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INSKRIPTIONER
MED KINESISKE
TEGN I BYBILLEDET
KINESERNE ER VILDE MED DANSKE PIBER.

AF KJELD A. LARSEN

I

takt med at kinesik bliver et mere
OTWJIT\IV^MVL\[XZWO[MZ^QÆMZM
WOÆMZMSQVM[Q[SM\MOVQJaJQTTMLM\
Redaktionen har besluttet at bringe
eksempler herpå. Kinabladet opfordrer
sine læsere til at indsende observerede
inskriptioner med kinesiske tegn til
redaktionen, helst med en lille kommentartekst.
Hosstående kinesiske tegn ses på en
pibebutik i Vester Voldgade. CEO og
partner Nikolaj Liberoth Nielsen har
på opfordring sendt følgende ledsagetekst.
”I takt med at kineserne har fået bedre
økonomi de sidste vel nok 20 år har
hele verden mærket, hvordan dette
kæmpe land har fået smag for at rejse
og ikke mindst købe ikke-kinesiske
produkter.
Danmark har en meget stolt tradition
for håndlavede piber. Der er mange
ZaOMZMQ3QVIWOÆMZMWOÆMZMJTQ^MZ
nysgerrige på piber. Personligt tror jeg,
at det for en kineser er aristokratisk at
ryge pibe. Det er også vores indtryk,
at det i Kina er mere klubbaseret, dvs.
man mødes og prøver forskellige tobakker og viser sine piber frem.

hun ved er dansk. De største og dyreste
pibesamlinger er i Kina nu, og de har
sågar lavet et museum.
Pibemagere som Tom Eltang, Nanna
Ivarsson, Hans Former Nielsen, Kurt
*ITTMJaUMLÆMZMMZV¥ZUM[\ZWKS[\RMZner derude.
I starten var det primært de virkelig
rige, man så købe de ekstremt dyre
danske piber, men den voksende
middelklasse har skabt et behov for
almindelige piber (rygeinstrumenter) i
prislejet 500-1.500 kr.
I de rigtigt gode år med mange kinesere
i København, vil jeg tro, at 30-40% af
vores salg i sommerperioden hidrørte
fra dem. Derfor har vi kinesiske tekster
på vinduerne. Sådan er det jo af gode
grunde ikke længere pga. COVID-19,
og derfor har vi oversat hjemmesiden
til kinesisk. Princippet er simpelt. Når
de ikke kommer til os, så må vi komme
til dem.
Hvis man kigger rundt i København
city og leder efter et sted, hvor de sælger produkter, der er lavet i Danmark,
er vi efterhånden et af de få steder.”
Nikolaj Liberoth Nielsen

Piper, lightere, tobak, cigarer, tilbehør

Så det er uomtvisteligt, at de 20-30
danske pibemagere, vi har tilbage,
primært har overlevet på Kina de sidste
10-20 år. En kineser betaler gerne
5.000 kr. for en håndlavet pibe han/

CEO and Partner
The Danish Pipe Shop Aps, Vester Voldgade 92
www.danishpipeshop.com
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SEEING LANDSCAPE
CORNER - KINA
1951 – 1961 – 2011

Til højre: Qi Baishis maleri ”Røde
og gule blomster” som han skænkede
til Corner i forbindelse med, at han
blev medlem i 1953.

AF PONTUS KJERRMAN
Billedhugger, Cornermedlem
og lektor emeritus ved Det Kongelige Danske Kunstakademi

I KINABLADET NR. 82
BRAGTE VI EN ARTIKEL AF
PONTUS KJERRMAN OM
KUNSTHALLEN NORDIC
CONTEMPORARY ART CENTER I AOTOU UDENFOR
XIAMEN .

VI BRINGER HER EN ÆLDRE
ARTIKEL AF PONTUS KJERRMAN OM, HVORLEDES SAMARBEJDET MELLEM KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN
CORNER OG KINESISKE
KUNSTNERE OPSTOD OG
UDVIKLEDE SIG FRA STARTEN AF 1950’ERNE MED EN
INDLEDENDE OPDATERING
AF SAMARBEJDET TIL I DAG
4 KINABLADET

C

orner er navnet på en af Danmarks ældste endnu eksisterende kunstnersammenslutninger,
som åbnede sin allerførste udstilling i
1932 i ovenlyssalen på hotel Corner tæt
på Rådhuspladsen, deraf navnet; det
var en gruppe malere med socialt engeUMV\ÆMZMOT¦LMVLMSWUU]VQ[\MZJTI
>QK\WZ*ZWKSLWZٺ3IZT*W^QVWO0IV[
;KPMZÅO[WUWO[s^IZMVUIZSIV\
forfatter. En af anekdoterne går ud på,
at de delte gratis billetter ud til udstillingen i køerne af arbejdsløse.
Da jeg blev medlem af Corner i
NWZ\IT\MUITMZMVWOOZIÅSMZMV
3RMTL0MT\WN\WUP^WZLIV;KPMZÅO
*ZWKSLWZٺWO*W^QVQ!MZVMUML
begejstring havde fortalt om, hvordan
de 1949, da de hørte om det nye Kina,
som Danmark var et af de første lande
til at anerkende, straks havde kontaktet
de nye kinesiske ambassadefolk og udtrykt ønske om at få lov at vise kinesisk
kunst.
Flere af cornerkunstnerne begyndte
at studere kinesisk. Det fortælles at
Karl Bovin på et møde på ambassaden skulle brillere og holde en tale på
kinesisk, hvor han roste det nye Kina
og blev mødt med et skævt smil af kulturattacheen, som bemærkede, at det
forhåbentlig var fordi Bovins kinesisk
ikke var helt perfekt, at han kom til at
rose den nationalistkinesiske armé.
Jeg blev nysgerrig og gennemgik alt
UI\MZQITM[WURMOS]VVMÅVLMWU
både udstillingen i 1951 og den i Kina
1961 i Corners kataloger og scrapbø-

ger, hvor vi bl.a. har det originale brev
fra Qi Baishi, hvor han takker ja til
medlemskab i Corner, og på baggrund
af det materiale skrev jeg nedenstående
artikel. Så vågnede tanken om at lave
en ny udstilling i 2011 for at markere,
at det var 50 respektive 60 år siden de
to udstillinger fandt sted.
Jeg kontaktede daværende kulturattaché ved Kinas ambassade, Zhang
Yimeng, som syntes det lød meget
spændende og gav mig nogle ideer om,
hvem i Kina jeg kunne kontakte, og
de museer, hvor man kunne forestille
sig at vise en udstilling med Corners
kunstnere. Men ret hurtigt kunne jeg
fornemme, at forholdene var væsentlig
anderledes end 50 år tidligere; dengang
var Corners udstilling en af de første
udstillinger af vestlig kunst i Kina, i
modsætning til i dag. Dengang kunne
Kinas ambassade og statslige kunstorganisationer støtte projektet 100 %
med transporter og alle øvrige omkostninger, der er forbundet med en så stor
udstilling.
Da vi kontaktede forskellige udstillingssteder som National Art Museum of
China eller CAFA Art museum, kunne
vi straks mærke, at vi selv skulle stå for
et meget stort budget. Men i Xiamen
fandt vi en begejstring for projektet,
som mindede om den for 50 år siden.
Gennem en af Corners medlemmer,
den svensk-kinesiske billedkunstner
Tong Wang og hans kone Lan Lan,
som er født og opvokset i Xiamen og
har kunsthallen Nordic Contemporary

Art Center udenfor Xiamen, fandt vi
frem til udstillingsstedet - som beskrevet
i Kinabladet nr. 82. De kontaktede Luo
Caifu på Xiamen Culture Bureau, hvor
man blev meget begejstrede for ideen,
og historien om malerne Qi Baishi’s og
He Tianjian’s medlemskab i Corner
åbnede alle døre. 12 Corner kunstnere
besøgte og malede på naturskønne steder i Fujian som Yunshuiyao og Wuyi. I
oktober 2011 åbnede udstillingen Seeing Landscape på Xiamen’s Kunstmuseum med 12 danske billedkunstnere. I
november samme år åbnede en udstilling med samme navn på Silkeborg
Bad med 14 kinesiske billedkunstnere,
som havde haft et 14 dages ophold på
Silkeborg Bad, hvor de malede en stor
del af de 200 værker, som blev vist på
udstillingen. I 2011 skrev jeg nedenstående tekst som viser, at det den gang i
1950erne, ikke kun var politisk engagement, men også en oprigtig fascination
af kinesisk kunst, som interesserede
Corners medlemmer. så meget at de
satte gang i et samarbejde med Kina
som er levende den dag idag.

I

kataloget til Corner udstillingen
i 1940 kan man læse om Bifa Ji,
Noter om Malerkunsten, hvor
maleren Jing Hao, som levede under
De fem dynastier i 900-tallet, fortæller
om, hvordan han vandrer i Taihang
JRMZOMVMNWZI\ÅVLM[U]SSMUW\Q^MZ
til sine malerier, og her møder han en
gammel mand, som begynder at tale
om maleri. Manden viser sig at være
meget indsigtsfuld, og efter at have givet ham mange tekniske råd, advarede
han Jing Hao om, at hvis maleriet ikke
har ånd, kan alle de andre råd være lige
meget.
”Formelle fejl ændrer ikke et billedes
værdi. Fejl der ikke beror på formen,
kommer af manglende ånd og modtagelighed og ødelægger virkningen af al
NWZU0^WZLMVIZ\NMRTÅVLM[LuZMZXs
trods af alle anstrengelser med pensel
og tusch, enhver ting i billedet uhjælpelig livløs. Sådanne grove billeder kan
slet ikke rettes....”

Bifa Ji (“Noter om Malerkunsten”)
af Jing Hao 900 A.D.

Corner kunstnerne sympatiserede
meget med denne kinesiske tankegang.,
som de kaldte en kinesisk impressio5 KINABLADET

Corners scrapbog
fra 1950erne med
det originale brev fra
Qi Baishi, hvor han
takker ja til medlemskab af Corner.

nisme. For Corner kunstnerne betød
indholdet og ånden i maleriet meget
UMZMMVL\MSVQ[SÅVM[[M3IZT*W^QV
sagde at: ”Vi har for længst opgivet det
franske konditori, vi vil hellere bage
groft brød af det lokale mel.”.
Der var stor interesse for kinesisk kunst
blandt Corners kunstnere. Så Karl
*W^QVWO>QK\WZ*ZWKSLWZ\ٺWOSWV\IS\
med den kinesiske ambassade og
spurgte, om det var muligt at vise noget
kinesisk kunst på Corners årlige udstilling på Charlottenborgs Udstillingsbygning ved siden af Kunstakademiet midt
i København.
Den kinesiske ambassade var meget
XW[Q\Q^WOÅSSWV\IS\M\S]V[\VMZWZOIVQsationer i Beijing, som sammensatte en
bred udstilling med værker fra klassisk
til socialrealistisk kunst. Den 29. december 1951 åbnede Corners udstilling, hvor det kinesiske bidrag udgjorde
en stor del af udstillingen. Her var
både kunsthåndværk og maleri helt fra
1200-tallet op til det nyeste maleri.
På et avis foto kan man se en delegation fra den kinesisk ambassade på
besøg på udstillingen, på det samme
foto kan man bag delegationen se det 6
6 KINABLADET

meter lange maleri af Ye Qianyu med
titlen: ”Den store enhed af de kinesiske
folkeslag” På maleriet kan man se Mao
som hilser på repræsentanter for de
nationale minoriteter.
Et andet markant maleri var Pan Yuns
15 meter lange maleri om befrielsen af
;aLSQVI[WU0IV[;KPMZÅOWU\ITMZ
som udstillingens hovedværk, ”hvor traditionelt og nutidigt maleri forenedes”.
Et stort portræt af Mao Zedong malet i
WTQM]LN¦Z\IN ÆMZMS]V[\VMZMQ[IUIZbejde, forfærdede den borgerlige presse.
Den danske digter Ole Sarvig beskriver
i dagbladet Information begejstret et
landskabsmaleri fra Mingdynastiet som
et billede af himmelriget i hvis jordiske
genpart Mao’ s grønne traktorer nu kører. En anden avis skriver, at et billede
med titlen: ”Kvindelige traktorførere”
unægtelig taler om et ganske nyt Kina”.
Den kommunistiske avis ”Land og
Folk” var meget positiv overfor udstillingen og bragte næsten daglig under
udstillingen et billede af et kunstværk
med en forklarende tekst.
I pressen undrede man sig over, om det
var af ideologiske eller kunstneriske
grunde, at man viste kinesisk kunst. I

Corner havde man gennem 40erne
fået en endnu større politisk interesse,
og i forbindelse med modstanden mod
nazisterne opstod der en større politisk
bevidsthed, dette kunne ses i det, at
man i 1937 som den eneste gang i
Corners historie ekskluderede et medlem, da han i en avisartikel havde vist
forståelse for Hitlers forbud mod ekspressionistisk kunst. I Corners katalog
fra 1937 skriver Poul Henningsen: ”Al
kunst er social”, en formulering som
ofte høres, når man omtaler Corner.
I slutningen af 40erne opholdt Victor
*ZWKSLWZ[ٺQOQ8IZQ[MV\QLP^WZSWUmunisterne stod stærkt.
Men den kunstner, som man i Corner var allermest begejstret for, var
Qi Baishi (1863 – 1957), som på det
tidspunkt var relativt ukendt i Vestenverden, men i Kina har været og stadig
er den billedkunstner, som stort set
alle i Kina kender, lidt ligesom alle i
Vestverden i hvert fald kender Picassos
navn. Picasso har kaldt Qi »den største
orientalske maler« og det siges, at han
ikke turde rejse til Kina af frygt for at
møde ham.
19Q*IQ[PQā[^¥ZSMZS]VVM+WZVMZ[
kunstnere opleve det, de kaldte den

Artikel fra Politiken 13. december 1961
som fortæller om Corners udstilling i den
Forbudte by

Den kinesiske Cornerkunstner He Tianjian viser rundt på udstillingen i Shanghai. Gruppen diskuterer
>QK\WZ*ZWKSLWZ\[ٺWUITMZQMZ"º8QOMVUMLZ¦LM[\Z¦UXMZºWOº8WZ\Z¥\IN S]V[\VMZMV[LI\\MZ*MI\ZQKMº

kinesiske form for impressionisme, det,
Bovin kaldte det grove brød bagt på det
lokale mel, og man besluttede at invitere Qi til at blive medlem af Corner.
I 1953 modtog Corner et brev fra Qi
Baishi, hvori han med glæde takkede
ja til medlemskab af kunstnersammenslutningen Corner.
Samtidig forærede Qi et af sine malerier til Corner, et maleri af røde og gule
blomster, signeret ”Qi Baishi, 89 år”.
Corner har stadig maleriet i sit eje. Fra
1954 udstillede han på Corner, Karl
Bovin beskrev ham i kataloget som
bondesønnen, som fra en tidlig alder
interesserede sig for poesi fra Tangdynastiet og lærte det klassiske maleri,
men som også samtidig bibeholdt sin
folkelige forankring, som man dengang
sagde ”lad det gamle tjene det nye”.
Bovin citerede Qi Baishi:
”Når du taler, brug et sprog, som folk
kan forstå. Når du maler, afbilled det,
som folk har set.” ”Vi må bestræbe os
på en kølig og objektiv gengivelse af
LM\ITRMVÅVLMMVVI\]ZTQOJITIVKMUMTlem oplevelsen og fantasien. At gengive
motivet for nøjagtigt er at skele til det
vulgære. Ikke at gengive virkeligheden

er at snyde”. På Corner udstillingen
1958 arrangerede man en mindeophængning af Qi Baishis værker. Han
var året før afgået ved døden i en alder
af 94 år.
1!ÅS+WZVMZM\Va\SQVM[Q[SUMLlem, den 70-årige landskabsmaler He
Tianjian (1891-1977), som begyndte at
male som ganske ung, først meget klassisk inspireret, men i 1918 anerkendte
han, at det var bedre at efterligne
naturen end de gamle mestre. Han
havde bevæget sig i de samme kredse
i Shanghai som Qi Baishi og havde
også taget aktiv del i diskussionen om
klassisk kinesisk kontra vestlig kunst.
Han var medstifter af både kunstner
WZOIVQ[I\QWVMZWOS]V[\JTILMWOÅSMV
fremtrædende position i kunstlivet efter
den kommunistiske magtovertagelse.
De danske kunstkritikere skriver meget
positivt om hans billeder, han bliver
bl.a. kaldt for den sort-hvide kunstens
mester. En kritiker skriver om hans
malerier på Corner udstillingen, at han
skildrer Kinas store vandveje og prægtige knudebjerge med kraftig realitetssans og fabelagtig teknik. Og beskriver
videre en lillebitte rød fane plantet
V¥[\MV][aVTQO\XsMVÆWLJZMLQLMV

prægtige, traditionsbårne landskabsskildring i tusch, hvor kun yderst sjældent
en blågrøn eller karmoisinrød farve får
TW^I\ÆIUUMWX-VIVLMVSZQ\QSMZ
interesserer sig for He Tianjian’s måde
at forene vestlig og kinesisk kunst og
beskriver, hvordan hans landskabsskildringer ved første blik synes at være fast
forankret i den kinesiske tradition, men
ved nærmere eftersyn ser man dog,
at de rummer en udtalt naturalistisk
tendens. Endnu en kritiker kan hos He
fornemme en næsten impressionistisk
streg.
På et senere tidspunkt skriver He Tianjian og fortæller om, hvad han følte,
når han sendte sine billeder til Danmark for at udstille dem:
”Dengang var jeg bekymret for, hvorvidt kinesiske malerier, særlig landskabsmalerier, ville blive forstået, når
de blev vist i Danmark. Oplysningerne,
jeg modtog fra Danmark, tilintetgjorde
al min tvivl. Der må således eksistere en
hemmelig fornemmelse overfor kunst”
He Tianjian var igangsætter til noget,
[WUÅSMVLV][\¦ZZMJM\aLVQVONWZ
Corner, nemlig invitationen til at
udstille i Kina ti år senere. Dette var
7 KINABLADET

”Pigen med røde
strømper” af Victor
*ZWKSLWZ!!ٺ
som blev vist på Corner
udstillingen 1961 i
Beijing og Shanghai.
Maleriet vendte efter
udstillingen tilbage til
Danmark og er i dag i
privat eje.

den første danske kunstudstilling
nogensinde afholdt i Kina, og den blev
indviet i Beijing den 17. oktober 1961 i
et gammelt kejserligt palads i den ”Forbudte by”. Elleve malere og to billedhuggere fra Corner-sammenslutningen
var indbudt af ”The Chinese People’s
Association for Cultural Relations with
Foreign Countries” og ”China Fine Art
Society.”
Udstillingen var bragt i stand af den
kinesiske ambassade i København og
var et resultat af intense bestræbelser
fra Corners kunstnere, især Karl Bovin,
>QK\WZ*ZWKSLWZٺWO0IV[;KPMZÅO
De havde arbejdet intenst for at skabe
kulturel udveksling mellem Kina og
Danmark, i samarbejde med den kinesiske ambassade i København. Så Corner
8 KINABLADET

kunstnere må have været glade og stolte
over at kunne sende mere end hundrede
kunstværker til udstillingen i Kina.
Til udstillingen blev trykt et katalog på
kinesisk med et forord af Victor BrockLWZٺP^WZPIVJM[SZQ^MZ+WZVMZ[WU
en del af den danske landskabs maleritradition.
Udstillingen i Beijing blev åbnet af danske ambassadør Hans Bertelsen, overværet af medlemmer af det diplomatiske
korps og fremtrædende repræsentanter
for kinesisk kunst og kultur. I paladset,
som før havde været anvendt til lignende
kunstudstillinger, var installeret lysstofZ¦Z[WUOI^M\NWZ\Z¥ٺMTQO\Ta[XsS]V[\værkerne, som var anbragt sådan, at
hver kunstner havde en væg for sig med

god plads mellem de enkelte billeder.
Den danske udstilling vakte begejstring
og blev set af 25.000 kinesere. I Beijing
^IS\M]L[\QTTQVOMV[\WZQV\MZM[[MWOÅS
smigrende omtale. Kunstkredse afholdt
diskussioner, mens udstillingen varede,
og man skrev, at ”Corner-kunstnernes
billeder ikke alene er nye i stilen og rige
i farven, men deres teknik og motivvalg får tilskueren til at føle sig lette og
muntre til mode”. Der siges videre:
”Corners udstilling har hjulpet folk her
til at forstå det danske folk, og samtidig
har den medvirket til større venskabelig
og kulturel kontakt mellem de to lande”
På udstillingen i kejserpaladset i Beijing
mødte ganske unge kunstelever, nogle
IN LMUS]V[\WZMJ¦ZV[\QTTMLM[\IٺMTQM\
op og gav sig til at kopiere Corner-

Fra den festlige åbning af udstillingen ”Seeing
Landscape” på Xiamen Art Museum i 2011,
Pontus Kjerrman og museets leder.

kunstnernes malerier. Fra en artikel i BT
dec. 1961 har vi et foto, hvor en kinesisk
dreng sidder på udstillingen og maler en
kopi efter et af Viggo Rørups billeder,
”Ung pige med lille kat”
I Shanghai, hvor udstillingen først blev
vist, åbnede udstillingen i begyndelsen
af september i byens nyeste og fornemste udstillingsbygning. Og i løbet af 14
dage blev den danske udstilling besøgt af
mere end 15.000 gæster. Den vakte stor
interesse og blev indgående diskuteret
i pressen og i forskellige kunst-cirkler.
Omtalen var særdeles smigrende for
Danmark og de danske kunstnere.
Kunstkritikeren Qian Jiang var fascineZM\IN 0IV[;KPMZÅO[UITMZQº,M\[\WZM
træ”, et junglebillede fyldt med dyr i alle
størrelser, som han syntes mindede om

den måde, H.C. Andersen opbyggede
sine eventyr på.
På et foto bragt i Cornerkataloget 1961
kan man se, hvordan det kinesiske
Cornermedlem He Tianjian viser rundt
på udstillingen i Shanghai, gruppen står
WO[MZXs*ZWKSLWZ[ٺLWJJMT\XWZ\Z¥\IN 
Pige med røde strømper og portrættet af
*ZWKSLWZ[[ٺLI\\MZ*MI\ZQKM
He Tianjian var stolt over udstillingen,
og i en kinesisk avis roser han de danske
malere, der har formået at fastholde
deres egne kreative tænkning og kunstneriske egenart,
”.. er stærke i farve og rige i harmoni, ...
WOSWUJQVMZMZNIZ^MUMLMVÅVSWUXWsition, ikke ulig den traditionelle dristige
stil i kinesiske malerier”.

He Tianjian udstillede på Corner endnu
et par gange. I midten af 60erne under
Kulturrevolutionen blev han udsat for
skarp kritik af rødgardister. Corner
mistede kontakten med sit kinesiske
UMLTMU! ÅS+WZVMZUMLÆMZMsZ[
forsinkelse at vide, at He Tianjian var
død.
Vi vil gerne mindes He Tianjian med de
ord, som han i 1960 afslutter sin artikel
med om Cornerkunstnernes udstilling i
Kina:
”Som medlem af Corner, mere end 70
år gammel, vil jeg for stedse forene mig
med mine Corner-kolleger i et håndtryk, for at vi kan yde vort ved skabende
arbejde i forsvar for freden i verden og
menneskehedens fremtid”.
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MIT LIV MED KINA
AF ALLAN ENGQUIST

Den danske gesandt i
Tokyo Lars Tillitse på
besøg i Harbin i 1941
med forfatteren og søster
Britta. Tillitse var tillige
blevet akkrediteret som
dansk gesandt i den
japansk kontrollerede
marionetstat Manchukuo.

MIT FØRSTE SELSKABSMØDE I DANSK- KINESISK
FORENING VAR ENGANG I
SLUTNINGEN AF 1940’ERNE,
HVOR JEG VAR 10-12 ÅR.
MØDET BESTOD AF EN UDFLUGT TIL FREDERIKSBERG
HAVE.
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a vi var ude ved lysthuset på
øen, imponerede medlemmet,
der gik ved siden af mig med
at sige, at de kinesiske tegn var spejlvendte – jeg kunne ikke vide, at det var
Søren Egerod, professor i kinesisk. Jeg
var sammen med min far Aage Vilhelm
Jørgensen, en af medstifterne af
Dansk-Kinesisk Forening i 1948, og det
blev det eneste møde, jeg deltog i.
Hvad var baggrunden for min fars
interesse for Kina?
Min far havde valgt en lang og svær udLIVVMT[MQ;SIVLQVI^QMV[[\¦Z[\MÅZUI

,M\[\I[QI\Q[SM3WUXIOVQ3]VNsÅS
mulighed for at blive uddannet i ØK
dengang, og man blev uddannet til
”verdenskøbmand”. H.N. Andersens
ånd hvilede tungt over Kompagniet,
og man lærte blandt andet, at ”gode
sprogkundskaber er en nødvendighed
for verdenshandel.”
Han blev efter endt uddannelse udstationeret i Harbin i Manchuriet, hvor
hovedopgaven var opkøb af sojabønner
til eksport. Han arbejdede i begyndelsen i forskellige byer og på landet, hvorfor han måtte lære at tale både kinesisk,
japansk og russisk.

ØK’s stab i Harbin var i 1917 på 4
personer, og to lokale kontorer var underlagt hovedstationen i Harbin. KomXIOVQM\[ÅTQITMZQ5IVKP]ZQM\PIVLTMLM
hovedsageligt med sojabønner (men
også med jordnødder, hampefrø og
hvede), som blev afsendt med ØK’s
MOVM[SQJM\QTZIٻVMZQVOQ-]ZWXIXs
sojakagefabrikker. Den udvundne olie
var en vigtig ingrediens i for eksempel
UIZOIZQVM[¥JMW[\SIٺM[]ZZWOI\WO
kunstig mælk.
Dengang var der fem år mellem hver
orlov, og man skulle være ugift i de første tre år under udstationering. Under
en sommerferie i 1933, hvor min far
var blevet 41 år, ser han min kommende mor, operasanger Kirsten Engquist,
optræde. Kirstens far og min fars
storebror Alfred var jævnaldrende og
begge ingeniører, så familierne kendte
hinanden, og far havde netop korresponderet med sin storbroder, om ikke
PIVS]VVMÅVLMMVSWVM\QTPIU,M\
lykkedes ham at få hendes ”ja” under
samme orlov. Hun opgav sin karriere,
og de rejste sammen til den anden side
af jorden, for hende et fuldkomment
ukendt sted.
Byen Harbin, hun kom til, var stærkt
præget af russere, som i stort tal var
LZIOM\W^MZÆWLMV)U]ZVWZLNZIXs
Æ]O\NZI\MZZWZPIVLTQVOMZQS¦T^IVLM\
på den russiske revolution i årene 1922!,MÆM[\M^MV\MLMXsUWLZM^Wlutionen, så de kunne komme hjem til
fædrelandet. Russiske madvarer var
almindelige, og russiske aviser blev
udgivet i byen. Der var teatre med et
rigt repertoire inden for drama, opera,
[aUNWVQMZWOU][QKIT[WOUQVUWZÅS
lejlighed til at optræde.
I den velhavende del af byen var der
pragtvillaer og de karakteristiske russiske kirker med løgkupler. Byen blev
kaldt Østens Paris. Pengene rullede,
KPIUXIOVMVÆ¦LWOZ][[Q[SMS^QVLMZ
solgte sig selv på danseklubber og i
spillebuler. På den anden side var livet
usikkert for de velhavende på grund af
de mange røvere, der levede af at bortføre ofrene og forlange løsesummer.
I løbet af 1920’erne overtog japanerne
kontrollen med jernbanedriften fra
russerne, og i september 1931 indtog
Japan hele Manchuriet. Den kinesiske

hær var 20 gange større, men evnerne
rakte ikke. Mindet om de mange grusomheder under den japanske besættelse hviler stadig som en skygge over
både Kina og Japan. Japanerne har
aldrig undskyldt myrderierne i specielt
den daværende hovedstad Nanjing.
Den ansvarlige japanske kommandant
blev siden dødsdømt og hængt.
Jeg blev født i juli 1938 og boede i et
stort palæ af russisk oprindelse. Min
søster Britta kom til i 1940. Udover
W[ÅZMJWMLM3NIUQTQMZVM*]KPWO
Sander med deres børn i det store hus.
I stueetagen lå kontorerne. Min far var
ØK’s leder på hovedkontoret i Harbin
WONWZÅTQITMZVMQ<QIVRQVWO,ITQIVWO
desuden dansk konsul. Hans opgave
var at varetage ØK’s og Danmarks interesser under den japanske besættelse.
Danmark blev af japanerne opfattet
som allieret med Tyskland (på grund
af ikke-angrebspagten af 1939 mellem
Danmark og Tyskland), og derfor venligsindet. Vi blev derfor ikke interneret
i koncentrationslejr, som tilfældet var
for mange af vores bekendte.
Min søster og jeg blev passet af Xenia,
vores højtelskede russiske barnepige,
som lærte os russisk som vores første
sprog. Vi havde kok, tjener, kuli (altmuTQOUIVLWOKPI]¦ٺZ\QTLMVSWVOMblå Buick foruden ekstra tjenere ved
større selskaber. Desuden en mand, der
bonede parketgulvene, og personale til
tøjvask og strygning. Om sommeren
^IZKPI]¦ٺZMVWO[s[SQXXMZXs^WZM[
UW\WZJsLXs;WVOP]I;]VOIZQÆWLMV
så vi kunne sejle over til sommerhuset
XsLMVIVLMV[QLMIN ÆWLMVWO\IOMXs
]LÆ]O\MZWOJILM\]ZM

Jeg husker tiggere, som stak deres
magre arme ind mellem tremmerne.
Transporten i byen foregik i rickshaws
trukket af kulier i løb. Om vinteren
havde de store pjaltede, vatterede
jakker og huer på, og i ledige stunder
røg de på langskaftede piber med små
metalhoveder.
Jeg og mine andre danske legekammerater kom kun på gaden, hvis vi
var ledsaget af voksne. Der var ingen
skoler, så jeg måtte undervises af min
mor og far i 2 år. Hos missionærfamilien Niels og Astrid Buch gik jeg i
søndagsskole, og juleaften holdt Niels
julegudstjeneste for danskerne i vores
dagligstue.
Al handel med sojabønner var suspenderet under hele krigen, så min
far måtte brødføde hele kontorholdet,
vores eget personale, kollegaerne og
os selv på anden vis. ØK rådede over
ÆMZMUQTTQWVMZ\WUUMR]\M[¥SSMNZI
Indien, ”gunny bags”, som blev brugt
til sojabønnerne. De tomme sække blev
solgt gradvist til japanerne, som kom
sand i, for sandsække er der altid brug
for i en krig.
Forholdene var tålelige for os under
den japanske besættelse, blot man var
loyal over for japanerne. Vi havde
jævnligt besøg af det japanske Gestapo, Kempeitai, men de fandt aldrig
den hemmelige radio, som vi hørte
nyhederne fra San Francisco med hver
morgen. Jeg husker, at nyhederne blev
indledt med et hanegal. Den japanske
ZMOMZQVOPI^LMQVLN¦Z\[\ZIٺWZJ]LUWL
at lytte til udenlandsk radio.

Om vinteren var gennemsnitstempera\]ZMVXsUQV][OZILMZWOIT\ZIÅS
XsLMV\QTQ[MLMÆWLNWZMOQSXsMV[TIO[
træbænk forsynet med store meder. En
kuli stod bagved og skubbede slæden
frem ved hjælp af en lang stage med en
jernpig. Et katteskindstæppe blev lagt
over benene.

I dagligdagen udgjorde klubben for
udlændinge et vigtigt tilholdssted,
ligeledes en luksuriøs yachtklub og en
tennisklub. Koncerter var et væsentligt
element af underholdning, ligeledes
et utal af banketter, blandt andet på
Yamato Hotel. Sommeren tilbragte vi
ofte ved badebyen Beidaihe eller på
stranden ved Dalian.

Foråret kom pludseligt, alt blev til mudder, når isen smeltede. Sommeren var
hed og fugtig. Haven foran huset havde
smukke blomster og pagoder passet
af en gartner. Der var høje metalgitre
med pigge på toppen ud til gaden og
et skilderhus til en vagtpost ved porten.

Efter at krigen i Europa var slut, afbrød
Danmark de diplomatiske forbindelser med Japan, og vi var nu fjender.
3MUXMQ\IQSWUWOSWVÅ[SMZMLMZM[\MV
af sækkebeholdningen, men det hjalp
åbenbart, at min far var konsul, for japaVMZVM[\ZIٺMLMW[QSSMaLMZTQOMZM
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ØKs hovedsæde og det Danske Konsulat i Harbin.

Den 6. august kastede USA den første
atombombe og den 9. august væltede
det pludseligt ind i Harbin med russiske
soldater, kanoner, tanks og andre militærS¦ZM\¦RMZWOXsÆWLMV[sRMOSZQO[[SQJM
og fartøjer drevet frem af store propeller
på dækket. Mange var forsynet med de
såkaldte Stalinorgler, spiralformede rør
QÆMZMTIOW^MVXsPQVIVLMVJMZMOVM\\QT
raketafskydning. Anden verdenskrig var
nu slut, krigen som for Kinas vedkommende startede i september 1931 med
invasionen og besættelsen af Manchuriet.

Hen på foråret 1946 i forbindelse med
den sovjetiske overtagelse af magten i
Manchuriet efter det japanske kollaps
blev der mulighed for at slippe ud af
Harbin og få skibslejlighed fra Shanghai til Danmark. Min far havde nu boet
29 år i Kina, og mine forældre havde
ikke været i Danmark i 13 år, så nu
var det på tide. For min søster og mig
var Danmark ikke vores hjem, for det
var Harbin. Min far havde sørget for,
at mange af vores kinesiske værdigenstande, tæpper og legetøj blev pakket i
store trækasser.

I Harbin lå der en hemmelig fabrik i
Ping Fan, som viste sig at være et stort
laboratoriekompleks, der forskede i
bomber og granater fyldt med dødelige
bakterier fra sygdomme som pest, kolera,
stivkrampe, miltbrand og gasgangræn.
Levende mennesker blev brugt som laboratorierotter, og landsbyer blev bombet,
og ”uforklarlige” pestepidemier opstod.
Kun et fåtal af de såkaldte forskere blev
[\ZIٺM\QMN\MZSZQO[\QLMVQSSMUQVL[\Xs
grund af amerikanernes modvilje. Størstedelen af den japanske befolkning er
født efter 1945, så generelt er kendskabet
til den japanske krigsførelse i Kina dårlig.
Historiebøger og undervisning nedtoner japanernes usigelige grusomheder.

Uden forvarsel blev min søster og jeg
en tidlig morgen iklædt 2-3 frakker og
kørte med vores forældre ud til lufthavnen, som nærmest bestod af en
OZ¥[UIZS>Q[S]TTM^MRM[ÅS^QI\^QLM
og senere, at vi skulle hjem til Danmark. Hvad var Danmark? Vi kunne
ikke komme til at tage afsked med vores
kære, blandt andet vores elskede reservemor Xenia. Vi ventede hele dagen på
M\ÆaXsLMV[\WZMOZ¥[XT¥VMUMVÆaM\
kom først dagen efter, så vi nåede at
komme hjem og tage afsked med alle.
,MVN¦TOMVLMLIOQIXZQTÆaO\MLM^Q[s
med hver en bylt på 15 kg i en DC-3
maskine, hvor sæderne gik på langs, så
man sad overfor hinanden.
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I Beijing boede vi på det fornemme
Hotel Peking, men jeg mindes kun lugten af mølkugler. Vi var på sightseeing
og var ude ved Det Himmelske Tempel
og Minggravene med alle dyrestatuerne langs alleen.
.ZI*MQRQVOÆ¦R^QUMLPR¥TXNZILM
amerikanske styrker i en B-29 bombemaskine til Shanghai. Der var varme i
ÆaM\\¥XXMZXs[¥LMZVMWO[QSSMZPML[J¥T\M>QÆa\\MLMQVLXsM\IUMZQSIV[S
militærhotel. Nu blev vi lægeundersøgt,
ÅS^Q\IUQVMZWOKWZVÆISM[NWZN¦Z[\M
OIVO;MVMZMÆa\\MLM^QW^MZ\QTM\
dansk-svensk ægtepar, Arne og Kay
Eskelund, som var mine forældres
venner. Vi nød opholdet i den fornemme villa med den dejlige have i en
af forstæderne. Vores forældre havde
stor glæde af at gense gamle venner og
nyde selskabeligheden, nu hvor det japanske åg var fjernet og friheden kunne
fejres i fulde drag.
Efter nogle måneder ankom det danske
ØK-skib ”Malacca” og vi tog afsked
med Eskelunds og med vores far, som
skulle hjem hurtigst muligt. Hans
rejserute blev med skib via Hong Kong,
Saigon, Rangoon til Calcutta og herfra
UMLÆa\QT4WVLWVWOMVLMTQOUML
skib fra England til København. Efter

hjemkomsten blev han udnævnt til
førstedirektør ved ØK’s Dansk Sojakagefabrik på Islands Brygge, en stilling
som han varetog fra 1. januar 1947 til
1957, hvor han kunne fejre 50 året for
sin ansættelse i ØK.
Vi andre tre sejlede de næste tre
måneder gennem minefyldte farvande
til London via Hong Kong, Manila,
Cebu, Saigon, Singapore, Port Swettenham, Penang, Colombo og Aden
gennem Suezkanalen til London. Da
vi omsider anløb London, betød det
også afsked med vores mange venner
om bord. Sorgen opvejedes dog af glæden over at se vores far igen. London
var virkelig præget af krigen med store
[¦VLMZJWUJMLMWUZsLMZ>QÆa\\MLM
ind på Savoy Hotel, og trods de elegante omgivelser var det vanskeligt blot
at få bacon and eggs til morgenmad.
Først 40 år senere i 1986 havde jeg lejlighed til at gense mit andet fædreland.
Jeg var deltager i et lille eksperthold
udsendt af den Danske Lægeforening.
Kineserne havde ønske om et kursus i
intensiv terapi, og vi var fem læger og
en sygeplejerske, der underviste et ud^ITO\PWTLQJaMV?]PIV>Q^IZ\QTÅVM
banketter, og jeg var i stand til at holde
tale på kinesisk.
Efterfølgende var vi på rundrejse, og
det var en stor oplevelse ikke mindst for
mig. Hvad slog mig mest? Ingen muldyrkaravaner, rickshaws eller hestedroscher og man så ingen tiggere. Man
så kun kinesere, og børnene skreg, når
de blev holdt foran en af os ”stornæser”. Mænd og kvinder var ens klædt,
og kvinderne havde ikke make-up på.
Ingen biler, talrige cykler, lille udvalg af
alt til ufatteligt lave priser.
<WsZMN\MZTaSSMLM[LM\I\OMVÅVLMUQ\
fødehjem i forbindelse med en udsendelse for Udenrigsministeriet. Pludseligt
stod jeg foran mit barndomshjem efter
42 år. Jeg lagde straks mærke til den
^WTL[WUUM\ZIÅSXsOILMVNWZIVP][M\
og opdagede også nogle nye bygninger,
som ikke havde ligget der i min tid. Haven var et stort morads, ødelagt under
kulturrevolutionen. Vi gik ind i huset
trods manglende introduktionsskrivelse
og blev modtaget af en venlig mand
med Nescafé. Hans to værelser var min
mors gamle påklædningsværelse og

Mine forældre Aage V. Jørgensen og
Kirsten Engquist i pagoden i forhaven.

mine forældres soveværelse. Der hang
et billede af Stalin på væggen. I stueetagen var der nu en forfatterforening.
Senere lykkedes det at se resten af
lejligheden. Hvor der før var stuer en
suite med kinesiske tæpper, vaser, andre
kunstgenstande og sølvfade, var værelserne nu inddelt i små rum af uhøvlede
brædder og lignede en blanding af
SW[\ITLWO[^QVM[\Q2MOÅSITLZQOI\^QLM
hvad meningen var.
2MOÅSWO[sTMRTQOPML\QT[MVMZMI\JM[¦OM
min barndoms feriested, Beidaihe. Min
kone og jeg inviterede vores rejsetolk til
middag, og det var første gang, han spiste med vesterlændinge. Til forskel fra

tidligere var stranden med tilhørende
hav nu opdelt i tre sektioner med store
net - den største til partifunktionærer,
den næste til turister, og den sidste til
de få kinesere, der havde råd til at rejse
på ferie.
1LMN¦TOMVLMsZPI^LMRMOÆMZMZMR[MZ
til Kina i forbindelse med lægeligt
arbejde. Hver gang havde jeg fordel af
at kunne tale med folk takket være min
dygtige lærer i kinesisk, Bengta Broby
Bolwig.
Og når jeg sagde:” Zhongguo shi wo di
er ge zuguo” (Kina er mit andet fædreland), så var kontakten straks oprettet,
og kineserne blev glade.
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EN NY ÆRA
MED NYE UDFORDRINGER
ALLAN VON MEHREN,
CHEFANALYTIKER HOS DANSKE BANK
MED SPECIELT FOKUS PÅ KINA

DA XI JINPING STOD PÅ
TALERSTOLEN VED KOMMUNISTPARTIETS 19. PARTIKONGRES I 2017,VAR FOKUS PÅ
DEN NY ERA, SOM KINA VAR
PÅ VEJ IND I. HANS BIDRAG
TIL FORFATNINGEN BLEV
KALDT ”XI JINPING TANKER
OM SOCIALISME MED KINESISKE KENDETEGN I EN NY
ERA” OG HANS 3½ TIMER
LANGE TALE GENNEMGIK
BÅDE KINAS UDFORDRINGER SÅVEL SOM VISIONER
FOR DEN NYE ÆRA.
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t Kina står over for en ny era
med masser af udfordringer
står mere og mere klart efter de
seneste års markante kursskifte fra USA
over for Kina, og et Europa, der også
ser på Kina med langt mere kritiske
øjne. Senest forstærket af at Kina ser
ud til at tabe ’propaganda-krigen’ om
Covid-19 til vestlige kritikere. og efter at
spændingerne i forhold til Hong Kong
og situationen i Xinjiang også har skabt
stigende afstand mellem Vesten og
Kina.
Udviklingen rummer også enorme
udfordringer for verden, fordi vi igen ser
to stormagter side om side med meget
forskellige systemer og værdisæt. Med et
USA, der vil kæmpe med næb og klør
for at forsvare sin position som verdens
supermagt nummer et; en position der
er en meget central del af den amerikanske identitet. Ikke mindst når førerpositionen ser ud til at kunne tabes til en
nation, der ikke følger den eneste samfundsmodel, som USA ser som legitim:
liberalt demokrati efter vestlig opskrift.
På den anden side står et Kina, der står
fast på deres ret til at vælge deres egen

vej, og som tror stærkt på, at den model
de har valgt, er bedst til at sikre Kinas
vej til et velstående samfund.
At håndtere et langt mere fjendtligt
USA bliver formentlig én af Kinas
største udfordringer på vejen mod
den Kinesiske Drøm. En ny, omend
anderledes, kold krig ser ud til at være
i støbeskeen, og det kommer samtidig
med en række indenlandske udfordringer såsom voksende krav fra en hastigt
voksende middelklasse og en generation
af unge, der ikke har oplevet de samme
trængsler, som tidligere generationer.
Derudover skal man undgå at havne
i mellemindkomstfælden, bekæmpe
korruption, forbedre miljøet, mindske
uligheden, håndtere en aldrende befolkning, få ryddet op i gældsbjerget, gøre
[\I\[MRMLM^QZS[WUPMLMZUMZMMٺMS\Q^M
samt sikre mere fair konkurrence for
private og udenlandske virksomheder.
I denne artikel vil jeg primært fokusere
på Kinas udfordringer i forhold til en
kold krig med USA og give mit bud på,
hvad det betyder for Kina økonomisk,
og hvordan de vil håndtere den nye
situation.

5MLÅZMOIVOM[sUIVOMUMVVM[SMZSIV3QVI[*68UMOM\^MTJTQ^MLWJJMT\[s[\WZ\[WU=;)[

Jeg hælder til, at Kina vil være i stand
til at håndtere de nye modvinde udefra,
og også at man i Kina faktisk står styrket i troen på, at Kinas model er mere
MٺMS\Q^MVLLMV^M[\TQOMUWLMT\QTI\
løse kriser og forbedre livet for kineserne. Det bliver ikke let at håndtere
udfordringerne, men Kinas ledere og
folk er allerede hårdt prøvede og har
illustreret en stor tilpasningsevne og
ÆMS[QJQTQ\M\LM[MVM[\MsZ0^Q[LM
holder fast i den, vil fremgangen i mine
øjne fortsætte.
Hvordan havnede vi i en kold krig
mellem USA og Kina?
For at forstå hvordan vi er havnet i
LMVVaMSWVÆQS\UMTTMU=;)WO3QVI
kan det hjælpe at kigge lidt tilbage i
historien og se på hvordan USA-Kina
relationen har udviklet sig over tid.
Forholdet har bølget en del frem og tilbage i løbet af de knap 250 år USA har
eksisteret som selvstændig nation. Men
det er først nu de to nationer står side
om side som økonomiske stormagter.
Da USA blev født som nation i 1776
så Kina sig selv som verdens centrum,

Riget i Midten, og man havde gennem
ÆMZM\][QVLMsZ^¥ZM\N¦ZMVLM\MSVWlogisk - selvom Europa fra 1500-tallet
begyndte at lukke gabet og på visse afgørende punkter passerede Kina. Riget
i Midten var dog suverænt den største
økonomiske magt i verden og udgjorde
cirka 1/3 af verdensøkonomien.
I det 19. århundrede begynder det dog
at gå stærkt ned ad bakke for Kina.
Nederlaget til briterne i den første
Opiumskrig i 1840 markerer starten på
hvad Kina kalder ’Ydmygelsernes Århundrede’, en periode der strækker sig
frem til 1949, og hvor Kina oplever ydmygelse på ydmygelse fra vestlige lande
samt Japan og Rusland. USA spillede
en vis rolle i krænkelserne, selvom det
ikke var så udtalt som eksempelvis
Storbritannien, Frankrig og Japan.
Men fra 1850’erne frem til 1945 sejlede
amerikanske patruljebåde på YangtzeÆWLMVNWZI\JM[Sa\\MIUMZQSIV[SM
handelsinteresser efter Kina havde
været tvunget til at underskrive adskillige ’ulige traktater’, der gav en række
primært vestlige magter ret til at handle
i Kina. USA var også en del af ’8

Nationers Alliancen’, der nedkæmpede
Bokser-opstanden i 1900, der var et oprør mod udlændinge i Kina, herunder
kristne missionærer, der talte adskillige
amerikanere. USA’s mål i Kina på den
tid var blandt andet at ’vinde Kina’,
føre dem i retning af den amerikanske model og gøre dem kristne. USA
lancerede også den såkaldte ’Åben-Dør
Politik’, der skulle sikre lige rettigheder
mellem lande til at handle med Kina
og samtidig sikre Kinas territoriale rettigheder. Til stor fortrydelse for Kina,
forhindrede USA dog ikke, at Japan
overtog tyske områder i Shandong provinsen efter 1. verdenskrig til trods for
den ’Åbne-Dør Politik’. Og det til trods
for at Kina var gået ind i verdenskrigen
imod tyskerne i 1917.
I 1930’erne støttede USA Kinas Nationalistparti (KMT), og de to lande var
på samme side i Stillehavskrigen mod
Japan. Men USA måtte efterfølgende
se Kommunistpartiet overtage magten i
Kina i 1949 efter at have besejret Nationalisterne i borgerkrigen og det skabte
en diskussion i USA om, hvordan man
havde ’tabt Kina’.
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I Korea-krigen stod USA og Kina på
hver sin side af fronten, og USA indførte en total handelsembargo over for
Kina, der varede frem til 1972. Mao
og Nixon brød den kolde luft mellem
USA og Kina med deres legendariske
møde i Beijing samme år, hvor USA
også tilsluttede sig Et-Kina politikken,
der anerkendte, at Taiwan var en del af
Kina. De to lande havde en fælles fjende i Sovjetunionen og slog af strategiske årsager ind på en mere forsonende
kurs til trods for de markante forskelle
mellem de to systemer. Optøningen tog
til, da Deng Xiaoping overtog magten i
Kina i 1979, og diplomatiske forbindelser mellem Folkerepublikken og USA
for første gang blev oprettet.
Forholdet mellem USA og Kina led
atter et knæk efter Tiananmen-krisen i
1989, men efter nogle år med relationen i nedfrosset tilstand, slog USA i
årene med Bill Clinton i det Hvide Hus
igen ind på en samarbejdspolitik i håb
om, at øget økonomisk velstand i Kina
og stigende global information via
internettet ville føre Kina på vej mod
et liberalt demokratisk system, som
man havde set i eksempelvis Sydkorea
og Taiwan. Her var den økonomiske
opstigning også startet under autokratier, men en voksende og mere veluddannet middelklasse førte med tiden
til politiske reformer og demokrati.
1990’erne bød på betydelige økonomiske reformer i Kina, og samarbejdspolitikken fra USA’s og Europas side betød
blandt andet til, at Kina blev lukket ind
det gode selskab i WTO i 2001. Men
selvom Kina lavede adskillige reformer af det politiske system i samme
periode, var det ikke tiltag, der havde
retning mod et liberalt demokrati.
I 2008/09 led Vestens forbillede som
økonomisk model et alvorligt knæk.
,MVOTWJITMÅVIV[SZQ[MORWZLMLM\
tydeligt for enhver, at der var betydelige svagheder i systemet. Det svækker
reformkræfterne i Kina, og Kina blev
mere og mere overbevist om, at selvom
man kan lære meget af Vestens markedsøkonomi, har systemet også store
UIVOTMZ3QVI[SITÅVLM[QVMOMV^MR
I løbet af 00’erne var Kina allerede i
stigende grad søgt tilbage til de gamle
rødder i Konfucianismen, hvor blandt
andet en stærk stat, der arbejder for et
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bedre liv for folket, er en central del.
Og på mange måder skabte man en
vis forening mellem det marxistiske
ideal og Kinas gamle traditioner. Det
var også i tråd med tidligere præsident
Jiang Zemins politik i 90’erne, der slog
fast, at Kommunistpartiet skulle repræsentere interesserne for langt størstedelen af befolkningen. En slags indirekte
demokrati, men altså ikke demokrati
efter vestlig opskrift med stemmeret
til den enkelte. I dag taler Xi Jinping
om Kommunistpartiet som et konsulterende demokrati, hvor ’folket høres’
gennem meningsmålinger, høringer og
andre konsulterende processer. Love
vedtages efter en lang høringsproces, og
femårsplaner mv. udformes til dels med
udgangspunkt i de inputs man får via
diverse opinionsundersøgelser og fra
virksomheder og tænketanke.
Xi Jinping cementerer den
autokratiske model – og Obama
skaber vrede i Kina
Efter Xi Jinping overtog magten i Kina
i 2012, begynder forholdet mellem
USA’s og Kina for alvor at blive forværret. Det bliver endnu mere tydeligt,
at Kina ikke som forventet bevæger
sig mod et liberalt demokrati, men
holder fast i en autokratisk model med
en stærk stat, begrænset ytringsfrihed
og en økonomisk model, hvor staten
spiller en betydelig rolle. Og Kinas
såkaldte konsulterende demokrati har
ingen legitimitet set med Vestens øjne.
USA’s præsident Barack Obama retter
i sin udenrigspolitik samtidig blikket
stift mod Asien efter præsident George
Bush i ’00erne havde fokus på Mellemøsten og ’Krigen mod Terror’. Med
7JIUI¼[¼8Q^W\UWL)[QMV¼Æa\\MZPIV
større militære ressourcer til Asien, der
nu bliver set som sikkerhedspolitisk
prioritet nummer ét. Det bliver set som
en stærk provokation i Kina og som et
klart amerikansk forsøg på at inddæmme Kina. Obama presser desuden
Kina økonomisk med TPP-handelsaftaTMV<ZIV[8IKQÅK8IZ\VMZ[PQXLMZQVkluderer en række asiatiske lande, men
ikke Kina (Trump sprang dog hurtigt
fra aftalen i 2017). Obamas ord i 2015
om, at ”TPP tillader USA – og ikke
lande som Kina – at skrive reglerne for
vejen ind i det 21. århundrede” ses i
Kina som udtryk for vestlig arrogance
og hegemonisk politik. Opfattelsen af

en mere konfrontatorisk amerikansk
politik, forsøget på at inddæmme Kina
og fortsat dybe sår fra ”Ydmygelsernes
Århundrede” spiller formentlig en rolle
i Kinas voksende assertive position militært og i modstanden mod at rette sig
efter vestlig kritik. Kina har også nået
en størrelse, hvor den økonomiske magt
har givet dem mere selvtillid til at stå
fast på egne synspunkter. Kina vil ikke
T¥VOMZMÅVLM[QOQI\JTQ^M[M\VMLXs
men vil behandles med ligeværdighed
og med respekt for, at de har ret til at
vælge et andet system, end det Vesten
ønsker.
Efter valget af Donald Trump som
amerikanske præsident i 2016 er det for
alvor gået hurtigt med forværringen i
USA og Kinas forhold. Den nye National Sikkerhedsstrategi fra 2017 beskriver, hvordan Kina (sammen med Rusland) ønsker at undergrave amerikansk
velstand, og de sidste par år har tale
på tale fra amerikanske regeringsfolk
advaret såvel amerikanere og resten af
verden, om at Kina ønsker at dominere
verden og undergrave demokrati. Samt
at Kina spionerer, snyder i global handel, fører ’gældsfældediplomati’ i andre
udviklingslande, og undertrykker deres
egen befolkning.
Det står nu meget klart, at Kina er en
fjende af USA, og at man ser samarbejdspolitikken som fejlslagen. Den nye
PWTLVQVO\QT3QVIMZLM[]LMVI\ÅVLM
blandt både Demokrater og Republikanere, så der er ikke de store tegn på, at
det kommer til at ændre sig. I stedet er
koldkrigsstemningen med stor sandsynlighed kommet for at blive. Især fordi,
der ikke er de store tegn på, at Kina
kommer til at ændre kurs.
Kina holder fast i sin egen vej
I de her år ser Kina ud til at føle sig
bekræftet i, at deres system er mere
MٺMS\Q^\MVLLM\^M[\TQOM-^VMV\QT
stort set at udrydde COVID-19 i Kina,
mens USA og Europa kæmper med
nye store bølger, er blot det seneste
eksempel. Og det illustrerer for mange
forskellen på et system, hvor individets
ret er hævet over fællesskabet – som i
USA – og et system, hvor kollektivet
står over individet, som i den Konfucianske tradition, og man derfor ’ofrer
sig’ for et fælles mål, der kommer alle

til gode i sidste ende. Kina har de sidste
40 år også klaret sig bedre økonomisk
end alle demokratiske udviklingslande
og emerging markets. Herunder ikke
mindst Indien, men også andre asiatiske lande som Thailand, Filippinerne
og Indonesien. Mange kinesere ser også
en meget lille evne til lave reformer i de
vestlige systemer i modsætning til det
kinesiske system, der nærmest bliver
styret som en stor virksomhed med en
stærk leder for bordenden, og derfor
har større beslutningskraft. Kina lægger desuden vægt på en tradition med
meritokrati og sammenligner typisk
den lange erfaring og gennemprøvede
kompetencer kinesiske ledere besidder med amerikanske politikere, der
ofte ingen erfaring har med at lede et
land eller større region, før de bliver
præsidenter. Man lægger i Kina ikke
skjul på, at der fortsat er store udfordringer, og at systemet ikke er perfekt.
Men man tror mere på at forbedre det,
inden for de eksisterende rammer, end
at gå i retning af liberalt demokrati.
Vi står derfor i en unik situation i
verdenshistorien. USA har de sidste
150 år været verdens førende stormagt
– både økonomisk og militært. USA er
nu godt på vej til at blive overhalet af
M\[WKQITQ[\Q[S3QVILMZUMLÅZMOIVOM
så mange mennesker næsten ikke kan
undgå at blive en markant større økonomi end den amerikanske. Dermed
kommer Kina tilbage på det, Kinas
ledelse ser som sin ’naturlige’ plads som
den største økonomiske magt i verden (i
hvert fald så længe Indien ikke udvikler
sig hurtigere). Men med et system, der
er markant anderledes end det USA
ser som det eneste legitime. Det kan
næsten kun rumme kimen til langvarig
SWVÆQS\
Kan USA holde Kina nede? Eller
blot bremse udviklingen for en
periode?
USA’s svar på udviklingen under
Trump har været at føre en form for
økonomisk krig mod Kina for at få
Kina til at ’rette ind’. Handelskrigen
har dog ikke ført de store resultater
med sig, men med den teknologiske
krig har USA været i stand til at ramme
3QVI¦SWVWUQ[S-\MٺMS\Q^\MS[XWZ\forbud af micro-chips til en lang række
kinesiske virksomheder, herunder tele-

giganten Huawei, vil utvivlsomt bremse
væksten for mange af disse virksomheder, men det vil næppe kunne stoppe
den.
Kina har valgt at svare forholdsvis moderat igen i teknologi-krigen. I princippet kunne Kina stoppe for al eksport af
’sjældne metaller’, som de har stort set
monopol på i verden, og som indgår i
produkter som mobiltelefoner, elbiler
og højteknologiske missiler. Det ville
ramme USA hårdt. Men Kina har
tilsyneladende vurderet, at det vil give
en yderligere eskalering, der kan føre til
en total økonomisk krig, som vil ramme
Kina selv. I stedet ser det ud til, at man
^¥TOMZI\X]UXMMVLV]ÆMZMXMVOMQI\
udvikle sine egne teknologier og gøre
sig uafhængig af USA på sigt. Denne
selvforsyningspolitik er en central del
af den nye femårsplan, Kina netop har
færdiggjort. Dermed kan det meget
hurtigt blive en Pyrrhussejr for USA.
Måske kan de nok bremse Kinas udvikling lidt på den korte bane, men på
sigt vil Kina udvikle sin egen teknologi
og gøre sig uafhængig af amerikanske
tech-selskaber.
Det er heller ikke uvant, at modgang
i Kina bruges til at styrke fokus endnu
mere på at stå sammen og gøre det
nødvendige. Det kan hjælpe til at få
presset vigtige men svære reformer
igennem. Det er én af årsagerne til, at
mange i Kina så handelskrigen som en
strategisk gave; en holdning som blandt
andet den kinesiske professor på London School of Economics, Jin Keyu,
har givet udtryk for.
At Kina nu kommer til at sende endnu
ÆMZMXMVOMMN\MZ\MSVWTWOQ]L^QSTQVO
vil formentlig kun puste endnu mere
til krisen med Vesten, der netop har udtrykt kritik af Kinas industripolitik og
[\WZMJZ]OIN WٺMV\TQOMUQLTMZQ\MSVWlogiudviklingen. Men set med kinesiske
øjne har man ikke andet valg. Kina kan
kun kravle op ad værdikæden gennem
bedre teknologi og innovation. Og hvis
adgangen til teknologi udefra bliver
mere begrænset fremover, må man gøre
endnu mere for selv at udvikle den.
Ny form for kold krig vil næppe
sætte en stopper for Kinas opstigning

I Kinas nye era vil udfordringerne og
kritikken fra Vesten – ikke mindst USA
– med stor sandsynlighed fortsætte.
Meget peger på, at man også vil blive
bedre til at bygge en alliance, der
konfronterer Kina samlet frem for et
USA, der går alene. Efter USA under
Trump i starten primært gik sin egen
vej, har Trump’s udenrigsminister Mike
Pompeo det sidste års tid rejst verden
rundt for at advare mod Kina og bygge
en form for alliance. Mange lande vil
dog træde varsomt, ikke mindst i Asien,
P^WZLMÆM[\MMZ[\¥ZS\INP¥VOQOMIN 
Kina økonomisk og måske heller ikke
helt stoler på USA efter de seneste års
mange sving og iturevne aftaler. Hvis
man ikke er sikker på, hvor man har
USA om for eksempel fem år, tør man
så lægge alle æggene den amerikanske
kurv nu?
Kina vil fortsætte med at manøvrere
i et farvand af usikkerhed i forhold
til Vesten, og det har øget fokus på at
bygge et stærkere indenlandsk marked
og blive mere uafhængig teknologisk.
Samtidig har Kina forsikret, at man
fortsat ønsker at åbne døren endnu
mere til udlandet økonomisk, men det
vil også være på betingelse af, at man
respekterer Kina, og de politiske spilleregler, der er i Kina. Virksomheder der
åbent måtte støtte kræfter, der arbejder
imod Kina, f.eks. i Hong Kong, vil få
det svært.
Det er min forventning, at Kina vil
fortsætte den økonomiske opstigning på
trods af både de voksende udfordringer
udefra og de indenlandske udfordrinOMZLMZWO[sÅVLM[3QVIPIZ^¥ZM\
igennem mange trængsler gennem
tiden og også mødt store udfordringer
i de seneste 40 år under reform-og
åbningspolitikken. Men Kina har
løbende vist en evne til at tilpasse sig,
håndtere udfordringer og mobilisere
ressourcer mod nye mål, hvilket er en
central årsag til at Kina er nået til, hvor
de er i dag.
Selvom ledelsen under Xi Jinping
på den politiske front er blevet minLZMÆMS[QJMTMZ3WUU]VQ[\XIZ\QM\[
legitimitet tæt forbundet med fortsat
økonomisk fremgang. Jeg tror derfor
stadig på, at Kinas evne til at justere
kurs, hvis man kan se, man ikke når de
økonomiske og sociale mål man sætter
sig, er intakt.
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HONGKONG ER SLAGMARK
FOR NY KOLD KRIG
AF FLEMMING YTZEN

Protestbevægelserne i
Hongkong formulerede fem
krav til lokalregeringen,
som i kort form lød således:
)UVM[\QL^[[\ZIٺZQPML
for arresterede aktivister
En uafhængig undersøgelse af politiets påståede
brutalitet
Tilbagetrækning af
myndighedernes udsagn
om oprør
Gennemførelse af lige valgret for alle

Det oprindelige femte krav
om tilbagetrækning af
en lov om udlevering af
mistænkte til retsforfølgelse i Kina blev trukket
tilbage, dvs. i praksis blev
demonstranternes krav
imødekommet.

SIKKERHEDSLOV STRAMMER
VILKÅRENE FOR CIVILSAMFUNDET OG AKTIVISTGRUPPER I HONGKONG, MEN ÆNDRER NÆPPE MEGET PÅ DEN
ØKONOMISKE BUNDLINJE.
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H

vis man skal forsøge at opsummere på den politiske bundlinje over tilstanden i Hongkong
MN\MZTIVO\\QL[[X¥VLQVOMZWOSWVÆQS\
kunne facit se således ud:
Frihedsgraderne for politisk aktivisme
er blevet markant indskrænket. Dog er
regeringsførelsen i den tidligere britiske
koloni stadig forskellig fra resten af
Kina. Hongkong har stadig grader af
medie- og forsamlingsfrihed, der er
større end tilstanden inde på fastlandet.
Men den skærpede sikkerhedslov, der

blev påtvunget regionen forgangne
sommer sætter langt mere snævre
grænser for kritik af myndighederne –
og fremfor alt tilhørsforholdet til Kina og gør det umuligt at udfordre centralregeringen på afgørende spørgsmål om
suverænitet.
Regionen er ikke på vej mod
hverken nordirske eller catalonske tilstande.
3WV[MS^MV[MVIN ÆMZMsZ[]\QTNZML[PML
i befolkningen (hovedsaligt den yngre
del) med lokalregeringen er, at Hong-

kongs politiske og økonomiske integration i det resterende Kina er fremrykket. Dette bliver en uundgåelig følge
af, at regionen er blevet trukket ind i
en ny, koldkrigslignende konfrontation
mellem den vestlige supermagt USA og
den asiatiske, Kina.
Da den formelle overdragelse (tilbagelevering, om man vil) af Hongkong til
Folkerepublikken blev en realitet i juli
1997, var der ikke mange spådomme,
der talte om, at Hongkong ville blive en
slagmark mellem stormagtsgiganterne.
Debatten dengang gik mest på, om
Hongkongs særlige kapitalistiske system
ville få lov at fortsætte som under det
britiske styre.
Aftalen lød på, at Hongkongs særlige indretning, som briterne havde
stået for, kunne få lov at eksistere til
2047. Underforstået: derefter kunne
Kina gøre, hvad der passede lederne
i Beijing. En udbredt forventning i de
første år efter 1997 var, at Kina ville
blive både mere kapitalistisk, lidt mere
liberalt og lidt mere demokratisk.
Mere kapitalistisk? Jo, mere statskapitalistisk. Mere liberalt og demokratisk?
Slet ikke under Xi Jinpings hårdhændede og kompromisløse styre.
Naboen opsluger Hongkong
For nuværende er der intet, der taler
for, at privat ejendom i Hongkong
nationaliseres. Fremtiden går snarere
i retning af at gøre regionen til en del
af det langt større Shenzhen, der i
mange år er blevet set som Hongkongs
tvillingeby, men som for længst har
overhalet naboen i økonomisk volumen
og betydning.
De vestlige samfund, anført af USA og
EU, har ikke overraskende taget afstand
fra den nye sikkerhedslov. USA har ophævet de særlige handelsrettigheder for
regionen, og vedtagelser i Europaparlamentet lægger et vist pres på Kommissionen i Bruxelles for at gennemføre
noget lignende i form af sanktioner.
Det er dog ikke sandsynligt at sådanne bliver økonomisk mærkbare
for hverken Hongkong eller Kina. Da
Storbritannien er den oprindelige ’ejer’
af Hongkong og er på vej ud af EU,
forekommer det usandsynligt, at EU’s

medlemslande følger trop i et eventuelt
britisk sanktionsinitiativ. At EU justerer
på sin politik over for Kina er sandsynligt, men det kommer primært til at
dreje sig om kritisk, digital infrastruktur
(5G) og handelsvilkår i øvrigt, dvs. først
og fremmest europæiske virksomheders
adgang til det kinesiske marked. Her
betyder Hongkong ikke alverden.
Aktivister kriminaliseres
Sådan som den opstrammede lov- og
ordenshåndhævelse nu fungerer, kan
ethvert individ på kloden, der engagerer sig til støtte for Hongkongs trængte
demokratibevægelse, være en potentiel
kriminel i de kinesiske myndigheders
optik. Loven siger, at den dækker handlinger vendt mod Hongkong, også når
disse begås af personer, der ikke er fastboende i Hongkong. I praksis betyder
det, at hvis amerikanske statsborgere,
LMZÅVIV[QMZM[IN LM[sSITL\M¼LMUWkratiorganisationer’ i USA, besøger
Hongkong for at deltage i demonstrationer, risikerer de arrestation og
retsforfølgelse.
En sådan organisation er Open Technology Fund (OTF), en af de mange
institutioner under U.S. Agency for
Global Media (USAGM) med base i
?I[PQVO\WVWOT¦JMVLMÅVIV[QMZQVO
fra Kongressen. I perioden 2012-16
bevilgede fonden tre millioner dollars
til udvikling af en særlig app kaldet
Signal, som er blevet den vigtigste kommunikationskanal for de demonstrerende aktivister i Hongkong, eftersom den
er konstrueret til at undgå de kinesiske
UaVLQOPMLMZ[IÆa\VQVO
,MZ]LW^MZPIZ7<.[SIٺM\UQVL[\
millioner dollars fra private kilder til
teknologi, hvis formål er at opsnappe
information på Kinas to største medieplatforme, Weibo og WeChat, i hele
Kina.
Hvorfor betyder dette noget i rivaliseringen mellem USA og Kina? Hvad
der i Vesten hævdes at være universelle
friheder, opleves i mange tidligere kolonier som kulturel imperialisme, som
den legendariske amerikanske politolog
Samuel Huntington skrev for et kvart
århundrede siden.
;IO\ÅZSIV\M\PIZ=;)VWOTM^QTTQOM
unge bydrenge i Hongkong. De mest

XZWUQVMV\MIS\Q^Q[\MZNsZJsLMÅVIVsiel og moralsk støtte fra prominente
amerikanske politikere. Det har aktivisterne, f.eks. den nu 23-årige Joshua
Wong, ikke lagt skjul på de gange, han
har været inviteret til Washington.
Disse besøg er en direkte foræring til de
kræfter i Kinas ledelse, der ønsker den
hårdest mulige kurs mod aktivisterne.
Interessant er det, at Joshua Wong i sin
bog ’Unfree Speech’ frasiger at kæmpe
for et løsrevet og dermed uafhængigt
Hongkong, om end han drager en
interessant parallel til Catalonien.
Hans formål er i stedet at få internationaliseret opgøret i Hongkong, så
det kan smitte af på resten af Kina
– og dermed få Trumps Amerika som
medkæmper.
Det indlysende spørgsmål er herefter, om Wong og hans medkæmpere
dermed gavner eller skader deres egne
selverklærede mål som demokratiets og
frihedsrettighedernes frelsere i hjembyen?
Steve Tsang, en af Storbritanniens
mest anerkendte forskere i Hongkong/
Kina-relationerne, besvarer spørgsmålet således:
”Joshua Wong er gået direkte i Kinas
fælde. Beijing kan nu retfærdiggøre den
nye skærpede sikkerhedslovgivning med
henvisning til, at udenlandske kræfter –
amerikanske politikere og lobbyorganisationer – blander sig i interne kinesiske anliggender. Dette er ikke tilladt i
henhold til Hongkongs miniforfatnings
artikel 23, der har været gældende
siden overdragelsen i 1997.”
Opgøret i Hongkong er derfor endnu
en stedfortræderkrig mellem Washington og Beijing. Med EU som tilskuer.
Men forvent ikke, at tusinder af regionens indbyggere nu valfarter til Boris
Johnsons brexitplagede Storbritannien.
Meningsmålinger har vist, at det ikke er
*MQRQVO[NI[\MPsVLJMNWTSVQVO[ÆMZ\ITTM\
frygter, men risikoen for fortsatte åbne
konfrontationer i bycentrum, serveret
med molotovcocktails.
Flemming Ytzen er klummeskribent ved Politiken.
Derudover underviser han i asiatisk og amerikansk
PQ[\WZQMPW[.7.WOPIZQÆMZMsZ^¥ZM\ZMR[MTMLMZQ
Østasien. 2009-2014 var han Kinabladets redaktør.
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KINAS INDUSTRIELLE
VÆKSTMODEL I UDVIKLING
OG AFVIKLING
AF ALEXANDER L. Q. CHEN

SIDEN DEN GLOBALE
FINANSIELLE KRISE I 2007
HAR KINAS INDUSTRIELLE
VÆKSTMODEL OPLEVET EN
VÆSENTLIG NEDTUR, SOM
HAR GJORT EN ENDE PÅ
MERE END TREDIVE ÅRS TOCIFRET ØKONOMISK VÆKST.
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K

inas industrielle vækstmodel
har igennem de sidste mange
år været afhængig af det
globale eksportmarked, især ved at
forsyne Europe og USA med masseproducerede varer. Denne økonomiske
ordning har, alt andet lige, været et
gensidigt fordelagtigt samarbejde, der
har skabt økonomisk velstand for alle
parter. Desværre viste det sig, at denne
økonomiske ordning havde begrænsninger, da Kinas økonomi blev mere og
mere sårbar over for økonomiske chok
i takt med at økonomiens plads i det
globale eksportmarked udvidede sig.
Da krisen tog fat i den globale økonomi

i 2007, dalede Kinas eksportaktivitet
med omkring 40%. Den kinesiske regering forsøgte efterfølgende at indføre
økonomiske stimuleringspakker, som
QOMVVMULMV¥[\MÅZMsZ[¦ZOMLMNWZI\
stabilisere økonomien. I 2012 blev det
dog åbenlyst, at den kinesiske økonomi
kørte på lånt tid, da den økonomiske
vækst atter faldt til under ti procent.
Den økonomiske nedtur rejser naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt dette
markerede slutningen på Kinas dominerende rolle som verdensproducent.
Efterfulgt af Xi Jinpings vej til magten i
2012, introducerede han blot to år efter

begrebet ’the new normal’ (Ĥ˩я)
som et signal om, at Kinas vækstmodel
var trådt ind i en ny udviklingsfase.
Man kunne nu kun forvente en økonomisk vækst på mellem 6-8 % per år i
den nærmeste fremtid. Kina var nødt
til at køre over på en ny udviklingsbane,
som ville kræve en omfattende omstrukturering af det kinesiske samfund.
Omstruktureringen ses afspejlet på
tre områder: politiske, økonomiske og
ideologiske.
Centralt koordineret udvikling
under Xi Jinpings styre
Efter at Xi Jinping er kommet til magten, har det politiske landskab i Kina
oplevet en væsentlig ændring i form
af institutionelle reformer og korruptionskampagner som har konsolideret
hans magtposition. Denne udvikling
skal forstås på baggrund af de interne
politiske diskussioner der har præget
det kommunistiske parti i det seneste
årti. Forud for denne centralisering af
politisk magt har partiet siden årtusindskiftet aktivt diskuteret behovet for at
styrke koordinationen af landets udviklingsplaner. Under Deng Xiaopings
ledelse har kommunistpartiet lagt vægt
på en decentralisering af politisk magt
for at tilskynde arbejdsdeling mellem
central- og lokalregeringerne.
Dette fænomen er afspejlet i begrebet
’regionalt decentraliseret autoritarisme’, som indebærer at centralregeringen kontrollerer partimedlemmerne
på det nationale niveau ved at diktere,
hvem der får forfremmelser, mens
ansvaret for det administrative og
økonomiske hovedsageligt varetages af
provins- og lokalregeringer. Mens centralregeringen lagde planerne for Kinas
overordnede udviklingsretning, havde
lokalregeringerne den relative autonomi til at gennemføre deres egne politikker tilpasset til de lokale økonomiske
forhold for hver provins. Samtidigt
konkurrerede provinsernes partiledere
mod hinanden, da deres forfremmelsesmuligheder var påvirket af en række
faktorer, så som den relative økonomiske præstation af den provins, som de
var ansvarlig for, deres loyalitet over
for partiet og deres ideologiske dispositioner. Rationalet bag denne ordning
var, at disse konkurrenceforhold ville
tilskynde eksperimenter med økonomisk politik. Eksempelvis blev der skabt

en række særlige økonomiske zoner i
kystområdet i form af frihandelsområdet, industriparker og eksportforarbejdningszoner, der har skabt de fordelagtige vilkår for at tiltrække en masse
udenlandsk kapital.
Kinas økonomiske vækst kan i en høj
grad tilskrives denne ordning, men
det har også været på bekostning af
en koordineret udviklingsplan. Da
hver provins og zone har fokuseret på
dens lokale præstation, er den økonomiske udvikling sket under utroligt
splittede forhold, der også har skabt
en del urentable investeringer og en
række meningsløse projekter. Et kendt
eksempel er de mange spøgelsesbyer
der er blevet bygget i håbet om at skabe
nye vækstknudepunkter, som i stedet er
forblevet tomme og forladte. Samtidigt
har manglende overvejelser til fordel
for miljøet og klimaet ledt til en utrolig
forurening af luften og lokale økosystemer. Kina er også kendt for at have
produceret mere cement igennem tre
år, mellem 2011-2013, end USA gjorde
igennem det hele 20. århundrede.
Slutteligt er det blevet konstateret, at
Kinas tunge industrier (stål, cement,
aluminium osv.) alle lider af overproL]S\QWVLILMÆM[\MQOMVVMU[VQ\\M\
kun opererer med 70-80 % af deres
samlede kapacitet.
Interne diskussioner i partiet har ofte
ført til konklusionen, at der var behov
for mere omfattende udviklingsplaner
for at forhindre denne splittende udviklingstendens. På baggrund af denne
diskussion kan man også forstå partiets
villighed til at tillade Xi Jinpings magtkonsolidering, på trods af massiv kritik
fra udenlandske såvel som indenlandske
forskere og politiske kommentatorer.
Centralt koordineret udviklingsplaner
kommer til at præge Kinas nuværende overgangsperiode, som i højere
grad vil udstille centralregeringens og
Xi Jinpings administrative magt. Et
godt eksempel på dette er Kinas nye
silkevejsprojekt (ĂɭĂɢ) og dens seks
nøje planlagte økonomiske korridorer,
der strækker sig igennem Asien, Afrika
og Europa. Et andet eksempel er den
forøgede fokus på regionale planer så
som JingJinJi (Beijing-Tianjin-Hebei
megabyregion - ҷᩴΝ̤), Yangtze River Delta (ǥեƁԳि) og Pearl
River Delta (੶եƁԳिΝ̤ް).

Skulptur af Panda af Wang Tong på nyan-

Omstruktureringen
af Kinas
lagt plads foran NAC kunsthal.
Pandaen holøkonomi
og overgangen
til postder en pensel
og farvebøtte i poterne.
På soklen
industriel
udvikling
er kunsthallens
logo og navn indgraveret.
Kinas servicesektor blev i 2011 større
end industrisektoren og har siden 2015
udgjort mere end 50% af Kinas samlede bruttonationalprodukt. Parallelt har
arbejdsstyrken også bevæget sig mod
servicesektoren, som i 2011 med 35,7
% for første gang beskæftigede størstedelen af arbejdskraften, sammenlignet
med 34.8 % og 29.5 % i henholdsvis
landbrugs- og industrisektoren. Dette
er et tegn på, at den originale industrielle vækstmodel, der har understøttet
Kinas økonomiske mirakel, nu er under
afvikling og udvikling, da den er ved
at blive erstattet af nye økonomiske
strukturer i form af nye vækstmotorer
og arbejdsmarkedsforhold. Som en
bestanddel af Kinas 13. femårsplan
(2016-2020) introducerede Xi Jinpings
administration den omfattende Made
in China 2025 National Strategi (ġŚ
̑Ҝ2025), som er målrettet imod at
opgradere Kinas økonomiske position
i globale produktionsnetværk. Denne
omstrukturering af Kinas vækstmodel kan fortolkes som en overgang til
en postindustriel udviklingsfase, der i
højere grad drives af forskning og innovation, som falder ind under servicesektoren. Med andre ord kræves det, at
den kinesiske økonomi bevæger sig væk
fra produktionen af handelsvarer af lav
værdi, som primært har udnyttet billig
arbejdskraft, til fordel for højteknologiske industrigrene og en højtuddannet
arbejdsstyrke. Et andet kendetegn ved
et postindustriel samfund er også behovet for at bevæge sig imod en forbrugsbaseret vækstmodel, der ikke afhænger
af det globale eksportmarked for at
bevare den økonomiske vækst.
Denne postindustrielle overgang skal
yderligere ses som en ujævn udviklingsproces, da Kinas udvikling siden 1978
har fuldt en trappetrinsteori (ಕʇȗ
Ρ), som har prioriteret kystområdet
som det primære udviklingsmål. Dette
har betydet, at Kinas økonomi over de
seneste årtier hovedsageligt har industrialiseret i kystområdet, mens landets
nordlige og vestlige provinser er forblevet relativt underudviklede og præget
af en høj grad af landbrugsudvikling.
Den ujævne udvikling mellem kysten
og resten af landet har delvist understøttet Kinas industrielle vækstmodel,
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da billig arbejdskraft fra de underudviklede nordlige og vestlige provinser i
form af migrantarbejdere har forsynet
kysten med en lavtlønnet arbejdsstyrke.
Den postindustrielle overgang følger et
lignende mønster, da det hovedsageligt er kystområdet der på nuværende
tidspunkt oplever en postindustrialisering, mens de underudviklede, nordlige og vestlige provinser først nu for
alvor gennemgår en industrialisering.
Et eksempel på strategien kan ses ved
fejringen af Shenzhens 40-års jubilæum som en særlig økonomisk zone,
hvor Xi Jinping annoncerede, at byen
for fremtiden skulle transformeres til et
højteknologisk centrum, der skal lede
den globale teknologiske revolution og
stå i spidsen for Kinas (postindustrielle)
transformering.

for partiet. En ny kilde til legitimitet
har været spredningen af nye ideologiske forestillinger om Kinas fremtid. Senest har Xi Jinping introduceret idéen
om den kinesiske drøm (ġŚ̀), som
er en ambition og forestilling om, at
Kina, som en nation, skal genvinde sin
rolle som et anstændigt og stolt land.
Dette indebærer blandt andet, at Kina
inden 2050 skal opnå målet om at være
et moderat velstående samfund
(Ň֖ףě).

Kinas omfattende strategi for at sikre
en glidende overgang til et postindustrielt og højindkomst samfund er et
tydeligt tegn på, at regeringen godt ved,
at den er ved at træde ind i en usikker
udviklingsfase. Den største udfordring,
som Kina er nødt til at beherske, er den
såkaldte mellemindkomst-fælde. Den
kendetegnes ved at et land i overgangen til et højindkomstland stagnerer
økonomisk, da den hverken kan konkurrere med lav- og højindkomst lande
i henholdsvis produktions- og i innovationssektoren. Verdensbanken har
før karakteriseret lande som Sydafrika
og Brasilien som ofre for denne fælde,
da deres BNP per indbygger ikke er
vokset igennem det seneste halvandet
årti. Ikke nok med det, så har begge
TIVLM[QLMVLMVOTWJITMÅVIV[QMTTMSZQ[M
i 2008 oplevet et betydeligt fald i BNP
per indbygger.

Udover denne økonomiske ambition
er også politiske undertoner forbundet
med idéen, især forventningen om
at Kina kan genvinde sin stolthed og
selvrespekt ved at indtage en mere
central position i det globale samfund.
Der er et forsøg på at distancere sig fra
minderne om de ”100 års ydmygelse”
og Kinas generelt svagt stillede position
i det globale samfund, der igennem det
sidste århundrede har tvunget Kina til
at være lydhør over for vestens interesser. Den kinesiske drøm skaber legitimitetsgrundlaget for centraliseringen
af magten og de omfattende nationale,
regionale og globale strategier, som
partiet har skitseret. På trods af Xi
Jinpings autoritære indstilling og hans
succesfulde bestræbelser på at afvikle
tidsbegrænsningerne på sit embede har
partiet samlet sig omkring ham. Dette
er selvfølgelig ikke ensbetydende med,
at der ikke er mange kritiske stemmer,
UMVLQ[[MXWTQ\Q[SMÆ¦RMPIZMVLV]
ikke opbygget tilstrækkelig magt til at
udfordre ham. I stedet ser det ud til, at
der har været en generel accept af, at
et stærkt parti styret af en stærk leder
MZV¦L^MVLQO\NWZ[QSZM3QVI[ÆaLMVLM
overgang til et postindustrielt samfund.

Nye ideologiske forestillinger om
Kinas fremtid
Gennem de sidste årtier har den kinesiske regering opnået sin legitimitet ved
at sikre høj økonomisk vækst, som har
sikret en stigende levestandard for størstedelen af befolkningen. Siden 1978 er
Kinas bruttonationalprodukt steget fra
$ 150 milliarder til $ 8.227 milliarder.
Samtidigt er 600 millioner personer
klatret over fattigdomsgrænsen, mens
en sprudlende middelklasse har manifesteret sig. Men som en konsekvens af
den faldende økonomiske vækstrate
kræver overgangen til et postindustrielt
samfund også nye kilder af legitimitet

Om forfatteren
Alexander L. Q. Chen er ph.d.-kandidat på SocioTWOQ[S1V[\Q\]\^ML3¦JMVPI^V[=VQ^MZ[Q\M\WO;QVW
Danish Center for Education and Research. Hans
forskningsområde omhandler Kinas ujævne overgang
til postindustriel udvikling med fokus på ændringer i
forholdene mellem by- og landområder, kystområdet
og de indre regioner og omstruktureringen af det postindustrielle byrum.
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INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
I DANSK-KINESISK
FORENING

FOREDRAG

DANSK-KINESISK FORENINGS BESTYRELSE

12. JANUAR 2021

INDKALDER TIL FORENINGENS 23.

KLOKKEN 15.00

GENERALFORSAMLING

EN MOTORCYKEL
ODYSSE RUNDT I
KINA

ONSDAG DEN 24.
FEBRUAR 2021 KL. 19,30
I FORSAMLINGSHUSET, ONKEL DANNYS PLADS 5,
1711 KØBENHAVN V (GÅRDEN BAG CAFÉ MANDELA)
Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamlingen fysisk, men desværre uden socialt samvær i form
af fælles middag. De fastlagte normer for afholdelse af
møder under corona-krisen vil blive afholdt.

DAGSORDEN IFØLGE DKF’S VEDTÆGTER:
• Valg af dirigent og referent
• Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om
foreningens virksomhed
• Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
• Behandling af indkomne forslag
• Arbejdsprogram og budget for 2021
• Fastsættelse af kontingent for 2021
• Valg af bestyrelse og suppleanter
• Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
• Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde
senest 31. december
På bestyrelsens vegne,
Kjeld A. Larsen, formand
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via sekretariatet:
sekretariatet@dansk-kinesisk.dk
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M

ads Vesterager Nielsen har gennemført
MVÅZMUsVMLMZTIVOZMR[MZ]VL\Q3QVI
på motorcykel mellem maj og september
2020; 18.484 km gennem 17 kinesiske provinser.
Det har været en rejse ind i post-corona epidemiens
Kina, langs Den Gule Flod mod Kina’s vestlige egne,
AIVO\bMÆWLMVWOILZ]\MVNWZSWUU]VQ[\MZVM[
Lange March tilbage mod nord fra Sydkina til den
revolutionære hovedstad Yan’an.
Under foredraget vil Mads skitsere motorcykelruten
og trække på hundredevis af interaktioner med
mennesker på vejen rundt i Kina.
NB: Foredraget bliver streamet live fra Kina

