det 
ved jeg fra Teijoh, er at han var et 
meget mildt menneske, det var hendes 
ord. Og hun sagde, at han havde den 
der evne, at uanset hvad han blev ud-
sat for af  genvordigheder, racisme, un-
dertrykkelse, når han gik ned ad gaden 
i København, og når han så kom ind i 
lejligheden, kunne han krænge det af  
sig, som om det var en jakke, hænge 

det på en krog, sætte sig og tage Teijoh 
på skødet og spørge: hvordan har DIN 
dag så været? Og det er jo en forun-
derlig evne at have, men jeg tænker 
også på, hvor svært det må have været 
at leve sammen med et menneske, hvis 
man ikke selv har den evne, som fx 
Ingeborg eller min farfar. Så på den 
måde er Ingeborg jo udadreagerende, 
hvor San vender meget indad. Og det 
gør selvfølgelig også, at skildringen af  
ham bliver en anden, fordi vi jo auto-
matisk identificerer os med og føler 
med mennesker der handler.
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Det er ca. 20 år siden jeg 
landede i Guangzhou for at 
åbne det danske Generalkon-

sulat. Nogle siger genåbne, men det er 
første gang udenrigsministeriet sender 
personale fra Udenrigsministeriet til 
Guangzhou. De tidligere konsuler og 
generalkonsuler har været honorære, 
hvilket ofte vil være lokale forretnings-
mænd. Den første var skotten James 
Mathesom i 1820, som sammen med 
William Jardine i 1832 etablerede 
firmaet Jardin, Matheson & Co.

Danmark startede handlen med Gu-
angzhou i 1731, hvor det første danske 
handelsskib Kronprins Christian 
ankom til Guangzhou. Efter hjemkom-
sten til København i 1732 etablerede 
man det Dansk Asiatiske Company. I 
første omgang forgik handlen – in-
den for rammerne af  det man kaldte 
”Canton Systemet” –  gennem de De 
tretten faktorier ejet af  kinesiske forret-
ningsfolk. I 1856 brændte de De tretten 
faktorier ned og en periode på 150 år 
sluttede. De udenlandske konsulater og 
forretningsfolk flyttede til Shamian øen 

i Guangzhou, som blev den nye base 
for firmaers aktiviteter i Sydkina. 
Fra 1930-1947 var Kaj Aage Neckel-
mann honorær konsul i Guangzhou, 
han kom fra firmaet Nordisk Fjer, hvor 
han blev medlem af  direktionen fra 
1947 til 1955.

Den 9. januar 1950 anerkender Dan-
mark Den Kinesiske Folkerepublik, 
samtidig med at man ønsker at oprette 
diplomatiske forbindelser med det nye 
Kina. I den anledning sender regerin-
gen Alex Mørch, Danmarks gesandt 
i Shanghai til Beijing for at tale om 
etablering af  diplomatiske forbindelser 
mellem Den Kinesiske Folkerepublik og 
Danmark. Den kinesiske Udenrigsmini-
ster Zhou Enlai accepterer anmodnin-
gen den 14. januar. Den 11. maj 1950 
optager Danmark og Den Kinesiske 
Folkerepublik diplomatiske forbindelser, 
og kineserne accepterer Alex Mørch 
som gesandt for den danske legation 
i Beijing. I 1956 blev gesandtskabet 
opgraderet til ambassade.
48 år senere besluttede den danske 
regering at åbne et generalkonsulat 

i Guangzhou, hvilket startede en ny 
æra i handelssamarbejde med Syd-
kina. Deng Xiaopings reformpolitik 
fra 1978 – efter Mao-æraens ophør i 
1976 – havde ført til en imponerende 
økonomisk vækst, som man ikke havde 
set mage til i nyere tid. 

Denne vellykkede økonomiske politik 
samt de gode erfaringer fra ambas-
saden i Beijing og generalkonsulatet 
i Shanghai var årsagerne til, at man 
ønskede at åbne et generalkonsulat i 
Guangzhou med udsendt personale.
I september ankom jeg til Guangzhou 
med den opgave at etablere det danske 
generalkonsulat i Guangzhou som 
skulle dække provinserne Guangdong, 
Fujian og Hainan samt den selvsty-
rende region Guangzi med henblik på 
at fremme  samarbejde med Sydkina 
herunder især handelssamarbejdet.
Guangzhou var på det tidspunkt en 
by med 5-6 mio. indbyggere og vi 
havde kun kendskab til godt 10 danske 
firmaer som var aktive i de fire provin-
ser. Mit første indtryk af  byen var ikke 
særlig godt, sammenlignet med Beijing 

og Shanghai var Guangzhou med H C 
Andersens ord en grim ælling.
Efterhånden som jeg lærte byen at 
kende, satte jeg pris på de gamle 
kinesiske bydele og de kulturskatte byen 
har. Guangzhous historie går mere end 
2200 år tilbage.  Guangzhou kaldes de 
fem geders by – byens vartegn – som 
er et tegn på velstand. En by med fem 
store templer opført i taknemmelig-
hed over, at det er gået godt for byen. 
Guangzhou kaldes også blomster byen. 
Kantoneserne er også kendt for at rejse 
meget til udlandet hvilket præger deres 
livsindstilling. Derudover er byen kendt 
for sin Canton Fair, som har været med 
til at facilitere den økonomiske vækst i 
de sidste 40 år. Canton Fair er i dag en 
af  verdens største messer.

Da jeg kom til GZ i 1998 var trafikken 
nærmest kaotisk. Men i løbet godt 2 
år byggede man en række såkaldte fly-
overs ofte i to etager for at få trafikken 
til at glide, og det hjalp. I dag bygger 
man ikke alene flyovers, men også tun-
neller i to etager under jorden for at få 
den stigende trafik afviklet. Byen har i 

dag har mere end 15 mio. indbyggere. 
Guangzhou er en del at verdens største 
befolkede byområde på 60 mio. men-
nesker (kilde: Verden Banken). Denne 
megacity strækker sig fra Shenzhen 
til Guangzhou. Provinsregeringen 
har investeret milliarder i at udvikle 
infrastrukturen i Perleflodsdeltaet og i 
forbindelserne til Hong Kong seneste 
med den nye 56 km lange bro mellem 
Zhuhai og Hong Kong, som forbinder 
Fastlandskina med Hong Kong.
Denne udvikling skyldes i første 
omgang Deng Xiaopings etablering 
af  de økonomiske zoner i Sydkina 
i 1980, som førte til, at Guangdong 
provinsen og Kinas østkyst udviklede 
sig til at blive verdens produktionssted 
fra slutningen af  90erne for i dag at 
udvikle sig til en hård højteknologisk 
konkurrent til den vestlige verden med 
en servicesektor under kraftig udvikling. 
Samtidig er det også værd at bemærke, 
at mere end 30%  af  befolkningen for 
20 år siden levede under FN’s fattig-
dom grænse – i dag er er tallet bragt 
ned til 4,2 %, hvilket er et af  de mange 
kinesiske mirakler. 

Ifølge Guangdong Academy of  Social 
Sciences estimater vil Guangdong i 
2035 udgøre 12.4% af  Kinas økonomi 
og samtidig overhale UK som den 6. 
største økonomi i verden.  Allerede i 
år overhaler Guangdong provinsen 
Rusland og Spanien og måske også 
Sydkorea. 
Guangdong provinsen er virkelig et 
kraftcenter, man skal holde meget nøje 
øje med.

Det er vigtigt, at Danmark er med i 
denne udvikling, og at danske erhvervs-
ledere forstår, hvor vigtigt det er at 
være aktivt tilstede i dette særlige eks-
pansive udviklingsområde. Det kan kun 
smitte positivt af  på Danmark samtidig 
med, at Danmark kan markedsføre 
sine kernekompetencer inden for miljø, 
økologiske fødevare, sundhed, design, 
tjenesteydelser m.v.
Konklusion: Den danske regering 
gjorde det rigtige, da den for 20 år 
siden besluttede at oprette General-
konsulatet i det Guangzhou, der nu er 
blevet til en svane i lighed med Beijing 
og Shanghai.

GuanGdOnG PrOvinSen 
er vOkSet kraFtiGt de 
SeneSte 20 år – et 
FremtidiGt kraFtcenter!

Af TOM JENSEN

GENERALKONSUL I GUANGZhOU fRA 1998 TIL 2003 

OG GENERALSEKRETæR I DANISh chINESE BUSINESS fORUM fRA 2005-2016.

I ANLEDNING AF GENErALKONsuLATETs 20 års FøDsELsDAG BEsøGTE JEG GuANGzhOu 

I sEPTEmBEr I år. 

De tretten faktorier, på kinesisk 十三
行 shísan háng, var betegnelsen på det 
område i Guangdong, hvor udenlandske 
handelshuse op gennem 1700-tallet 
havde ret til at etablere sig.
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Det har været en overraskelse for 
mig at erfare, at hans interesse 
for Kina gik længere tilbage. 

I 1933 udgav han Kina klager - krigs-
digte, tolv digte, dels fra den ældgamle 
klassiker Odernes bog (Shījīng 诗经), 
dels fra Tang-dynastiet og senere. Seks 
af  digtene er oversat fra den østrigske 
digter Alfred Ehrensteins China klagt 
fra 1924. Broby-Johannsen har måske 
kendt ham fra sit ophold i Berlin i 
1923. Ehrensteins bøger blev brændt 
af  nazisterne i 1933, og måske hænger 
publikationen af  Kina klager sam-
men med det. Her er et eksempel, fra 
Odernes bog:

Fyrsteord er ubetinget!

Ikke som det vante Ord
svinder ménløst det i Rummet

Fyrstehaand spænder ingen Bues 
Streng
hvor ej Pilens Maal maa bløde,
hvor den suser gennem Rummet
blir der døde.

Den blide klage over en krigerisk fyrste, 
sammenlignet med de barske digte i 
Broby-Johannsens BLOD fra 1922, 
viser en uventet side af  hans digtning.

Denne artikel om kinesisk landbrug er 
et andet eksempel på Broby-Johann-
sens tidlige interesse for Kina. Den 
blev udgivet i 1943 i Landet: Landboliv 
hjemme og ude. Illustrationerne kom-
mer fra en berømt kinesisk bog Billeder 
af  pløjning og vævning  (gēngzhītú 耕
织图) udgivet af  flere kinesiske regerin-
ger som en slags folkeoplysning, første 
gang i 1145, sidst i 1745. Man kan 
tvivle på, at bønderne har haft brug 
for den slags ‘oplysning’, men så har 
kejseren vist sin omsorg for folket.

Broby har i al sandsynlighed billederne 
fra Otto Frankes oversættelse, Acker-
bau und Seidengewinnung in China, 
1913, og han har nok selv farvelagt 
de to. Mange af  hans oplysninger 
kommer fra Franke, andre måske af  
Wilhelm Wagners kæmpeværk Die 
chinesische Landwirtschaft, 1926.

med brObY i kina
DE FLEsTE LæsErE AF KINABLADET vED måsKE,  AT DIGTErEN OG KuNsThIsTOrIKErEN 

ruDOLF BrOBy-JOhANsEN (1900-1987) rEJsTE mEGET I KINA I 1970’ErNE,  vAr AKTIv I 

vENsKABsFOrBuNDET OG I høJ GrAD sTøTTEDE KuLTurrEvOLuTIONEN. 

Af DON wAGNER

www.DONwAGNER.DK
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indkaldelSe til 
GeneralFOrSamlinG i 
danSk-kineSiSk FOreninG

DANsK-KINEsIsK FOrENING INDKALDEr TIL FOrENINGENs 21. GENErALFOrsAmLING

tirSdaG den 19. Februar 2019 kl. 17,30-19,30

i FOrSamlinGSHuSet kulturStaldene, 

Onkel dannYS PladS 5, HalmtOrvet 13, 1711 købenHavn v.

Dagsordenen har ifølge vedtægterne følgende punkter.
· 1: Valg af  dirigent og referent
· 2: Fremlæggelse og godkendelse af  bestyrelsens beretning for 2018
· 3: Fremlæggelse og godkendelse af  årsregnskabet for 2018
· 4: Behandling af  indkomne forslag 
· 5: Arbejdsprogram og budget for 2019
· 6: Fastsættelse af  kontingent for 2019
· 7:Valg af  bestyrelse og suppleanter
· 8: Valg af  revisor og suppleant 
· 9: Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 12/2 - 2019

På bestyrelsens vegne,
Kjeld A. Larsen, formand

FæLLEs mIDDAG EFTEr GENErALFOrsAmLINGEN På DEN KINEsIsKE rEsTAurANT mAGAsAsA, 

IsTEDGADE 4. EGENBETALING Kr. 150. FOrENINGEN yDEr sOm vANLIGT ET TILsKuD

Tilmelding til middagen sker til sekretariatet inden den 12. februar2019: sekretriat@dansk-kinesisk.dk
Betaling: Merkur Bank reg.nr. 8401 konto 1278623

Dansk-Kinesisk Forening tænger i høj grad til opbakning fra vore medlemmer til at udfolde det praktiske arbejde, så meld gerne 
tilbage til formanden eller på generalforsamlingen om du kan bidrage til løse følgende opgaver:
- Blive medlem af  bestyrelsen
- Tag vare på posten som kasserer
- Tage vare på posten som sekretær
- Indgå i redaktionen af  Kinabladet
- Bidrage til at finde foredragsholdere og skribenter til Kinabladet

Skriv eller ring til formanden: kjeld.allan.larsen@gmail.com 38 60 66 19

Hvad ved vi egentlig om hvad 
der foregår i Xinjiang? Pres-
sen svirrer med tal, rygter og 

politisk propaganda af  forskellig slags. 
Det rapporteres at op mod én million 
muslimske uigurer og kasaker holdes 
fanget i lejre, hvor grovt misbrug lader 
til at være en del af  dagligdagen. Den 
kinesiske regering afviser dette på det 
bestemteste, men vil ikke lukke inter-
nationale observatører ind. Jeg selv har 
mistet kontakten til mange skattede 
kollegaer og venner, som jeg ved fra 
pålidelige kilder er i genopdragelseslejr 
eller fængsel. I dette foredrag prøver jeg 
at give et objektivt overblik over, hvad 

vi kan sige om disse lejre; hvor vi har 
vores viden fra, hvor tilforladelig den er 
og hvem, der skaber de fortællinger vi 
hører om tragedien i Xinjiang.
Foredraget starter med en indføring i 
uigurene, Xinjiang og regionens histo-
rie. Så præsenterer jeg min personlige 
oplevelse af  at have levet i regionen i 
mere end halvandet år siden 2010 og 
mine forskellige forskningsprojekter og 
feldarbejde. I 2014 spidsede situationen 
til og regeringens politik blev mere dra-
konisk, og i 2017 begyndte jeg at høre 
om massive anholdelser af  uiguriske 
intellektuelle og helt almindelige men-
nesker. Til sidst går jeg ind på de kilder, 

som vi har vores informationer fra. 
Hvad kan vi sige med sikkerhed, hvad 
kan vi stærkt formode, hvor er vi nødsa-
get til at spekulere, og hvilke forskellige 
fortællinger findes der om de seneste 
udviklinger i Xinjiang?
Rune Steenberg er antropolog ved 
Københavns Universitet og er speciali-
seret i Xinjiang og uigurerne. Han har 
forsket i sociale netværk, slægtskab og 
grænsehandel i regionen, mens han har 
været tilknyttet universiteter i Berlin, 
Bonn, London og New York. Han er nu 
del af  et forskningsprojekt på KU, der 
omhandler uiguriske intellektuelle og 
deres bøger om den egne kultur. 

FOrEDrAG vED ruNE sTEENBErG

tirSdaG den 29. Januar 2019 kl. 19,30

FOrSamlinGSHuSet, Onkel dannYS PladS 5

GenOPdraGelSeSleJre, 
JObtræninG OG 
PrOPaGanda i XinJianG 
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Foto: Tine Dahl Grue


