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Den 9. april 2019 holdt muse-
umsinspektør vad Museet for 
Søfart i Helsingør et velbesøgt 

foredrag med titlen Mellem Kø-
benhavn og Kanton – handel, 
netværk og kulturmøder mellem 
Kina og det oldenborgske mo-
narki, 1730-1840. 

en forsmag på, hvad den kom-
mende bog om samme tema 
kunne byde på. Og forventnin-
gerne er til fulde blevet indfriet 
af  dette pragtfuldt illustrerede 
værk af  en historisk redegørelse 
for den voksende kinahandel 
i sejlskibenes tid, baseret på et 
væld af  historiske arkivalier. Det 
er tillige en historie om opblom-
stringen af  Asiatisk Kompagni, 
som af  kongemagten havde 
erhvervet monopol på handelen 
med Kina, og samme selskabs 
nedtur efter godt 100 års virke 
i forbindelse med monopolets 
forsvinden og dampskibenes 
fremkomst. 

Handelen med Kina var en 
indbringende forretning for 
Asiatisk Kompagni og dets le-
dende personer. Handelen i den 
behandlede epoke foregik på 
lige vilkår i modsætning til den 
efterfølgende epoke, hvor store 

ulige traktater, Kina blev presset til at 
underskrive. De kinesiske handelsfolk 
og administratorer såvel som Asiatisk 
Kompagnis repræsentanter tjente store 
summer på den indbringende handel. 
Fælles for alle tider op til den nuvæ-
rende har store virksomheders handel 

med Kina været afgørende for danske 
regeringers kinarelaterede udenrigspo-
litik.

Den interesserede læser får gennem 
Asmussens værk adgang til stor viden 
om en lang række temaer: skibsfartens 
mange termer, handel med kinesiske 
varer, personalhistorie og samspil mel-
lem enevældens kongemagt og Asiatisk 

kompagni. Jeg skal kort omtale tre 
nedslag, som gjorde mig klogere. 

Sallys berømte rytterstatue af  
Frederik V på Amalienborg 
Slotsplads var en gave fra 
Asiatisk Kompagni i selskabets 
første periode, hvor embedsa-
delen dominerede. Udgifterne 
til statuen løb ganske løbsk 
og kom til at koste det samme 
som otte Amalienborg-palæer! 
Derefter overtog det voksende 
købmandsborgerskab sel-
skabets ledelse. Et alt for tæt 
bånd til statsmagten kan give 
bagslag.

Den reformerte kirke i 
Gothersgade, som blev byg-
get for at betjene tysk- og 
fransktalende efterkommere 

blev et markant mødested 
for 1700-tallets erhvervselite, 
herunder Asiatisk Kompagnis. 
Reformatoren Calvins etiske 
lære om dennesidigt hårdt ar-

et udtryk for at være udvalgt 
blev siden hen af  sociologen 
Max Weber karakteriseret som 
et betydningsfuldt grundlag 
for den gryende kapitalismes 
fremkomst.

Asiatisk Kompagnis historie 
er tillige historien om fremkomsten af  
Danmarks sandsynligvis første kine-
siskkyndige, den sproginteresserede 
supercargoen Peter Mourier. Under 
sit ophold i Kina lærte Mourier sig 
kinesisk, bl.a. via sit bekendtskab med 
en spansk augustinermunk. Mourier 

ANMELDELSE AF VÆRKET KINAFARERNE. MELLEM KEJSERENS KINA OG KONGENS KØBENHAVN AF 

MUSEUMSINSPEKTØR BENJAMIN ASMUSSEN, UDGIVET AF GADS FORLAG I SAMARBEJDE MED 

M/S MUSEET FOR SØFART.   

AF KJELD A. LARSEN

MELLEM KEJSERENS KINA OG 
KONGENS KØBENHAVN 
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læste adskillige klassiske kinesiske værker og skrev 
-

sisk. Mouriers vægtigste værk er en kinesisk-spansk 

Bibliotek. Mouriers indsats som sinolog er udforsket 
af  afdøde sukkersygeekspert og tidligere formand for 
Selskabet for Kulturel Forbindelse med Kina, Knud 
Lundbæk i afhandlingen ”Kinesisk con amore. Dan-
skeren P.F. Mouriers sinologiske studier i det attende 
aarhundrede” fra 1964. 

Afslutningsvis skal udtrykkes en undren over, at der i 
havneområdet i København, eksempelvis i nærheden 
af  Asiatisk Plads på Christianshavn, hvor bygningen, 
hvor Asiatisk Kompagni tidligere havde hovedsæde, 
fortsat er beliggende, ikke er blevet oprettet et mu-
seum for København som havne- og handelsby. En 
stor del af  byens liv og dens akkumulerede kapital, 
blandt andet i form af  imposante bygninger særligt 
på Christianshavn og i Frederiksstaden, har været 
knyttet til kontakten over verdenshavene og erhver-
velsen af  oversøiske varer, som har dannet grundlag 
for formueophobning.    

SUDOKU
 

(UDTALES “SHÙDÚ” PÅ KINESISK)

KAN DU LØSE OPGAVEN? 

BRUG DE KINESISKE TAL FRA 1 TIL 9.

Mouriers kinesisk-spanske ordbog. Foto fra bogen
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HJEMSTAVNENS 
HIMMELRØDE

AF PENG TAO

Peng Tao er født og opvokset i Chongqing, Kina. Han var 

efter at have deltaget i studenterbevægelsen i 1989. 

Han har en ph.d. grad i politologi fra Westfälische Wilhelms-Uni-
-

che Verwaltung i Nordrhein-Westfalen og været gæsteforsker ved 
National Chengchi University, Taiwan. 

Er nu skribent ved det kinesisksprogede USA-baserede tidsskrift 
World Journal.

Hjemstavnens himmelrøde

Hjemstavnens himmelrøde elsker at danse,

svæver den ikke kun over horisonten,
den byder også op i den bortrejstes hjerte. 

Hjemstavnens himmelrøde er stilfuld,
hyldet i en dis af  silke.
Den sminker fjerne skyer med rødt 

Hjemstavnens himmelrøde holder af  at klæde sig
om morgenen i rødt, om aftenen i purpur
og i håret; bånd af  Yangtzes hvide sejl 

Peng Tao

Oversættelse: Charlotte Kehlet
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Hvorfor? Fordi vores studerende 
skal lære et sprog, der er fan-
tastisk svært at lære. Det skal 

på kinesisk og kommunikere med ki-
nesere. Samtidig skal de lære teorier 
og metoder fra forskellige humanisti-
ske og/eller samfundsvidenskabelige 
discipliner, så de kan arbejde analytisk 
og senere konkurrere på jobmarkedet 
med andre unge, som netop kommer 
fra fag, hvor de specialiserer sig inden 
for udvalgte kernediscipliner. Ikke nok 
med det. De skal også selv være med til 

bagefter, fordi Kinastudier ikke har 
faste indgangsveje til arbejdsmarkedet.

Til gengæld venter der utroligt spæn-
dende muligheder under og hinsides 
studiestrabadserne. Oplevelser i Kina 
og med kinesere, jobs som bringer 
kandidaterne helt tæt på den kinesiske 
virkelighed, samtidig med at de har et 
beredskab til at håndtere både jobbet 
og virkeligheden. Evnen til at håndtere 
virkeligheden i Kina er den ultimative 
lakmusprøve på det rigtige fagvalg. 
Går det godt første gang, skal det nok 
fortsætte sådan. 

Mange af  vores studerende har fået 
utroligt spændende og relevante jobs 
med Kina. Andre får andre typer af  
jobs – de har jo en god uddannelse 
med sig. Og endelig hopper andre fra 
efter BA. De har en god grunduddan-
nelse og vil altid kunne bruge deres 
viden om Kina produktivt i deres frem-
tidige virke. Vores påstand er, at de alle 
er klædt på til at engagere sig i en ver-
den, hvor Kina spiller en stadig større 
og mere markant rolle - kommercielt, 
økonomisk, politisk og kulturelt.

Områdestudium
Kina er uomgængeligt, og vi har et 
stærkt behov for kinaeksperter i Dan-
mark og globalt, som kan bringe viden 
og sproglige kompetencer i anvendelse, 
som hjælper med at forstå udfordringen 
fra og mulighederne i Kina – hvad en-
ten det gælder outsourcing af  modetøj 
til produktion i Kina, forholdet til Hua-
wei eller Kinas stadig større interesse 
for Arktis.

På universitetet skelner vi mellem fag 
og discipliner. Fagene fokuserer på ud-
dannelse inden for et fagområde, ofte 

KLAR TIL FREMTIDEN! 

– KINA SOM FAG 

PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 

“VELKOMMEN TIL VERDENS 

SVÆRESTE FAG – 

NEJ, IKKE ATOMFYSIK, 

MEN KINASTUDIER!”. 

SÅDAN ITALESÆTTER JEG 

VORES FAG, NÅR JEG 

MØDER NYE STUDERENDE 

ELLER HÅBEFULDE GYMNA-

SIASTER, SOM KOMMER TIL 

ÅBENT HUS PÅ UNIVERSITE-

TET FOR AT ORIENTERE SIG 

OM STUDIEMULIGHEDERNE.

AF: JØRGEN DELMAN, PROFESSOR I KINASTUDIER
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deres undersøgelser, hvor resultaterne 
valideres af  kompetente fagfolk gen-
nem såkaldte ’peer-reviewede’ publika-
tioner, konferenceindlæg osv. 

Vores nye studerende 

som et sprogbaseret områ-
destudium, som fokuserer 
på Kinas udvikling og 
engagement med omver-
denen. Ikke bare Folkere-
publikken, men det større 
Kina, også Taiwan, Hong 
Kong, Macao og oversøi-
ske kinesiske samfund. Vi 
har også specialister på 
Xinjiang og Tibet, som kan 
lokalsprogene. Vi prøver 
på den måde at dække os 
godt ind. 

-
søjler i faget: Historie (her-
under intellektuel historie), 
samfund, politik (herunder 
politisk økonomi) og kultur 
(historisk og samtidig). De 
studerende beskæftiger sig 
med tematikker i relation 
til disse søjler undervejs i 
studiet og lærer om de re-
levante discipliners teorier 
og metoder.

Vores tilgange er sprogligt og kulturelt 
baserede. Vi prøver at se Kina indefra 
og ud med baggrund i tilegnelsen af  
viden om sprog, historie, kultur og in-
stitutionelle traditioner. Antagelsen er, 
at hvis vi prøver at forstå, hvad der sker 
i Kina, og hvorfor kinesiske aktører 
opfører sig, som de gør i givne sam-
menhænge, får vi muligheder for en 
endnu mere produktivt brug af  vores 
disciplinære teoretiske og metodiske 
tilgange. Videnskab skal være kritisk og 
hele tiden stille spørgsmål til etableret 
viden. Vores opfattelse er, at vi bliver 
bedre til det, hvis vi griber studiet af  
Kina an på denne måde.

Fagets historie 
Faget hviler på næsten 800 års tradi-
tioner for at beskrive Kina (illustreret i 
Figur). Det startede med Marco Polos 
rejsebeskrivelse til Storkhanens rige 
(1271-95) under det mongolske Yuan- 
dynasti i Kina. Efterfølgende har rejse-
beskrivelser – helt op til vor tid – haft 

opfatter Kina i vores del af  verden. 

 

Siden rejste missionærer til Kina for at 
sprede det ’gode budskab’. Nogle af  
dem glemte deres oprindelige mission 
af  interesse for alt det forunderlige, 
som de så i Kina. De undersøgte og 
beskrev, sendte beretninger hjem og 
udarbejdede videnskabelige traktater 
efter datidens standarder om Kinas 
sprog, kultur og videnskab. 

Det første egentlige professorat i 
sinologi blev oprettet i Paris i 1814. 
Det franske imperium havde behov for 
kulturfortolkere og tolke med kultur- og 
sprogkundskaber, som kunne agere i 
og i forhold til Kina. Siden blev der 
løbende oprettet professorater på andre 
europæiske universiteter. København 

besat med Søren Egerod. Han gik på 
pension i 1997. Søren Egerod blev ud-
dannet hos Skandinaviens førende sino-
log, Bernhard Karlgren i Stockholm, 
og som mange andre sinologer, histori-
ske og samtidige, var han specialiseret 
i studiet af  klassisk kinesisk kultur og 

sprog, herunder historisk dialektforsk-
ning. I mere end 100 år anså sinolo-
gerne sig for at være ’autoriserede’ 
nationsfortolkere. De var specialister på 
Kina og forsøgte at håndhæve denne 

rolle eksklusivt i både den 
akademiske verden og i 
verden udenfor. Mange af  
dem, herunder Søren Ege-
rod, ydede uvurderlige bi-
drag til kinaforskningen på 
tidspunkter, hvor stort set 
ingen andre interesserede 
sig for Kina på universite-
terne. Det betød desværre 
også, at det sinologiske fag, 

disciplin med helt egne 
teorier og metoder, forblev 
relativt isoleret på universi-
teterne. 

Det moderne sprogbasere-
de områdestudium forsøgte 
at bløde op på denne iso-
lation og bringe kinastudi-
erne ind i nutiden. Områ-
destudierne opstod under 
og efter 2. Verdenskrig i 
USA ud fra behovet om at 
have veltrænede specialister 
med sprogkompetencer, 
som kunne indhente efter-

retninger. Dette behov blev yderligere 
accentueret under Den Kolde Krig, 
hvor adgangen til vital information og 
viden om lande som Sovjetunionen og 
Kina var stærkt begrænset. Der skulle 
særlige kompetencer til; ikke blot for at 
kunne spionere, men også til at læse ud 

hvad der egentlig foregik bag murene 
i Kreml eller den ’Den Nye Forbudte 
By’, Zhongnanhai i Beijing.

Det moderne sprogbaserede områ-
destudium er udsprunget af  denne 
tradition, også i København. Faget er 
nu indlejret som en del af  Asienstudier 
på Institut for Tværkulturelle og Regio-
nale Studier (ToRS) på Københavns 
Universitet.

Forskningen
Kinastudiet er en forskningsbaseret 
uddannelse. Forskningen spænder vidt 
temamæssigt, historisk og kulturelt (se 
box over tilknyttede forskere og un-
dervisere). Forskningen indgår i større, 
ofte tværdisciplinære sammenhænge, 
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først og fremmest på ToRS, hvor de 
enkelte forskere indgår i forsknings-
grupper hhv. forskningscentre. Forsk-

grundsøjler. Det betyder, at de tilknyt-
tede forskere arbejder med forskellige 
disciplinære, dvs. teoretiske og metodi-

samarbejdspartnere lokalt, men også 
internationalt med kolleger inden for 
deres felt, ikke mindst i Kina. Gennem 
forskernes netværk har Kinastudier 
derfor forbindelser med de førende 
universiteter i Kina og en lang række 
internationalt anerkendte forsknings-
centre inden for kinastudier og relate-
rede emner i resten af  verden.

Forløbet af  studiet
Studiet består af  en BA-uddannelse 

på 2 år og en ph.d.-uddannelse på 3 
år. Der bliver optaget ca. 40 BA-stude-
rende om året i disse år. De første tre 
semestre får de en intensiv uddannelse 
i moderne kinesisk sprog samt i kinesisk 
historie. På tredje semester er de et 
halvt år i Kina på Beijing International 
Studies University (BISU). Derefter 
gennemgår de et undervisningsforløb, 
hvor de primært har fokus på Kinastu-
dier. Alle moduler på nær videnskabs-
teori kæder indhold, teori, metoder og 
sprog tæt sammen. Principperne hele 
vejen igennem forløbet er, at studeren-
de skal lære at anvende kinesisksproge-
de tekster, når de arbejder disciplinært 

-
des undervisning 16 timer om ugen på 

propædeutikken, 12 timer om ugen på 
BA og 8 timer om ugen på KA. 

De studerende har mulighed for tilvalg 
på både BA og KA, og vi anbefaler, 
at de bruger tilvalget til at tone deres 
uddannelse i forhold til en af  vores te-
matisk-disciplinære søjler og/eller i for-
hold til et fokuseret karriereperspektiv. 
Tilvalgsmulighederne er fremragende, 
både på KU og på andre universiteter 
i regionen. Mange studerende vælger 
også tilvalg på internationale univer-
siteter, ikke mindst i Kina og Taiwan. 
Hertil kommer muligheder for praktik, 
hvor mange vælger praktik i Kina, fx 
på de danske repræsentationer.

CBS slutter sig til
Copenhagen Business School (CBS) 
har haft et Asian Studies Program med 
en kinesisk sprogkomponent i mange 
år. I 2018 besluttede ledelsen på CBS 
at lukke ned for sprogdelen og ud-
lægge al sprogbaseret undervisning til 
KUs kinastudieprogram. Det betyder, 
at vi fra 2018 har optaget 70 CBS-
studerende per år, som studerer sprog 

BA-uddannelse (herunder et i Kina). 
Samtidig modtager de undervisning på 
CBS i deres kernefag.
Sammenlagt optager Kinastudier 
altså ca. 110 studerende per år, og er 
dermed langt det største kinastudiepro-
gram i Skandinavien. 

Kina-miljøet på KU
Der er således mange kinastuderende 

på KU, men der er også mange kine-
sere. Det er svært at gøre det eksakte 
tal op, men alene de 40 studerende fra 
Kinastudier udløser et tilsvarende antal 
gæstestuderende fra BISU en gang om 
året. Vi ser tilsvarende forhold på an-
dre fakulteter, især på de såkaldt ’våde’ 
fakulteter, hvor der især er mange 
kinesiske ph.d.-studerende. Der er lige-
ledes en del ansatte kinesiske forskere. 
Samtidig er der mange andre forskere 
på tværs af  universitetet, som har forsk-
ningssamarbejder med kinesiske kol-
leger. På den store klinge betyder det, 
at KU er den organisation i Danmark, 
som har mest viden om Kina på tværs 
af  en lang række meget forskellige 
fagområder. Derfor startede vi i 2013 
ThinkChina.dk, som skal samle og 
understøtte aktiviteter vedrørende Kina 
på KU – både for at styrke vores egen 
viden og vores beredskab på Kina, men 
også for at bringe den viden vi har om 
Kina i spil uden for universitetet, så vi 
som samfund kan få mere ud af  vores 
engagement med Kina.
Der er andre kinafokuserede initiativer 
på Københavns Universitet. NIAS – 
Nordic Institute of  Asian Studies, som 
grundlagdes af  Søren Egerod i 1969, 
samarbejder med Asienstudiemiljøerne 
i de nordiske lande og har altid haft et 
stærkt fokus på Kina. Samtidig tilveje-
bringer NIAS ressourcer på asiatiske 
sprog, herunder kinesisk, som ikke 
ville være tilgængelige i Skandinavien, 
hvis NIAS ikke eksisterede. Fudan-
European Centre for China Studies er 
et strategisk samarbejde mellem Fudan 
Universitet i Shanghai og Københavns 
Universitet. Centret er indlejret i NIAS 
under Institut for Statskundskab og 
afholder akademiske arrangementer og 
bringer mange forskere fra Fudan til 
København med henblik på at skabe 
forskningskontakter. Der er også en del 
aktiviteter den anden vej. Det skal også 
nævnes, at Københavns Universitet 
deltager i dedikerede uddannelses- og 
forskningssamarbejder i Kina som insti-
tution. Det drejer sig om Sino-Danish 
Centre for Research and Education 
i Beijing og Nordic Centre Fudan på 
Fudan Universitet i Shanghai.

Alt dette betyder, at vores studerende 
har et bredt og velfunderet miljø om-
kring Kina, som de kan deltage i. Der 
er mange kinarelaterede aktiviteter, 
herunder også sprogcaféer og mulig-Gruppearbejde i videnskabsteori
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heder for at møde kinesiske studerende 
og arbejde sammen med kinesiske 
sprogpartnere.

Undervisningsformer/integra-
tion med andre fag
I de seneste år er der gjort mange 
forsøg på at integrere undervisningen 
inden for Kinastudier med undervis-
ningen i andre fag på ToRS. Nogle 
af  vores moduler samundervises med 
kolleger fra faget eller sammen med 
lærere fra andre fag på ToRS. Det er en 
styrke for faget, at der er skabt samar-
bejdskultur og et læringsmiljø, som er 
tværdisciplinært. Men der er også et 
pres ovenfra for skabe større hold og 
mere robuste fag. Det betyder, at selv 
et relativt stort fag som Kinastudier 
kan risikere at miste den integration af  
sprog og disciplinære tilgange, som vi 
har arbejdet for i en del år nu.

Discipliner versus områdestudier
Af  fagets udviklingshistorie (se Figur) 
fremgår det, at vi har bevæget os i 
retning mod mere disciplinære kinastu-

søjler, og at der bedrives forskning og 

samfundsvidenskabelige discipliner. 
Kinastudier er ikke længere blot et 
sprogstudium og ej heller sinologi. Vi 
har dog et klart ønske om at bevare en 
sinologisk dimension som en af  mange 
disciplinære tilgange, herunder under-
visning i klassisk kinesisk. 

Vi er klar over, at vi hele tiden udfor-
dres af  den disciplinære forskning og 
undervisning omkring Kina. Vores 
påstand er, at ikke al kinaforskning 
kan bedrives uden at have et sprogligt-
kulturelt fundament. Denne tilgang vil 
fortsat være fagets eksistensberettigelse. 
De faglige og didaktiske udfordringer 

nye digitale værktøjer i undervisningen, 
så den kan blive mere målrettet, smidig 
og individuelt fokuseret.

Jørgen Delman. Professor i Kinastudier, Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns 

Universitet.

Jørgen Delmans personlige historie med  
-

J%C3%B8rgen-Delman.pdf

Aktuelt er følgende ansat/fast tilknyttet Kinastudier:

Jørgen Delman, professor – politik, energi- og miljøpolitik, urban governance, 
stat-civilsamfund, de grønne dimensioner i Belt and Road Initiative, Kina og 
global governance, dansk-kinesiske relationer, moderne kinesisk 

Bent Nielsen, lektor - intellektuel historie, dynastiernes historie, Yi Jing og dens 
fortolkning, traditionel og samtidig konfucianisme, klassisk kinesisk

Mikkel Bunkenborg, lektor - samfund, krop, sundhed og medicin, religion, 
ritualer og politik i det rurale Kina, kinesiske projekter uden for Kinas grænser 

Lan Wang Valeur, studielektor – propædeutikundervisning, udvekslingspro-
gram med BISU, Beijing

Yukun Wang, studielektor – propædeutikundervisning, mundtlig kommunika-
tion på alle niveauer

Susan Aagard Pedersen, studielektor – propædeutikundervisning, 
CBS studerende

Bo Ærenlund Sørensen, post.doc. – historie, moderne kulturstudier, samfund 

Peder Damgaard, ekstern lektor – 20. og 21. århundredes litteratur, kultur, 
klassisk kinesisk 

Trine Brox, lektor – tibetansk, politik i det moderne Tibet, buddhisme og 
business, materiel og visuel kultur

Ildiko Beller-Hann, lektor – Centralasienstudier, kulturel og religiøs identitet, 
kulturhistorie i Xinjiang, tyrkisk/urdhu 

Casper Skallebæk Wichmann, coordinator - ThinkChina.dk

Ingrid Fihl Simonsen, PhD kandidat – Fødevarer og kultur

Boukje Boerstra, PhD kandidat – Klimatilpasning

Peter Harmsen, PhD kandidat – Tidlig erhvervshistorie; Laurits Andersen 

Der er naturligvis mange danskere, der har interesseret sig for Kina igennem 
de århundreder, hvor danskere og Danmark har haft kontakt med Kina, dvs. 
siden 1676. Den mest komplette fortegnelse over Danske Kina-professionelle 

Carsten Boyer Thøgersen, Su Qin, Nis Høyrup Christensen, 
Hans Jørgen Hinrup (Editors).

List of  Danish and Chinese Scholars and Professionals

Copenhagen Business Confucius Institute, 2017 
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DE TO SAMTIDIGE GIGAN-

TER I DANSK SINOLOGIS 

HISTORIE NÆREDE ET LIVS-

LANGT VENSKAB, 

MEN MED BASIS I HVER SIN 

KINA-FORENING

Den faglige og venskabelige 
relation mellem Søren Egerod 
og Else Glahn blev skabt i 

Stockholm umiddelbart før og efter 
afslutningen af  2. Verdenskrig, da 
de i henholdsvis 1946 og 1944 tog til 
Stockholm for at studere kinesisk hos 
Skandinaviens store forsker af  kinesisk 
sprog, Bernhard Karlgren. I Stock-
holm studerede de tillige sammen med 
svenskeren Göran Malmqvist og nord-
manden Henry Henne. De endte alle 

drivende kræfter i henholdsvis Køben-
havn, Århus, Stockholm og Oslo. 

Søren Egerods første besøg i Kina 
fandt sted umiddelbart inden og under 
kommunisternes magtovertagelse i 
1948-49. Egerod var indskrevet som 
studerende ved Chongqing Universitet, 
og hans studie af  det kinesiske dialekt 
lungtu fandt sted i Guangdong provin-
sen. Søren Egerod blev i 1956 dr.phil. 
fra Københavns Universitet, vendte 
tilbage fra sit job i USA og blev i 1958 
professor i sinologi ved det i 1957 
nyoprettede Østasiatiske Institut med 
hovedvægten lagt på en klassisk kinesisk 
sprog- og kulturuddannelse. 

Efter sin kandidateksamen i kinesisk 
sprog i 1949 var Else Glahn frem til 

1968 ansat på Det Kongelige Bibliotek 
med ansvar for afdelingen for øst-
asiatiske sprog samtidig med, at hun 
underviste på Københavns Univer-
sitet i kinesisk litteratur. Else Glahns 
ikke afsluttede livsværk blev studiet, 
rekonstruktionen og oversættelsen af  
et gammelt kinesisk værk om kinesisk 
arkitektur, Yingzao Fashi, ”Den Store 
Kinesiske Byggebog”, som handler 

værdsættelse af  hendes indsat med 
dette klassiske værk blev Else Glahn i 
1997 udnævnt til æresmedlem af  Det 
Internationale Forbund for kinesisk 
Arkitekturhistorie i Kina. Else Glahn 
var initiativtager til oprettelsen af  
Østasiatisk Institut ved Aarhus Uni-
versitet i 1968 og dets lder indtil 1986. 
Hun bidrog til uddannelsen af  en ny 
generation af  unge kinaforskere med 
faglig ballast inden for moderne kine-
sisk sprog og historie, en pionerindsats i 
europæisk sammenhæng. 

På uddannelsen på Østasiatisk Institut 
under Københavns Universitet under 
Egerods ledelse havde det moderne 
Kina også indfundet sig som under-
visningstema via nyansatte lærere fra 
Egerods institut. I 1981 opstod en 
kamp mellem Københavns og Aarhus 
Universitet om at huse et kommende 

INDKIG I DE DANSK-KINESISKE 

FORENINGERS HISTORIE

AF KJELD A. LARSEN

SØREN EGEROD 
OG 
ELSE GLAHN
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Søren Egerod og Else Glahn (tid og sted ikke lokaliseret)

østasiatisk områdestudie med vægt 
på det moderne Kina, en kamp som 
faldt ud til fordel for Aarhus Univer-
sitet. Mens København pegede på 
samarbejdet med Centralinstituttet for 
Nordisk Asienforskning, CINA, med 
Søren Egerod 
som leder, som et 
forskningscenter 
for det moderne 
Asien, pegede 
Aarhus på 
samarbejdet med 
Statskundskab og 
Kina Informati-
ons Service, KIS, 
som blev oprettet 
som en informa-
tionstjeneste for 
erhvervslivet. I 

-
søgte Else Glahn 
med held at 

med Egerod. 

I modsætning 
til kollegaen 
Else Glahn var 
den autoritært 
indstillede Ege-
rod en kraftig 
modstander af  
tankerne bag og 
konsekvenserne 
af  det marxi-
stisk inspirerede 
studenteroprør: 
studenternes 
medbestemmelse 
i universiteternes 
ledelsesorganer. 
Hans ledelsesstil 
på Østasiatisk 
Institut og CINA 
skabte modstand 
hos enkelte 
lærere og blandt 
studerende, men 
hovedparten var 
store beundrere 
af  og stærkt loyale over for deres nestor. 
Han støttede meget liberalt sine elevers 
anmodning om støtte til fondsmidler 
og vej ud i en fremtidig livsbane og var 
kendt for at varetage sin undervisning 
med en nærmest hippieagtig fremto-
ning. Egerod havde et tvetydigt forhold 
i tilgangen til Mao Zedong, idet han 
bl.a. var en stor beundrer af  Mao som 

digter. Han oversatte således de 38 
Mao-digte til dansk, som var udvalgt af  
Göran Malmqvist i bogen ”Den lange 
march”, udgivet på Gyldendal i 1973. I 
perioden 1969-1983 udgav Egerod selv 
tre digtsamlinger. 

Søren Egerod og de dansk-kinesi-
ske foreninger
Søren Egerod blev snart efter sin 
tilbagekomst fra USA medlem af  besty-
relsen i Dansk-Kinesisk Forening af  
1948 og blev foreningens formand fra 
1958 til 1993. Foreningens bestyrelse 
bestod af  en blanding af  ledere i store 

danske virksomheder med interesser 
i Kina, gesandter i kinesisk og dansk 
udenrigstjeneste, ansatte danskere i den 
kinesiske statsadministration, samlere 
og kendere af  kinesisk kunst, missionæ-
rer fra Manchuriet. Foreningens akti-

viteter omfattede 

om især kinesisk 
kunst og kultur. 

Med sit medlem-
skab af  bestyrel-
sen af  Dansk-Ki-
nesisk Forening 
af  1948 udviste 
Egerod en mo-
ralsk tilknytning 
til regeringen 
på Taiwan. 
Han blev i 1972 
udnævnt til aka-
demimedlem af  
The China Aca-
demy på Taiwan. 
Egerod havde en 
tæt tilknytning 
til Dansk-Taiwa-
nesisk Selskab 
(Denmark-
Republic of  
China Cultural & 
Economic Asso-
ciation, oprettet i 
1986), som var en 
anti-kommuni-
stisk organisation 
med en række 
betydningsfulde 
danske politi-
kere fra Venstre, 
Det Konserva-
tive Folkeparti og 
Dansk Folkeparti 
i spidsen. Egerod 
havde ligeledes 
en nær kontakt til 
Taiwans infor-
mationskontor 
i København 
via kontorets 

leder fra 1985-1994 Stephan Hsu, som 
var tidligere undervisningsminister i 
Taiwan regeringen. Taiwans Informa-
tionskontor, som blev oprettet i 1980 
under navnet Free China Information 

engelske navn til Taipei Economic and 
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Danmark. Samtidig søgte Egerod at 
skabe et venskabeligt forhold til Den ki-
nesiske Folkerepublik via ambassaden i 
København. Han søgte forgæves - sam-
men med den norske kollega Henry 
Henne - om visum til et besøg i Kina 
allerede i 1961, forgæves sammen med 
Henry Henne igen i 1974, hvor Egerod 
forsøgte at få den daværende statsmi-
nister Poul Hartling til at slå et slag for 
en studierejse til Kina i forbindelse med 
dennes besøg i Kina samme år. Men 
det lykkedes først Egerod at opnå visum 
til et kort besøg i Guangdong provinsen 
i 1978, dvs. 30 år efter sit første besøg 
i 1948. Først i forbindelse med en 
studierejse i marts 1981 opnåede Søren 
Egerod at nå til Beijing, et længe næret 
ønske siden hans første besøg i Kina i 
1948-49. Søren Egerod blev inviteret 
til deltagelse i et symposium i anled-
ning af  2540-året for Confucius fødsel 
oktober 1989 i Beijing. I august 1991 
besøgte Søren Egerod Tibet sammen 
med sin kone Lois. 

Søren Egerod tog mod tilbuddet at 
holde foredrag i Venskabsforbundet 
Danmark-Kina og skrive artikler til 
foreningens blad Danmark-Kina. 
Egerod holdt således efter sin rejse til 
Tibet et foredrag i VDK’s regi den 11. 
maj 1992 med titlen ”Indtryk fra Tibet, 
1991”.
På et bestyrelsesmøde 10. juni 1993 
aftrådte Søren Egerod som formand 
for den skrantende Dansk-kinesisk 
Forening af  1948. Bestyrelsen bestod 

af  ganske få medlemmer, udover 
Søren Egerod direktør Jens Helkjær og 
Daloons kinesiske stifter Van Sai-chiu. 
Som nye medlemmer af  bestyrelsen 
indtrådte Leif  Littrup og kollegaen 
Birthe Arendrup. Den ny bestyrelse 
konstituerede sig med Leif  Littrup som 
ny formand. Dansk-Kinesisk Forening 
af  1948 lever fortsat en meget stille 
tilværelse.

Til trods for deres ganske anden 
holdning til udviklingen i Den kinesi-

bestyrelsesmedlemmer Søren Egerod 
at kende som et varmt og sprudlende 
menneske, specielt i hans sidste leveår 
som ny beboer i Carlsbergfondets æres-
bolig fra 1988 til sin død i 1995. I 1965 

for sin faglige og pædagogiske indsats 
som formidler af  kinesisk kultur. 

Else Glahn og de dansk-kinesiske 
foreninger
Else Glahn holdt i 1950- og 1960-erne 
adskillige foredrag i regi af  Dansk-
Kinesisk Forening af  1948, men hun 
blev stadig mere aktiv i Selskabet for 
kulturel forbindelse med Kina og dets 

Kina og var i året 1972 bestyrelses-
medlem af  Selskabets Århusafdeling. 
Selskabet blev oprettet i 1952, dvs. efter 
den kinesiske revolutions afslutning. 
Bestyrelsen bestod af  en række frem-
trædende kulturradikale og kommuni-

det ny Kinas udvikling såvel som det 
klassiske Kina på dagsordenen.

Både i perioden som bibliotekar ved 
Det Kgl. Bibliotek og som institutle-
der i Aarhus bidrog Else Glahn med 
adskillige bidrag om kunst, kultur, 
skrivekunst, arkitektur og udviklingen 
i det ny Kina generelt til den brede 

og debatindlæg. Else Glahn var i 
en længere periode, fra 1978-1986, 
redaktionsmedlem af  Danmark-Kina, 
medlemsblad for Venskabsforbundet 
Danmark-Kina, hvortil hun – og senere 
Søren Egerod – skrev en lang række 
artikler. I artiklen ”Vi talte halve og 
hele nætter om deres verden og om 
vores verden” i Danmark-Kina nr. 45, 
august 1978 erindrede Else Glahn det 
inspirerende møde med den kinesiske 
kvindedelegation, som besøgte Køben-
havn i forbindelse med afholdelse af  
Kvindernes Verdenskongres fra 5.-11. 
juni 1953, dvs. kort tid efter oprettelsen 
af  Selskabet for kulturel forbindelse 
med Kina.  

Else Glahn elskede i sine senere år at 
-

benhavn, når hendes tidligere elever fra 
Østasiatisk Institut holdt foredrag. Else 
Glahn blev i 2008 udnævnt til æres-
medlem af  Dansk-Kinesisk Forening.
Selv om de to sinologigiganter på for-
eningsplan således adskiltes fra hinan-
den, fastholdt de til trods hele livet et 
nært og venskabeligt forhold. 
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Lige hjemkommen fra USA sid-
der overfor mig en 27-årig sinolog, 
en dyrker af  kinesiske sprogstudier, 

fra Stockholm. Jeg har bedt ham som 
den eneste danske student inden for 
det helt specielle område af  sprogvi-
denskaben fortælle lidt om ”kinesisk”, 
og om hvordan det er gået til, at en 
københavnsk skoleinspektørs søn har 
kastet sig over netop kinesiske sprog, et 
felt der ligger os så umådeligt fjernt. På 
sin sympatiske, beskedne måde og i et 
dæmpet tonefald, som jeg ikke kan lade 
være at tolke som noget typisk kinesisk, 
fortæller kandidat Egerod om, hvordan 
hans studier i den klassiske, europæi-

sanskrit hos indologen, professor Poul 

den buddhistiske religion fængslede 
ham, så han mere og mere interesse-
rede sig for det fjerne Østen, studerede 
mongolsk hos professor K. Grønbech, 
tog på stipendirejse til Skolen for Asia-
tiske Sprog i Paris, hvor han uddybede 
sit kendskab til de kinesiske sprog, blev 
den lykkeligt og heldigt udvalgte, der 
på et stipendium fra Rockefellerfondet 
kom til Uppsala for sammen med en 
norsk og en svensk stipendiat at studere 
videre hos vor tids mest fremstående 
sinolog, professor Karlgren (en broder 
til Københavns Universitets profes-
sor i slaviske sprog), og endelig på et 
forlænget amerikansk stipendium drog 
til Kina, hvor han i halvandet år stu-
derede dels i det sydkinesiske Kanton 
[Guangzhou, red.], dels i, den sælsomt 
isolerede, centralkinesiske provins, 
Hunan. Sidst har han opholdt sig ved 
Berkeley Universitet i USA, hvor han 
studerede ved det asiatiske fakultet, et 
af  verdens bedste. 

asiatiske sprog?

De asiatiske sprog udgør jo en række 
sproggrupper helt for sig, og inden for 
dem hører de kinesiske sprog til den 
sino-tibetanske gruppe, som omfat-
ter ikke blot de kinesiske sprog, men 
siamesisk, visse af  sprogene i Fransk 
Indokina [tidl. fransk koloni bestående 
af  Vietnam, Laos og Cambodja, red.], 
tibetansk og burmesisk. Hvordan så 
disse slægtsskabsforhold skal fortolkes 
er hyllet i det dunkle. Kun står det fast, 
at siamesisk er direkte beslægtet med 
kinesisk, og tibetansk med burmesisk. 
De sprog, vi sammenfatter under 
betegnelsen ”kinesisk”, er de mest 
udbredte i Asien og – taget under ét – 
verdens mest udbredte sprog. Som en 
sproggruppe helt for sig står japansk, 
formodentlig beslægtet med visse stil-
lehavssprog, noget der er temmelig 
uudforsket. Japansk anses med rette for 
langt det sværeste sprog i verden. Den 
omstændighed, at det er så fantastisk 
svært for ikke-japanere at lære, var for 
øvrigt indirekte til Japans nederlag i 2. 
verdenskrig. På grund af  det japanske 
skriftsprogs indviklede natur var det 
navnlig japanerne umuligt at konstru-

regnede med, at ingen af  de fjendtlige 
magter forstod japansk, gav de i reglen 
afkald på at anvende hemmeligt tele-
gramsprog, men undervurderede her 
amerikanerne, som med vældig energi 
satte ind på at uddanne japanskkyndige 
den for den militære efterretningstjene-
ste. De kunne da opsnappe de japanske 
meldinger og derved være langt mere 
underrettet, end japanerne nogensinde 
havde regnet med. Japansk arbejder 
med en fra de andre store kultursprog 
helt forskellig ordstilling og sætnings-

opbygning og med en uhyre besværlig 
skrift, den mest indviklede i verden. 
Denne skrift overtog i sin tid koreaner-
ne fra kineserne, på samme måde som 

for efterligning, har overtaget og kal-
keret så mange andre kulturelementer 
fra fremmede folkeslag. Sidenhen har 
de holdt fast ved denne skrift med en 
enestående konservatisme, uden at tage 
hensyn til det faktum, at de kinesiske 
skrifttegn egner sig endnu dårligere for 
japansk end f.eks. for dansk. På grund 
af  de to sprogs forskellige strukturer 
kommer et kinesiske tegn, der står for 
ét ord, let til at stå for 6-7 forskellige ja-
panske begreber og lige så mange lyde. 
Efterhånden har japanerne måtte gøre 
skriftsproget tjenligt til videre brug for 
japansk og omdanne tegnene og skabe 
de nødvendige bøjningsord, idet det 
japanske til forskel fra de kinesiske er 

der opstået et for ikke-japanere aldeles 
ufatteligt virvar. Det japanske talsystem 
er således en tilsyneladende fuldstændig 
forvirring, idet godt og vel hver andet 
talord er japansk, de øvrige kinesiske, 
ligesom nogle datobetegnelser er af  
kinesisk, andre af  japansk oprindelse. 
– For at fuldstændiggøre dette korte 
rids over de asiatiske sprog må lige 
nævnes den gruppe af  centralasiatiske 
sprog, hvortil hører tyrkisk, det helt 
selvstændige mongolske, det koreanske, 
der muligvis er beslægtet med sibiriske 
sprog, noget der dog også er uopkla-
ret, samt manchurisk, et sprog der er 
ved at uddø, opslugt af  de kinesiske 
sprog, på samme måde som det sidste 
kejserdømme, det manchuriske, med 
den for Kina karakteristiske evne til at 
opsluge alle slags kulturer i sig, endte 
med at blive kinesisk, før det forgik. 
Endelig må det noteres, at et sprog som 

”KINESISK”

WEEKEND-PASSIAR MED SINOLOGEN, FIL. KAND. SØREN EGEROD 

VED REDAKTØR ULVER FORCHHAMMER

FRA VENDSYSSEL TIDENDE, 12. MAJ 1951
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annamitisk i Fransk Indokina er et selv-
stændigt sprog, der ligesom japansk og 
koreansk i sin tid overtog det kinesiske 
skriftsystem. Endelig er der stillehavs-
sprogenes virvar, de mange forskellige 
sprog og deres variationer, som tales 
på Stillehavets mange øer. Jeg kan lige 
nævne det kuriosum, at sprogene på 
Hawaii og på Tahiti, trods den store 

af  godt 3700 km, er 
beslægtede og står 
hinanden så nær som 
f.eks. svensk og dansk, 
et emigrationsfæno-
men. 

Er studiet af  disse asiati-
ske sprog et helt nyt felt?

Kineserne har aldrig 
selv beskæftiget sig 
med sammenlignen-
de sprogvidenskab, 
som vi europæere 
kender det. Af  de 
asiatiske folk har 
faktisk kun inderne 
drevet sprogforskning 
i den europæiske 
betydning af  ordet og 
tilmed gjort det med 
fremragende dyg-
tighed. Det var med 
buddhismen, sprog-
forskningen fra In-
dien, trængte frem til 
Kina, hvor kinesiske 
lærde drev vidtgåen-
de sproglige studier, 
men her gør sig det 
forhold gældende, at 
den kinesiske skrifts 
særlige natur lagde 
en bremse på den 
sammenlignende 
sprogundersøgelse. 
Egentlig sprogviden-
skab inden for asia-
tiske sprog er derfor 
af  forholdsvis ny dato og er først for 
alvor begyndt ved slutningen af  forrige 
århundrede. 

Hvad nu kinesisk angår…?

Når vi bruger et ord som ”kinesisk”, 
må vi lige gøre os det klart, at vi i 
virkeligheden anvender et så omfat-
tende ord, at det strider mod almin-

deligt sprogbrug. Det er en lige så 
umulig betegnelse, som hvis vi sagde, 
at man i Europa taler europæisk, og 
derved forstod alle de vidt forskellige, 
beslægtede sprog – altså ikke medreg-
net Ungarsk, Tyrkisk og Finsk – som 
tales rundt om i Europa. Ordet kinesisk 
dækker over hundredevis af  forskellige 
dialekter, der hver for sig tales inden-

for større eller mindre landområder. 
Taler man om Kanton-dialekten i 
Sydkina, svarer det nærmest til, hvad 
vi i Europa forstår ved et sprog som 
f.eks. Fransk eller Italiensk og består 
af  en standarddialekt med en mængde 
mere eller mindre afvigende underdia-
lekter, ligesom fransk jo ikke er ens i 
nord og syd. Mellem de store kinesiske 
hoveddialekter, som f.eks. kantonesisk, 

mandarin, amoy etc., er forskellene lige 
så store eller større end mellem fransk, 
italiensk, spansk, rumænsk indbyrdes. 
De fortjener efter almindelig sprogbrug 
at benævnes sprog, og ikke dialekter. 
Lige fra de tidligste tider har europæ-
erne således overset mange nuancer i 
såvel kinesisk kultur som kinesiske sprog 

uden at tage Kinas 
tusindårige udvik-
ling og forandring 
og rigets umådelige 
udstrækning fra tro-
piske til arktiske egne 
i betragtning. Når De 
derfor spørger mig, 
om jeg kan ”kine-
sisk”, må jeg svare 
med et modspørgs-
mål: ”Mener De nu 
Kanton-, Peking- el-
ler Amoy-kinesisk? 
Og mener De dialek-
ter, som tales i dag, 
eller som de taltes på 
Konfutses tid for over 
2.000 år siden, eller 
mener De det så-
kaldte litteratursprog, 
i hvilket væsentlige 
elementer går til-
bage til talesproget på 
Konfutses tid?” Til 
det, vi kalder kinesisk, 
regner sprogforskerne 
samtlige de sprog 
som siden det kinesi-
ske riges opståen en-
gang i forhistorisk tid, 
mindst et par tusind 
år før vor tidsregning, 
taltes og endnu tales 
inden for dette riges 
grænser. – Men der 
er en forklaring på 
den tilvante brug 
af  ordet ”kinesisk”, 
nemlig den ejendom-
melighed ved det 

kinesiske skriftsprog, at det har været 
fælles ikke blot tværs over hele landom-
rådet, men også ned gennem tiderne, 
lige siden de ældste kendte skrifter fra 
omkring 1.000 år f.v.t. Dette fælles, 
konservative skriftsprog har bundet det 
mægtige rige sammen, forenet dets kul-
tur og dets historie gennem ca. 3.000 
år. Det kan kun sammenlignes med det 
fænomen i Europa at latinen i middel-

Tilstand af total Opløsning
paa Byggepladserne

Arkitekt fremdrager en Rarkke Aarsager til den
stadige Fordyrelse af Byggeriet

IPnsk Arkitektforenings Tids af et Misforhold mellem en for stor
>knft ..Bygmesteren" skriver j Købekraft overfor on for ringe

Arkitekt Svend H egsbro un- 1 jr<xlukt 'onsevne Overfort paa

þÿ   H a v s t r y g e r e n   sTogt
gennem Vendsyssel
En Propagandatur, der skal skaffe Midler

til Turistreklamen

Tirsdag Formiddag Indleder De
samvirkende vends.vaselske Tu-

ristforeninger det Propagandatogt
gennem Vendsyssel. som Asaa
Turistforening har stilist Strand-
toget »Havstrygeren« til Raadighed
for. Toget, der eom Passagerer vil
have en Repræsentant for Turist-
foreningerne og nogle unge Damer,
som skal aCge Lodsedler I et stort
Lotteri, a/sendes om Formiddagen
fra Dronninglund af den dervæ
rende Borgerforening Formand.
Redaktør Poul Christensen, og
Turen gaar den ferste Dag over
Asaa til Hjallerup Klokkerholm.
Oster Brenderslev og Brønderslev.
I de følgende Dage hjemsøges de
øvrige Byer, Landsbyer og Sogne i

overfor Resultatet, som virker til-
bage paa det udførte Arbejde,
hvilket vil sige, at Kvalitetsgraden
staar i omvendt Forhold til Bygge-
periodens La'ngde.

Arkitekt Høgsbro nævner, at der
maa opnaas et nærmere og mere
gnidningsfrit Samarbejde mellem
Arkitekt og Myndigheder og en
planmæssig Fremskaffelse af Mate-
rialerne. Ansvaret paa Byggeplad-
serne skal saa vidt muligt samles
hos een Mand. der har Interesse i

hurtigt og godt Arbejde.

Vendsyssel, og Toget skal efter Pla-
nen være tilbage 1 Asaa den 23. Maj.

I de enkelte Byer vil »Havst ry-
geren« blive modtaget ved smaa
Højtideligheder, og de lokale Turist-
foreninger vil arrangere Aftenlester
1 Fotbindelsle med Besøget.

Kormaalet med Togtet er at faa
Psnge til Kaadighed for Turist re-
klamen. og man haaber paa stor
Afsætning af Lodsedlerne. Der bort-
loddes Gevinster for et samlet Be- j gat.

Hoatyrelaen:
Formand: Erling Andersen. Nør-

ager, Næstformand: Knud Anton-
»en. Skoven, Kasserer: Verner An-
dersen. Sondergaard, Sekretær:
Ruth Nørgaard. KJaas, Ebba Lar-
sen, Sdr. Vaagholt, Chr. Høyrup,
Ravheden. Robert Nielsen, Struhhel-
trang.

Repræsentanter:
Frtk Pedersen. KJaas, Vagner An

dersen. Nygaard, Manfred Thomsen,
Nr. Bindslev, Aage Jensen, Helle-
bjerggaard.

lob af 6,300 Kr., og blandt de Ting,
man kan vinde, kan nævnes en
Knallert, en Malkemaskine. en
Kværn, Rejser til frilandet og Fe-
rieophold ved Vestel havet og Katte

Viggo Johansen-Udstillinge
paa Skagen Museum

D alog aig ned paa Skagen og gjor-
de dette vort lænds nordligste
Punkt til berømt Kunøtnercentrum,
er Viggo Johansen en af de
forholdsvis mindst kendte. Hans
Navn er Ikke af det store Publikum
forbundet med kendte Skagen-Mnti-
ver aom f. Kka. Navnene Krøyer og
Anna og Michael Ancher. Denne
mindre Popularitet er Imidlertid
langt fra nogen Maalealok for Viggo
Johanaena kunstneriske Indsats, der
var særdele betydelig Hans ud-
søgte, forfinede Kunat sikrer ham en
fornem Plads Indenfor den Malerge-
neration, han tilhørte.

Viggo Johansen begyndte at male
paa Skagen allerede 1 1875 og op-
holdt elg aiden meget her. Gennem
sit Ægteskab med en Vendelbopige,
Martha Møller, der var Kusine til
Malerinden Anna Ancher, knyttedes
han nær til Skagen og dena Kunst-
nerkredse Som for de øvrige Malere
blev lsindskabet heroppe, det kam-
meratlige Samvær og Kontakten
med Flakerbefolkningen ogsaa for
Viggo Johansen en rig Inspirations-
kilde.

Pøa den Udstilling af Viggo Jo-
hansen Arbejder, der nu l 100 Aaret
for hana Fødarl er aabnet paa Ska-
gena Muaeum, faar man et amukt
Indtryk af Spændvidden og Udvik-

I lingslinjen 1 hans Kunst Man ople-
ver et berigende Møde med en for-
nem koloristisk Begavelse. Først og
tremmest er Viggo Johansen kendt
som Hjemmets Skildrer, og man har
her paa Udstillingen Iæjlighed til at
fordybe sig i nogle af hans ypperste

bestemte Maade. Det fælles kinesiske Chiffersprog er nlt-
saa ikke identisk i Lyd, i Udtale, overalt i Kina. men det
er overalt identisk gennem de sproglige Begreber, som
Tegnene udtrykker. Medens de europæiske Sprogs Skrift
er en lyd-gengivende Skrift og derved anvendelig
for de forskellige Nationers forskellige Lvde og Ord. er
kinesisk Skrift ikke i første Række en lyd-gengivende,
men en ord-gengivende Skrift. Noget andet er. at
den I sin Oprindelse maa have' været en Slags Billedskrift
og tildels har bevaret nogle billedlige Tegn den Dag i Dag ;
men denne Billedskrift har ret hurtigt udviklet sig til en
Ordskrift med Tegn for Navneord saavel som for Udsagns-
ord. Tillægsord og Biord. hvor de oprindelige Billeder i

De indkaldte og

Rationeringsmærkerne
Hærens Pressetjeneste meddeler:
De værnepligtige, der skal møde

til Uddannelse paa Onsdag den 16.
ds . skal medbringe følgende Ratio-
neringsmærker m. v.:

Talon til Rationeringskort for
Sukker og Smør m. v. for Perioden
Februar September 1951 med þÿ 1 4   j
almindelige Sukkermærker a þÿ   akg,
8 Syltesukkermærker a kg. 9
Kaffemærker (Nr. 121 129) og 6
særlige Mærker i Ringmærkerne A,
B. C D, E og H).

Paa Københavns Hovedhanegaard j hvad man bl

Interiører, der viser med
Nænaomhed og Finhed, ha
maaede at skildre Hjemmet
den. Der er t disse Billeder e
varm og Intim Tone, en menn
Ægthed, der virker umiddelba
tagende Man fornemmer
varme Kærlighed til Hjemlive
leder aom »Børnevask«, »Glad
og i de mange Interiører med
neren Hustru, der altid var h
inspirerende Model og tilli
storartet Varetager af det pr
og økonomiske. I de to store
positioner »Aftenselskab« og
selskab i mit Hjem« har ma
Eksempler paa Johansen þ
rlserende Evne, hans kolo
Beherskelse og usvigelige Slk
I Kompositionen I »Aftense
mit Hjem« har lian forevige
Kreds af intellektuelle, hvo
færdedes Man finder her
Kunsthistorikeren Karl Madse
Irren Viih Hammershøi, Pr
Harald Høffdlng, Mennesker
terlør af Ikke blot kunstneris
og kulturhistorisk Int
Denne Menneskegruppe uds
ligesom intellektuel Forfinelse
fornemmer Stemningen af
siecle og kommer til at tænke
þÿ 1  Jacobsen, som Viggo Jo
omgikkes, og hvis fint cis
Prosakunst umiddelbart bring
i Erindring ved Betragtning
disse uendeligt sikkert og f
malte Billeder.

I de mange Landskaber fr
gen møder man en umid
Friskhed i Farven og i flere B
en Udtrykskraft, der kan ay
pege frem mod det moderne
Hvor aikkert og følsomt Jokunde gengive et Landskab ha
rene og skønne Udtryk for i B
som »Landskab fra Skagen
by« og »Udkanten af Skagen
by efter Tordenbyge samt
større landskaber fra Dragø
Kunatneren fandt en anden
Motivkreds I Billede efter Bil
det den koloristiske Sikkerhe
sjældne Præeision I Prnselfe
der imponerer Hvor fint og
sket og præcist er Penselen
brugt 1 disse Billeder. Den
Sikkerhed finder man i et fi
valg af Viggo Johansen Portr

j en Genre, han beherskede ikk
j i det rent karakteriserende
gennemført ogsaa i det kolor

a. kan se i d

8.00 lil Onsdag den 16. Maj Kl 12,00
en þÿ V   e j l e d n i n g s tjeneste þÿ  Oplys-
ningskontor for værnepligtige þÿ  til

Værløsclojren.
Oplysningskontoret har Lokale I

Hovedbanegaardens Ankomsthal 1
Kiosk »M- . Telefon Byen 7606.

Værnepligtige fra Provinsen, der
þÿ  for at give rettidigt Møde Onsdag
den 16. Maj þÿ  ankommer til Køben-
havn Tirsdag den 15. Maj, og som
ikke har paarørende i København,
hos hvem de kan tage Ophold, kan
ved Oplysningskontoret faa anvist
gratis Natophold og eventuel Be-
spisning for et mindre Beløb Natten
mellem Tirsdag og Onsdag.

Det Mandskab, der indkaldes til
Omskoling i Tiden indtil 30. Septem-
ber, skal aflevere Rationeringsmær-
ker saaledes:

Befalingsmænd, der indkaldes i 4
Uger: 21.. Sukkermærke a þÿ   skg og
1 Kaffemærke a 125 gr.

Menige, der indkaldes I tre Uger:
2 Sukkermærker a Vi kg og 1 Kaf-
femærke a 125 gr.

raid Høffd
Ialt omfatter Ophængning

Arbejder, hvoraf Skagen M
ejer en Række af de betydeli
de to dejlige Ovenlysssle ko
Viggo Johansens Billeder h
deres Ret. Til Udstillingen
laant forskellige Billeder fra
borg og Stockholms Kunitm
Disse Billeder var ikke med
benhavn, hvor Udstillingen tid
har været vist. Man glæder si
den smukke, varierende Op
ning, der er forestaaet af S
Museets indsigtsfulde Dir
Kunsthistorikeren Jnn þÿ Z i �

Museet fortjener stort Bes
denne smukke Udstilling, der
rigt og varieret Udtryk for d
defuldeste Traditioner i
Kunst. Man oplever 1 Viggo J
sens Billeder, hvor stilfærdig
trængende, og dog klart og di
der kan tales i Farvens Sprog.
de betydeligste Kunstskribente
har levet herhjemme, Karl M
der var vor fineste Kender a
gens-Malernes Værk, har om
Johansen sagt: »Ingen anden
givet os en mere omfattende o
trængende Karakteristik af Sk
landskabelige Særpræg, skønt
rede fra Halvfjerdsernes Midte
fan dygtige Landskabsmalere
styret mod dette Maak.

J o

en Sætning som »Jeg kommer i Morgen« þÿ  gengivet ved oprettes fra Tirsdag den 15. Maj Kl fine portræt af Haen Mand og en Sol þÿ  er gaaet over til at være bestemt
fastsatte Tegn. der gor det muligt at skrive Sætningenhelt igennem. Det for Europæere helt fremmedartede
Skriftsystem hænger sammen med den Ejendommelighed

1 Modtagelse af og Vejledning for
ved de kinesiske Sprog, at det er En-Stavelsessprog imo- værnepligtige, der paa Onsdag den
nosyllabiske). Oprindelig har der været et Tegn for hvert. 16. ds. skal give Møde ved Afdelin-
1 Sproget forekommende Ord, Ord som Ching. Chang ger i København eller Lejrene.Chung. Sprog og Skrift er paa den Maade bygget op af Avedørø-Lejren, Høveltelejren (Hø-lutter En-Stavelsesord. der er de mindste Enheder i Spro- 1 velte Kasernri, Sandholmlejren eller
get. saa smaa og saa enkle, at de ikke yderligere behøver
at opdeles. Saadan var det i hvert Fald paa den Tid, da
det kinesiske Skriftsprog blev til. og hvert af Sprogets
Tusinder af Enstavelsesord havde sit Tegn og sin Udtale.
Ved en for alle Sprog gældende Tendens, som vi genfinder
i europæiske Sprog, blev Udtalen gradvis mere forsimpleteller forenklet, saadan at mange Ord blev ens i Udtale,

samtidig med at de bevarede deres forskellige Betydning.De blev homonyme, paa samme Maade som vi paa Dansk
har homonyme Ord som »maatte«- og »Maatte«. »Bly<
og »bly«. Overfor denne Vanskelighed klarede man sig
ved at forsyne de enslydende Ord med forskellige for-
klarende Tilføjelser eller Nøgleord. Disse Nøgleord har
rent rumligt udvidet Teksterne, saa den samme Tekst i
Dag maa skrives med ca. dobbelt saa mange Tegn. Paa
den Maade er hvert Enstavelsestegn i den gamle konfut-
sianske Skrift udvidet med et ekstra Nøgleord i moderne
rekingskrift. Saaledes maa man ved Ordet »at se« gen-
nem et Nøgleord af omtrent samme Betydning angive,
hvorvidt Ordet i sin Sammenhæng skal betyde »se« eller
det enslydende »Spion eller »sammenligne«. Det vilde
svare til. om man paa Engelsk vilde nærmere bestemme
Betydning af Ordet »look (se) ved det ensbetydende Ord
>see«, saa det blev til Sammensætningen »look-see . Men
det er jo netop det. der genspejler sig i det saakaldte
Pidgin-Engelsk, det Forretningsengelsk, rier tales overalt
af de indfødte i Østen. Vi kender et noget lignende Fæno-
men. naar vi paa Dansk siger Tegnebog for at adskille
det fra Læse- og Skrivebog eller fra det Begreb »en Bogr,der i Papirhandlersproget betyder 24 Ark. þÿ  Der er .saa-
ledes en væsentlig Forskel mellem kinesisk Skrift og Tale.
som medfører, at det betaler sig at lær« de to Ting hver
for sig. medens man lærer europæiske Sprog lettest ved
samtidig Indøvning af begge Færdigheder, fordi Skrift
og Tale for en stor Del støtter hinanden.

pn Ejendommelighed ved de kinesiske Sprog er, at deEt mangler Bøjningsformer, men denne Vanskelighed er
nu ikke saa stor. som man skulde tro. og den frembydcr
ingen Problemer for Kineserne selv. Paa samme Maade
forholder det sig med den sædvanlige Paastand, at der i
de kinesiske Sprog ikke skulde findes Ordklasser som
Navneord og Udsagnsord. Forholdet er kun det. at mange
Ord i visse Standardanvendelser gaar paa tværs af Ord-
klasserne. saaledes at f. Eks. et Tillægsord som »lang i
visse bestemte Forbindelser kan bruges som Udsagnsordi Betydningen »anse for lang , ligesom Navneordet
»Haand« kan anvendes verbalt i Betydningen »at haande .
d. v. s. »lede ved Haanden«.

Samler man alle de Ord-Tegn. der er anvendt gennet
den kinesiske Tradition, beløber det sig til ca. 50.000. Nu
er ikke alle 50.000 Ord nødvendige, man kan klare sig med
4.000 og klare sig fint med 6 000. Alt hvad der liggerudover 6,000. maa betragtes som Lærdom. Det er et For-
hold, som er kommet den Reform, der hedder 1.000-Tegn-
Bevægelsen til Gode, et Forsøg paa at skabe et »Basic
Kinesisk« t Lighed med Basic English ud fra det Prin-
cip, at enhver skal kunne lære at læse og skrive uden
just at behøve at forstaa a 1 1. men saadan at man kan
udtrykke, hvad man har paa Hjerte. Det er en Bevægelse,
som har Mulighed i sig for at realisere det gamle, revo-
lutionære Program om at almengøre Læse- og Skrive-
kunsten effektivt. Kina har altid været demokratisk i den
Forstand, at enhver havde Adgang til at tage Eksaminer
og derved faa Embede; men Skriftsprogets Vanskelighedersatte naturligvis en praktisk Grænse for Udnyttelsen af
denne Adgang. Afgørende for »Demokratiseringen« af
Skriftsproget blev den fremragende Dr. þÿ H u - s h i   sReform,
da han paa Basis af Peking-Dialekten skabte det nyenationale Skriftsprog, der paa lignende Maade som det
norske Landsmaal. der førte bort fra det gamle dansk-
norske Rigssprog, har ført Skriften bort fra det kancelli-
agtige Gammelkinesiske til et Sprog, der mere lignede det
talte. Selv om Pekingskriften kommer Nordkineserne mere
tilgode end Sydkineserne, indebærer det den umaadelige
Fordel, at det viderefører Traditioner og Tegn fra det
gamle Skriftsprog og saaledes undlader at slaa for meget
i Stykker. Det moderne kinesiske Sprog er i sin Struktur
det af de asiatiske Sprog, der þÿ  naar man ser bort fra
direkte beslægtede Sprog som de indiske þÿ  ligner de
europæiske mest. Man er i det hele taget for tilbøjeligtil at overvurdere Forskellighederne mellem europæiske
og kinesiske Forhold i Stedet for at hæfte sig ved de
mange slaaende Lighedspunkter. I Kina har man opbygget
et Samfund, skabt en Literatur, en Arkitektur, en Kunst
og en Tænkemaade. der i Virkeligheden staar vort eget
nærmere, end vi til daglig forestiller os; selve Maaden at
stille Problemerne paa, minder ofte forbløffende om vor
egen. Faktisk tror Jeg, man kunde sige det paa den Maade
at den europæiske Kultur har større Lighed med den ki-
nesiske end med saa meget andet ude i den store Verden.

Til min Moder
Da jeg var lille, var du den af alle,
jeg tryggest fulgte, hvor ntin Vej blev blind;
hver Gang din klare Stemme hortes kalde,
sprang der en Gnist af Glade i mit Sind.

Da jeg blev større, proved' jeg at fatte
den Verden, som var din bag dine Ord.
Du var saa rig; hvad rar det vel for Skatte,
der gjorde dig saa rolig og saa stor f

Din Verden þÿ  jeg fik aldrig sikker Viden
om denne Kerne af urørlig Ro.
Vi var dog eet engang for længe siden,
men vi blev stadig mere delt i to.

Din Verden, Mor. og min þÿ  to Søsterfloder,
som brod sig Vej fra samme Kildevæld;
du vilde altid være helt min Moder,
men den, jeg vilde elske, var dig selv.

Du undte mig bestandig kun det bedste,
jeg var dig mere kær end selv dit Liv;
men jeg var altid Barnet, aldrig Næste,
og naar du gav, betod det bonligt: Bliv!

Men stundom kan det hænde, naar jeg fatter
omkring din alt for modertravle .Haand,
jeg glemmer, du cr Mor og jeg er Datter,
og foler, t)» er Børn af samme Aand.

To Mennesker med hver sin skjulte Viden,
med hver sin Længsel og sin Ensomhed,
to, som var eet engang for længe siden,
som mødes nu i det, vi ikke ved.

Grethe Hcltberg.

«««> ««. Ksr=sss£r-fi;«ssnonen þÿ s t a n d s e ?  om Forholdene Ende af Byggeregnskabet, hvor
Paa B> ggepladserne og omkring nødvendige de end maatte være
Bvgge.iet i det hele taget idet han !,or ho,deJ Bystenet i Gang. i
-e ser Kravet en- þÿ  1 er:,nier med Mangel paa Arbejds-
o / ndnnser paa kraft og Materialer ikke medvir-
»i.e Or-.raader. hvor det er muligt ker til at forege Produktionen,
at begrænse den stadige Fordyrelse men tværtimod har en Tendens til
og Forsinkelse -f a t Byggen \r- a; ' fordre Muligheden for Pris-
kitekten anvender skarpe Ord. Vil þÿ M a , ,   n a l e r_ _ »>nt Arbejdskraft. I Forventningman se bandheder i O)nene. kan om hurtigere at naa frem til Tids-
man ikke nægte, at Arbejdet paa punktet for Statslaanets Vdbeta-
B\ ggepladserne i Dag nærmer sig llng OR udfra den beroligende Be-
en Tilstand af total Oplosning. Af- 'ra,"1"K: at "de sidst Udgifter er_ i þÿ  þÿ  ,, _ de billigste . vil man nemlig megettaler, der træffes mellem Tekiuke- forstaaeltgt drage den Konklusion,
re og Entreprenører, overholdes, at det er billigere at holde Bygge-
..hvis det kan lade sig gere". og rlot 1 G,n end 1 igge stille og be
det er desværre næsten en Regel. lienr?yre Bankrenter P&a B>W-
at det kan det ikke Arbejdsplaner

þÿ  
Arkitekt Høgsbro hævder videre

er en Saga blot. at de karakteristiske Symptomer

Statslaanets billige Penge
har en Tendens til at

befordre Prisstigninger
Inflationen opstaar som bekendt

paa Situationen er en Forflygtigel-
se af Ansvar og Risiko.

B\ sgeperioden er forlænget ind-
til det uhyggelige, ja. næsten tra-
gikomiske Folgen deraf er hos
Haandvæ: kerne cn næsten uund-
gaaelig Træthed og Ligegyldighed

»Kinesisk«
Weekend-Passiar med Sinologen, fil. kand. Søren Egerod t cd Redaktør Viver Forchhammer

I hjemkommen fra USA sidder overfor mig en 27-
þÿ  »atng Sinolog en Dyrker af kinesiske Sprogstudier,
Sører Egerod af Titel fil. kand.. hvilket betyder, at han
er filosofisk Kandidat fra Stockholm. Jeg har bedt ham
som den eneste danske Student indenfor det helt specielle
Otnraade af Sprogvidenskaben fortælle lidt om Kinesisk«,
og om hvordan det er gaaet til. at en københavnsk Skole-
inspektørs Søn har kastet sig over netop kinesiske Sprog,
et Felt der ligger os saa umaadelig fjernt. Paa sin sym-
patiske. beskedne Maade og i et dæmpet Tonefald, som
jeg ikke kan lade være at tolke som noget typisk kine-
sisk. fortæller Kandidat Egerod om. hvordan hans Stu-
dier i den klassiske, europæiske Filologi førte ham ind
paa Studiet af Sanskrit hos Indoiogen. Professor Poul
Tuxen. hvordan den indiske Filosofi og den buddhistiske
Religion fængslede ham. saa han mere og mere Interes-
serede sig for det fjerne Osten, studerede Mongolsk hos
Professor K. Grønbech. tog paa Stipendirejse til Skolen
for asiatiske Sprog i Paris hvor han uddybede sit Kend-
skab til de kinesiske Sprog, blev den lykkeligt og heldigt
udvrlgte der paa et Stipendium fra Rockefellerfondet
kom til Uppsala for sammen med en norsk og en svensk
Stncndiat at studere videre hos vor Tids mest fremstaa-
ende Srnolog. Professor Karlgren (en Broder til Køben-
b-vns Universitets Professor i slaviske Sprog), og ende-
li- paa et forlænget amerikansk Stipendium drog til
K m. hvor han i halvandet Aar studerede dels i det syd-!. nes i ske Kanton, dels i, den sælsomt isolerede, central-
þÿ  nssiske Provins. Hunan. Sidst har han opholdt sig ved
f.crkeley Universitet i USA. hvor han studerede ved det
asiatiske Fakultet, et af Verdens bedste. Drt kinesiske S/>roy dækker

II' ordan er Kinesisk placeret indenfor de asiatiske Sprog?þÿ  D asiatiske Sprog udgør jo en Række Sproggrup-
per helt for sig. og indenfor dem hører de kinesiske Sprogti! den sino-tibetanske Gruppe, som omfatter ikke blot
de kinesiske Sprog, men Siamesisk, visse af Sprogene i
I ansk Indokina. Tibetansk og Burmesisk. Hvordan saa
d -<«e Slægtskabsforhold skal fortolkes er hyllet i det
d in'i'e. Kun staar det fast. at Siamesisk er direkte be-
S'r-Ttet med Kinesisk, og Tibetansk med Burmesisk. De
S-mog. vi sammenfatter under Betegnelsen »Kinesiskt. er
de mest udbredte i Asien og þÿ  taget under eet þÿ  Ver-' i" mest udbredte Sprog. Som en Sproggruppe helt for
s aa- Japansk, formodentlig beslægtet med visse
F þÿ  'havs-sprog, noget der er temmelig uudforsket. Ja-
r n t anses med Rette for langt det sværeste Sprog iv '"f'-n. Den Omstændighed, at det er saa fantastisk svært
f ikke-Japanere at lære. var forøvrigt indirekte med-
v n le til Japans Nederlag i 2. Verdenskrig. Paa Grundr' r"t japanske Skriftsprogs indviklede Natur var det
r- - Japanerne umuligt at konstruere en effektiv Tele-

Td-\ Da de nu regnede med. at ingen af de fjendt-' n I' -for forstod Japansk, gav de i Reglen Afkald paar n cn þÿ   ehemmeligt Telegramsprog, men undervurdere-. h?- / mertkanerne. som med vældig Energi satte ind- -1 c« uddanne japansk-kyndige indenfor den militæreþÿ  þÿ   ' s t 1 e n e s t e .De kunde da opsnappe de japanske
i - o- derved være langt mere underrettet, end Ja-
n ' nogensinde havde regnet med. Japansk arbejder' ' en fra de andre store Kultursprog helt forskellig Ord-þÿ  ni o? Sætningsbygning og med en uhyre besværlig

F -;rt. den mest indviklede i Verden. Denne Skrift over-
t'T i þÿ   i nTid Koreanerne fra Kineserne, paa samme Maade

n ile senere, med deres forbløffende Evne for Efterlig-
r is. har overtaget og kalkeret saa mange andre Kultur-
e-menter fra fremmede Folkeslag. Sidenhen har de holdt
f t ved denne Skrift med en enestaaende Konservatisme,' len at tage Hensyn til det Faktum, at de kinesislie
Skrifttegn egner sig endnu daarligere for Japansk end
f Eks. for Dansk. Paa Grund af de to Sprogs forskellige
Struktur kommer et kinesisk Tegn. der staar for eet
Ord. let til at staa for op til 6þÿ  7 forskellige Japanske
Begreber og lige saa mange Lyde. Efterhaanden har Ja-
ran-rne maatte gøre Skriftsproget tjenligt til videre Brug
for Japansk og omdanne Tegnene og skabe de nødvendige
Bøjntngsord. Idet det japanske til Forskel fra de kinesiske
er et bøjeligt Flerstavelsessprog. Derved er der opstaaet
et for ikke-Japanere aldeles ufatteligt Virvar. Det japan-
ske Talsystem er saaledes en tilsyneladende fuldstændig
Forvirring, idet godt og vel hvert andet Talord er Japansk,
de øvrige kinesiske, ligesom nogle Datobetegnelser er af
kinesisk, andre af japansk Oprindelse. þÿ  For at fuld-
stændiggøre dette korte Rids over de asiatiske Sprog
maa lige nævnes den Gruppe af centralasiatiske Sprog,
hvortil hører Tyrkisk, det helt selvstændige Mongolske,
det Koreanske, der muligvis er beslægtet med sibiriske
Sprog, noget der dog ogsaa er uopklaret, samt Mandschu-
risk. et Sprog der er ved at uddø. opslugt af de kinesiske
Sprog, paa samme Maade som det sidste Kejserdømme,
det mandschurtske. med den for Kina karakteristiske
Evne til at opsuge alle Slags Kulturer i sig. endte med at
blive kinesisk, før det forgik. Endelig maa det noteres, at
et Sprog som Annamitlsk i Fransk Indokina er et selv-
stændigt Sprog, der ligesom Japansk og Koreansk i sin
Tid overtog det kinesiske Skriftsystem. Endelig er der
Stil lehavssprogenes Virvar, de mange forskellige Sprog
og deres Variationer, aom tales paa Stillehavets mange
Oer. Jeg kan lige nævne det Kuriosum, at Sprogene paa
Hawaii og paa Tahiti. trods den store geografiske Af-
stand af godt 3700 km. er beslægtede og staar hinanden
saa nær som f. Eks. Svensk og Dansk, et Emigrations-
fænomen.
þÿ  Er Studiet af disse asiatiske Sprog et helt nyt Felt?
þÿ  Kineserne har aldrig selv beskæftiget sig med sam-

menlignende Sprogvidenskab, som vi Europæere kender
det. Af de asiatiske Folk har faktisk kun Inderne drevet
Sprogforskning I den europæiske Betydning af Ordet og
tilmed gjort det med fremragende Dygtighed. Det var med
Buddhismen. Sprogforskningen fra Indien, t-ængte frem
til Kina. hvor kinesiske lærde drev vldtgaaende sproglige
Studier, men her gor sig det Forhold gældende, at den

sprogligt set el line saa stort
Omraade, som /iris ri sagde, al
man i Europa taler Europæisk. I
Kroniken gires rt interessant
Hittede af dette Sprogs Historie
og Egenskaber.

J

kinesiske Skrifts særlige Natur lagde en Bremse paa den
sammenlignende Sprogundersogelse. Egentlig Sprogviden-
skab indenfor asiatiske Sprog er derfor af forholdvis ny
Dato og er forst for Alvor begyndt ved Slutningen af for-
rige Aarhundrede.

LI vad nu Kinesisk angaar ... ?
il þÿ  Naar vi bruger et Ord som »Kinesisk«, maa vi
lige gøre os det klart, at vi i Virkeligheden anvender et
saa omfattende Ord, at det strider mod almindelig Sprog-
brug. Det er en lige saa umulig Betegnelse, som hvis vi
sagde, at man i Europa taler Europæisk, og derved
forstod alle de vidt forskellige, beslægtede Sprog þÿ  altsaa
ikke medregnet Ungarsk. Tyrkisk og Finsk þÿ  som tales
rundt om i Europa. Ordet Kinesisk dækker over hun-
dredvis af forskellige Dialekter, der hver for sig tales
indenfor større eller mindre Landomraader. Taler man
om Kanton-Dialekten i Sydkina. svarer det nærmest til,
hvad vi i Europa forstaar ved et Sprog som f. Eks.
Fransk eller Italiensk og hestaar af en Standard-Dialekt
med en Mængde mere eller mindre afvigende Under-
Dialekter. ligesom Fransk jo ikke er ens i Nord og Syd.
Mellem de store kinesiske Hoved-Dialekter, som f. Eks.
Kantonesisk. Mandarin. Amoy etc., er Forskellene lige
saa store eller større end mellem Fransk, Italiensk,
Spansk. Rumænsk indbyrdes. De fortjente efter alminde-
lig Sprogbrug at benævnes Sprog, og ikke Dialekter.
Lige fra de tidligste Tider har Europæere saaledes overset
mange Nuancer i saavel kinesisk Kultur som kinesiske
Sprog og brugt en overfladisk Fællesbetegnelse uden at
tage Kinas tusindaarige Udvikling og Forandring og Ri-
gets umaadelige Udstrækning fra tropiske til arktiske
Egne i Betragtning. Naar De derfor spørger mig, om
Jeg kan »Kinesisk«, maa jeg svare med et Modspørgs-
maal: Mener De nu Kanton-, Beklng- eller Amoy-Kine-
sisk? Og mener De Dialekter, som tales i Dag, eller
som de taltes paa Konfutses Tid for 2.000 Aar siden,
eller mener De det saakaldte Literatursprog. i hvilket
væsentlige Elementer gaar tilbage til Talesproget paaKonfutses þÿ T i d  Til det, vi kalder Kinesisk, regner Sprog-
forskerne samtlige de Sprog, som siden det kinesiske Ri-
ges Opstaaen engang i forhistorisk Tid, mindst et Par
tusind Aar før vor Tidsregning, taltes og endnu tales in-
denfor dette Riges Grænser. Men der er en Forkla-
ring paa den tilvante Brug af Ordet »Kinesisk«, nemlig
deiV Ejendommelighed ved det kinesiske Skriftsprog,
at <et har været fælles ikke blot tværs over hele Land-
omra'hdet. men ogsaa ned gennem Tiderne, lige siden de
ældste kendte Skrifter fra omkring 1000 Aar f. v. T.
Dette fælles, konservative Skriftsprog har bundet det
mægtige Rige sammen, forenet dets Kultur og dets Hi-
storie gennem ca. 3000 Aar. Det kan kun sammenlignes
med det Fænomen i Europa, at Latinen 1 Middelalderen
og Renæssancen blev opretholdt som det fælles, lærde
og diplomatiske Sprog, som kunde læses og forstaaa
hele Europa rundt, men u d t a 1 1 e s forskelligt i de for-
skellige Lande. Latinen formidlede en Kultur, som var
fælles-europæisk, men som i de enkelte Lande tjente til
den videre Udbygning af den nationale Kultur.
þÿ  Man har fejlagtigt givet Udtryk for den Opfattelse,

at det kinesiske Skriftsprog er en Billedskrift, men saa-
dan forholder det sig ikke. Det er virkelig et rigtigt,
skrevet Sprog. Man skriver kinesiske Ord paa samme
Maade og i samme Forstand, som Europæere skriver Ord.
Tegnet for »Mand« staar altsaa ikke som Symbol for
»Mand«, men staar for et Ord, der paa vedkommende
kinesiske Dialekt, hvori det tilfældig læses og udtales, be-
tyder noget ganske bestemt og udtales paa sin ganske
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Venstres Ungdom for Binds-
lev og Omegn.
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alderen og renæssancen blev opretholdt 
som det fælles, lærde og diplomatiske 
sprog, som kunne læses og forstås hele 
Europa rundt, men udtaltes forskelligt i 
de forskellige lande. Latinen formidlede 
en kultur, som var fælleseuropæisk, men 
som i de enkelte lande tjente til den vi-
dere udbygning af  den nationale kultur. 

Man har fejlagtigt givet udtryk for den 
opfattelse, at det kinesiske skriftsprog 
er en billedskrift, men sådan forholder 
det sig ikke. Det er virkelig et rigtigt, 
skrevet sprog. Man skriver kinesiske ord 
på samme måde og i samme forstand, 
som europæerne skriver ord. Tegnet 
for ”mand” står altså ikke som symbol 
for ”mand”, men står for et ord, der på 
vedkommende kinesiske dialekt, hvori 
det tilfældig læses og udtales, betyder 
noget ganske bestemt og udtales på sin 
ganske bestemte måde. Det fælles kine-

i lyd, i udtale, overalt i Kina, men det 
er overalt identisk gennem de sprog-
lige begreber, som tegnene udtrykker. 
Mens de europæiske sprogs skrift er en 
lydgengivende skrift og derved anvende-
lig for de forskellige nationers forskellige 
lyde og ord, er kinesisk skrift ikke i første 
række en lydgengivende, men en ord-
gengivende skrift. Noget andet er, at den 
i sin oprindelse må have været en slags 
billedskrift og til dels har bevaret nogle 
billedlige tegn den dag i dag; men denne 
billedskrift har ret hurtigt udviklet sig til 
en ordskrift med tegn for navneord såvel 
som udsagnsord, tillægsord og biord, 
hvor de oprindelige billeder i en sætning 
som ”jeg kommer i morgen” - gengivet 
ved en mand og en sol – er gået over 
til at være bestemt fastsatte tegn, der 
gør det muligt at skrive sætningen helt 
igennem. Det for europæerne helt frem-
medartede skriftsystem hænger sammen 
med den ejendommelighed ved de ki-
nesiske sprog, at det er enstavelsessprog 
(monosyllabiske). Oprindeligt har der 
været et tegn for hvert i sproget fore-
kommende ord, ord som ching, chang, 
chung. Sprog og skrift er på den måde 
bygget op af  lutter enstavelsesord, der er 
de mindste enheder i sproget, så små og 
så enkle, at de ikke yderligere behøver 
at opdeles. Sådan var det i hvert fald 
på den tid, da det kinesiske skriftsprog 
blev til, og hvert af  sprogets tusinder 
af  enstavelsesord havde sit tegn og sin 
udtale. Ved en for alle sprog gældende 

sprog, blev udtalen gradvis mere for-
simplet eller forenklet, sådan at mange 
ord blev ens i udtale, samtidig med at 
de bevarede deres forskellige betydning. 
De blev homonyme, på samme måde 
som vi på dansk har homonyme ord 
som ”måtte” og ”bly”. Over for denne 
vanskelighed klarede man sig ved at 
forsyne de enslydende ord med forskel-
lige forklarende tilføjelser eller nøgleord. 
Disse nøgleord har rent rumligt udviklet 
teksterne, så den samme tekst i dag må 
skrives med ca. dobbelt så mange tegn. 
På den måde er hvert enstavelsestegn 
i den gamle konfucianske skrift udvi-
det med et ekstra nøgleord i moderne 
pekingskrift. Således må man ved ordet 
”at se” gennem et nøgleord af  omtrent 
samme betydning angive, hvorvidt ordet 
i sin sammenhæng skal betyde ”se” eller 
det enslydende ”spion” eller ”sam-
menligne”. Det ville svare til, om man 
på engelsk ville nærmere bestemme 
betydningen af  ordet ”look” (se) ved 
det ensbetydende ord ”see”. Men det 
er jo netop det, der genspejler sig i det 
såkaldte pidgin-engelsk, det forretnings-
engelsk, der tales overalt af  de indfødte 
i Østen. Vi kender et noget lignende 
fænomen, når vi på dansk siger tegne-
bog for at adskille det fra læse-skrivebog 
eller fra det begreb ”en bog”, der i pa-
pirhandlersproget betyder 24 ark. – Der 
er således en væsentlig forskel mellem 
kinesisk skrift og tale, som medfører, at 
det betaler sig at lære de to ting hver for 
sig, mens man lærer europæiske sprog 
lettest ved samtidig indøvning af  begge 
færdigheder, fordi skrift og tale for en 
stor del støtter hinanden. 

En ejendommelighed ved de kinesiske 
sprog er, at de mangler bøjningsformer, 
men denne vanskelighed er nu ikke så 
stor, som man skulle tro, og den frem-
bryder ingen problemer for kineserne 
selv. På samme måde forholder det sig 
med den sædvanelige påstand, at der 

ordklasser som navneord og udsagns-
ord. Forholdet er kun det, at mange 
ord i visse standardanvendelser går på 
tværs af  ordklasserne, således af  f.eks. 
et tillægsord som ”lang” i visse bestemte 
forbindelser kan bruges som udsagnsord 
i betydningen ”anse for lang”, lige-
som navneordet ”hånd” kan anvendes 
verbalt i betydningen ”at hånde”, dvs. 
”lede ved hånden”. 

Samler man alle de ordtegn, der er 
anvendt gennem den kinesiske tradition, 
beløber det sig til ca. 50.000. Nu er 
ikke alle 50.000 ord nødvendige, man 

med 6.000. Alt hvad der ligger udover 
6.000, må betragtes som lærdom. Det er 
et forhold, som er kommet den reform, 
der hedder 1.000-tegnbevægelsen til 
gode, et forsøg på at skabe et ”basic 
kinesisk” i lighed med basic English ud 
fra det princip, at enhver skal kunne 
lære at læse og skrive uden just at be-
høve at forstå alt, men sådn at man kan 
udtrykke, hvad man har på hjerte. Det 
er en bevægelse, som har mulighed i sig 
for at realisere det gamle, revolutionære 
program om at almengøre læse- og skri-

demokratisk i den forstand, at enhver 
havde adgang til at tage eksaminer og 
derved få embede; men skriftsprogets 
vanskeligheder satte naturligvis en 
praktisk grænse for udnyttelsen af  denne 
adgang. 
Afgørende for ”demokratiseringen” af  
skriftsproget blev den fremragende Dr. 
Hu-Shis reform, da han på basis af  
Peking-dialekten skabte det nye natio-
nale skriftsprog, der på lignende måde 
som det norske landsmål, der førte bort 
fra det gamle dansknorske rigssprog, har 
ført skriften bort fra det kancelliagtige 
gammelkinesiske til et sprog, der mere 
lignede det talte. Selvom pekingskrif-
ten kommer nordkineserne mere til 
gode end sydkineserne, indebærer det 
den umådelige fordel, at det viderefø-
rer traditioner og tegn fra det gamle 
skriftsprog og således undlader at slå for 
meget i stykker. Det moderne kinesiske 
sprog er i sin struktur det af  de asiatiske 
sprog, der – når man ser bord fra di-
rekte beslægtede sprog som de indiske – 
ligner de europæiske mest. Man er i det 
hele taget for tilbøjelig til at overvurdere 
forskellighederne mellem europæiske og 
kinesiske forhold i stedet for at hæfte sig 
ved de mange slående lighedspunkter. 
I Kina har man opbygget et samfund, 
skabt en litteratur, en arkitektur, en 
kunst og en tænkemåde, der i virkelig-
heden står vort eget nærmere, end vi til 
daglig forestiller os; selve måden at stille 
problemerne på, minder ofte forbløf-
fende om vor egen. Faktisk tror jeg, man 
kunne sige det på den måde, at den 
europæiske kultur har større lighed med 
den kinesiske end med så meget andet 
ude i den store verden. 
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Døden får en betydningsfuld 
rolle i Yu Huas og Sun Pins 
historier, Can Xues beretning 

om to nabofamilier er en totalt sur-
realistisk skildring af  forfald, menne-
skeligt og materielt. I de to oversætteres 
samtalestumper om denne bog eller 

-
siske litteratur, især ”Det røde værelse”. 
Det kan være svært at følge, hvis man 
ikke er dybt fortrolig med dette værk og 
er det på kinesisk, men det er givetvis 
rigtigt, at selv om rammen om de liv, 
der er tale om i Det røde værelse og i 
Aldrende skyer i drift er meget forskel-
lige, så er begge værker illustrationer af, 
hvordan stadig kontrol og overvågning 
ødelægger mennesker. 

Det samme gælder faktisk Yu Huas 
En virkelighed og Sun Pins Uendelig 
lidelse, selvom de er blevet til med 
omtrent 30 års mellemrum og altså i to 
forskellige Kinaer.

Sidse Laugesen skriver i sit forord 
til Yu Huas historie, hvordan han 
er påvirket af  kulturrevolutionen og 
dens grusomheder og derfor skriver 
enkelt og grumt. I hans fortælling om 
to familier, der bor for tæt sammen, er 
mændene brødre, og mens de voksne er 
på arbejde, kommer den enes lille søn 
til at tabe den anden families babysøn 
på cementen udenfor, så han dør. Hans 

slået hul i hans hoved, og da faderen 
kommer hjem til det, går han amok. 

vil han have fat i brorsønnen for at gøre 
gengæld. Det lykkes, og et orgie af  vold 
ender med, at han sparker sin nevø op 
i luften, så han lander på cementen og 
ender som sin fætter, død og med et 
vældigt blødende sår i hovedet.

Voldsorgiet fortsætter og ender med, at 
Shanfeng, som først gik amok, efter at 
de to børn er kørt til brænding på en 
trillebør, får en frygtelig hovedpine og 
bliver narret af  sin bror Shangang, så 
han lader sig binde til træet uden for 
huset. Her smører Shangang kødmos 
på hans fødder og tindinger. Det slikker 
en lille hund i sig med det resultat, at 
Shanfeng bogstavelig talt dør af  grin.

Det slipper Shangang ikke godt fra. 
Han dømmes til døden, men hans enke 
skænker hans krop til staten, så han 
bliver skeletteret for at ende som under-
visningsmateriale i et klasseværelse.

Grumt, og grumt skildret, men også en 
beskrivelse af, hvad kulturrevolutionens 
grumheder gjorde ved mennesker.

Sun Pin hører vor egen tid til. Hun 
skriver om forhold i den store by, hvor 
menneskene lever lige så tæt sammen 
som før i tiden, men hvor man måske 
ikke lader sig drive til voldelige overfald 
af  omstændighederne. Og så alligevel. 
Chu Nanhong og Zhang Qun deler 
lejlighed med et andet ungt par, og i 
den hede sommertid er det utåleligt på 
enhver måde. 

UMÆLENDE, AFSTUMPEDE OG 
ULYKKELIGE

ANMELDELSE AF TRE (LANGE) NOVELLER

 – KALDET NOVELLAER – FRA KORRIDOR.

AF RIKKE AGNETE OLSEN 

ALLE TRE FORTÆLLINGER 

HANDLER OM MENNESKER, 

DER ER TIL DELS UMÆLENDE, 

TIL DELS AFSTUMPEDE OG 

GENNEMGÅENDE ULYKKE-

LIGE.

DE LEVER FORFÆRDELIGE LIV 

UNDER GYSELIGE OMSTÆN-

DIGHEDER OG ALT FOR TÆT 

PÅ ANDRE MENNESKER, DER 

MÅ TÅLE HELT LIGNENDE 

FORHOLD.
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Da det afsløres, at den skole, hvor 
Zhang Qun arbejder, får mulighed for 
at dele nogle lejligheder ud til medar-
bejderne, beslutter Chu Nanhong at 
gøre, alt hvad der er hende muligt for, 
at de kan komme i betragtning. Det 
bedste ville være at kunne give penge, 
men det har de ikke, og efterhånden 
indser hun, at hun kun har sig selv at 
handle med.

Hun opsøger skolens inspektør Wan 
Yusheng og prøver først at tale til hans 
bedre jeg, men det reagerer han ikke 
meget på. Derefter søger hun stadigt 
ivrigere at lade ham forstå, at hun er 
villig til alt. Det lykkes heller ikke, selv 
om hun kommer tæt på ham og opda-
ger, at han er en ulykkelig mand, og at 
han for resten ikke har noget at gøre 
med tildeling af  lejligheder. Til sidst 
opsøger hun ham i hans lejlighed, og 
hendes tilnærmelser ender med, at han 
springer ud ad vinduet. Da hun kigger 
ud for at se, hvad der er sket, ser hun 
sin mand stå dernede, hvor Wan ligger 
død. Så er alt i virkeligheden tabt.

Der er ikke så megen vold og ikke nær 
så meget blod som hos Yu Hua, men 
beslutsomheden og omstændigheder-
nes tvang er lige så stærk. Det ser man 
egentlig også af  titlen.

Titlen på Can Xues fortælling er til 
gengæld ikke let at gennemskue. Ald-
rende skyer i drift. Hedder den sådan, 
fordi personerne er grimme og gamle 
og formålsløst og egentlig uden lyst 
dalrer omkring mellem hinanden? Har 

det noget at gøre med klassisk kinesisk 
litteratur, måske som et skjult citat?
Igen bor to familier tæt ved siden af  
hinanden, de to ægtepar er hver for 
sig ikke godt egnede til at være sam-
men, og ægtefællerne synes ikke om 
hinanden. Den ene mand har en slags 
forhold til den andens kone, men det 
er ikke så svært, fordi hendes mand for-

sin mor. Åbenbart vasker ingen af  dem 
nogensinde sig selv eller sengetøjet, 
rotter vrimler og yngler under sengene, 
konen med den utro mand hænger 
spejle op forskellige steder, så hun kan 
udspionere den forladte nabokone, som 
klistrer sprækkerne i skillevæggen mel-
lem de to lejligheder i huset over med 
papir. Teksten er temmelig usammen-
hængende, somme tider er det svært at 

nu glider over siderne. Det hele bliver 
ikke nemmere at følge, fordi meget er 
drømme.

Det er imidlertid ikke sprogets skyld, 
hvis det kan være svært at følge med i 
de aldrende skyer i drift. De to over-
sættere har gjort en stor og vellykket 
indsats for at skabe et klart og velfor-
met dansk, og det kan ikke have været 
let, når bare forfatterens navn kan give 
anledning til så mange overvejelser, 
som det gør for dem i deres samtaler.

Sidse Laugesen er alene om at tolke Yu 
Hua og Sun Pin, og det gør hun lige så 
klart og godt. Derfor er det en fornø-
jelse at læse de to historier, selv om 
indholdet er barskt og sørgeligt.

Yu Hua: En virkelighed

17. oktober på forlaget Korridor som den sjette 

kr.

Oversat af  Sidse Laugesen, forord af  Sidse 
Laugesen

Yú Huá: 
En Virkelighed, oversat til engelsk under titlen 
A Kind of  Reality

Can Xue: Aldrende skyer i drift 
141 sider, først udgivet i Kina 1986, udkom 

ottende udgivelse i forlagets novellaserie

Oversat af  Rakel Haslund-Gjerrild og Sidse 
Laugesen, afsluttes med spredte pluk fra over-
sætternes samtaler.

de fúyún Aldrende Skyer i Drift, oversat til 
engelsk under titlen Old Floating Cloud.  

Sun Pin: Uendelig lidelse

17. oktober på forlaget Korridor som den femte 

kr.

Oversat af  Sidse Laugesen. Kort efterskrift om 
Sun Pin

Uendelig Lidelse oversat til engelsk under titlen 
Ingenious Pain



18 KINABLADET

MADE IN CHINA 
– TUR/RETUR

AF LAURIDS MIKAELSEN

MISSIONÆRBARN OG TIDLIGERE DANSK AMBASSADØR I KINA

Den 23. marts 1946 rejste en gruppe 
danske missionærer til Californien 
for at få sprogundervisning og - for 
lægernes vedkommende - undervisning 
i tropemedicin og kinesisk lægekunst, 
baseret på urtemedicin og akupunktur. 
Udsendelsesgudstjenesten blev holdt i 
Københavns Domkirke den 8. marts 
1946. Det var en stor begivenhed så 
hurtigt efter krigen at sende 7 unge 
missionærer til Kina. Danske og andre 
missionærer i Kina var rejst hjem før 
eller under krigen.

Med i den gruppe af  nye missionærer 
var min far og mor, Dr. S.E. Mikaelsen 
og hans kone Anna. Det var min far, 
som var ”formand” for hele gruppen, 
og derfor var det også ham, som talte 
ved udsendelsen i Københavns Dom-
kirke. Min far var 31 år, de andre af  
samme alder.

Efter et år i Californien rejste de unge 
missionærer til Kina. De landede i 
Shanghai ved Peace Hotel på The 
Bond. Mange danske turister i Kina ved 
nøjagtigt, hvor det er. Det var den 3. 

Peking, hvor yderligere sprogundervis-
-

vendig på grund af  borgerkrigen. Fra 
Peking gik rejsen til det centrale Kina, 
hvor jeg blev født den 9. juni 1948 på 
det amerikanske missionshospital, som 

min far nu var blevet leder af. Amerika-
nerne var rejst hjem.

vesterlændinge fra den ulidelige varme 
og op på bjerget Lushan. Der blev jeg 
døbt. Den danske historiker, Simon 
Gjerø, beretter i bogen ”Kaldet til 

jeg blev døbt. Chiang Kai-check og 
Madame Chiang Kai-shek, som var 
kristne, var til stede på bjerget.

På bjerget, 1.300 m over det omgivende 

en sommerbolig. Den blev overtaget af  

MADE IN CHINA

MANGE VED, AT DER VAR 

DANSKE MISSIONÆRER I 

KINA FØR 2. VERDENSKRIG, 

OG DERMED OGSÅ FØR 

DEN KINESISKE BORGER-

KRIG. MEN MANGE VED IKKE, 

AT DER OGSÅ VAR DANSKE 

MISSIONÆRER I KINA EFTER 

ANDEN VERDENSKRIG. DET 

VAR DER.

Lillebror Laurids døbes på bjerget Lushan
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Mao i forbindelse med  revolutionen. 
Jeg har selv været der, og har siddet 
i Mao’ stol. Eller skal vi sige Chiang 
Kai-check’s stol? 

Hvordan har det kommunistiske styre 
det med religioner i dag? Enhver turist 
i Kina har set de mange templer, 

er daoistiske, og så er der endda også 
gamle templer til ære for Confucius, 
selv om confucianisme ikke er en reli-

som opsætter leveregler for det enkelte 
individ, for de kinesiske familier og for 
samfundet i bredere forstand. Desuden 
dyrker kineserne forfædrene, typisk ved 
et lille alter i hjemmet. Det er kort sagt 

som ofte er blevet kaldt den kinesiske 
folkereligion.

Også kristendom har en plads i denne 
palet. Der er kirker i det moderne 
Kina, nye bygges op og andre jævnes 
med jorden. Den kristne kirke, Golden 
Lampstand i Shanxi provinsen blev den 
9. januar 2018 sprængt i stumper og 
stykker.

Tiden 1948-49
I 1949 var borgerkrigen overstået. 
Når kommunisterne vandt borgerkri-
gen, skyldtes det i høj grad, at de var 
veldisciplinerede og havde en hæderlig 

Kina, hvor de havde magten. Det var 
navnlig de områder, som Japan havde 
besat under 2. verdenskrig. Men under 

krigen med Japan dukkede kommuni-
sterne sig. 

Udgangspunktet var dårligt, et stærkt 
forarmet Kina. Kina havde ganske vist 
i mere end tusind år været verdens stør-
ste økonomi, men det var sat over styr. 
Kina var i 1949 et uland i den absolut 
tungeste ende af  skalaen.

Næsten ingen kunne læse og skrive, 
bortset fra eliten. I store dele af  landet 
var der ingen skoler, og uddannelse i 
bredere forstand var der ikke noget af. 
Der var heller ikke et sundhedssystem 
med læger og hospitaler. 

Kineserne var små af  vækst og levede 
ikke længe. Gennemsnitslevealderen for 
mænd var under 60 år, og de var i gen-
nemsnit kun 160 cm. høje. Kvindernes 
levetid var lavere, og det var deres 
højde også. 

Det moderne Kina har mange dan-
skere besøgt, og mange forbavses over 
den hast, hvormed landet udvikles. Nye 
og højere bygninger i byerne, højhastig-
hedstog mellem byerne, forretninger og 
forbrug, som ligner vores i den vestlige 
verden. Det så ganske anderledes ud i 
1949 for kun 70 år siden.

Tur
I sommeren 1949, efter at Chiang Kai-

mine forældre også, denne gang med 
tre børn. De fulgtes med andre danske 
missionærer fra gruppen, og forlod som 
de sidste missionærer Kina.

Det blev for mig den første store 
rejse, først gennem det centrale og 
det vestlige Kina til Hong Kong, og 
derfra til Danmark. I slutningen af  juni 
1949 blev familien med en lille gruppe 
danske ledsagere hentet ud af  Kina i 

gruppen i Liuchow i det sydvestlige 
hjørne af  Kina.

Fra Liuchow kom familien til Hong 
Kong, og derfra med et ØK skib til 
Europa og endelig til Danmark med 
ankomst den 18. oktober 1949. Det var 
min første lange rejse, min første tur til 
Danmark. 

Det var i øvrigt ikke en given sag, at 
familien skulle til Danmark. Under 

opholdet i Hong Kong undersøgte min 
far, om det skulle være Danmark eller 
USA, hvor de kom fra, som skulle være 
den næste destination. Opholdet i Kina 
havde medført gældsstiftelse, så nu var 
det spørgsmålet, hvor gælden hurtigst 
kunne høvles af. Det blev en lægeprak-
sis i Jylland.

I 1976 blev jeg ansat i den danske 
udenrigstjeneste. Jeg har forhandlet på 
vegne af  Danmark i EU, FN, Euro-
parådet mv. Og før min udsendelse til 

nemlig Bruxelles (EU), USA og Polen. 
Senere blev det så Kina og Litauen, de 
tre sidstnævnte som ambassadør. Fra 
Kina var jeg sideløbende ambassadør i 
Nordkorea og Mongoliet. 

Retur
Og så kommer 2. halvleg, altså min 
genkomst til Kina som Danmarks am-
bassadør. Jeg var ambassadør i Polen, 
da udenrigsministeriet ringede mig op 
for at meddele, at regeringen ville have 
mig udnævnt til ambassadør i Kina. 
Formelt kunne jeg have sagt ”nej tak”, 
men mit svar lød: ”Min kone siger ja, 
og jeg siger ja tak”. Det var i 2004. Rej-
sen gik for bagagens vedkommende i 
en container direkte fra Polen til Kina, 

til Kina. 

Det blev en fantastisk periode i vores 
liv, indtil vi i 2007 rejste videre til Vil-
nius. Der kom store bølger af  besøgen-
de danske delegationer, fra kongehuset, 
regeringen, folketinget, folketingsud-
valg, erhvervsdelegationer mv., og de 
skulle naturligvis betjenes af  ambas-
saden, som forberedte og gennemførte 

rejste rundt i Kina til mange spæn-
dende destinationer i en uge eller mere, 
når de nu var kommet den lange vej 
til Kina. Og ambassadøren rejste altid 
med. Jeg kom ofte hjem fra en rejse for 
at få stukket en stak papirer i hånden 
om den næste delegation, som ankom 
samme dag eller dagen efter.

Et par tilbageblik på kongehusets besøg 

uden dronningen, men med store 
delegationer. Han elskede Kina. En 

fortalte han mig, at han som ung fransk 
diplomat var blevet stillet i udsigt, at 

Hjemme ved barndomshjemmet i Jiujiang
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han kunne blive ambassadør i Mongo-
liet. ”Men så mødte jeg dronningen”. 
Jeg sagde, at vi sagtens kunne forberede 
et besøg for prinsen i Mongoliet. Det 

sidste øjeblik, fordi prinsen gled ned af  
en lejder på kongeskibet Dannebrog 
og måtte indlægges. Det skete kort før 
det planlagte besøg, og da jeg kom til 
Mongoliet, uden prins, stod der på 
forsiden af  den største avis i Mongoliet 
”Welcome Your Royal Highness the 
Prince Consort of  Denmark”.

Et andet typisk besøg var af  Prisesse 
Alexandra, som var i Kina med to 
fjernsynshold, DR1 og TV2. Den ene 
kanal lavede et program om danske 
luksusvarer i Kina, den anden om små 
danske virksomheder i Kina. Rejsen 
gav et samlet dynamisk billede af  
dansk erhvervsliv i Kina, og hvordan 
et kongeligt besøg kan hjælpe med 
opmærksomhed om en virksomhed el-
ler et dansk brand. I Shanghai åbnede 
prinsessen den først B&O-butik i Kina 
og en dansk InWear butik med smart 
dansk dametøj. Begge begivenheder 
blev dækket intensivt af  kinesisk presse, 
herunder tv-kanaler, så B&O’s og 
InWears brands blev med et slag kendt 
i Kina.

Som ambassadør havde jeg mange 
andre rejser rundt i Kina. Jeg har f.eks. 
åbnet fjernvarmeprojekter i Harbin, 

-

af  Danida. Jeg har åbnet stribevis af  
danske investeringer i Kina, f.eks. nye 
fabrikker for Vestas, Novozymes, Dan-
foss, Mærsk mv. 

Det lyder ligetil med en delegations-
rejse. Det er det ikke. Ambassaden 
tilrettelagde og gennemførte f.eks. et 
besøg af  udenrigsminister Per Stig 

Møller og miljø- og klimaminister 
Connie Hedegaard. A piece of  cake? 
Nej. Der var en stor pressedelegation 
med, hvor hver enkelt journalist kunne 
vælge imellem at følge Per Stig Møl-
lers program eller Connie Hedegaards 
program. Og de to ministre havde hver 
en delegation af  erhvervsvirksomheder 
med, store danske virksomheder, som 
hver især forventede at få synlighed i 
Kina. Der skulle store styrker med fra 
ambassaden og generalkonsulaterne i 
Kina, danske diplomater og kinesiske 
lokalansatte. Kinesere? Ja, hvem skulle 
ellers oversætte samtalerne, bestille 
busser, aftale ankomst- og afgangstider, 
frokost - eller ikke - med de forskellige 
værter, myndigheder, virksomheder mv.

Det er en sag for diplomatiet, lyder 
det ofte. Men er det altid en dans på 
de bonede gulve? Absolut ikke. Da jeg 
var ambassadør i Kina, var jeg ved 
siden af  ambassadør i Mongoliet og 
Nordkorea. Min første rejse til Nord-

Dronningen blev lidt af  et mareridt. 
Man kan ikke tage mobiltelefon med, 
og det er direkte tåbeligt at medbringe 
computer og papirer. Skæbnen ville, at 
Nordkorea havde afprøvet den første 
atombombe. EU havde i den anledning 
formuleret en skarp fordømmelse, og 
havde tilføjet, at hvor første lejlighed 
dukkede op, skulle denne fordømmelse 
fremføres direkte over for de nordkore-
anske ledere.

Det tilfaldt mig at fremføre EU’s kritik. 
Sammen med ambassaderåden rejste 
jeg til Pyongyang, havde lært den lange 
udtalelse udenad, ikke medbragt papi-
rer osv. Ved selve ceremonien sagde jeg 
til ambassaderåden, at ”jeg fyrer det 
hele af  med det samme. Det er ikke sik-
kert, at jeg får ordet igen”. Som sagt, så 
gjort. Da jeg var ved at være igennem 
de mange punkter, rejste nordkorea-
nerne sig op og gik truende over mod 
os. Jeg sagde til ambassaderåden ”nu 
får vi tæsk”, men det gik heldigvis ikke 
så vidt. Vi blev redet af  H.C. Ander-
sen. Nummer to i det nordkoreanske 
hierarki, som modtog fuldmagten fra 
Dronningen, var en stor beundrer af  
H.C. Andersen. Han ville gerne besøge 
Odense.

Sidste gang jeg var i Nordkorea for at 

besøg i min hotelsuite. Jeg hørte, at no-
gen kom ind, men lod som om jeg sov. 
Jeg kunne høre, at bagage og diverse 

De fandt ikke noget, for der var ikke 

Laurids Mikaelsen

Laurids Mikaelsen er forfatter til bogen Religion på 

Han har desuden skrevet en lang række artikler om 
Kina, og holder løbende foredrag. 

-

Rundvisning ved barndomshjemmet i Jiujiang

Besøg ved dåbskirken på bjerget Lushan

Min kone og jeg i barndomshjemmet, min mors 
kontor. Den ældre dame var sygeplejeelev, da min 
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KINA HAR BRUG 

FOR BABYER

EFTER FIRE ÅRTIER MED RESTRIKTIVE FAMILIE-

PLANLÆGNINGSPOLITIK STÅR KINA’S MAGT-

HAVERE OVER FOR ET HELT NY PROBLEM I 

DAG – HVORDAN FÅR MAN FLERE BØRN?

AF AF AYO WAHLBERG, PROFESSOR MSO, INSTITUT FOR  

ANTROPOLOGI, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Over alt i verden falder fertili-
tetsrater. Og for første gang 
i verdenshistorien bor over 

halvdelen af  verdens befolkning nu i 
såkaldte lavfertilitetslande, hvor der 
fødes færre end 2 børn per kvinde i 
gennemsnit. Ingen steder ses denne 
udvikling – fra høj til lav fertilitet – 
tydeligere end i Kina. Det var Deng 
Xiaoping, som i slutning af  1970’erne 
var med til at udtænke og implemen-
tere landets berygtede etbarnspolitik. 
Argumentet var – i tråd med tidens de-

høj fertilitet bremsede landets mulighe-
der for økonomisk udvikling. Familie-
planlægningsprogrammer involverede 
udvidelse af  adgang til prævention, 
sterilisering samt abort i et kvotesystem, 
som begrænsede antallet af  børn i de 

etbarnspolitik er veldokumenterede, og 
det menes, at de har været med til at 
forhindre i omegnen af  400 millioner 
babyfødsler, omend vi aldrig kommer 
til at vide, om det estimat holder, da 
nogle eksperter har påpeget, at mange 
af  de fødsler alligevel ikke vil have 
fundet sted pga. landets spektakulære 
økonomiske vækst i de seneste årtier.

Hvad Kinas faldende fertilitet end 
skyldes, har det været både mærkvær-
digt og ironisk at have arbejdet med 
infertilitet i Kina igennem de seneste 
12 år, hvor jeg har udført antropolo-
gisk feltarbejde på Kinas (og nu også 
verdens) største fertilitetsklinik og 

sædbank. Antallet af  fertilitetsklinik-
ker er eksploderet i Kina siden landets 
første reagensglasbarn Zheng Mengzu 
blev født i 1988. På trods af  denne 
stigning – der anslås at være omkring 
400 klinikker i Kina – kan klinikkerne 
ikke følge med efterspørgslen. 
Omtrent 10% af  Kinas fødedygtige 
par estimeres at være ramt af  fertilitets-
problemer, som kræver klinisk behand-
ling. Og 10% i Kina er jo en anseelig 
størrelse, når det omsættes til antal par. 
Samtidig falder fertiliteten uden for 
det, som arbejdsgiverbetalte sundheds-
forsikringer (hvis man overhoved har 
sådan en) dækker. Nogle behandlinger 
– såsom inseminering – er forholdsvis 
billige og dermed tilgængelige, hvori-
mod IVF (som kræver udtagning af  æg 
fra kvinden samt fertilisering i labora-
toriet inden befrugtet æg implanteres) 
koster omkring 40.000 kr. per behand-

-
linger, men dette er uden for manges 
rækkevide.

Min antropologiske forskning har haft 
til formål at redegøre for, hvordan 
assisterede reproduktive teknologier – 
som har til formål at producere babyer 
– blev udviklet i præcis det tidsrum, 
hvor den kinesiske stat havde sat sig 
for at gøre alt for at forhindre antallet 
af  fødsler. Og som jeg dokumenterer 
i min bog Good Quality – the Routi-
nization of  Sperm Banking in China 
var opgaven også en stor udfordring 
for pionererne Zhang Lizhu i Beijing 

og Lu Guangxiu i Changsha, som blev 
mødt af  kritiske kollegaer og familie-
planlægnings funktionærer.

I 2020 er virkeligheden en helt anden. 
Fertilitetsraten er styrtdykket til ca. 1.6 
barn per kvinde, hvilket førte til en 
lempelse af  et-barns politikken i 2015, 
som nu er blevet til en to-barns politik. 
Men selv denne ændring synes ikke at 
have kunnet vende udviklingen. Det 
National Bureau for Statistik i Kina 
havde forventet 20,8 millioner fødsler i 
2018, men ’kun’ 15,2 millioner babyer 
blev født. Noget tyder på at lavfertilitet 
er kommet for at blive i Kina. Som 
Professor Mu Guangzong fra Peking 
University Institute of  Population 
Studies har formuleret det i en artikel i 
People’s Daily fra 2018:

”I en lavfertilitetstid med høje fødsels-
omkostninger er fertilitet ikke kun et 
personligt anliggende, men også en 
begivenhed af  betydning for landets 
langsigtede stabilitet. Kina har akut 
brug for en ny befolkningsvenlig politik, 
fertilitetsvenlig, børnevenlig, familie-
venlig og aldringsvenlig.” 

Som jeg foreslog Lu Guangxiu under 

lov at præsentere min bog i forbindelse 
med fejring af  30 års fødselsdagen for 
Kinas første IVF børn, er det måske 
fertilitetsklinikken, som nu vil overgå 
abortklinikkens centrale rolle i landets 
familieplanlægning.

Endnu en fertilitetsklinik under opbygning i Changsha, 
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KINESISK-NORDISK 
KUNST- OG 
KULTURSAMARBEJDE I AOTOU  

EN AF DE VIGTIGE HAVNEBYER I SYDKINA ER MILLIONBYEN XIAMEN SOM LIGGER PÅ EN Ø AF 

SAMME NAVN I FUJIAN PROVINSEN OVER FOR TAIWAN. 

PÅ FASTLANDET NORD FOR ØEN LIGGER EN PITTORESK FISKERLANDSBY, AOTOU LANDSBY, 

SOM I 1800-TALLET VAR UDSKIBNINGSHAVN FOR EKSPORT AF VARER TIL ISÆR EUROPA. 

Værket præsenterer en større udendørs 
skulptur, der er udført i bambus. Bambus 
Palads er skabt i samarbejde med lokale 
assistenter og tiltrækker beskueren på en 
intens måde. Når beskuerene ser på den, 

og især når de træder ind i den, oplever de 
nye aspekter af  verden, de ikke tidligere har 

været opmærksomme på. 

Jesper har tidligere lavet lignende værker 

udføre det i friske bambuspinde i forskellige 
dimensioner.

AF PONTUS KJERRMAN
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Med sin beliggenhed og det 
stærke tidevand har Aotou 
været et udmærket udskib-

ningssted til de store europæiske skibe. 

ved højvande er her stor aktivitet ved 

sorteres og fragtes af  sted i sidevognene 
på gamle motorcykler.

Her ligger en kunsthal, NAC Nordic 
Contemporary Art Center, som udstil-
ler skandinavisk kunst. Den kinesiske 
gallerist Lan Lan leder sammen med 
sin svensk-kinesiske mand, billedkunst-
neren Wang Tong Centeret. De seneste 
20 år har de arbejdet med kulturud-
veksling mellem Kina og De Nordiske 
Lande. 

I efteråret 2019 åbnede udstillingen 
Interactivity – Playful imagination. 
Udstillingen, som er kurateret af  
kunstakademiets tidligere rektor dr.phil. 
Else Marie Bukdahl i samarbejde med 
billedkunstnerne Tine Hecht-Pedersen 
og Mette Vangsgaard, viser 13 danske 
og norske kunstneres formidlende og 
publikumsinddragende kunst.
De udstillede værker forholder sig 

Shustermans (f. 1949) teorier om soma-

æstetik; det relationelle forhold mellem 
krop og sind som tager afsæt i kinesisk 

Flere af  udstillerne har arbejdet med 
kunstformidling på Børnenes Værksted 
på Statens Museum for Kunst i forbin-
delse med udstillingen. 

Lan Lan, hvis navn betyder blå orkide, 
er direktør for NAC, er født og opvok-
set i Xiamen, studerede på Xiamen 
Universitet, og har fra 1990-erne 
drevet galleri i det centrale Xiamen, i 
begyndelsen med kinesisk kunst, men 
siden hun i 2003 mødte Wang Tong, 
har hun udstillet og formidlet nordisk 
kunst i Kina og kinesisk kunst i Nor-
den. De to har skabt et netværk af  kon-
takter mellem Kina og Skandinavien. 
Wang Tong er født i Nordkina og stu-
derede fra 16-års alderen maleri på det 
meget anerkendte Lu Xun Akademiet 
i Shenyang. Lu Xun Akademiet er op-
kaldt efter forfatteren, som i 1920-erne 
var en af  de første, som skrev kinesisk 
litteratur på talesprog. Akademiet star-
tede allerede under borgerkrigen oppe 
i Yan’an, og da Shenyang var en af  de 
første større byer, som kommunisterne 

hertil. Det har haft en særstilling i Kina 
som et af  de otte bedste akademier, og 

-

visning i tegning. Wang Tong blev alle-
rede som 20-årig ansat som professor i 
kinesisk maleri og har undervist mange 
dygtige kinesiske billedkunstnere. 

I takt med at Kina gennem 1980-erne 

fra Vesten, udkom et væld af  kunstbø-
ger, faktisk hele 1900-tallets moderne 
vestlige kunsthistorie. Wang Tong blev 
i stigende grad nysgerrig og tog til sidst 
fri fra sit arbejde på Lu Xun-akademiet 
og rejste med den transsibiriske jern-
bane til København, hvor han mødte 

og til kunstnere som Jørn Nash, og Lis 
Zwick og Lars Hård. Det blev starten 
på et næsten 30 år langt ophold i Sve-
rige, hvor Wang Tong både arbejdede 
som billedkunstner, og som formidler 
af  kinesisk kunst og kultur. I begyn-
delsen af  90-erne udviklede det sig til 
kulturfestivaler i samarbejde med først 
Helsingborg Kommune, og senere med 
Ängelhom, Malmö og Skurup kommu-
ner med udstillinger og besøg af  mange 
kinesiske kunstnere. Det var i forbindel-
se med en af  disse festivaler, at Wang 
Tong mødte Lan Lan og nu startede 

Kina og Skandinavien. Nogenlunde 

Skulptur af  Panda af  Wang Tong på nyan-
lagt plads foran NAC kunsthal. Pandaen hol-
der en pensel og farvebøtte i poterne. På soklen 

er kunsthallens logo og navn indgraveret.
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NAC 
Nordic Contemporary 
Art Center 

Centret ligger i 

og drives af:
Làn Lán og Wang Tong

Se hjemmeside for yderligere infor-
mation:

http://www.lanlan.cn/

professor på Indre Mongoliets Kunst-
akademi i Hohhot. Tong lykkedes med 
at få et samarbejde i stand mellem 
akademiet i Hohhot og det Kongelige 
Danske Kunstakademi, hvor han ved 

gæstelærer i tegning og også har under-
vist i kinesisk tuschmaleri samt forelæst 
om kinesisk kunst og kultur. 

I samarbejde med først Else Marie 
Bukdahl og senere efterfølgende rekto-
rer har Wang Tong undervist på Kunst-
akademiet og arrangeret udstillinger i 
Kina med danske akademielever.  

starte en kunsthal i Aotou, i Xiang’an 
distriktet nord for Xiamen øen. Om-
rådet er under stærk udvikling og er 
ved at blive en del af  Xiamen by. En 
ny lufthavn er planlagt i nærheden. I 
17-1800-tallet var byen centrum for 
Fujian provinsens østasiatiske handel, 
og som en følge heraf  meget rig. Her 

bygget i sydkinesisk stil. Mange af  dem 
har været dårligt vedligeholdt, men 
Aotou Kommune har gjort en stor ind-
sats for at restaurere dem, kommunen 
satser stort på kunst og kultur. Derfor 

har NAC fået mulighed at overtage 
den tidligere lokale folkeskole bygget i 
1980-erne. NAC har udvidet med en 
stor og luftig, højloftet udstillingshal, 
som Xiang’an Distrikt har bekostet og 
fået bygget efter planer udarbejdet i 
samarbejde med Lan Lan.   

På grund af  Covid19 er udstillings-
programmet udsat indtil videre, men 
man glæder sig til at komme i gang 
med kommende udstillinger, bl.a. en 
udstilling med Simone Aaberg Kærn 
på baggrund af  et samarbejde med Det 

kinesiske piloter. Desuden er der plan-
lagt en udstilling om nordiske folke-
dragter og dragter fra kinesiske mino-
ritetsfolk arrangeret af  Nina Kleivan, 
Hjördis Haack og Bent Hedeby. 
På tegnebrættet er også en udstilling 

Kunstakademi og også samarbejde 
med porcelænsfabrikker i Dehua, 
som er kendt for det hvideste porce-
læn, en meget populær eksportvare i 
17-1800-tallet.

deltager følgende billedekunstnere:

Marie Johnsen, Jesper Dalgaard, Tine Jakobsen, 
 

Wang Tong 

dårlig stand og er nu ved at blive istandsat som hotelværelser.
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Børnenes Kunstmuseum på Statens Museum for Kunst

Værket er et intenst symbol på globalt 
engagement, og et udtryk for et ønske om 

at påtale en større indsats for bæredygtig-
hed og miljøhensyn.

-
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Tilfældigt møde med 
tidligere landsbyleder 

 
en tidlig morgen.

Porten fører ind i 

for 

. Templet 
blev opført i årene 

-
inde, der tilbedes af  

I Temples afholdes 

, 
et tempelmarked 

fødselsdag. 
En festlig dag med 
boder og teater.  
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PÅ DANSK-KINESISK FORENINGS 

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 4.FEBRUAR 2020 

BLEV FØLGENDE INDVALGT I BESTYRELSEN:

• Charlotte Kehlet og Tage Vosbein blev genvalgt for en toårsperiode
• Rune Boysen Løn blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem
• Finn Boe Jørgensen og Peter Skov blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

Jannie Ørsted Nielsen, Kjeld Allan Larsen og Silke Hult Lykkedatter
var ikke på valg, de fortsætter alle som bestyrelsesmedlemmer. 
Kjeld Allan Larsen fortsætter som formand.

DANSK-KINESISK FORENING ER I LIGHED MED ALLE ANDRE  
FORENINGER RAMT AF RESTRIKTIONER SOM FØLGE AF  
COVID-19-PANDEMIEN.  
DER AFHOLDES DERFOR INGEN FOREDRAG  
PÅ DENNE SIDE AF SOMMERFERIEN,  
LIGESOM BESTYRELSESMØDER ER UDSKUDT TIL SENERE.


