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Normalt flyver udlændinge, når
de rejser fra fastlandet over til
skatteøen Hainan. Men Carsten
Boyer Thøgersen og Jørgen
Delman valgte søvejen over det
lunefulde Sydkinesiske Hav og
ramlede på turen ind i
lidenskabeligt kortspillende
kinesere. De blev selv grebet af
spillelidenskaben og
introducerer hermed kinesisk
poker: Shangyou.

AF CARSTEN BOYER
THØGERSEN
& JØRGEN DELMAN

R
UTESKIBET fra Canton
til Hainanøens hoved
stad, Haikou, afgår hver
morgen kl. 9.00. Det af
går præcist. Vi er kom

met i god tid. Vi var usikre på trafik-
mylderet i Canton og ville ikke komme
for sent.

Havnestationen er propfyldt. Nogle
sidder og snakker, andre halvsover og
ser ud som om de har siddet der hele
natten og ventet. Gennem porten bag
ved de to billetkontrollører skimtes et
grønt skrog med en hvid aptering. Ski
bet hedder Røde Garde nr. 14, får vi at
vide. Det er ikke alle steder, man har
nået at slette Kulturrevolutionens
spor. »Røde Garde» plus et nummer
var et af de almindeligste skibsnavne
under kulturrevolutionen. I dag får ski
bene blomsternavne, forklarer vores ki
nesiske rej seledsager.

Det er ikke svært at se, hvem der
skal rejse på 5. klasse — den billigste.
Det er de fattige. Mange i bare tæer,
bagagen i store slidte tasker med et
udvisket Beij ing eller Shanghai på si

den. Andre har deres bagage i net eller
poser af kunststof. Bærestængerne har
en nyttig funktion her. De gør det mu
ligt at bære dobbelt så meget gods,
som man kan bære i hænderne. Men
bærestængerne er selvfølgelig også far
lige — for de bagved- og foranstående.
Passer man ikke på, risikerer man at
få en spids i øjet.

Klokken 8.45 går vi ombord på Røde
Garde nr. 14. Det er et smukt skib på
2.500 brt. Stævnen er stærkt svajende
som det er karakteristisk for mange ki
nesiske skibe.

V I bliver indlogeret i en 8-køjes
kahyt på 3. klasse med direkte

adgang til dækket. Skibets 2. klasse er
den fineste. Der er ingen 1. klasse, for
di kvaliteten ikke er høj nok, får vi at
vide. Men der ville nok have været en
1. klasse, hvis der var brug for det. De
fine folk — de højtstående kadrer, som
de kaldes — rejser nemlig ikke med
skib til Hainan. De tager flyveren, en
tur på halvanden time over for sej itu-
rens 24 timer. Vi er gentagne gange
blevet opfordret af vore værter til at
flyve — for vores bekvemmeligheds
skyld og for at gøre turen hurtigst mu
ligt, som de siger. Men vi har insiste
ret på at sejle.

I virkeligheen er vore kinesiske vær
ter bange for at blive søsyge. De vil
hellere flyve. Men den ene af os lider af
luftskræk. Så vi har indgået et kom
promis: vi sejler den ene vej og flyver
den anden. Så får vi allesammen både
fornøjelsen og skrækken.

VORES kahyt er smal med 4 køjer
i hver side og en smal gang i

midten. Dørene står åbne og der er en
stadig trafik af folk, som bevæger sig
fra styrbord til bagbord for at tage
begge sider af Perlefloden i øjesyn. Kø
erne er hårde og betrukket med pla

stik. Ovenpå dem ligger en bastmåtte.
Den giver luftcirkulation under krop
pen, når man sover og køler derfor. I
kahytten er der en vaskekumme og en

hane med kogt drikkevand. »Hvid te’.
kalder kineserne denne drik. Udover at
være læskende forhindrer den et utal
af maveinfektioner. I kold tilstand er
det kinesiske drikkevand som regel
temmelig sundhedsfarligt. I en storby
som Shanghai klares problemet ved at
tilsætte drikkevandet klor. Men det
giver afsmag i vandet og dermed osse i
maden. Det kogte vand er meget bed
re.

Præcis klokken 9.00 tages landgan
gen og Røde Garde lægger fra kaj. I
disen på den modsatte bred toner Sha
mian — den gamle europæiske konces
sion i Guangzhou — frem med sin ka
rakteristiske profil med kirken som
vartegn.

Skibet sætter kursen ned ad Perleflo
den, ud mod Det Sydkinesiske Hav og
videre langs hovedlandets sydkyst
mod Haikou. Flere i kahytten finder
søsygepillerne frem og bereder sig på
det værste. Det Sydkinesiske Hav er
berygtet for sine storme og tyfoner. Li
ge nu er vejret stille. Næsten ikke en
vind rører sig. Men det er selvfølgelig
godt nok at forberede sig på alle even
tualiteter, når man nu engang er bange
for at sejle.

RØDE GARDE bevæger sig med
god fart gennem Guangzhou

havns virvar af djunker, pramme, hus-
både, færger, coastere, fragtskibe og
lodsbåde. Snart har vi lagt havnefron
ten bag os og har de opdyrkede marker
på begge sider.

Over skibets høj taleranlæg meddeles
det, at passagererne kan købe spisebil
letter til frokost, og at skibets »lille
salgssted», det vil sige kiosken, har
åbent. Vi bliver instrueret om skibets
sikkerhedsregler og får fortalt, hvor
redningsudstyret er placeret. Snakken
går, og ingen synes at interessere sig
for det, der siges. Alle kender smøren,
som er den samme, hvadenten man kø
rer med tog eller sejler.

Indimellem de mange informationer
bliver der spillet musik. Blandt andet

tidens absolut populæreste schlager
»På solskinsøen» fra filmen »Harbins
Sommer». Sangen er kendt og elsket,
den er et nybrud i kinesisk musik, og
mange nynner, synger eller fløjter
med.

NR. 14 bevæger sig støt ned ad
Perlefloden, der smyger sig ned

gennem Sydguangdongs frodige land-
områder med de karakteristiske fri
mærkestore rismarker. Der arbejdes
over alt i rismarkerne. Det er et hårdt
arbejde. Selv om det er en rig egn med
et stort høstudbytte er det alligevel
utroligt fattigt. Der er alt for mange til
at dele afgrøderne.

Konturerne af uendelige rækker af
frodigtgrønne foldebjerge tegner sig i
det fjerne. Intet under at så mange ki
nesiske landskabsmalere er blevet be
taget af disse bjerges æteriske skøn
hed. Lokkende og dragende ligger de
kronet af disen med små pavilloner og
høje ranke pagoder strøet ud over tin
derne som perler på en snor. Bjergene
materialiserer drømmene og trangen til
ensomhed — flugten fra det sydende
og hektiske liv i Kinas storbyer.

E N af pigerne fra restauranten
kommer og spørger den ene af os,

hvad vi skal have til frokost.
»Ikke noget.» Maven har ikke haft

det for godt med maden de sidste par
dage.

»Hvad så med din ven?» spørger
hun.

»Det ved jeg ikke. Faktisk aner jeg
ikke, hvor han er.»

»Ved du ikke, hvor han er?» udbry
der hun med alle tegn på forbavselse
og samtidig mildt anklagende. Man
bør naturligvis til enhver tid vide, hvor
ens rej sekammerat er, og hvilke behov
han har.

Mange har hentet deres frokost i re
stauranten — en skålfuld kogt ris med
et par strimler kogte grøntsager — og
står nu og spiser på dækket. Vi falder i
snak med en midaldrende mand. Han
ved, vi er fra Danmark. Ja, hele skibet
ved, vi er fra Danmark. Vores kinesi
ske rej seledsagere er hurtigt blevet
pumpet for informationer om os, som
hurtigt har spredt sig på skibet.

Manden stiller et par korte spørgs
mål, der får det til at falde på plads for
ham. Selv er han oversøisk kineser.
Oprindelig boede han i Indonesien,
men flygtede i 1965 under progromen
mod kineserne. Som mange andre over
søiske kinesere valgte han at vende til
bage til »fædrelandet» frem for at slå
sig ned i Hongkong eller Singapore. En
stor del af de tilbagevendte indonesere
blev samlet på Hainan, fortæller han.
Her bor han sammen med sin familie— kone og to børn — på en statsgård
100 km syd for Hainans hovedstad,
Haikou. Han arbejder i en gummiplan
tage og er på vej hjem fra et besøg hos
noget familie i Shantou i det nordlige
Guangdong. Det er her Hakka
minoriteten kommer fra. Hakka’erne
har gennem århundreder drevet handel
på hele Sydøstasien og udgør største
parten af de oversøiske kinesere i
blandt andet Singapore.

Han fortæller, at han havde sin egen
lille købmandsforretning i Dj akarta,
før han flygtede. Han er godt tilfreds
med sit liv på statsgården, men drøm
mer også om at rejse til udlandet. For
at besøge sin familie i Hongkong.

»Jeg kunne også godt tænke mig at
besøge jer i Danmark,» siger han med
stor selvbevidsthed. Og vi udveksler
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adresser. Her på dækket af Røde Gar
de tror vi alle tre for et kort øjeblik, at
han nok skal komme til Danmark en
dag.

I vores kahyt er medpassagererne
ved at vende tilbage fra froko

sten.
»I skal lære at spifie kort,» siger en

af dem og finder et spil kort frem fra
sin taske. Snart får vi rigget en stor
papkasse til som bord og bliver intro
duceret til Kinas populæreste kortspil
— Shangyou — det betyder »at bevæ
ge sig op ad strømmen».

Vi spiller fire som to makkerpar.
Spillet minder i sine kombinationer om
poker. Det gælder om at blive først
færdig sammen med sin makker ved
hele tiden at spille bedre kombinatio
ner end modstanderne.

Rundt om os står en mur af folk, der
alle vil give gode råd. I takt med at
spillet bliver mere og mere komplice
ret, bliver rådene også mere modstri
dende. De nærmeste tager kort ud af
hånden på os og smider, mens andre
protesterer vildt. Til sidst er vi parate
til at opgive. Der er hverken hoved el
ler hale i spillet synes vi. For at gøre
nederlaget komplet sidder vore med-
spillere fnisende og udtænker raffinere
de sanktioner for at tabe. Men efter
hånden begynder reglerne at falde på
plads, kombinationernes logik går op
for os. Da en af os er med til at spille
et spil igennem til sejr, vækker det høj
jubel i kahytten.

Det begynder at tynde ud blandt til
skuerne. Xiuxi, »hvile», den kinesiske
hverdags hellige to timer mellem 12 og
14, hvor alle hviler sig — er begyndt.
Uanset hvor man befinder sig i Kina,
kan man iagttage folk begynde at gabe
og gnide øjne ved tolv-tiden. At spille

M ENS roen sænker sig over skibet,
kæmper vi os igennem det ene

spil efter det andet. Men klokken 13
har den ene af vore medspillere fået
nok. Nu skal der soves. Vi kaster os al-
le på køjerne og i løbet af ganske få
minutter ånder alt fred og ro.

Klokken 14 vågner skibet igen. Mu
sikken strømmer ud over høj taleran
lægget, som den gør overalt i Kina. Nu
starter dagen for anden gang.

E N tjener fra spisesalen kommer for
at sælge billetter til aftensmaden.

Den halve snes kokke i kabyssen skal
have besked i god tid. Selv om det er
simpel mad, der serveres, kræver den
som al kinesisk langvarige forberedel
ser. En halv time senere knokler kok
kene løs i kabyssen. Alle arbejder i
shorts og bar overkrop. Men overkok
ken pryder sig også med en stor hvid
kokkehue. Kokkene sveder kraftigt. Ik
ke nok med at temperaturen uden for
svinger omkring de 35 grader — i ka
byssen bringer de store åbne udsteder
temperaturen op i nærheden af de 45
grader.

Klokken 16 bliver alle passagererne i
spisesalen bedt om at forlade den. Dø
rene lukkes, for besætningen skal have
deres aftensmad, før passagererne.
For besætningen er det en af dagens
slappe-af-stunder, som nok kan være
nødvendige midt i deres travle arbejde.
»Tjen Folket»-holdningen råder stadig
her på skibet. Besætningen er alle
stedsnærværende, altid på plads, når
der er behov for dem. De holder skibet

V I bevæger os under dæk for at
tage de andre klasser i øjesyn. På

andet dæk ligger 4. klasseskahytterne.
Her er der 4 store køjerum med cirka
30 køjer i hvert. Der er også toiletter
og vaskerum.

På nederste dæk holder 5. klasses
passagererne til i et stort rum med
godt 100 køjer. De befinder sig under
vandlinien, så der er ingen koøjer at
åbne. De store elektriske vifter i loftet
drejer langsomt rundt og giver kun
ringe lindring i den trykkende varme.
Her er klamt og fugtigt som i et damp
bad.

Skibet er som et klassesamfund. Der
er ganske vist ikke større forskel på
priserne for de fire klasser. Alligevel er
det som om folk finder deres »rette»
plads på skibet i overensstemmelse
med deres sociale status.

Aftensmaden består af ris og lidt.
fisk og broccoli. Et måltid til 2,25 kr.
Som »gæster» får vi tilbudt at spise i
spisesalen før resten af passagererne.
Vi siger nej tak. I stedet henter vi ma
den og spiser den sammen med vores
medpassagerer i kahytten.

J(LOKKEN 19 er der film i spise
salen. Filmen behandler et poli

tisk følsomt emne. Den hedder «Den
langsomme vej» og handler om den un
ge Peng Dehuai’s bedrifter. Peng De
huai er en af Kinas ti berømte marshal

ler. Han blev forsvarsminister efter be
frielsen i 1949, men blev afsat fra sin
post i 1958 på foranledning af Mao Ze
dong.

Peng’s sag blev taget op til nyvurde
ring for et par år siden og ved et
kunstgreb lykkedes det at få ham reha
biliteret uden at anfægte Maos rolle i
sagsforløbet. I dag er Peng en helt i
Kina og hans erindringer fra fangen-
skabet er netop udkommet.

I filmen spilles Peng af en utrolig
trist type med et ansigt mej slet i gra
nit og brændende fanatiske øjne. Man
ge forlader spisesalen før filmen var
færdig.

E FTER filmen står vi på dækket og
indsnuser den varme tropenat.

Musikken lyder igen fra højtaleren og
ved siden af os står en af medspillerne
fra kortspillet og vugger i takt. Han
har cowboybukser på, smart slimline
skjorte knappet op til livet, spidse sko.
Det nøgne bryst prydes af et hals
smykke. På skjortens ryg står der
VOLVO. Vi spørger, men han aner ik
ke, hvad VOLVO betyder. Skjorten er
sendt til ham af slægtninge fra Hong
kong. Det er det, der tæller. Hans fri
sure er moderne, halvlang, med et flot
sving hen over panden. Der er gang i
ham, og han stråler af mod på livet.

Mens han står og vugger, kommente
rer han musikken.

«Den er god at danse til,» siger han,
»vi danser tit derhjemme. Når vi får fri
fra arbejde, samles vi, sætter et bånd
på båndoptageren og så bliver der dan
set.»

»Drenge og piger sammen?» spørger
vi.

»Ja, ja,» svarer han som den natur
ligste ting af verden.

»Hvilken musik kan du bedst lide?»

e
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Røde Garde nr. 14. Foto: Jørgen Delman.

kort i middagshvilen er en heffigbrøde. skinnende rent, snakker med passage-
Men vi fortsætter alligevel. Spillet skal rerne, tager sig af børnene, giver gode
læres. råd under kortspillet, sælger bøger og

tidsskrifter til underholdning på den
lange tur, tager sig af de gamle og
især os. Som «udenlandske gæster»
placerer de os i en særlig kategori.
Men altsammen kræver det, at de får
deres aftensmad i god tid.

--
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NED AD PERLEFLODEN
MOD HAINAN ØEN

spørger vi.
«Bare den er god at danse til, er det i

orden,» siger han og griner.
Han er chauffør og ugift. Har mange

penge mellem hænderne, har råd til at
more sig og gør det. Hvorfor ikke leve
i dag, når vi ikke ved, hvad morgenda
gen bringer, synes han at tænke, mens
han vugger videre og griner.

J( LOKKEN 23 er der igen ro over
hele skibet. Dørene til dækket

står åbne og sender frisk luft ind i ka
hytten. Det er en stor flydende sove
sal, der her bevæger sig hen over det

Sydkinesiske Hav.

M ORGENEN starter kl. 6 med
musik. Alle er på tæerne, vasker

sig, laver gymnastik på dækket, pusler
børn, gaber, gnider sig i øjnene. Mor
genmaden er klar, meddeles det over
højttaleren. Folk stiller op i kø på dæk
ket uden for kabyssen for at få deres
nudler m. svinekød, dampstegne boller
og dimsum. Dimsum er små dejom
vundne kød- eller grønsagsboller, som
enten bliver friturestegt eller damp-
kogt. De findes i utallige variationer,
og der er skrevet tykke kogebøger om
kunsten at tilberede dem. Og det er
virkelig en kunst, der er fuldt på højde
med det bedste i det kinesiske køkken.

Vejret er klart, der blæser en let bri

se, som frisker lidt op i den stegende
hede. En ung mand vækker sin kone i
køjen overfor. Blidt og kærligt stryger
han hende over kinden. Hun vågner,
smiler til ham. Han vil vide, om han
skal købe morgenmad til hende. Hun
nikker bekræftende og spørger: »Skal
du have kuponer?» «Nej, nej,» siger
han og går. Man bruger ikke ratione
ringskuponer på færger og i tog. Til
gengæld er maden også dyrere end i en
almindelig forretning.

Vi får gang i kortene igen. Det her
spil skal vi lære, inden vi kommer til
Haikou. Vi bur opslugt af det, bliver
mere og mere dristige og dygtigere.
Glemmer, hvor vi er, indtil en mand
kommer ind og siger, at Haikou er i
sigte.

Vi lader kort være kort og skynder
os ud på dækket. Et par kilometer inde
ser vi kystlinien ved Haikou. »Hvor er
Haikou henne?» tænker vi. Kan kun
øjne en lang, bred, hvid sandstrand og
palmer så langt øjet rækker. Men en
kran står som et enligt symbol på, at
her ligger Hainans største havn, for
bindelsen til omverdenen.

FTER et par timers ventetid på
reden bevæger Røde Garde nr. 14

sig ind i Haikous havn. Vi siger farvel
og ses igen. Stikker på næven til højre
og venstre.

På landgangen bliver vi ramt af so
lens hede stråler. Rej seselskabets ma
giske tæthed er brudt. Foran os ligger
skatteøen Hainan.

okrn’
Kina

S HANGYOU kan spilles af 2-10
personer. For hver 5 personer

inddrages et ekstra spil kort. Princip
pet.i spillet er at få smidt sine kort så
hurtigt som muligt. Den, der først
bliver færdig, har vundet spillet, men
man fortsætter indtil den næstsidste
har fået smidt sine kort.

Regler
.1. Alle kort deles ud, incl, en sort og
en rød joker (ved 4 spillere vil 2 spille
re således få 13 kort, 2 får 14 kort).
2. Den, der vandt forrige spil, har ud
spillet.
3. Den, der har udspillet i hver runde,
bestemmer om der i pågældende run
de skal smides 1, 2, 3, 4 eller 5 kort af
gangen i overensstemmelse med dis
se kombinationsmuligheder:

Kombinationer:
A. 1-korts-runde: 2’eren er højeste
kort, dernæst følger es, konge, dame,
knægt, 10 .... 3’eren er laveste kort.
B. 2-korts-runde: Kun i par (to ens).
Højest er 2’eren, dernæst konge, da
me, knægt 3’eren.
C. 3-korts-runde: Kun tre ens — ellers
som B.
D. 4-korts-runde: Kun fire ens — el-
lers som B.
E. 5-korts-runde: Her er der fire for
skellige kombinationer: 1. Laveste er
fem kort i rækkefølge (ex. 3’er, 4’er,
5’er, 6’er, 7’er — eller i den modsatte
ende en 2’er, es, konge, dame,

knægt). Ved samme nominelle værdi
er kuløren på det højeste kort afgø
rende. I poker kaldes denne kombina
tion for straight. 2. Samme farve —

f.eks. fem spar eller fem ruder. Far
ven er afgørende, dvs, spar er højest
(dernæst hjerter, klør og ruder). In
den for samme kulør er højeste kort
afgørende. I poker hedder denne
kombination flush. — 3. Tre ens og ét
par (jfr. B og C). Værdien af de tre
ens er afgørende. I poker kaldes den
ne kombination full house. — 4. Ræk
kefølge og samme farve: En kombina
tion af rækkefølge og samme kulør.
4. En runde, der kan gå over flere om
gange, er færdigspillet, når alle — mi
nus den, der sidst har spillet ud —

har sagt pas til de sidst spillede kort.
Den spiller, der har lagt de/det sidste
kort, har vundet runden og kan nu
starte på en ny runde og igen bestem
me antallet af kort, der skal spilles.
Inden for en kortrunde kan man al
drig ændre antallet af-kort, der skal
lægges. Man kan eksempelvis ikke
«stikke» to ens med tre ens, når der
spilles en to-korts-runde.
5. Pas: Inden for samme runde er det

tilladt at sige pas i den ene omgang
og så i næste, eller senere omgange,
at smide flere kort af.
6. Joker: En joker har kun én, men til
gengæld meget væsentlig rolle i spil
let: spiller man en joker, har man
vundet runden og kan starte en ny
runde. Sort joker er højest, dvs, spil
ler man en rød joker, inden sort joker
er spillet, kan man risikere at blive
stukket af den sorte.
7. Stik: Man tager ikke sine stik hjem
eller tæller dem. Alle spillede kort
bliver liggende på bordet i en hastigt
voksende bunke. Måske rydder man
bordet ind imellem for at få overblik
over de sidst spillede kort.
8. Sammenspil: Spiller 4 eller flere
personer, kan man danne hold. Den
rækkefølge, hvori man bliver færdig,
bestemmer ens points.
9. Et spil: Et spil kan, f.eks. med fire
deltagere, afgøres således: de fire
spillere danner to par. Hvert par får
fire tændstikker. Spillet er afgjort,
når det ene hold har spillet tændstik
kerne fra det andet efter følgende
regler: 1. Hvis det ene par (to med-
spillere) bliver nr. i og nr. 2, skal det

have to tændstikker af det andet par.
— 2. Hvis et par bliver nr. i og nr. 3,
skal det have én tændstik fra mod-
spillerne. — 3. Hvis parrene bliver nr.
2 og nr. 3, henholdsvis nr. i og nr. 4,
er omgangen endt uafgjort, og der
gives ikke tændstikker.

Spillets gang
Når man har fået sine kort på hån
den, placerer man dem i de mest
slagkraftige kombinationer. Det er
princippet, at det/de kort, der lægges
på bordet altid skal have en højere
værdi end de/det foregående. Er der
f.eks. smidt en 3’er, skal næste kort,
der smides, enten være en 3’er i høje
re kul’r (er ikke muligt., his spar 3 er
smidtl eller en 4’er, 5’er, etc. Ofte
starter man med i første runde at
spille ét kort af gangen. Det betyder,
at alle de løse, enkeltsiddende kort
bliver spillet ud.

Når spillet spifies suverænt og flot,
får man i begyndelsen læsset sine lø
se kort af for derefter at erobre en
runde og så lægge sine kombinatio
ner ned én efter én uden at andre kan
slå dem. Så let går det sjældent. Tit
og ofte kommer man til at spille sine
flotte kombinationer først for til
sidst at sidde tilbage med en 3’er el
ler 4’er, som det er svært at få smidt.

Spillets charme, dynamik og fasci
nation er dets bevægelighed og ufor
udsigelighed. Det er naturligvis vig
tigt at få gode kort, og en joker er det
godt at have. Men den skrappe spil
ler er den, der lynhurtigt forstår at
bryde sine kombinationer til nye i
overensstemmelse med spillets ud
vikling, og dermed få smidt kortene.
Hvad hjælper det f.eks., at man har
en række flotte 3 ens’ere, hvis der
aldrig bliver spillet 3 kort, og man ik
ke selv kommer til at starte en runde.
Spillets charme er taktikken. Skal
man stille og roligt hen ad vejen få
spillet sine kort af, eller skal man
starte en offensiv, bryde en runde
med den sorte joker, som man måske
er heldig at have, og så håbe på ens
egne kombinationer er størst?

I modsætning til whist, hvor en
god hånd trods alt er en vis garanti
for at vinde et spil, er shangyou helt
uforudsigeligt. Den gode hånd er ik
ke god, førend den er spillet.

Shangyou bliver aldrig et rutine-
spil. Det er et nærværende spil, der
skabes, mens man spiller det.

J. D. & C. B. T.

Kortspillet Shangyou, »at svømme mod strommen,
betyder det på kinesisk, er egentlig en kinesisk
variant af poker. På kinesisk hedder et spil kort

faktisk »puke(( (po’r køh).


