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Bo Lidegaard, historiker, forfatter, 
tidligere embedsmand i uden-
rigsministeriet og statsministeriet 

og tidligere chefredaktør på Politiken, 
har begået et lærd, omfangsrigt og 
notetungt værk om Danmarks mest 
betydningsfulde diplomat i det 20. 

-

Lidegaard kyndigt – via et dyk i talrige 
og tidligere utilgængelige arkivalier – 
får analyseret væsentlige aspekter af  
baggrunden for dansk udenrigspolitik 

årtier, centreret omkring 2. verdenskrig 
og etableringen af  en ny verdensorden 
med USA som dominerende super-
magt i det efterfølgende årti.

Det er ikke første gang Bo Lidegaard 
har beskæftiget sig med fænomenet 

-

som blev udgivet i 1996 med titlen ”I 

i dansk diplomati 1919-58”, men et 
værk som Lidegaard mærkværdigvis 
nok ikke har med i sin meget fyldige 
litteraturliste. Store dele af  de to værker 
er identiske, det gælder bl.a. de afsnit, 

af  danske interesser i Kina, så set 
med den Kinainteresseredes øjne er 
1996-værket det banebrydende værk til 
forståelse af  relationen Danmark-Kina. 

-
mest kendt for sin indsats som uafhæn-
gig gesandt i Washington i forhold til 
den danske samarbejdsregering under 
den tyske besættelse, hans underskri-
velse af  overenskomsten af  9. april 

1941 om afgivelse af  dansk suveræ-
nitet til den amerikanske regering til 
etablering af  luftbaser i Grønland, 
dansk medlemskab af  FN til trods for 

-
tik, Danmarks optagelse i NATO og 
indgåelse i 1951 af  ny militær suve-
rænitetsaftale i Grønland mellem den 
danske og amerikanske regering, alt i 
alt et skift i dansk udenrigspolitik fra 
traditionel neutralitet og ind i en ny 
vestlig alliance, baseret på forventet 
amerikansk beskyttelse. Og så får vi 
at vide, at USA i årene umiddelbart 
efter krigens afslutning forsøgte at købe 
Grønland af  Danmark. Den pointe har 

om i forbindelse med den standende 
debat i kølvandet på Trumps forsøg 
på at iværksætte samme amerikanske 
politik.

ANMELDELSE AF BOGEN UDEN MANDAT. EN BIOGRAFI OM HENRIK KAUFFMANN. 

AF KJELD A. LARSEN

DANMARKS MEST 
BETYDNINGSFULDE DIPLOMAT 
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kan opdeles i tre sammenhængende 
perioder

betydelig. Han var Danmarks tredje 
- og længst siddende - ambassadør i 
Kina i perioden 1924-1932. Gesand-
tens første rolle var – som vanligt for 
dansk udenrigspolitik – at varetage 
danske erhvervsinteresser. Blandt store 
virksomheder med interesser i Kina var 
Store Nordiske Telegrafselskab, ØK 
og Nordisk Fjer, hvis ledere var med til 
at oprette Dansk-Kinesisk Forening i 
1948. 
En første opgave for 

dansk våbeneksport fra 

en opgave som var i mod-
strid med den gældende 
internationale embargo 
af  våbeneksport til det af  
borgerkrig plagede Kina. 
Danmark anerkendte den 
ny Nationalistregering med 
Chiang Kai-shek i spidsen 
efter landets samling i 1928, 

første udenlandske gesandt 
som rejste til Nanjing for at 
møde den ny regeringsleder 
og skabte dermed en bety-
delig goodwill for Danmark 
– og samtidig for generalis-
simoen. 

Han etablerede forbindelser 
til den magtfulde Soong-

stod i spidsen for varetagelsen af  et 
dansk erhvervsfremstød i Kina i 1930 
med kronprins Frederik i spidsen. Lide-

havde problemer med at gennemskue 
Nationalistregeringens mørke sider 
og dens prioritering af  kampen mod 
indre fjender (kommunisterne) frem for 
national opbygning.

-
sandt i Washington

gesandt i Kina, men nu fra sin position 
som Danmarks uafhængige gesandt i 
Washington. Da den japanske besæt-
telsesmagt i 1941 besluttede at indsætte 

en japansk styret marionetregering i 
Nanjing med Wang Jing-wei i spid-
sen, en tidligere medarbejder til Sun 
Yat-sen og rival til Chiang Kai-shek til 
posten som leder af  Guomindang, blev 
den danske regering udsat for et di-
lemma: hvilken kinesisk regering skulle 
udenrigsministeriet i København vælge 
at anerkende? Den danske regering 
skulle ligeledes tage stilling til, om man 
ville anerkende den af  Japan opret-
tede lydstat Manchukuo i Manchuriet 
med den sidste Qing-dynasti kejser 
Pu Yi som formel leder. Ifølge den 
gængse historiefortolkning valgte det 

marionetregeringer under pres fra den 

tyske besættelsesmagt. Det er også den 
forklaring, som Lidegaard fremfører. 
Presset kom imidlertid også fra den 
japanske regering og de store dan-
ske virksomheder, specielt ØK, som 
havde store interesser i fortsat opkøb 
af  soyabønner i det af  Japan besatte 
Manchukuo. 
Den historie har Mads Kirkebæk – 
solidt dokumenteret - redegjort for i sin 
ph.d. afhandling fra 1998 ”Fortiter in 
re, suaviter in modo: en undersøgelse 
af  udvalgte dele af  Danmarks Kina-
politik 1912-1945, som Bo Lidegaard 
ikke har med i sin litteraturoversigt. 
Danmark kom således i den situation 
at anerkende to forskellige kinesiske 

regeringer. Fra Shanghai varetog diplo-
maten Hjalmar Collin posten som Kø-

Kina, diplomaten i Tokyo Lars Tillitse 
posten som gesandt i Manchukuo, 

-
gige Danmarks fortsatte forbindelse 
til Guomindang regeringen, som var 
blevet tvunget militært af  den japanske 
besættelsesmagt til at forlade Nanjing 
og etablere sin regering i Chongqing 
dybt inde i Sichuan-provinsen i Syd-
vestkina. 

anerkendelsespolitik i et spøjst selskab 
med Aksemagterne Japan, Tyskland, 

Italien og nogle få andre 
fascistiske regeringer i 

via sin uafhængige politik 
hægtede sig på De Alliere-
de, herunder den amerikan-
ske militære støttepolitik til 
Chiang Kai-sheks regering 
og guerillagrupper i Syd-
vestkina via Burmavejen. 
Interessant i denne sam-

involvering i 1941 i ind-
samling af  efterretninger, 
våbentransporter, træning 
af  kommandostyrker og 
gennemførelsen af  hem-
melige militære operationer 
i Kina. Denne indsats blev 
varetaget af  vennen Erik 
Nyholm via oprettelsen af  
The China Commando 
Group, som – uden om den 
korrupte Guomindang-re-
gering – skulle træne kine-
siske guerillaer til udførelse 

af  sabotage aktiviteter mod de japanske 
besættelsesstyrker. 

Ifølge Lidegaard beskrev Chiang 
Kai-shek japanerne som ”en hudsyg-
dom”, men kommunisterne som ”en 
hjertesygdom”, hvorfor kampen mod 

lykkedes at rekruttere omkring 20 frivil-
lige fra det danske miljø til kommando-

med japanerne. Det frie Danmarks 
bidrag til kampen mod Aksemagterne 
blev kortvarigt. Et arkiv efter Erik 

-
vet, men desværre er det ikke lykkedes 
undertegnede at opnå arkivadgang.  
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SUDOKU
 

(UDTALES “SHÙDÚ” PÅ KINESISK)

KAN DU LØSE OPGAVEN? 

BRUG DE KINESISKE TAL FRA 1 TIL 9.

minister uden portefølje i befrielsesregeringen, 
bl.a. via støtte fra modstandsbevægelsens repræ-
sentanter, og fortsatte på sin post som gesandt 
i Washington. Hans ambitioner om at blive 
udenrigsminister blev aldrig realiseret, dertil var 
han en for omdiskuteret person blandt de gen-
indtrædende civile toppolitikere og mødte fortsat 
stærk modstand fra udenrigsministeriets top-em-
bedsmænd, som til trods for deres varetagelsen af  
samarbejdet med Tyskland under krigen fortsatte 
på samme poster efter krigsafslutningen.

I afsnittet ”Tilbage til Kina” behandler Lidega-

af  sin nære ven og ”personlige rådgiver” Erik 

Danmarks vegne skulle underskrive en overens-
komst med Nationalistregeringen om ophævelse 
af  Danmarks ”ekstraterritoriale” rettigheder i 
Kina, dvs. de rettigheder som de udenlandske 
magter påtvang det svækkede Qing-dynasti i 
1800-tallet. 

Men hovedformålet var at undskylde for det 
diplomatiske brud med Nationalist-regeringen i 
1941 til fordel for de to marionetregeringer indsat 
af  Japan i Nanking og Manchukuo og at få gen-
etableret erhvervsrelationerne mellem de store 
danske virksomheder, heriblandt Store Nordiske 
Telegrafselskab og ØK, og den kinesiske regering. 
I den forbindelse var det af  stor betydning, at 

kontakt til T.V. Soong, som i egenskab af  uden-
rigsminister repræsenterede Nationalistregeringen 

havde forhandlinger med på vegne af  danske 
erhvervsinteresser.

En afsluttende interessant detalje er, at Erik 
Nyholm i 1946 medvirkede som tolk og rådgiver 
for stabschef  og senere udenrigsminister George 
Marshall i dennes mislykkede mæglingsbestræbel-
ser mellem Nationalistregeringen og kommuni-
sterne, herunder i et forhandlingsmøde i Beijing 
med Zhou Enlai.

Bo Lidegaards bog giver stort udbytte for en 
opmærksom og tålmodig læser. Forfatteren gør 
ofte brug af  en arkaisk højstemt sprogdragt, som 
kan fornøje læseoplevelsen, men muligvis virke 
skræmmende i forhold til potentielle yngre læsere.
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Under et besøg i Kina i som-
meren 2012 underskrev 
Københavns overborgmester, 

Frank Jensen, sammen med Beijings 
daværende borgmester, Guo Jinlong, en 
søsterbyaftale. Aftalen skulle give afsæt 
for udvikling af  et tættere samarbejde 
mellem byerne inden for bæredygtige 

sundhed og videnskab. Med den fortsat 
kraftige vækst i den kinesiske økonomi 
og et stigende ønske om bæredygtige 
løsninger er Beijing en oplagt samar-
bejdspartner for København, samt en 
unik indgang til det kinesiske marked 
for danske teknologier. Lykkes det at 
inspirere til en grøn udvikling i Beijing 
og Kina, er der for alvor klimamæssige 
gevinster at hente, også på globalt plan. 

I København er overborgmester Frank 
Jensen glad for det gode samarbejde og 
den gensidige inspiration, byerne giver 
hinanden:

”I København kan vi gøre brug af  de 
innovative teknologier fra Kina, som 
for eksempel da vi testede de første 
elbusser. Og omvendt kan København 
inspirere Kina med vores gode erfarin-
ger med integreret byudvikling, hvor 

byggeprojekter tænkes tæt sammen 
med energiforsyning og transportmu-
ligheder.  Det er både godt for klimaet, 
økonomien og borgernes livskvalitet”, 
siger overborgmester Frank Jensen.

Vidensdeling inspirerer til bære-
dygtig byudvikling
Københavns Kommune har gennem 
samarbejdet opbygget en solid samar-
bejdsplatform og et stærkt netværk med 
Beijing Kommune – fra borgmesterni-
veau til by – og distriktsniveau og mel-
lem de to byers eksperter. Herudover er 
det lykkedes at vise København som en 
bæredygtig by gennem politikermøder 
på højt niveau, fælles fora, konferencer 
og studieture for Beijing Kommunes 
tekniske eksperter. Beijings daværende 
Viceborgmester, Chen Gang, udtalte i 
2012 om samarbejdet: ”Copenhagen is 
a city of  great importance in Northern 
Europe and served as the most de-
veloped region in Denmark in terms 
of  commerce, emerging manufactural 
industry, service industry, and foreign 
trade. Recently, Copenhagen has made 

idea of  urban sustainable development 
and accumulated plenty of  experiences. 
The two cities have boasted enormous 

SØSTERBYAFTALEN MELLEM 
KØBENHAVN OG BEIJING 
BIDRAGER TIL 

BÆREDYGTIG UDVIKLING I 

KINA

SIDEN 2012 HAR BEIJING 

OG KØBENHAVN INDGÅET 

I ET SØSTERBYSAMARBEJDE, 

HVOR BYERNE INSPIRERER 

HINANDEN INDEN FOR 

BÆREDYGTIGE BYUDVIK-

LINGSLØSNINGER. SAM-

ARBEJDET HAR DANNET 

GROBUND FOR UDBRE-

DELSE AF GRØNNE DANSKE 

TEKNOLOGIER I KINA OG 

HAR BIDRAGET TIL DEN 

GRØNNE OMSTILLING PÅ 

VERDENSPLAN.    

AF: MARIA NORDBERG KRANTZ
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potentiality to cooperate in sustainable 
city planning and construction”. 

Beijing-samarbejdet bygger på en 
række konkrete aftaler vedrørende 
byplanlægning, turisme, vand og de 
kreative industrier. Blandt disse er 
aftalen om bæredygtig byplanlægning 
værd at nævne. Den har blandt andet 
medført, at kinesiske elbusser blev testet 

København. Derudover blev der udført 
en omstrukturering af  opvarmningssy-
stemet af  Danfoss i et distrikt i Beijing, 
der medførte en elbesparelse på 31 pct.

”Samarbejdet med Beijing er en 
enestående mulighed for at vise, hvad 
vi i København er utroligt dygtige til 
– nemlig bæredygtig byudvikling, der 
giver borgerne en bedre livskvalitet. De 
grønne løsninger, vi selv bruger i vores 
arbejde med at klimasikre København 
som fx løsninger inden for regn og 
grundvand, får vi mulighed for at se i 
stor skala i Beijing – og samtidig lærer 
vi utroligt meget af  kinesernes egne 
erfaringer”, siger overborgmester Frank 
Jensen.

Fordele og udfordringer ved 
Beijing-samarbejdet
Samarbejdet har haft positivt afkast for 
begge parter, og erfaringen er generelt, 
at Kina har stor interesse for danske 
løsninger og tillid til danske kompe-
tencer. Samarbejdet mellem en lille 
skandinavisk hovedstad og en kinesisk 
megaby har dog også sine udfordringer. 

Beijings politiske system er forskelligt 
fra det danske. Det er blandt andet ikke 
organiseret ved, at borgmestre og vice-
borgmestre sidder i på forhånd fastsatte 
perioder. Det betyder, at det kan være 
svært for København at holde sig opda-
teret på skiftende politiske prioriterin-
ger og udskiftninger af  nøglepersoner, 
som man hidtil har haft kontakt med. 
Det er derfor nødvendigt at monitorere 
de politiske ændringer både kommunalt 
og nationalt og tilpasse samarbejdet 
herefter.   

I efteråret 2018 var København 
gæsteby ved Beijing Design Week med 
udstillingen Living is Giving, der satte 
fokus på Københavns styrker inden for 
design, gastronomi, byplanlægning og 
bæredygtighed. 
Udstillingen gav et indblik i den 
danske livsstil, herunder at give plads 
til naturen i byerne og videregive en 
grøn by til de kommende generationer. 
I forbindelse med designugen blev der 
lanceret et byfornyelsesprojekt, hvor 
danske arkitekter deltog i et større 
renovationsprojekt i bydelen Qinglong 
Hutong. Projektet skulle give plads til 
både grønne områder, bydelens 11.000 
beboere og de mange virksomheder, 
som har kontorer i området.  Den 
danske virksomhed Nordiq Group har 
gennemført første fase af  dette projekt 
– et konceptdesign, der bl.a. skal øge 
livskvaliteten for beboerne, styrke den 
kulturelle identitet i området og skabe 
en platform for tiltrækning af  kreative 
erhverv.   

København har derudover haft en 
bærende rolle i det internationale 
bynetværk C40’s program om ener-
gimonitorering i kinesiske bygninger. 
Bygninger er den hurtigst voksende 
kilde til energiforbrug og carbonudled-
ning i Kina. 
De vil kunne ende med at udgøre op 
mod 40 pct. af  det samlede nationale 
energiforbrug i løbet af  de næste 15 
år. Hvis danske løsninger inden for 
dette område udbredes i store dele af  
Kina, er der potentiale for at hente 
en stor global klimamæssig gevinst. 
En komparativ analyse af  den bedste 
udnyttelse af  fjernvarme hos forbru-
gere i hhv. København og Beijing er på 
nuværende tidspunkt under udvikling. 
Den skal give indblik i de løsninger og 
resultater, som vi har høstet i Køben-
havns Kommune. 

Samarbejdet bidrager til bære-
dygtig vækst
Den nyeste udvikling indebærer et 
endnu mere fokuseret samarbejde 
mellem de to søsterbyer. Fra 2018-2021 
afvikles et strategisk sektorsamarbejde 
med Udenrigsministeriet som initiativ-
tager. Det skal bidrage til bæredygtig 
vækst i udvalgte partnerlande (herun-
der Kina) og til opfyldelsen af  FN’s ver-
densmål. Sektorsamarbejdet i Beijing 
bidrager særligt til opfyldelsen af  de tre 
verdensmål; ”Rent vand og sanitet”, 
”Bæredygtige byer og lokalsamfund” 
samt ”Klimaindsats”. Samarbejdet 
har blandt andet skabt mulighed 
for, at fagspecialister fra København 
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mødes med deres kinesiske kolleger og 
diskuterer løsninger inden for klimatil-

håndtering af  spildevand og lignende. 
Konkret fungerer projektet således, at 
en sektorrådgiver, der er ansat på den 
danske ambassade i Beijing, faciliterer 
samarbejdet mellem de to søsterbyer. 
Sektorrådgiveren arbejder derfor mål-
rettet med at vurdere, hvordan danske 
kompetencer og løsninger bedst kan bi-
drage til at løse de lokale udfordringer, 
desuden opbygger rådgiveren relationer 
og viden inden for sektoren Bæredygtig 
Byudvikling. 
”Fortællingen om Københavns grønne 
omstilling og mål om CO2 neutralitet i 
2025 har vagt genklang hos de kinesiske 
byer. Beijing og mange andre kinesiske 
megabyer vil også være grønne byer, 
der er gode at leve i. De bruger de kø-

benhavnske erfaringer som inspirations-
kilde”, udtaler sektorrådgiver Christina 
Anderskov, som er ansat på den danske 
ambassade i Beijing.   

Som et eksempel på de projekter, der 
er udført som resultat af  det strategiske 
sektorsamarbejde, er klimatilpasnings-
projektet i Beijing-forstaden Tongzhou. 
Her har Københavns Kommune og 
HOFOR lavet et holistisk forslag med 
rekreative områder og klimatilpasning 
i bydelen. 
Det skal bl.a. forhindre, at bydelen 
bliver oversvømmet eller oplever 
tørke som følge af  klimaforandringer. 
Projektet bygger på en kinesisk ide, der 
minder om dansk klimatilpasning, hvor 
man bygger byen som en ”svamp”, der 
kan opsuge eller afgive vand alt efter 
behov. En udfordring ved projektet var 

dog, at de danske og kinesiske ar-
bejdsgange er vidt forskellige. Det kan 
derfor være svært, når en megaby og 
en lille hovedstad skal udføre projekter 
sammen, da tempo, planlægning og 
udførelse praktiseres på indimellem 
modstridende måder. 

Et tæt og frugtbart samarbejde
Beijing-samarbejdet har gennem de 
sidste otte år udviklet sig til et tæt og 
frugtbart samarbejde mellem Køben-
havns og Beijing Kommune, danske og 
kinesiske virksomheder samt eksperter. 
Samarbejdet har dannet et velfunge-

løsninger på de udfordringer, som Kina 
står overfor, blandt andet som følge af  
den globale opvarmning. Byerne har 
også vist, at de kan inspirere hinanden 
inden for bæredygtige teknologier. 
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I SLUTNINGEN AF 

NULLERNE VAR DER EN 

HEFTIG DISKUSSION I KINA: 

KINESISKE POLITIKERE OG 

FORSKERE HAVDE INDSET, 

AT KINA MANGLEDE NO-

GET, SOM USA HAVDE TIL 

OVERFLOD: BLØD MAGT. 

Det at kunne fungere som en 
global model, at kunne påvirke 

kulturelt socialt og politisk uden tvang. 
At være et land, der imiteres. USA hav-
de Hollywood, Coca Cola, basketball, 
blue jeans, Rock’n’roll, McDonald’s, 
Den amerikanske drøm, vestlige demo-
kratiske normer, markedsøkonomi, in-
dividuelle frihedsrettigheder, sociale og 
politiske bevægelser. Det kunne Kina 
ikke hamle op med. Det var den ameri-
kanske politolog Joseph Nye, der i 2004 
havde lanceret begrebet “soft power”. 
Kineserne tog begrebet til sig med store 
debatter om, hvorfor Kina ikke havde 
blød magt; hvorfor var det netop den 

over hele verden? Det måtte der kunne 
gøres noget ved. 

Der blev på globalt plan lagt øget vægt 
på Konfucius Institutter, som satsede 
på at fremme kinesisk sprog og kultur. 
Kina gjorde sig store anstrengelser for 
at udnytte olympiaden i Beijing i 2008 
og Verdensudstillingen i Shanghai i 
2010 til at gøre landet attraktivt og 
tillokkende. Senere har Kina forsøgt sig 
forsigtigt med at fremhæve, at dele af  
den kinesiske økonomiske model måtte 

kunne eksporteres. Generelt har Kina 
ikke haft den store succes med blød 
magt.

Kina ligger lavt i soft power-målinger. I 
den årlige softpowermåling fra Port-
landinstituttet, med bl.a. professor 
Nye tilknyttet, er Kina nr. 28. USA 
har normalt været nummer 1, men er 
under Trump-administrationen faldet 
tilbage.Målt med en anden form for 
soft power – som mere smager af  pres 
end af  frivillighed – har Kina imidler-
tid mere soft-power, end USA bryder 
sig om. For godt et år siden erklærede 
USA, at Kina har for meget blød magt, 

indblandingsmagt.  Det er en ny aktiv 
version af  blød magt-udøvelse, der an-
vender gyldne løfter og tilbud om gode 
tider, men med en indbygget binding til 
Kina. Man kunne kalde det blød magt 
med kinesiske karakteristika. Den er 
blød, fordi den spiller på indirekte på-
virkning og gråzoneindblanding. Dette 
foruroliger USA.

I oktober 2018 holdt den amerikanske 
vicepræsident Pence en tale på Hudson 
Institute i Washington, som bekendt-
gjorde, at mens han talte, var Kina i 

KINAS  PÅVIRKNINGS-

OG INDBLANDIGSPOLITIK: 

AF BERTEL HEURLIN

BLØD MAGT 
MED KINESISKE 
KARAKTERISTIKA?
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gang med at gennemføre en hidtil uset 
-

dingsvirksomhed i USA på alle felter, 
ikke mindst på amerikansk indenrigs-
politik. Den udvikling skulle bekæmpes 
på alle måder. Hvorfor? Fordi den na-
tionale sikkerhed var udfordret. Kinas 

for USA’s sikkerhed. En indirekte bag-
grund var en videnskabelig rapport om 

anden forudsætning var det indenrigs-
politiske klima, Trump havde skabt, da 
han under sin valgkampagne i 2016 
rejste land og rige rundt og proklame-
rede, at Kina i årevis havde voldtaget, 
snydt og bedraget den amerikanske 

-
visning og et budskab om lancering af  
en velforberedt, antikinesisk kampagne 
fra den nye administration. Et markant 
senere eksempel var udenrigsminister 
Pompeos tale 6. maj 2019 i Finland 
under et møde i Arktisk Råd. Han leve-
rede et markant, chokerende budskab til 
Verden. Fra nu af  var det forbi med et 
Arktis præget af  tæt politisk samarbejde 
mellem de arktiske stater, som hyldede 
enighed, konsensus og videnskabelige 
fællesprojekter baseret på lavspænding. 
Nu var Arktis hård sikkerhedspolitik, og 
stormagtsrivalisering. Arktis blev således 
inddraget i den omfattende anti-Kina 
kampagne med det formål at holde 
Kina uden for Arktis.

I foråret 2018 havde Trump indledt 
sin handelskrig med Kina. Kina havde 
stjålet teknologi og amerikanske ar-
bejdspladser, misligholdt internationale 
og bilaterale aftaler og havde opnået 
markant vækst på USA´s bekostning. 
Resultatet var en uacceptabelt ulige 
handelsbalance landene imellem. En 
handelskrig blev indledt med heftige 
toldsatser på en række vigtige kinesiske 
varer. Trump fremhævede, at USA’s 
økonomske politik og dermed han-
delspolitik drejrede sig om national 
sikkerhed. Handelskrigen endte med en 
midlertidig aftale indgået i december 
2019 og bekræftet i januar 2020.

Den tredje store kamplads var kampen 
for bevarelsen af  den amerikanske 
teknologiske og militær-teknologiske 
overlegenhed for at sikre national 
sikkerhed. I praksis står kampen om, 
hvem der på globalt plan skal udbrede 
5G-teknologien. USA fremhævede i sin 

nationale sikkerhedspolitiske strategi 
fra 2017 truslen fra Kina og Rusland, 
fordi de nu var konkurrenter og rivaler. 
Samtidig fremhævede USA, at man al-
drig ville opgive sin militærteknologiske, 
globale førerstilling.

De tre kamppladser for USA´s Kina-
-

dingskrigen, handelskrigen og teknolo-
gikrigen har i én forståelse været kørt 
uafhængigt af  hverandre. Hertil kom 
usikkerheden om, hvor Trump befandt 
sig i beslutningsprocessen; hvordan ville 
fx hans tilsyneladende ubrydelige ven-
skab med og beundring for Xi Jinping 
indgå i forhandlingerne med Kina. 
Trump havde netop på Davos-mødet 
udtalt, at han og XI Jinping elskede 
hinanden, og at aldrig havde det ame-
rikansk-kinesiske forhold været så godt. 
I en anden forståelse er de tre kamp-
pladser helt sammenvævede, men med 
kampen mod den kinesiske indblanding 
som den overordnede, styrende faktor.

USA føler sig truet. Hvor USA tidligere 
var total overlegen på den bløde magt 
i vid forstand, og dermed en ”Master 

økonomske område en ”Master of  
economy and trade” og endelig på det 
militære-teknologiske felt, en ”Master 
of  War”, er den relative overlegenhed 
svundet ind.

Men en ny og uventet kampplads er 
dukket op. Jeg var i september sidste år i 
Wuhan, en by med 11 millioner indbyg-

Kina gerne viser frem. Kansler Merkel 
havde lige været på besøg. Byen var 

træmure op for at skærme for de heftige 
byggeaktiviteter. Byen er skåret over 

det sted, hvor Mao i 1966 foretog sin 
berømte svømmetur tværs over den 

en international konference på Wuhans 
meget smukke og grønne universitet. 
Jeg lagde mærke til meget store plakater, 
som reklamerede for ”The World Mi-
litary Games,” en slags olympiade for 
militærfolk fra hele verden, som skulle 
holdes i oktober 2019. 400 amerikanske 
soldater deltog. 

I februar kom en talsmand for det 
kinesiske udenrigsministerium på nettet 

med en påstand om, at det var ameri-
kanske soldater fra the Military Games, 
som havde bragt Covid-19 til Wuhan. 
USA reagerede vredt og heftigt og 
indkaldte den kinesiske ambassadør 
til en samtale.  Det var uacceptabelt, 
også selv om kineserne trak beskyld-
ningen tilbage. Det var en del af  en ny 
kinesisk-amerikansk strid. Længe havde 
amerikanske myndigheder hævdet, at 
Kina havde skjult afgørende data om 
udbruddet; Kina var ikke til at stole 
på. Kineserne blev vrede over, at USA 
lukkede sine grænser. Det var også 
meget sårende for kineserne, at Trump 
konsekvent talte om ”The Wuhan Vi-
rus” eller ”the China virus”. For det var 
jo ikke bevist, at Coronaen faktisk var 
opstået i Kina. Der var andre mulighe-
der, hævdede kineserne.

Så i løbet af  kort tid var en fjerde 
kampplads etableret: Coronakrigen. Og 
den fortsætter og fortsætter. Og fordi 
pandemien ikke alene rydder forsider-
ne, men praktisk talt alt indhold i alle 
medier, var der nu kan en international 
dagsorden: corona. Coronakampplad-
sen skubbede de tre andre kamppladser 
i baggrunden.

En veritabel krig på ord var startet, 
en kamp om diskursen. Hvem ender 
med sejrerigt at forfatte covid-19´s 
skabelsesberetning og fortællingen om 
den videre udvikling? Ordene føg hen 
over Stillehavet. Der var mange heftige 
udfald. Den amerikanske handelsmi-
nister konstaterede, at coronaudbrud-

jobs tilbage. Udenrigsminister Pompeo 
erklærede, at Kinas kommunistiske 
parti var vor tids fundamentale trussel. 
Midt i februar snakkede Trump og Xi 
sammen i telefon. Interessant nok havde 
Trump anerkendende ord om Kinas 
håndtering af  krisen, og han lovede ikke 
mere at bruge ”Kinavirus”-ordet. Men 
samme dag havde Pompeo en snak med 
sit kinesiske modstykke Yang Jiechi, 
Her var der mere heftige ordvekslinger. 
Pompeo mente, at WHO var styret af  
kineserne. Senere har Trump truet med 
at suspendere indbetalingerne til WHO 
– ja, endog at forlade organisationen. 
Trump hævder, at Kina kun betaler en 
tidendedel af  det beløb, USA leverer.

USA’s udfald er styret af  præsidentvalg-
kampen. Det republikanske parti har 
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udfærdiget en 
længere instruks 
om valgstrate-
gien: Kina skal 
punkes. Kina 
skal udstilles 
som den an-
svarlige for alle 
negative udvik-
linger for USA. 
” Prygelknabe 
Kina” udbasu-
neres. Trump 
taler i midten af  
maj om muligvis 
at afskære alle 
forbindelser 
til Kina, idet 
han dog fortsat 
hævder at have 

til Xi, som han 
respekterer, 
men at han ”for 
øjeblikket ikke 
har lyst til at tale 
i telefon med 
ham.” 

Så situationen 
var tilspidset. 
Fra april vendte 
billedet dog. 
Nu var det pludseligt USA, der blødte. 
Kina begyndte at komme sig; Wuhan 
blev genåbnet. USA blev hårdt ramt. 
Meget hurtigt voksede antallet af  døde 
til næsten 100.000. Kinas samlede 
dødstal var 5000. Det har åbnet for 
en ny mulighed: mens kampen om 
fortællingen om coronavurusset fortsæt-
ter med fuld styrke, og mens Kina i 
stadig højere grad bliver fremstillet som 
syndebukken i den republikanske valg-
kamp, er der forhold, som tyder på, at 
de amerikanske trusler om helt at bryde 

-
komme amerikanske krav i forhold til 
coronakamppladsen.

Det er karakteristisk, at i den nuvæ-
rende US-Kina rivalisering om Corona 
spiller den traditionelle militære magt 
hvor USA´s utvetydigt brillerer, ikke 
en aktuel rolle. Her er det asymmetri-
ske forhold indlysende. Der er fortsat 
løbende problemer omkring Taiwan-
strædet og Det sydkinesiske hav, hvor 
parterne tester hinanden. Men ingen 

ønsker en alvorlig optrapning. Begge 
parter ved, at den overordnede magt-
balance militært set stadigvæk er til 
amerikansk fordel. I den aktuelle politik 

er i centrum. Det er her USA føler sig 
udfordret.  USA er fuldt ud klar over, 

-
bærer. Disse fordele vil USA gøre me-
get for at forhindre Kina i at få. Derfor 
kæmper USA nu for at få omverdenen 
til at forstå, at Kina skal hindres i at på-
virke, trænge sig ind i, eller blande sig i 
verdens landes indre anliggender. 
Kina har et omfattende repertoire af  
blød magt at spille på: Huawei, Kon-
fucius institutter, udlejning af  pandaer, 
udførelse af  gældstyngende infrastruk-
turer og andre erhvervsaktiviteter i for-
bindelse med Kinas store økonomiske 
ekspansionsforetagende, silkevejspro-
jektet (Belt and Road Initiative BRI). 
Det mindre bløde repertoire omfatter 
cyberangreb, hacking, intimiderin-
ger, avanceret ikke statsligt diplomati, 
industrispionage, tvang, svækkelse af  
demokratiske strukturer, svækkelse af  

civilsamfund, og 
bekæmpelse af  
kinakritiske in-
stitutioner og ak-
tiviteter. Det er 
USA’s påstand, 
at det er på alle 
disse områder, 
Kina sætter ind: 
nemlig påvirk-
ning gennem 
blød og mindre 
blød magt. Kina 
har i alt for 
lang tid kunnet 
udnytte det, 
som Kina selv 
betegner som en 
lang periode af  
ekstraordinære 
globale strategi-
ske muligheder 
for udvikling af  
landet.  Det skal 
efter amerikansk 
opfattelse for-
hindres.

 Yderligere skal 
Kinas eklatante 
brud på men-
neskerettigheder, 
gennemført 

voldeligt mod kinesiske minoriteter, 
ophøre.

Kina har reageret relativt afdæmpet 
og tilbageholdende på de amerikanske 
angreb. Beskyldningerne om illegi-
tim indblanding er selvsagt forsøgt 
afvist ganske kontant. Kina hævder 
til gengæld, at USA´s overordnede 
strategi primært er at inddæmme Kina, 

for dermed at hindre landets fortsatte 
udvikling.

Men hvor står den heftigt accelere-
rende rivalisering mellem de to lande? 
USA bekæmper Kinas påståede 

-
politik og presser verdens lande for at 
få opbakning til sin kampagne. Kina 
svarer igen med kritik af  USA’s hege-
moniske og unilaterale tiltag. Hvor-
dan er styrkeforholdet, når vi ser på 
påvirkningsevne, økonomisk magt og 
teknologisk-militær magt? Som det er 
påpeget, er USA’s magt blevet reduce-
ret, men desto hårdere kæmper USA 
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for at bevare kernen i sin hidtidige 
overlegenhed.

Kun få vil sætte spørgsmålstegn ved 
påstanden om, at USA fortsat har 
den største globale påvirkning. Uanset 
Trumps America First strategi, uanset 
Trumps nedgørelse af  eksisterende 
regionale og globale aftaler og konven-
tioner, uanset Trumpmodstanden mod 
globalisme, som erstattes af  patriotis-
me, uanset de vedholdende meldinger 
fra Trump om tilbagetrækninger af  
amerikanske tropper, uanset Trumpå-
stande om det negative i at være den 
ledende magt i en eksisterende verdens-
orden , så er den globale virkelighed 
netop, at langt den største internatio-

fra USA, og at Verden fortsat på de 
sikkerhedspolitisk afgørende områder 
er ledet af  USA. Politisk set er det 
USA, der sætter dagsordenen. Se blot 

signalerer Kina-trussel. Se på Arktis, på 
prioriteringen af  bilaterale aftaler, på 
undermineringen af  internationale og 
regionale traktater, se på handelskrigen 
med Kina.

Økonomisk er USA antastet, men står 
fortsat som uantastet, når det gælder 

økonomi som tvangsmiddel i form af  
handelskrige og sanktioner, økonomi 
som måleenhed pr. indbygger. Kina 
er netop nu i 2020 nået op på årligt 
10.000 $ pr indbygger, som partiet har 
sat som mål; for USA er beløbet imid-
lertid $ 60.000 pr. indbygger. 

USA og Kina har lige indgået en fore-
løbig handelsaftale, som skal forsøge at 
undgå en videreførelse af  den løbende 
handelskrig, påbegyndt i 2018 af  USA. 
Det forhold, at Kina har accepteret 
nødvendigheden af  at acceptere en 
række grundlæggende misforhold i de 
bilaterale handelsrelationer, hvad angår 
teknologioverførsel, en række indly-
sende urimeligheder, handelsubalance, 
tekniske restriktioner, viser, at USA har 
haft overhånden i forhandlingerne.

Militært er USA fortsat klart førende, 
om end udfordret. Her er ikke tale om 
blød magt. Kun USA har kapaciteter 

Rusland og samtidig kapaciteter til 
omfattende interventioner overalt i ver-

den. Hvilket andet land end USA kan 
(under Trump) uden videre angribe 
mål i Afghanistan med ”alle bombers 

taktisk atombombe  og i samme må-
ned, april 2017, angribe Syrien med 59 
missiler. Imens sad Trump til middag 
med Xi Jinping. For slet ikke at tale om 
i et fremmed land, Irak at eliminere en 
af  de højtplacerede beslutningstagere 
i Iran for derefter at kunne acceptere 
et angreb på egne baser i Irak – som 
omhyggeligt er aftalt med fjenden. Det 
fortæller tilstrækkeligt om USA’s evne 
til at manøvre i fremtidige militære 

Kina er – hvis ovenstående vurdering 
står til troende – klart den svagere part. 
Der er fortsat et svælg på de centrale 
magtkomponenter de to tunge riva-
ler imellem. Dette svælg betyder et 
grundlæggende asymmetrisk forhold, 
et forhold, som begge parter er fuldt 
bevidste om. 

Kina svarer meget ofte igen på ame-
rikanske provokationer med asymme-
triske midler. Allerede i den kinesiske 
2004-hvidbog om landets militære styr-
ker blev eksistensen af  tre krigsformer, 
som kan opfattes som asymmetriske i 
relation til USA, skitseret: 
For det første informationskrigsførelse 
omfattende alle former for sociale 
medier. 
For det andet psykologisk krigsførelse 
og endelig for det tredje ”lawfare”, dvs. 
krigsførelse ved brug af  accepterede 
love og konventioner. Senere er den 
asymmetriske krigsførelse udvidet i 
form af  gråzone-aktiviteter, som ofte 
har civile fremtrædelsesformer, men 
grundlæggende har militære formal. 
Gråzonekrig omfatter ikke mindst 
cyberwar, hacking, økonomiske krigs-
førelse, spionage, space war, og hybrid 
war. I sin seneste militære hvidbog fra 
2018 er sådanne henvisninger udeladt. 
Her refereres kun til egentlige militære 
foranstaltninger. Sikkerhedsstyrker og 
paramilitære aktiviteter er ikke med. 
Asymmetriske tiltag bliver selvsagt 
gennemført, men de indgår mere indi-

indblandingspolitik.

Kina selv nedtoner sine militære kapa-
citeter, bl.a. står er i 2018 hvidbogen, at
Det kinesiske militær ”still lags far 

behind the world´s leading military 
forces”. Dertil kommer kinesisk bekym-
ring for risici fra amerikanske militære 
teknologiske overraskelser. Det er også 
karakteristisk, at kinesisk kritik af  USA’s 
ekspanderende militær er mere mode-
rat end den amerikanske tilsvarende 
kritik af  forøgelsen og forbedringen af  
PLA.

Så, hvor står stillingen i den overord-

-
delse og indblanding, 2. handelskrig, 3. 
teknologisk krig og 4.corona-tvisten om 
virussets udbredelse og ansvar? 

Den amerikanske antikinesiske kam-
-

ding fra 2018 indledte en ny markant 
Kinapolitik. Handelskrigen var allerede 
indledt i 2017 og teknologikrigen, som 
ikke mindst drejede sig om at hindre 
Huawei i et erobre det globale 5G-
system, blev intensiveret. 

Disse tre kamppladser er sideløbende 
og er ukoordinerede. De bindes sam-
men af  et amerikansk national sikker-
heds tema. Den nye kampplads, Coro-
na-krigen, er relateret til de tre andre, 
og så alligevel ikke. Her er situationen, 
at samme trussel har ramt begge lande, 
hvilket kunne lede til samarbejde. USA 
antyder og påpeger løbende forhold, 
der er Kinas skyld og ansvar; Kina 
forsøger at fremme et fælles ansvar. 

Overordnet kan det hævdes, at hverken 

USA ikke er i Kinas interesse for inde-
værende. En kommentator har udtrykt 
det således ”no war, just more.” Dvs. 
fortsat vækst og udvikling. De gyldne 
strategiske muligheders tidsalder for 
Kina skal udnyttes.

USA’s nuværende administration 
mener, at Kina skal inddæmmes med 
alle midler. Den ultimative stopklods 
er skærpelsen af  den militære afskræk-
kelse og dermed sikre USA’s frihed til at 
manøvrere globalt. 

Kina ved, at forholdet til USA fort-
sat er asymmetrisk. Derfor er Kina 
tilbageholdende med at benytte hård 
magt, men udnytter tilsyneladende 
bløde bredspektrede magtkapaciteter 
maksimalt.
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Musikerne på Music Confucius 
Institute (MCI) på Det Kon-
gelige Danske Musikkonser-

vatorium fortæller her lidt om nogle af  
de traditionelle instrumenter.

Erhu ( )
Erhu er et kinesisk strygeinstrument, 
som er mere end 1000 år gammelt. 
Dets historie kan spores tilbage til 
Tang-dynastiet (618–907), hvor en af  
de etniske minoriteter, der boede nord 
for Kina, blev kaldt for Hu-folket. Et 
af  instrumenterne derfra blev kaldt for 
huqin (hu-instrumenter).

kilder, der beskriver huqin; fra Yuan- 
(1271–1368) og Ming-dynastierne 

instrument med to strenge og en bue 

lavet af  hestehår, den moderne erhu’s 
forgænger. Navnet erhu vandt også ud-
bredelse i denne periode. Under Ming- 
og Qing-dynastierne (1644–1912) blev 
instrumentet meget udbredt i den kine-
siske folkemusik. Instrumentets klang 
og evne til at spille lange, udstrakte 
melodier har gjort, at det blev anvendt 
som akkompagnement i folkeopera i 
mange områder i Kina. Instrumentet 
har udviklet sig forskelligt i disse om-
råder, så en gruppe af  instrumenter nu 
betegnes huqin. 

For eksempel kan nævnes erhu, banhu, 
jinghu. Erhu blev først anvendt i 
kunqu, en folkeopera der stammer fra 
Yuan-dynastiet. Banhu (ban – bræt) 
er lavet af  en kokosskal og et bræt og 
er tilknyttet Qinqiang, en folkeopera 
der stammer fra den historiske Qin-

EN VERDEN AF KLANG – 

TRADITIONELLE KINESISKE 
MUSIKINSTRUMENTER

AF XU YIHENG, GUO CHEN, MA ANRAN,  

XU ZILING, BAI JIAOXU OG LI YUCHEN 

DE TRADITIONELLE KINESI-

SKE INSTRUMENTER ADSKIL-

LER SIG BLANDT ANDET 

FRA DE KLASSISKE, VESTLIGE 

MUSIKINSTRUMENTER VED 

DERES KLANG. DE KAN OF-

TEST DATERES FLERE 1000 ÅR 

TILBAGE, MEN FLERE AF IN-

STRUMENTERNE HAR GEN-

NEMGÅET EN STOR UDVIK-

LING DE SIDSTE 100 ÅR.
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stat i central Kina. Jinghu er tilknyttet 
Peking (Beijing) opera.

begyndte kinesiske musikere at inkor-
porere vestlige spilleteknikker i erhu. 
Musikeren Liu Tianhua (1895–1932) 
bidrog meget til instrumentets udvik-
ling og standardisering; fx blev instru-
mentets to strenge stemt i hhv. D og A 
(svarende til de to midterste strenge på 
en violin), og spilleteknikker blev udvik-
let med inspiration fra violinspil. Han 
komponerede ti soloværker for erhu, 
der gjorde erhu’en til et soloinstrument 
i sin egen ret.

Pipa ( )
Navnet pipa har i tidens løb refereret 
til forskellige lut-lignende strengeinstru-

206 f.v.t.) og Han-dynastierne (202 
f.v.t.–9 e.v.t.), der refererer til qin pipa. 
Dette er imidlertid ikke det samme 
instrument som den moderne pipa, som 
er et instrument, der blev bragt til Kina 
udefra. Qin pipa stammer formentlig 
fra Kina og er senere videreudviklet til 
instrumentet ruan (se nedenfor).

Under de Nordlige- og Sydlige-dyna-
stier (386–589) blev et instrument bragt 
til Kina fra Centralasien. Dette instru-
ment var et korthalset, pæreformet 
strengeinstrument lavet af  træ, som 
blev spillet lodret med et plekter. For at 
skelne mellem dette instrument og qin 
pipa blev instrumentet kaldt quxiang 
pipa eller hu pipa. 

Den moderne pipa har gennemgået tre 
udviklingsfaser. Den første var under 
Tang- (618–907) og Song-dynastierne 
(960–1279), hvor både pipa og ruan 
var udbredte, og udvikling af  det ene 
instrument førte til udvikling af  det 
andet. Under denne periode blev in-
strumentet videreudviklet; halsen blev 
forlænget, og man begyndte at spille 
instrumentet oprejst. Dette gjorde, at 
venstrehånd, som før blev brugt til at 
støtte instrumentet, nu kunne bevæge 
sig uhæmmet. I denne periode begynd-
te man også at spille pipa med negle i 
stedet for et plekter.

mellem Ming- og Qing-dynastierne 
(1618–1683). Her blev instrumentets 
form og spilleteknikker standardiseret. 
Hua Qiuping og Li Fangyuan anses 
som værende hovedpersoner i instru-
mentets udvikling; de bidrog markant 

indsamling af  kernerepertoiret og vi-
den omkring pipa. I denne periode blev 
pipa en del af  kinesisk folkemusik.

Den tredje udviklingsfase fandt sted 
omkring grundlæggelsen af  Folkerepu-
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blikken Kina i 1949. En række faktorer 
bidrog til udviklingen, såsom etablerin-
gen af  en række professionelle folkemu-
sikensembler og professionaliseringen 
af  især kvindelige folkemusikere. Liu 
Tianhua, en af  Kinas mest respekte-
rede musikere, udviklede instrumentet 
til et fuldt kromatisk instrument, byg-
gende på halvtonetrin. En anden vigtig 

videreudviklede og udvidede mange af  
instrumentets spilleteknikker. 

Ruan ( )
Ruan er et oprindeligt kinesisk instru-
ment. Før 1990’erne kunne instru-
mentets historie kun spores tilbage til 
Tang-dynastiet (618–907). Da kejser-
inden Wu Zetian (624–705) regerede, 
blev der udgravet et artefakt af  messing. 
Datidens musikhistorikere fandt billeder 
af  et lignende instrument med teksten: 
”dette instrument er Ruanxian”, og la-
vede en kopi af  instrumentet i træ, som 
viste sig at klinge særdeles godt. Der-
efter blev instrumentet kaldt ruanxian 
eller ruanxian pipa, og senere ruan.

I 1990’erne blev der opdaget endnu 
ældre historiske kilder med lignende in-
strumenter. Men kilderne består kun af  
tekst, og derfor er der uenighed om in-
strumentets historie før Tang-dynastiet. 
En af  beretningerne handler om Kejser 
Wu (141–87 f.v.t.) af  Han-dynastiet 
(202 f.v.t.–220 e.v.t.), som valgte at bort-

gifte prinsessen Liu Xijun af  Jiangdu 
(et af  imperiets lande) til kongen af  
det vestkinesisk nomadefolk Wusun for 
at sikre en magtalliance mod et af  de 
nordkinesisk nomadefolk, Xiongnu. 

For at trøste prinsessen beordrede 
kejseren sine hofmusikere at lave et 
instrument baseret på datidens kinesi-
ske strengeinstrumenter, som prinsessen 
kunne spille, mens hun red vestpå. En 
anden beretning sporer instrumentets 
historie helt tilbage til De Stridende 
Staters Tid (475–221 f.v.t.). Kejseren 
Qin Shi Huang (257–221 f.v.t.) igang-
satte opførelsen af  den kinesiske mur, 
men arbejderne led af  hjemve og 
lavede et strengeinstrument ved at sætte 

Dette blev til instrumentet ruan.
Instrumentet var meget udbredt i Tang-

-
ten mellem Ming- og Qing-dynastierne 
(1618–1683) for først at genopstå efter 
grundlæggelsen af  Folkerepublikken 

instrumentet Tang-dynastiet i japanske 
museer; dette vidner om instrumen-
tets udbredelse i denne periode. I de 
senere dynastier blev instrumentet 
gradvist glemt grundet tilstrømningen 
af  instrumenter fra andre lande. Under 
Folkerepublikken Kina blev der forsket 
i instrumentets historie af  musikere 
såsom Zhang Zirui, Wang Zhongbing 
og Lin Jiliang, hvilke har medført in-
strumentets genopstandelse i moderne 
Kina. 

Yangqin ( )
Instrumentet er mere end 4000 år 
gammelt og stammer fra Mellemøsten. 
Under Renæssancen blev instrumen-
tet bragt til Europa, og under Ming- 
(1368–1644) og Qing-dynastierne 
(1644–1912) blev instrumentet udbredt 

Østeuropas cimbalom, Vesteuropas 
hackbrett, Vest- og Sydasiens santoor 
og Mexicos salteria. Det hedder også 
dulcimer i de engelsktalende lande. 

Under Ming- og Qing-dynastierne blev 
opera, shuochang og qinshu (performa-
tive kunstformer med tale og sang) me-
get udbredt, og yangqin blev anvendt 
som det primære akkompagnements-
instrument. I takt med instrumentets 
udbredelse er dets rolle i kinesisk musik 

blevet udvidet. Det bliver nu anvendt 
som akkompagnement, både i ensem-
ble-, kammer- og orkestermusik – og 
fungerer også som soloinstrument.

Instrumentet består af  en træramme 

med bambuskøller. Det moderne 
yangqin er fuldt kromatisk og spæn-
der over 4,5 oktav. Til sammenligning 

oktaver.

Guzheng ( )
Guzheng er et instrument med en lang 
historie fra Forårs- og Efterårsperioden 
(722 – 481 f.v.t.). Det har også haft an-
dre navne, bl.a. qinzheng, yaozheng og 
yunzheng. Instrumentet består af  et re-
sonanskammer med 21 strenge spændt 
over broer. Den moderne guzheng har 
21 strenge, men i tidens løb har antallet 
af  strenge varieret fra 13 til 25. 

Strengene knipses med påsatte negle, 
som gør klangen lys og klar. Tradi-
tionelt set blev guzheng spillet med 
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-
ger, mens venstrehånd blev brugt til at 
presse ned på strengene for at tilføje 
ornamentik. I takt med instrumen-
tets udvikling er nye teknikker blevet 
udviklet, såsom yaozhi, hvor en streng 
knipses meget hurtigt, gentagne gange.

Der var to traditionelle guzheng-skoler 
fra Nord- og Sydkina, baseret på guz-
heng-musik fra Henan og Shandong 
(Nordkina) samt Chaozhou (Sydkina). 
Der er i dag ni hovedskoler inden for 
guzheng-musik: fra områderne Shaanxi 
(nordvest), Zhejiang (sydøst), Hakka, 
Fujian (syd), Indre Mongoliet og den 
koreanske minoritet i Nordkina (udover 
de tre tidligere nævnte skoler).

Instrumentets kernerepertoire kan 
deles i to kategorier; traditionel og mo-
derne. De traditionelle værker opnår et 
levende og følelsesfuldt udtryk gennem 
instrumentets klang og dets unikke 
ornamentik, mens de moderne værker 
udforsker instrumentets tonesprog, 
rytme og teknikker.

Guqin ( )
I kinesisk kultur er der mange myter og 
sagn forbundet med guqin-instrumen-
tets oprindelse. I disse nævnes mytolo-

som instrumentets skabere. Guqin er 
også nævnt i tekstlige kilder, fx Shangs-

hu (ca. 300 f.v.t.) og Shijing (7.–11. 
århundrede f.v.t.); disse er blandt Kinas 
ældste historiske tekster. Guqin menes 
derfor at have en historie på to til tre 
årtusinder.

Guqins udformning og klang er meget 
forbundet med klassisk kinesisk symbo-
lik. Instrumentet er typisk ca. 120 cm 
langt og består af  to sammenlimede 
stykker massivt træ. Det øverste stykke 

– dette hænger sammen med datidens 

og himlen rund. Den moderne guqin 
har syv strenge, men tidlige guqin hav-
de kun fem strenge, som blev forbundet 
med de fem elementer fra datidens 
kinesiske verdensopfattelse – metal, træ, 
vand, ild, jord. Kongerne Wen (1112–
1050 f.v.t.) og Wu (1046–1043 f.v.t.) af  
Zhou tilføjede senere hver en streng til 
instrumentet. På instrumentet er tretten 
markører, som symboliserer årets tolv 
måneder samt en skudmåned. De tre 
primære klange på guqin er forbundet 
med himlen (de lyse fanyin), jorden (de 
dybe sanyin), og mennesket (anyin, som 
kan efterligne menneskenes stemme). 

Allerede fra Konfucius’ (ca. 551–479 
f.v.t.) tid blev guqin-musik anset for 
at være en del af  et menneskes dan-
nelse. En fuldkommen dannelse burde 

med qin som det førstnævnte. Gen-
nem dynastierne har guqin altid været 
meget stærkt forbundet med de lærde 
og dannede. 

Den tidligste form af  notation af  
guqin-musik var wenzipu, hvor hånd- 

blev nedskrevet som tekst. Det tidligste 
eksempel på dette er Jieshi Diao Youlan 
fra Liang-dynastiet (502–557). Senere 
blev denne form for musiknotation 
forenklet til jianzipu, hvor dele af  for-
skellige tegn blev kombineret til et tegn, 
som refererer til en bestemt teknik eller 
position. Denne forenkling sammen 
med udvikling af  trykkekunst i Kina 
under Ming- (1368–1644) og Qing-
dynastierne (1644–1912) fremmede 
udbredelsen af  guqin-musik markant. 

Krigene og den sociale uro, der her-
skede under perioden mellem Qing-dy-
nastiet og grundlæggelsen af  Folkere-
publikken Kina i 1949, gjorde, at guqin 
i en periode var en truet kunstform. 
Under Folkerepublikken Kina arbejde-
de en generation af  musikere og musik-
historikere på at samle, redigere, udgive 
og indspille guqin-musik og -litteratur, 
og de begyndte også at uddanne den 
næste generation af  musikere. I 2003 
blev guqin anerkendt af  UNESCO 
som en immateriel kulturarv.

MUSIC 
CONFUCIUS 
INSTITUTE
Music Confucius Institute (MCI) er 
et samarbejdsprojekt mellem Det 
Kongelige Danske Musikkonservato-
rium (DKDM) og Central Conserva-
tory of  Music i Beijing. MCI er vært 
for kinesiske musikere in-residence, 
som er udpeget til en periode på 1-2 
år. MCI har til huse på DKDM og 
er engageret i konservatoriets akti-
viteter ved bl.a. at tilbyde deltagelse 
i en række tværkulturelle projekter, 
hvor de studerende arbejder i mødet 
mellem kinesisk og vestlig musik.
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UDEN 
CHILI - 
INGEN 
REVOLUTION

AF SIMON ROM GJERØ

Jeg havde den endda på min liste 
over bøger, jeg gerne selv ville 
skrive, hvis blot der var 48 timer 

i døgnet. Det er der som bekendt ikke, 
og nu er den her så. Brian R. Dott fra 
Whitman College i staten Washington, 
overhalede mig indenom og har på 
Columbia University Press udgivet bo-
gen, der lover at “The Chile Pepper in 
China sheds new light on the piquant 
cultural impact of  a potent plant”. Jeg 
var solgt. 

For mig er kinesisk kogekunst tæt knyt-
tet til chilien, idet jeg tilbragte mine to 
første år i Kina i hjertet af  Sichuan-
provinsen, i dens kulinariske højborg, 
Chengdu. Det var også her, jeg mødte 
min kommende kone, og hvor mine 

svigerforældre stadig residerer. Det 
undrede mig i starten, at chili her altid 

, men det er natur-
ligvis, fordi chilien kommer fra havet 
eller kysten, og derfor tydeligvis ikke 
har sin oprindelse i Sichuan. Det kunne 
man ellers godt fristes til at tro, da der 
er chili i stort set alt. Faktisk er krydde-
riet så allestedsnærværende, ikke bare 
her, men overalt i Kina, at en hollandsk 
botaniker i det 18. århundrede opkald-
te en af  de fem dominerede sorter af  
chilier Capsicum Chinense, fordi han 
troede, at den stammede fra Kina. 

Det gør den ikke. Chilien kommer 
fra Syd- og Mellemamerika og nåede 
sandsynligvis til Kina via køkkenerne 
på de spanske- og portugisiske skibe, 

SOM STOR FAN AF KINESISK 

MAD, ISÆR AF DEN STÆRKE 

SLAGS, HAR JEG LÆNGE 

MENT, DET VAR UNDERLIGT, 

DER IKKE FANDTES EN BOG 

PÅ ENGELSK OM CHILIEN, 

DENS BETYDNING OG KULI-

NARISKE KULTURHISTORIE I 

KINA. 
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hvor søfolkene medbragte krydde-
riet. Via kinesiske søfolk i Sydøstasien 
nåede chilien frem til Zhejiang på 
Kinas østkyst, hvor den første gang 
er beskrevet i 1591. Derfra, samt via 
Taiwan og Korea, har den langsomt, 
men sikkert bredt sig ind i landet; den 
er nævnt første gang i Sichuan i 1749. 
Man kan følge de forskellige veje ind i 
landet ved at se på de forskellige navne 
som chilien optræder under. Og kært 

 
Qin peber, hvor Qin er et gammelt 
navn for Shaanxi-provinsen, ’de sydlige 

 
havpeber er blot et udsnit. Men fælles 
for chilien var, at hvor end den kom 

mestendels et substitut for salt, peber 
og Sichuanpeber, der alle var relativt 
dyre, og dermed var chilien fattig-
mandskrydderiet. Det fornemmer man 
også tydeligt i de beskrivelser Dott har 
fundet. Embedsmændene, der skriver 
om chilien, nævner fx, at den ”er så 
stærk, at den ikke kan puttes i munden” 
og ”at den resulterer i at sved og tårer 
rinder sammen”. Den kinesiske elite 
dyrkede indtil langt op i Qing-dynastiet 
maden fra Suzhou og omegn, bl.a. 
fordi denne mad levede op til buddhis-
mens, daoismens og konfucianismens 
krav om afholdelse fra stærke krydde-
rier og smage i forbindelse med faste og 
meditation. Derfor fandt chilien heller 
ikke plads i den litteratur, samfundets 
top skrev.

Dott har været udfordret. Han beskri-

især før det 20. århundrede, har fået i 
alt fra bøger om planter og landbrug, 
kogebøger, medicinske leksika til kunst, 
digte, romaner og meget andet. Det 
gør også, at han kommer til at gentage 
sig selv lidt for ofte. Men bogen giver 
et godt indblik i en afgrøde, der skulle 
konkurrere med andre afgrøder fra den 
nye verden, som fx majs, jordnødder og 

og kunne brødføde en stor fattig befolk-
ning eller var en decideret ’cash crop’ 
som tobakken. Chilien var ingen af  de-
lene. Mod slutningen af  Qing-dynastiet 
kunne forfatterne og embedsmændene 
dog ikke ignorere det faktum, at chilien 
havde spredt sig til hele det indre af  
landet, og den begyndte at dukke op i 

både kogebøger og i medicinske tekster, 
hvor den fx blev et mirakelmiddel mod 
så forskellige dårligdomme som slange-
bid, hæmorider og diarré – forstå det, 
hvo som kan. 

Samtidig med regionale identitets-

chilien helt nye betydninger. I det 20. 
århundrede er den især blevet kædet 
sammen med de stærke kommunistiske 
revolutionære Mao Zedong og Deng 
Xiaoping, der var fra henholdsvis 
Hunan og Sichuan, og det hedder sig, 
at Mao har udtalt, ”uden chili – ingen 

revolution!” Chilien er også blevet 
symbol på fertilitet, både på grund af  
dens røde farve og mange frø og på 
grund af  formen bliver den ofret, når 
kommende forældre ønsker sig et dren-
gebarn. Kvinder fra de chili-spisende 
områder af  Kina bliver kaldt là mèizi 
spice girls, fyldt med lidenskab, og man 
ser ofte chilier afbilledet på plakater til 
nytår, da de har en stor lighed med de 
knaldperler, der bliver fyret af. Chilien 
er blevet en så integreret del af  kinesisk 
cuisine, traditioner, sprog og kultur, at 
mange kinesere uden at tænke over det 
insisterer på, at chilien er kinesisk. 

Det er den så ikke, og det får Dott 
tydeliggjort med denne lille (der er 100 

udgivelse, der også tilføjer megen ny og 

overraskende viden om den lille plante 
med de smukke frugter. 

Men, men, men. For lige så sikkert som 
i dilemmaerne i Mads og Monopolet, 
er der et ”men”. Som nævnt ovenfor, 
gentager han sig selv lidt for ofte, og 
til tider bliver detaljerne for søgte, som 

af  chilien i operaen Pæonpavillionen. 
Men mest skæmmende er det, at i en 
bog med en så fotogen ”hovedperson” 
og endda med et afsnit om chilien i 
kinesisk kunst, er billedsiden temmelig 

hvid, dog er der indsat en farveversion 
i midten. Billederne er alle ret kedelige, 
også de i farver, der ligner noget fra en 
kinesisk billigbog fra starten af  90erne. 
Har du set en af  dem, ved du, hvad jeg 
taler om. Her skulle forlaget have hyret 
en professionel fotograf.  

opskrifter lidt tilfældigt placeret rundt 
omkring. Nogle indeholder både ingre-
dienser og fremgangsmåden, som vel er 

nøjes (lidt underligt) med det første. 

rigtig kogebog for at lave retterne. Her 

virkelig anbefalelsesværdige af  slagsen 
med masser af  chili og ikke mindst 
Sichuanpeber. Min gamle nabo fra kol-
legietiden i Chengdu, Fuchsia Dunlop, 
har efterhånden begået en perlerække 
af  velskrevne, lækre, mundvandsdryp-
pende og ligefrem smukke kogebøger 
om Kinas stærke køkkener i Sichuan 
og Hunan. The Food of  Sichuan og 
The Revolutionary Chinese Cookbook 

, kan begge varmt 
anbefales. Og hvis du ikke kan vente 

Republic, Magasasa på Istedgade 
eller måske Kewei’s Kitchen, når det 
genåbner. 

The Chile Pepper in China får tre 
chilier. 



20 KINABLADET

INDIVIDET KAN HAVE NOGLE TANKER OG DRØMME OM 
FREMTIDEN, MEN DET, JEG VIL SIGE MED STYKKET, ER OGSÅ, 
HVORDAN EN GIVEN PERSONS FREMTIDSDRØMME FOR-
MES AF DET MILJØ, HVORI PERSONEN LEVER.

INTERVIEW MED DEN BEIJING-BASEREDE DRAMATIKER OG ISCENESÆTTER, XIAO JING.

Xiao Jing er en dramatiker og 
iscenesætterkollega fra Beijing, 
som Nydanskeren Jimbuts 

Kulturforening har arbejdet sammen 
med siden 2014, hvor den arrangerede 
en reading af  hendes stykke Annie på 
Forsøgsstationen (Sønder Blvd. 81, 
1720 København, red.) til Readingfesti-
val for kinesisk dramatik.

Hendes nye stykke, Tagterassen er 
skrevet i november 2019 som en del af  
en speedwriting workshop på Beijing 
Fringe Festival, som Nydanskeren 
Jimbuts Kulturforening arrangerede i 
samarbejde med Teater Grob.

Stykket Tagterassen udspiller sig i år 

2001 i Beijing, Kina. To unge kvinder, 
Shanshan og Xiaoyu er klatret op på 
taget af  et sportsstadion, der, i for-
bindelse med forberedelserne til OL 
Beijing 2008, er under ombygning. Her 
deler de en øl og en cigaret. Mens solen 

fra ung til voksen sig sammen med den 
måde, Kina forandrede sig på op til 
OL. 

Stykket skulle have været opført som 
reading i Det Kinesiske Lysthus under 
CPHStage ´20, men festivalen blev – 
som følge af  COVID-19 – desværre 

at præsentere stykket i en lydbåren 
version.

AF GRITT ULDALL-JESSEN

Stykket Annie er oversat til 
dansk af  Sidse Laugesen og 
udgivet i antologien, Kinesisk 

dramatik (2016) på Forlaget Drama.

Hørespillet Tagterassen er et resultat 
af  et kunstnerisk samarbejde mellem 
Nydanskeren Jimbuts Kulturfor-
ening og lydteatret Akt1. 

Hørespillet kan høres her: https://
soundcloud.com/akt1danmarkslyd-
teater/tagterassen

I forbindelse med produktionen 
af  stykket som hørespil til AKT1, 
har Gritt Uldall-Jessen interviewet 
Xiao Jing via WeChat I interviewet 
fortæller Xiao Jing om baggrunden 
for stykket. 

Tagterassen er støttet af  Statens 
Kunstfond, Frederiksberg Kommune 
og S.C. Van-fonden.

Foto af  Xiao Jing: Jimbut Jun Feng

Illustrationer: MAX GPS(CHN)

OM DRAMATIKEREN:
Dramatikeren, Xiao Jing, er født i 
1990 i Beijing, Kina, og bosiddende 
i Beijing. Hun er uddannet fra 
Beijing Normal University i kinesisk 
litteratur. Flere af  hendes stykker 
er blevet opført på teaterfestivals i 
Kina, bl.a. Beijing Fringe festival, 
Wuzhen-festival, Nanluoguxiang 
Performing Arts Festival i Beijing. 
En del forestillinger har desuden 
turneret uden for Kina på festivaler i 
Italien og Tyskland. 
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INTERVIEW VIA WECHAT 

MED XIAO JING, DRAMATI-

KER OG ISCENESÆTTER 

AF GRITT ULDALL-JESSEN

Xiao Jing: Der var engang et stadion 
i Beijing, hvor jeg som teenager kom 
for at stå på rulleskøjter. Jeg var der så 
ofte som muligt, 
mindst en gang 
om ugen, men 
i ferier tog jeg 
derhen hver 
eneste dag. Vi var 
1-200 personer 
ad gangen, der 
løb på rulleskøj-
ter i hallen. Folk 
var i alderen 11 
- 12 år og opefter. 

venner, blandt 
de, der kom der, 
det var folk fra 
alle socialklas-
ser. Nogle gange 
var der ikke kun 
Beijing-folk, men 
også folk fra 
andre byer. 

Dengang var der 
mindst en rul-
leskøjtehal i hver 
storby i Kina. I 
dag foretrækker 
de unge at mødes 
online. De har 
ikke længere brug 
for sådanne fysi-
ske mødesteder. 
Man kan i stedet 
lære hinanden 
at kende via We-
Chat osv. Man 
behøver ikke gå 
et konkret fysisk 
sted hen.

Xiao Jing: Rent fysisk handlede det 
om at være stærk og om at kunne løbe 
hurtigt baglæns på rulleskøjter. Man 

den frem. Der var nogle tøjkoder, som 
vi forsøgte at efterleve. Som pige/ung 
kvinde skulle man have tanktop og 
trompetbukser på, dvs. stramt siddende 
tøj, bl.a. for at vise så meget som muligt 
af  sin stærke krop. 

Xiao Jing: Det var en kæmpestor hal 
i to etager, så vi fordelte os på de to 
etager. Der var meget mørkt på 1. sal, 

så der var der mange af  os unge, der 
stødte sammen. Eller sagt på en anden 
måde, piger og drenge forsøgte at 

etablere kontakt med hinanden på den 
måde, fx ved at falde på rulleskøjter og 
komme tæt på hinanden i faldet. Det 
var et slags frirum. Der var ikke nogen 
voksne til at holde opsyn.

Xiao Jing: Det var meget udbredt 
i hallen. En drageformation består 
af  en kæde af  folk, der holder fast i 
hinanden. Det første led i dragen er 
dem, der er virkelig dygtige til at stå 
på rulleskøjter. Det er mere tilfældigt, 
hvem der slutter sig til og danner resten 
af  dragens krop. Dem, der står sidst i 
kæden, er dem, der er dårligst til at stå 

på rulleskøjter. 
Ofte var det 
sådan, at hvis 
der var nogen 
folk, som de, der 
stod forrest, ikke 
kunne lide, så 
rystede de dem 
bare af. 
Det bliver også 
omtalt i stykket, 
hvordan der er 
en fyr, der falder 
af  kæden eller 
bliver smidt af. 
Det skete også, 
fordi gulvbræd-
derne ikke er 
lige jævne alle 
steder.

Dragen er et 
symbol på det 
kinesiske folk. I 
Kina har drager 
ikke en negativ 
betydning. Når 
de unge lavede 
drageformatio-
ner på rulleskøj-
ter, foregik det 
til disco-musik, 
hvor en kæde af  
folk på rulleskøj-
ter, snor sig fra 
side til side.
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Xiao Jing: Shanshan er meget udad-
vendt. Hun har en selvsikkerhed og er 
ubekymret som den teenager, hun er. 
Hun er populær i rulleskøjtehallen, er 
en af  dem, folk ser op til. Hun går i 

kærester, også på samme tid. Hun er 
virkelig god til at stå på rulleskøjter, er 
ligeglad med sine forældre. Hun gør 
det, som hun selv vil. Hun er umid-
delbar og ligefrem, lever i nuet. Hos 
Shanshan udspiller der sig dog en indre 
kamp. For inderst inde er hun meget 
traditionel og ønsker at følge sam-
fundsnormerne, men hun vil ikke ind-
rømme det over for sig selv. Ubevidst 
følger hun samfundets mainstream. 
Selvom hun taler om punk, har huller 
i ørene og har farvet sit hår gult. Man 

alle andre siger, at punk er cool, så vil 

hun også være punker. Hvis de siger, 
at afholdelsen af  OL er godt for Kina, 
så mener hun det også. Hun mangler 
at udvikle en selvstændig tankegang. 
Shanshan får lov til at være sent ude og 
passer ikke sin skole. Hendes forældre 
har virkelig travlt med at arbejde. De 
har forsøgt at få hende til at passe sin 
skole, men Shanshan er i puberteten og 
gør oprør. Måske forældrene har slået 
hende, har skældt hende ud. Til sidst 
har de givet op, så Shanshan er på en 
måde overladt til sig selv, da forældrene 
ikke længere kan få deres krav om at 
hun skal passe sin skole igennem over 
for hende.

Hvad angår Xiaoyu så har hun kun sin 
mor. Xiaoyu adlyder de forskellige krav 
fra moren, men de skændes også en 
hel del. Xiaoyu ligner udadtil en pæn 

pige, men indeni har hun en egen stærk 
vilje, en selvstændig tankegang. Hun 
er forholdsvis ny i rulleskøjtehallen og 
er ikke så god til at stå på rulleskøjter. 
Hun er ikke så populær som Shanshan 
og er på mange måder temmelig uer-
faren, virker mere usikker, ubalanceret 
og er mere barnlig. Hun har oplevet at 
være hemmeligt forelsket, men har ikke 
haft en kæreste eller har prøvet at gå ud 
med nogen. 
Xiaoyu er mere bevidst end Shanshan 
om, at det, hun er tvunget til lige nu, 
dvs. at gå i skole og gøre sig umage og 

får en god fremtid. Hun betragter sit liv 
i et mere langsigtet perspektiv. Det er 
ikke så cool i rulleskøjtehallen at tænke 
langsigtet, så på den måde er Shans-
han og Xiaoyu tænkt som hinandens 
modsætninger.
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Xiao Jing: Der er stadigvæk en uskyl-
dighed og naivitet på spil mellem dem, 
der gør, at de kan blive venner. Begge 
karakterers fremtid ligger åben, så 
der er mange ting, der kan ske. Men 
da vi hører fra dem som voksne, er 
uskylden forsvundet. Der træder det 
mere tydeligt frem, at de er hinandens 
modsætninger.

Xiao Jing: Nej, det er der ikke.

Xiao Jing: Individet kan have nogle 
tanker og drømme om fremtiden, men 
det, jeg vil sige med stykket, er også, 
hvordan en given persons fremtids-
drømme formes af  det miljø, hvori 
personen lever. Xiaoyu har forsøgt at 
leve op til samfundets normer, hun har 
studeret hårdt og læst på et universitet i 
udlandet, hun har forfulgt de drømme, 
hun havde, men undervejs er hendes 
drømme blevet forandret. Hun havde 
ikke selv tænkt over, hvordan ens tan-
kegang kan blive påvirket af  og direkte 
forandret af  det miljø, man lever i. 
Xiaoyu drømte om at blive krigsrepor-
ter på tv, men hun er kommet frem til 
følgende: Hvordan være en anstændig 
journalist, hvis det samfund, man 

ikke engang kan få lov til at rapportere 
om sandheden i en fredstid?

Xiao Jing: Xiaoyu er en selvstændig 
kvinde, hun vil ikke giftes, hun har 
måske haft en kæreste og har det måske 
også en nu.

Xiao Jing: Hvis du søger på nettet, 

Ol-værtskabet. Der herskede natio-
nal begejstring. Så jo, det er korrekte 
beskrivelser.

Xiao Jing: Det er en sommermor-
gen. Der lyder fuglesang. De to unge 
kvinder er sløve, har været oppe hele 
natten. Så den stemning og tilstand, 

uvirkelighed. Der er pauser, en slags 
tidløshed. Tempoet er ikke så højt.

Xiao Jing: Jeg synes selv, at det sted 
i stykket, hvor de taler om aftenen i 
Beijing i år 2001, hvor de beskriver at 
folk fejrer, at Kina er blevet valgt som 
vært for OL, er vigtigt. De gengiver 
en begejstring og en utopi, der var i 
befolkningen dengang, men kommer 
også ind på en usikkerhed omkring 
fremtiden. Xiaoyu repræsenterer 
en mindre gruppe i samfundet, der 

over for, hvad værtskabet for OL har 
af  betydning for Kina, hvilke konse-
kvenser også i negativ forstand, der 
kan være. I stykket ønsker jeg at belyse 
spørgsmål om indbildning, utopi og 
nationalbegejstring, sådan de to unge 
kvinder taler om det.

Xiao Jing: Jeg mener, at det er Shans-
han, der er hovedperson i den første 
halvdel af  stykket, i den anden halvdel 
af  stykket er det Xiaoyu. Xiaoyus hi-
storie kommer tydelige frem hen imod 
slutningen.

Xiao Jing: Jeg ønsker at dedikere styk-
ket til mine veninder fra rulleskøjtehal-
len dengang. Det var en meget

vigtig periode for alle os, der kom der. 
Nu, hvor jeg har skrevet dette stykke, 
kom jeg til at mindes den tid. Den 
blev nærværende for mig. Jeg håber, at 
det samme kan ske for publikum. At 
stykket kan få publikum rent følel-
sesmæssigt til at rejse tilbage til en 
svunden ungdomstid. Måske publikum 
undervejs i stykket kommer til at tænke 

på nogle gamle venner, som de havde 
dengang, da de var teenagere. Publi-
kum kan på den måde få anledning til 

ser ud i det land, hvor de er født, hvor-
dan samfundet har forandret sig, og 
hvordan de som personer har forandret 
sig i det samfund.

Så er der også en anden ting. Jeg 
ønsker også at sige noget om status, 
og om hvordan ens status kan ændre 
sig. Det er jo sådan, at dem, man ser 
meget op til, når man er teenager, ikke 
nødvendigvis er de samme, man ser op 
til, når man er blevet voksen. Dem med 
høj og lav status kan bytte plads. Som 
teenager og helt ung kan man have høj 
status, men som voksen kan det ændre 
sig, og man kan få lav status. Man var 
nok sej engang, men nu er man måske 
ikke længere sej, men bare fattig, og 

-
ler man har ikke formået at udvikle sig? 
Shanshan har høj status i stykket, men 
ti år senere har Xiaoyu rent samfunds-
mæssigt opnået en højere status end 
hun, fordi Xiaoyu har formået at tage 
en videregående uddannelse. Xiaoyu 
ser ikke ned på Shanshan, hverken som 
teenager eller voksen. Som teenager vil 
hun gerne være sådan, som Shanshan 
er, men hun ser heller ikke op til hende. 
Xiaoyu som voksen ser heller ikke sig 
selv som en, der har succes. Hun må 
opgive sine drømme. Samfundet mulig-
gør ikke hendes drømme.

Shanshan havde ikke så mange 
drømme til at begynde med. Hendes 
tilgang til livet er at få det bedste ud af  
det, hun nu har. Hun blev god til at stå 
på rulleskøjter. Hendes liv var ikke at få 
en fremtid på universitet. Hun nærede 
dog drømme på Xiaoyus vegne, men 
det var ikke Xiaoyus drømme. 

Så Shanshan misforstod Xiaoyu. Når 
hun vurderer Xiaoyus liv, bruger hun 
samfundets normer og mainstream 
orientering til at lave en vurdering af  
hende. Så i hendes øjne har Xiaoyu 
stadigvæk fremtiden for sig, har noget, 
hun skal leve op til. Hvad angår Shans-
hans eget liv er det alene de barske 
realiteter, der hersker. Hun har ikke 
nogen drømme, tager det bedste af  det, 
nuet tilbyder.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER:

DER ER AFTALT FOREDRAG FOR MÅNEDERNE
Oktober: Allan Engquist

November: Henrik Bjørn

December: Camilla Sørensen

Ingen datoer er fastlagt endnu, men der kommer meddelelser herom via medlemsbrev og hjemmeside

Hvis du er i Kina i efteråret 2020!
Mads Vesterager afholder en række foredrag i Beijing i efteråret. I september/oktober holder Mads 
en foredragsrække om sin motorcykeltur gennem Kina, dernæst afholder han serie af  foredrag 
i november om folkemusik projektet ”Songs of  The Chinese Frontiers” der er støttet
ad S.C. Van, William Demant og Carl Nielsen fondene. 
Foredragene afholdes i samarbejde med Music Confucius Institute under 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og det kinesiske konservatorium
Central Conservatory of  Music. 
Foredragsdatoer fastsættes i start november. 
For yderligere info kontakt Mads Vesterager Nielsen på mads@dccc.com.cn


